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Cesar Greco/Palmeiras

Paulistão 2018

Verdão
enfrenta o
peixe hoje

Diretor-presidente:

Sidney Antonio de Moraes

Clássico entre Palmeiras e Santos acontece hoje no estádio Allianz
Parque, em São Paulo, pela quinta
rodada do Campeonato Paulista. O
grande personagem do jogo será o
meia Lucas Lima. Nos últimos anos,
o jogador alimentou a rivalidade
entre os clubes quando estava no
Santos. Esportes, página 8

Meia Lucas Lima deverá ser o grande personagem do clássico

Acidentes de trânsito matam
10 pessoas por mês na região
Levantamento da Secretaria de Segurança Pública aponta 129 mortes decorrentes de colisões no ano passado
destaque

Inauguração

helen
cobrirá
sbt folia

Vitoria Mikaelli

A bela Helen Ganzarolli
será uma das repórteres
que cobrirão o ‘SBT Folia
2018’. A transmissão
começa nesta sextafeira, direto do estúdio no
Circuito Barra/Ondina.

Variedades, página 11

Em 2017, houve 129 mortes
em acidentes de trânsito em todo
o Alto Tietê, segundo os dados da
Secretaria da Segurança Pública
do Estado de São Paulo. Entre as
dez cidades que compõem a região,
Mogi das Cruzes foi a que mais registrou óbitos em colisões. Em contrapartida, Salesópolis foi o município que menos teve ocorrências
do tipo. A cidade de Suzano, por
sua vez, foi a única que registrou
mortes em acidentes de trânsito de
natureza dolosa (intencional), que
são os norteados por negligência,
imprudência ou imperícia, no ano
passado. Cidades, página 5

Poá

2º túnel é aberto em mogi

Obra do complexo viário foi entregue pelo prefeito Marcus Melo. Cidades, página 6

PM reage a
assalto e mata
o suspeito
Polícia, página 7
Irineu Junior/Secop-Suzano

Pré-Vestibular

curso tem
inscrições
abertas

carnaval

Santa Isabel
divulga
evento. p4

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) dará início
amanhã às inscrições para o processo seletivo para o Cursinho Pré-Vestibular da Prefeitura de Suzano.
O prazo para se cadastrar se estenderá até o próximo dia 15 e o exame
será aplicado em 24 de fevereiro.
Ao todo, são 100 vagas disponíveis.
Trata-se de uma oportunidade para
quem quer cursar o nível superior,
mas não tem condições de arcar com
um curso preparatório para prestar
o vestibular, informou a Prefeitura.
Cidades, página 3

Processo seletivo para cursinho será no dia 24 de fevereiro; ao todo, são 100 vagas disponíveis

