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Quinta-feira, 1 de fevereiro de 2018
Alimentos

campanha
arrecada
500 quilos
A primeira Campanha de
Solidariedade, promovida
pelo Fundo Social de
Solidariedade de Suzano,
arrecadou mais de meia
tonelada de alimentos, itens
diversos e peças de vestuário.

Diretor-presidente:

Sidney Antonio de Moraes

Cidades, página 4

Homem é preso com 3 armas e
munições em Itaquaquecetuba
Comerciante, que também é investigado por homicídio, foi preso por porte ilegal de armas no Jardim Nova Itaquá

O número de vendedores ambulantes cresce no centro de Poá,
embora alguns lojistas reclamem da
situação, outros destacam as dificuldades enfrentadas pelos vendedores informais. Cidades, página 3

O Setor de Homicídios de Mogi
das Cruzes prendeu ontem o comerciante José Filho Cerqueira de
Oliveira, mais conhecido como Xéxéu, de 46 anos, por porte ilegal
de armas. Em um imóvel no bairro Jardim Nova Itaquá, em Itaquaquecetuba, foram encontradas uma
espingarda e nove projéteis de calibre 12, dois revólveres calibre 38,
além de 11 munições do mesmo
calibre, e 23 cartuchos de calibre
32. A Homicídios também investiga se ele participou de um homicídio em 2016. Polícia, página 7

Legislativo

Na próxima semana

Vereadores de
Suzano definem
comissões

Câmaras
retomam
trabalhos

Vitoria Mikaelli

Poá

ambulantes
dividem
opiniões

Prefeitura de Poá afirmou que recebe denúncias e procura, inicialmente, orientar os ambulantes

Cidades, página 6
Sleone/Facpiaget

Cidades, página 4

Meio ambiente

Pesquisa ambiental une USP,
Piaget e universidade de fora
Grupo de pesquisadores da USP e de universidade da
Irlanda foram recebidos na Piaget. Cidades, página 6
Saúde em Ferraz

PM regional

Morador
mudança
reclama de no comando
atendimento da região
O aposentado, Walter Francisco Ribeiro, de 77 anos, reclama da
falta de atendimento na Unidade
Básica de Saúde (UBS) Central CS
II, de Ferraz de Vasconcelos, o que
deve adiar a realização de sua cirurgia nos olhos. Cidades, página 5

O Comando de Policiamento de
Área Metropolitano (CPA-M/12),
desde o último dia 28, é exercido
interinamente pelo tenente-coronel
Wagner Tadeu Matiota. A coronel
Mônica Puliti Ferreira assumiu outro posto. Polícia, página 7

Projeto de pesquisa sobre contaminação de áreas e remediação reúne a Piaget de Suzano e a USP

