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Reclamação

Buracos
na volta
fria
Motoristas e moradores das
proximidades da estrada da
Volta Fria estão reclamando
das atuais condições da via.
O local está cheio de buracos
e dificulta o tráfego de
veículos pelo local.

Diretor-presidente:
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Mogi vai investir R$ 5 milhões
na construção de novo ginásio
Obra deve ser iniciada já ano que vem e servirá de apoio para o Hugo Ramos na formação de atletas da cidade

O prefeito Marcus Melo (PSDB)
deverá se encontrar com representantes do DER para solicitar a doação de dois terrenos em Jundiapeba. Um deles está localizado onde
funcionava a base da Polícia Rodoviária Cidades, página 4

O prefeito Marcus Melo (PSDB)
revelou que a ideia é construir um
prédio sustentável, ao lado do Ginásio Municipal Hugo Ramos, para
servir de apoio na formação de novos esportistas. Até a metade deste
ano, a Prefeitura espera já ter conseguido licitar a obra. Em 2019, o
objetivo é que o novo espaço possa
ser construído. Além deste projeto, Melo espera dar continuidade
ao “Bolsa Atleta” que também pretende formar novos competidores
para a cidade, e melhorar espaços
públicos para as práticas esportivas.
Cidades, página 3

Mudança

Emprego

Centro Esportivo
do Socorro será
desativado

Região fechou
2017 com 4 mil
novas vagas

Doação

Mogi News

PRefeitura
pedirá dois
terrenos

Prédio que era usado pela Polícia Rodoviária poderá se tornar um polo de segurança em Jundiapeba
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FIBA/Divulgação

Cidades, página 3

Liga das Américas

Mogi/Helbor perde para o
San Lorenzo por 101 a 96
Equipe não conseguiu impor o ritmo e caiu diante dos
bicampeões argentinos no Chile. Esportes, página 11
Dívidas de R$ 14,6 mi

Festa do Divino

Restrição ao rezadeiros
crédito afeta fazem missa
17 mil pessoas e retiro
Balanço realizado pela Associação Comercial de Mogi das Cruzes
(ACMC) destacou que 2017 fechou
com 17 mil pessoas inadimplentes.
Número corresponde a quase 4%
da população. Cidades, página 6

Ações irão ocorrer hoje e amanhã, em Mogi das Cruzes. Neste
sábado a Associação Pró-Festa do
Divino recebe os participantes. No
domingo será a vez do bispo Dom
Pedro Stringhini. Cidades, página 6

Time apenas conseguiu ficar à frente dos hermanos no terceiro quarto, quando venceu por 33 a 30

