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Antonio Penedo/Mogi-Helbor

Mogi/Helbor

basquete de
mogi pega o
vasco hoje

Diretor-presidente:

O Mogi das Cruzes/Helbor voltou à quadra ontem para se preparar
para o duelo contra o Vasco hoje,
às 20 horas, pelo NBB Caixa (Novo
Basquete Brasil). O grupo folgou na
terça-feira após retornar de viagem
do Chile, onde conquistou a vaga
para a semifinal da Liga das Américas. Esportes, página 11

Sidney Antonio de Moraes

Equipe voltou à quadra ontem para se preparar para o duelo

Passagem de nível da Deodato
será fechada e trânsito muda

Trecho entre as ruas Doutor Ricardo Vilela e Navajas receberá vagas de Zona Azul; o túnel I será aberto no sábado
Mogi News

Com a abertura do túnel I, a Secretaria de Transportes fará mudanças nos itinerários de ônibus municipais e intermunicipais a partir
das 14 horas do sábado. Os coletivos voltarão a fazer o trajeto anterior às obras. Cidades, página 3

A partir das 6 horas do sábado,
a passagem de nível da rua Doutor
Deodato Wertheimer será fechada
definitivamente para o tráfego de
veículos. Apenas os pedestres poderão circular. A medida será tomada em decorrência da abertura
do túnel I da praça Sacadura Cabral. O trecho entre as ruas Doutor
Ricardo Vilela e Navajas receberá
vagas de Zona Azul e a passagem
de veículo pelo ponto estará autorizada. As mudanças foram anunciadas ontem pelo secretário de
Transportes, José Luiz Freire de
Almeida.Cidades, página 3

Febre Amarela

CPA-M/12

Vacinação será
estendida para
período noturno

Coronel Mônica
deixa comando
da PM na região

Linhas
serão
alteradas

Cidades, página 5

Apenas pedestres poderão passar pelo local e as mudanças no tráfego terão orientação de agentes

celebração

Polícia, página 8

Jundiapeba

90º aniversário do padre Vicente
vai ser celebrado neste domingo
Divulgação

Missa de Ação de Graças pelos 90 anos do
religioso ocorrerá na Catedral. Cidades, página 5

Bloco cirúrgico da Unica está 50% concluído. Cidades, página 4

Vitoria Mikaelli

Ônibus

