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Domingo, 28 de janeiro de 2018
Suzano

Saspe realiza formatura de cursos

Cerimônia reuniu 650 alunos de 13 especialidades,
como Auxiliar Administrativo..Cidades, página 3

Diretor-presidente:

Sidney Antonio de Moraes

Mais de 5 mil crianças da região
esperam por vagas em creches

Itaquaquecetuba e Suzano possuem maior número de alunos aguardando na fila de espera, seguidos por Arujá
Carnaval

Divulgação/Prefeitura de Guararema

Entre as cidades da região neste
ano, há um déficit de 5.087 vagas
em creches, segundo apurou a reportagem do Dat. Os municípios
de Itaquaquecetuba e Suzano possuem o maior número de crianças
aguardando por uma vaga, seguidos por Arujá. Ao todo, são 313
creches municipais e vinculadas

na região, e algumas cidades já
possuem planos para ampliar o
atendimento. As Prefeituras de Itaquá, Ferraz de Vasconcelos, Mogi
das Cruzes e Suzano têm projetos
para o segmento. Somente em Ferraz, serão criadas 340 novas vagas
com a abertura de duas novas creches. Cidades, página 6

Ferraz

Hoje

redução de Itaquá terá
secretarias atividades
será votada no parque
Em sessão extraordinária marcada
para amanhã, às 10 horas, a Câmara
de Ferraz de Vasconcelos deve votar
em segundo turno o projeto de lei
que dispõe sobre a minirreforma
administrativa de autoria do Poder
Executivo. O texto, aprovado em
primeiro turno, reduz de 17 para
14 o número de secretarias municipais. Cidades, página 3

blocos receberão apoio

Guararema oferecerá infraestrutura; Suzano terá programação. Cidades, página 5
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Consulte Planos Para Produtor rural.
Pela vida. Escolha o trânsito seguro.

Condições de financiamento válidas até 31/01/2018 ou enquanto durarem nossos estoques para F-350, F-4000,Cargo 816/1119/2429, com 20%
de entrada e saldo em 48 parcelas na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1° parcela incluindo tarifas, custos e impostos
(IOF). Financiamento para pessoa jurídica por meio do programa Ford Credit. Financiamento sujeito a aprovação. Imagens meramente ilustrativas.

O Parque Ecológico Mario do
Canto, em Itaquaquecetuba, recebe hoje o segundo dia de ações do
projeto Novo Parque. Organizada
pelo Conselho de Gestão e Saneamento Ambiental de Itaquaquecetuba (Congesai), a ação tem várias
atividades relacionadas às questões
ambientais, como cinema e troca
de livros. Cidades, página 6
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