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Projetos

prefeito
sonha com
teleférico
Durante apresentação de
projetos para Mogi, desta vez
em setores ligados à cultura
e ecologia, Marcus Melo
(PSDB) destacou que gostaria
de ver o retorno do teleférico
no Parque Municipal.

Diretor-presidente:

Sidney Antonio de Moraes

Cidades, página 3

Três são detidos na Mogi-Dutra
com R$ 480 mil em carga roubada

Suspeitos foram abordados durante ação da Polícia Civil de Mogi, que contou com o apoio do helicóptero Pelicano
Divulgação

O Departamento de Estradas
de Rodagem (DER) homologou
na tarde de ontem o consórcio VD
Balanças que irá operar os equipamentos instalados nas rodovias
Mogi-Guararema (SP-66) e Índio
Tibiriçá (SP-31). Cidades, página 5

Ação policial ocorreu durante
uma operação do Núcleo de Roubos de Cargas da Seccional de Mogi
das Cruzes. Informações passadas à
reportagem dão conta de que o crime teria ocorrido em Itaquaquecetuba. Todo o material foi recolhido
e levado para o 3º Distrito Policial
de César de Souza e foi periciado.
O caminhão onde a carga era transportada também foi apreendido.
Um inquérito deverá ser instaurado para determinar se o crime
ocorrido foi orquestrado por uma
quadrilha especializada em roubo
de cargas. Polícia, página 7

Mais árvores

Oficina

Cidade deverá
plantar 50 mil
mudas em 2018

Iluminação
cênica será no
mês que vem

Consórcio
vai operar
balanças

Cidades, página 3

Aparelho sobrevoou a área de mata para tentar localizar um dos envolvidos no assalto ao caminhão

Liga das Américas

Mogi/Helbor conhece os
adversários da segunda fase

Cidades, página 5

dia de definição

Time se classificou para próxima etapa da competição e
encara dois argentinos e um mexicano. Esportes, página 8
Poá

Copa do Brasil

Servidores
agendam
conversa

Tricolor
enfrenta
Madureira

Funcionários públicos de Poá
marcaram para amanhã um encontro com o prefeito Gian Lopes
(PR) para tratar de assuntos ligados à lei de exoneração, aprovada
recentemente pelo Executivo da
cidade. Cidades, página 6

Time do técnico Dorival Júnior
vai até Londrina (PR) para enfrentar o time do Madureira. Este será
o primeiro desafio do São Paulo
na competição para buscar o título inédito da competição nacional.
Esportes, página 8

Vereadores escolheram membros das comissões. Cidades, página 4

Diego Barbieri/CMMC

Região

