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Antonio Penedo/Mogi-Helbor

Sexta-feira, 2 de fevereiro de 2018
Basquete

Time vence
o vasco no
hugão
Mogi/Helbor derrotou o time
carioca pelo placar de 89 x
80. Esse foi o primeiro jogo
do time em casa depois de
três partidas pela Liga das
Américas. Torcida lotou o
ginásio.

Diretor-presidente:

Sidney Antonio de Moraes

Esportes, página 11

Novo túnel de Mogi das Cruzes
pode receber uma alça de acesso
Ney Sarmento/PMMC

Pedido foi feito pelos vereadores à Prefeitura durante vistoria das obras da passagem subterrânea do município
Deodato

comércio
lamenta o
fechamento
A reportagem foi às ruas e ouviu
proprietários de estabelecimentos
que podem ser prejudicados com
o fechamento da passagem de nível
na rua Doutor Deodato Wertheimer.
Cidades, página 3

Vivaleite

Programa
beneficia
21,7 mil

Cj Jefferson

Justiça revoga
liminar de
reintegração
Cidades, página 5

Justificativa dos parlamentares
para a implantação de um acesso
junto ao túnel I é que o trânsito,
próximo ao centro da cidade, poderá ser beneficiado com o tráfego
de veículos pela passagem subterrânea. De acordo com a administração municipal, projeto original
já prevê uma abertura perto da
nova via. A solicitação deverá ser
estuda pelos técnicos da Prefeitura e pelo prefeito Marcus Melo.
Cidades, página 3

Prefeito Marcus Melo (PSDB) realizou a vistoria do local; novo traçado será inaugurado amanhã

Guilherme Berti/PMMC

Crescer

Inscrições
seguem até
sábado
Interessados em uma das mais
de cinco mil vagas gratuitas deverão se inscrever por meio do site
da Prefeitura até amanhã. O cadastramento começou anteontem
e continua hoje, durante todo o dia.
Cidades, página 4

Área

DER deverá
ceder terreno
em Jundiapeba
Aulas na área de estética também são oferecidas nas unidades; no total são 119 cursos diferentes

Cidades, página 6

Governo do Estado, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento Social, distribui no Alto Tietê,
durante todos os meses, cerca de
325 mil litros de leite. Cada beneficiado leva para casa 15 litros todos os meses. Cidades, página 7

