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violência

Homem
apanha no
terminal
Um homem que esperava a
esposa na saída da passarela
do Terminal Estudantes foi
agredido por desconhecidos.
Testemunhas disseram
que os agressores eram
motoristas de vans ilegais.

Diretor-presidente:

Sidney Antonio de Moraes

Polícia, página 12

Justiça condena Independente
a pagar R$ 170 mil ao município

Torcida terá de pagar R$ 70 mil por estragos no Nogueirão e R$ 100 mil por danos morais; SPFC foi absolvido

população
pede novo
tomógrafo

Área de Proteção Ambiental

Ney Sarmento/PMMC

Moradores da Vila Suíssa querem
que o novo aparelho de tomógrafo, que já foi adquirido e está em
caixa fechada na UBS da Vila Suíssa, entre logo em operação. Eles
temem que o equipamento estrague. A Prefeitura informou que já
está providenciando as adequações.
Cidades, página 3

Economia

alto tietê
exporta
mais em 2017

IPTU

Prefeitura
informa prazos
para isenção
Cidades, página 5

O juiz da 7ª Vara de Mogi, Robson Lima, condenou a Torcida Independente a pagar R$ 170 mil ao
município, em razão dos estragos
no estádio municipal Pref Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, em janeiro de 2016, durante
partida entre o São Paulo Futebol
Clube e o Rondonópolis pela Copa
São Paulo de Juniores. O clube foi
absolvido e a Prefeitura vai entrar
com recurso. Cidades, página 5

Itapeti poderá ter APA
Marcus Melo abordou assunto com pasta do Meio Ambiente. Cidades, página 5

vila hélio

Projeto de revitalização em estudo

O Alto Tietê exportou, no ano
passado, US$ 978 milhões em produtos. O montante supera o valor
de US$ 786 milhões exportados em
2016, o que representa um crescimento de 24%. Cidades, página 7

Obra

Orçamento para revitalizar a Vila Hélio, no centro
de Mogi, está sendo feito. Cidades, página 4

Febre amarela

Cerca de 646
mil já foram
imunizados

Cerca de 646 mil pessoas já foram imunizadas contra
a febre amarela, sendo 254 mil apenas em Mogi das
Cruzes. Campanha prossegue. Região, página 6

Prédio do Sesi começa a ganhar forma na cidade. Cidades, página 4
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