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Divulgação/Secom Ferraz

Terça-feira, 30 de janeiro de 2018
ferraz

orquestra
recebe
inscrições
Até sábado é possível se
inscrever para integrar a
Orquestra Sinfônica de
Ferraz de Vasconcelos (Osife).
As inscrições devem ser
feitas no Centro de Arte e
Cultura (CAC) da cidade.

Diretor-presidente:

Sidney Antonio de Moraes

Cidades, página 4

Exportações crescem e chegam a
US$ 978 milhões no ano passado

Crescimento ao longo de 2017 foi de 24%, superando os US$ 786 milhões registrados pela região no ano anterior

A Prefeitura de Suzano iniciou as
obras de quatro campos de futebol
no Parque Municipal Max Feffer. Os
trabalhos começaram com a movimentação de terra. Dois campos
devem ser entregues neste semestre. Cidades, página 3

No ano passado, as cidades do
Alto Tietê exportaram US$ 978
milhões em produtos. O montante supera os US$ 786 milhões exportados ao longo de 2016, o que
representa um crescimento de 24%.
O município que lidera o ranking
de exportações na região é Suzano com um total de US$ 656 milhões. Os dados são do Ministério
da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços. O valor mandado para
fora do país, em forma de produtos por Suzano, representa 67%
de todo o montante do Alto Tietê.
Cidades, página 5

Feminino

Flagrante

Santa Isabel
vai ser sede de
Taça de Futsal

PM é preso
em tentativa
de roubo

Vitoria Mikaelli

Suzano

campos de
futebol em
construção

Primeira fase das obras contou com movimentação de terra no Parque Municipal Max Feffer

Polícia, página 14
Divulgação/Prefeitura de Arujá

Esportes, página 13

Febre amarela

Mais de 640 mil pessoas já
foram imunizadas na região
Número se refere às doses aplicadas em Suzano,
Mogi das Cruzes, Arujá, Poá e Itaquá. Cidades, página 4
Benefício

Mogi

Passe livre
tem 5 mil
inscritos

justiça
condena
torcida

A Secretaria de Educação de Suzano informou ontem que 5.522
estudantes solicitaram o cadastramento ou o recadastramento no
Passe Livre Estudantil, que agora
iniciará a fase de entrega de documentos. Cidades, página 3

Por conta dos atos de violência
e vandalismo no estádio Prefeito
Francisco Ribeiro Nogueira, em
Mogi, em 2016, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a torcida Independente foi condenada a pagar
R$ 170 mil. Cidades, página 6

Apenas em Arujá, mais de 72 mil pessoas receberam a vacina; Suzano ainda aguarda novas doses

