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Paulista

Verdão
encara o
peixe hoje
Times se enfrenta no
estádio Allianz Parque, em
São Paulo. Palmeiras quer
comprovar que os 100% de
aproveitamento não foram
fruto da possível fragilidade
dos times do interior.

Diretor-presidente:

Sidney Antonio de Moraes
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Com segundo túnel, complexo
receberá 700 veículos por hora
Expectativa é que passagem, muito aguardada pelos mogianos, melhore a fluidez do trânsito na área central
Vitoria Mikaelli

Após cerimômia de entrega, túnel foi aberto para os veículos às 14 horas de ontem

O segundo túnel do complexo viário Tirreno Da San Biagio, que liga a rua Cabo Diogo Oliver e a avenida Adhemar
de Barros, foi inaugurado ontem. O projeto completo teve

Vitoria Mikaelli

Marcus Melo ressaltou importância da obra para melhorar a mobilidade da cidade

início no final de 2015, incluindo a primeira passagem entregue no final de 2016. A obra promete desafogar o trânsito da área e trazer mais fluidez. No total, foram investidos

R$ 128 milhões. Agora, o próximo passo será realizar obras
de recuperação no entorno dos túneis e ainda a revitalização de ruas do centro. Cidades, página 3
Vitoria Mikaelli

Aniversário

90 ANOS de
DEVOÇÃO AO
PRÓXIMO

REAJUSTE

Moradores
protestam
contra iptu

Idealizador de importantes projetos sociais na cidade, Padre Vicente completa 90 anos hoje. Em
entrevista ao Mogi News, ele fala
sobre sua trajetória e festeja sua
saúde. Cidades, página 7

Um grupo de moradores da cidade protestou ontem, durante entrega do segundo túnel do centro,
contra o reajuste do IPTU de 2018.
Contribuintes pedem suspensão
do aumento. Cidades, página 4

Banco do Povo

Investigação

Mogi conta com
R$ 3,5 mi para
empréstimo

Trio é preso
por roubo a
residência

Itaquá, página 6

Para Alfredo Morlini, maior vantagem ao longo de sua vida foi ser sempre fiel ao seu sacerdócio

Polícia, página 10

