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Itaquá

Apadrinhamento

mamoru pedirá
novo acesso na
ayrton senna

projeto
beneficia
crianças

O prefeito de Itaquaquecetuba, Mamoru Nakashima,
acompanhou ontem a apresentação de um projeto
sobre a implantação de um novo acesso no km 34
da rodovia Ayrton Senna. Ele pretende levar o pedido
ao governador Geraldo Alckmin. Cidades, página 5

O programa de Apadrinhamento
Afetivo, em parceria com o Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), será lançado hoje pela
Prefeitura de Suzano. O objetivo é
proporcionar convivência familiar
e comunitária a crianças e adolescentes. Inscrições começarão no dia
19. Suzano, página 4

Vivaleite atende mais de 21 mil
crianças e idosos do Alto Tietê
Programa do governo do Estado distribui 325.500 litros de leite na região ao mês; Itaquá tem mais beneficiados
Vitoria Mikaelli

Precariedade

Poaenses
reclamam
de calçadas
Quem passa pelas ruas da região
central de Poá reclama dos diversos problemas, como buracos e pisos quebrados. A Prefeitura afirma
que age de acordo com denúncias.
Cidades, página 3

Carnaval

segurança
terá ações
especiais

Terceira idade

Região se
prepara para
Jogos do Idoso
Situação das calçadas na região central de Poá preocupa comerciantes e moradores da cidade

mudança

Irineu Júnior/Secop Suzano

Cidades, página 5

O programa Vivaleite, do governo do Estado, atende mensalmente
mais de 21 mil crianças e idosos
da região. Apenas no ano passado,
o investimento na iniciativa foi de
R$ 186,7 milhões, de acordo com
a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. São 15 litros
de leite fluido pasteurizado por
mês, que é enriquecido com ferro,
vitamina A e vitamina D. Itaquaquecetuba tem mais cadastrados.
Cidades, página 6

Paulistão

tricolor
vai jogar
em casa
Após derrotar o
Madureira, pela Copa do
Brasil, o São Paulo se
prepara para enfrentar
o Botafogo de Ribeirão
Preto, amanhã, às 17
horas, no Morumbi.

Esportes, página 8

gestão

Leandro Bassini assume Secretaria de Educação. Suzano, página 4

Poá tem novo
secretário de
Turismo. p3

Em Salesópolis e Guararema,
equipes da Polícia Militar começaram os preparativos para garantir a
segurança da população nos dias de
folia. Estes municípios terão Carnaval de rua. Cidades, página 6

