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Mogi/Helbor

Vitória
fora de
casa
Mogi/Helbor vai até o Paraná
e derrota o Campo Mourão
pelo placar de 97 a 69. Equipe
do técnico Guerrinha perdeu
somente o terceiro quarto
por uma diferença de apenas
dois pontos.
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Vereadores pedem e Marcus Melo
revoga aumento de 60% do IPTU
Encontro ocorreu na Prefeitura, no começo da noite de ontem; alteração não vale para os imóveis irregulares
Luiz Suzuki/PMMC

Para algumas pessoas, o túnel
vai facilitar a vida de quem passa
pelo local, mas para outros é preciso melhorar a sinalização das
mudanças de mãos de direção e
locais proibidos para a passagem
de automóveis. Cidades, página 4

Em reunião que ocorreu nas
primeiras horas da noite de ontem, o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), conversou com 20 dos 23 vereadores em
uma sala próxima ao gabinete, que
pediam a redução do limitador de
aumento do IPTU, em relação ao
valor cobrado em 2017. Dos 60%
aprovado em lei, o novo limitador
passará para até 10% de aumento.
A medida afeta apenas os imóveis
regulares; aqueles que possuem alguma pendência terão a diferença
cobrada pelo IPTU complementar.
Cidades, página 4

Preocupação

Lava Jato

Pista de skate
em parque tem
poça de água

Sérgio Moro
condena outras
cinco pessoas

Opinião

População
comenta
novo túnel

Cidades, página 5

Reunião entre Legislativo e Executivo garantiu que o aumento do imposto não ultrapasse os 10%

Brasil, página 8
Mogi News

Alto Tietê

Seade aponta que população
crescerá 11,7% até 2030
Entre todos os municípios da região, Mogi será a que
possuirá maior número de habitantes. Cidades, página 6
Nova unidade

Terrenos

Jundiapeba
vai receber
o 3º Cempre

Creches já
possuem
endereço

Anúncio foi feito pelo prefeito
Marcus Melo (PSDB) durante a manhã de ontem. As obras para a nova
unidade serão licitadas ainda este
ano e receberão um investimento
de R$ 11 mi. Cidades, página 3

Prefeitura divulgou os locais onde
serão construídas as cinco novas
creches da cidade. Secretária de
Educação também comentou que
irá divulgar a demanda por vagas
em Mogi. Cidades, página 3

Atualmente região possui 1,58 milhão de pessoas; a projeção para 2030 é de mais 187 mil habitantes

