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Suzano

câmara vai
notificar
empresa

Diretor-presidente:

Sidney Antonio de Moraes

A PS Engenharia Construção e
Comércio Ltda., construtora do Palácio Deputado José de Souza Candido será notificada judicialmente
pela Câmara de Suzano. Segundo o
presidente do Legislativo, Leandrinho, devem ser feitos reparos nos
problemas de infiltração e vazamentos no prédio. Cidades, página 4

Presidente da Câmara explica que tentou uma solução amigável

Balanças da Mogi-Guararema e
Índio Tibiriçá voltarão a operar

Equipamentos das rodovias da região fazem parte do lote 7 de balanças vencido pelo consórcio VD Balanças SP

O Conselho do Fundo Social
de Solidariedade do Consórcio de
Desenvolvimento dos Municípios
do Alto Tietê (Condemat) se reuniu ontem para definir as ações
que serão promovidas ao longo de
2018. Cidades, página 5

O consórcio VD Balanças SP foi
habilitado pelo Departamento de
Estradas de Rodagem (DER) para
operar o lote 7 de balanças em rodovias estaduais que contempla,
entre elas, a da Mogi-Guararema
(SP-66) e da Índio Tibiriçá (SP-31),
em Suzano. O deputado estadual
André do Prado (PR) havia solicitado em reuniões com o superintendente do órgão, Ricardo Volpi, a retomada do funcionamento
dos serviços para ajudar a manter
a boa qualidade das estradas. O
valor apresentado foi de cerca de
R$ 5 milhões. Cidades, página 6

Poá

Mogi-Dutra

Servidores
esperam ser
recebidos

Polícia localiza
R$ 480 mil
em carga

conselho
planeja
ações

Cidades, página 5

Presidentes e representante de Fundos Sociais da região e Ashiuchi participaram do encontro

transporte

Prefeitura de Suzano revitaliza
pontos de ônibus na região central
Em janeiro, 30 abrigos da cidade receberam
melhorias na estrutura e pintura. Cidades, página 3
MIguel badra

estreia

acesso
continua
aberto

começa
a copa do
brasil

O acesso à rua alternativa,
que leva ao bairro Miguel
Badra, em Suzano, seria
fechado neste mês, porém,
este prazo será estendido
pela Prefeitura, em razão
de outras demandas.

São Paulo enfrenta hoje
o Madureira, no Paraná,
pela primeira fase da Copa
do Brasil. O Internacional
também estreia nesta
rodada jogando contra
o Boavista-RJ.

Cidades, página 3

Esportes, página 9

Polícia, página 10
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