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Domingo, 28 de janeiro de 2018
Mês que vem

Virtus é a
aposta da
Volks
Fabricante espera retomar
a liderança na venda de
veículos com seu mais novo
sedã. O Virtus, que promete
manter o motorista sempre
conectado, ganha as lojas já
em fevereiro

Diretor-presidente:

Sidney Antonio de Moraes

Autonews, página 6

Prefeitura inaugura creche no
Jardim Aracy para 110 crianças
Vitoria Mikaelli

Evento ocorreu na manhã de ontem e teve a presença de secretários e vereadores; kits escolares foram entregues
Febre amarela

vila natal
começa
vacinação
A Unidade Básica de Saúde do
bairro se junta às outras 21 unidades que estão realizando a vacinação em Mogi. Até esta sexta-feira,
município havia vacinado 254 mil
pessoas. Cidades, página 3

A inauguração da CEIM no Jardim
Aracy ocorreu na parte da manhã. O
prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), aproveitou para
entregar os kits escolares para as
crianças que irão frequentar aquela unidade. Melo ainda destacou
o investimento de R$ 10 milhões
que está sendo feito pela Prefeitura
para construir outras quatro unidades pela cidade. As empresas que
irão trabalhar nessas obras serão
conhecidas na próxima semana.
Cidades, página 3

Paulistão

Região

Timão vence
Tricolor pelo
placar de 2x1

Homicídios
em Itaquá têm
queda de 22%
Polícia, página 10
Divulgação

Unidade entregue ontem deverá atender os moradores da região a partir do mês que vem

Esportes, página 12

Cursos profissionalizantes

Moradores da cidade têm até
o dia 31 para se inscrever
São 250 vagas oferecidas pelo Fundo Social de Mogi,
distribuídas em 13 turmas neste ano. Cidades, página 4
Foragido

Creches

Polícia civil região tem
localiza
défict
suspeito
de vagas
Setor de Homicídio de Mogi das
Cruzes conseguiu prender na sexta-feira passada, na zona leste de São
Paulo, um acusado de matar um
ex-bancário na estrada Suzano,no
bairro da Pedreira, em Mogi.
Polícia, página 10

Reportagem apontou que em
todo o Alto Tietê faltam mais de
cinco mil vagas para atender toda
a demanda. Cidades como Suzano, Itaquaquecetuba e Arujá são as
que possuem maior fila de espera.
Cidades, página 6

O curso de maquiagem é apenas uma das atividades oferecidas pelo Fundo Social do município

