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Wanderley Costa/Secop-Suzano

Terça-feira, 6 de fevereiro de 2018

terceira idade

Suzano
seleciona
atletas
As seletivas para definição
dos atletas das modalidades
Buraco e Dominó, em aberto
na delegação suzanense
para a 22ª edição dos Jogos
Regionais do Idoso (Jori) de
2018, terminam hoje.

Diretor-presidente:

Cidades, página 5

Sidney Antonio de Moraes

itaquaquecetuba

Mesmo com verba, Estrada do
Campo Limpo segue sem obras
Vitoria Mikaelli

Moradores reclamam dos buracos; Prefeitura conta com recurso para o recapeamento mas não tem prazo

Pela 40ª fase da Operação Lava
Jato, o juiz federal Sérgio Moro condenou ontem dois ex-gerentes da
Petrobras e mais três empresários.
Brasil, página 8

Moradores da estrada do Campo Limpo, em Itaquaquecetuba, reclamam dos problemas na via, que
ainda não recebeu o recapeamento
prometido pelo prefeito Mamoru
Nakashima (PSDB). Para a recuperação da estrada e de outras vias,
Itaquá recebeu R$ 17 milhões do
convênio com o governo do Estado,
por meio do Fundo Metropolitano
de Financiamento e Investimento
(Fumefi). O início das obras estava
previsto para janeiro, mas ainda não
começaram. Cidades, página 3

‘Cooperativa’

Reforço

Advogado pede
habeas corpus
para vereador

Valdívia deve ser
anunciado pelo
São Paulo

Lava Jato

sergio moro
condena
5 pessoas

Problema na estrada é antigo, segundo moradores que se preocupam com a insegurança na via

FEBRE AMARELA

Irineu Júnior/Secop Suzano

Cidades, página 4

Esportes, página 9

Expansão

População do Alto Tietê
deve crescer 11% até 2030
Dados divulgados pelo Seade indicam também
aumento no número de domicílios. Cidades, página 5

Municípios da região recebem doses fracionadas. Cidades, página 6

Mogi

Tecnologia

educação
terá nova
unidade

governo
lança novo
aplicativo

A Prefeitura de Mogi anunciou
ontem novos investimentos para a
Educação, incluindo a construção
de um novo Cempre no distrito de
Jundiapeba. Cidades, página 7

O projeto piloto do Documento
Nacional de Identidade (DNI) foi
lançado ontem e vai reunir diferentes registros civis, como CPF e
título de eleitor. Brasil, página 8

