Quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018

EDIÇÃO 3583 | ANO 12 | R$ 1,25
Érico Leonan/saopaulofc.net

paulistão

dorival
quer mais
velocidade
O treinador são-paulino,
Dorival Junior, quer o
time agressivo, com mais
velocidade e mais incisivo
nas jogadas de ataque na
partida de hoje contra o
Bragantino em casa.

Diretor-presidente:

Sidney Antonio de Moraes

Esportes, página 9

Abandono em Poá

Moradores reclamam de assaltos
e uso de drogas na região da obra
Vitoria Mikaelli

Construção de Complexo Educacional Poaense (CEP) está paralisada no Santa Luzia e preocupa a população

A Secretaria de Saúde de Arujá
foi notificada ontem sobre a morte
de um homem de 60 anos, que faleceu em decorrência de febre amarela em janeiro. Cidades, página 4

A construção do Complexo Educacional Poaense (CEP), localizado
entre as ruas Quintino Bocaiuva e
Ipanguaçu, no bairro Santa Luzia,
em Poá, está abandonada e preocupa os moradores que reclamam
de assaltos e consumo de drogas no
local. A obra da unidade teve início em 2014 e deveria ser entregue
em 2017. Não há qualquer tipo de
isolamento. A Prefeitura de Poá diz
que faz readequações no projeto e
não informou prazo para retomar
os trabalhos. Cidades, página 4

Qualificação

Revisão

Suzano deve ter
novo núcleo de
aprendizado

Mogianos vão
receber novo
boleto do IPTU

arujá
confirma
morte

Cidades, página 3

Trabalhos começaram em 2014 e deveriam ser concluídos em 2017; não há prazo para retomada

Suzano

Ferraz

prefeitura
legislativo
informatiza retoma
agendamento trabalhos
A Secretaria de Saúde de Suzano implementou este mês, em caráter experimental, uma estrutura
informatizada para o agendamento de exames e consultas médicas
no Ambulatório de Especialidades.
Cidades, página 3

Cidades, página 6

carnaval

Na primeira sessão do ano, realizada ontem, a Câmara de Ferraz
recebeu o prefeito José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta,
que se comprometeu a tapar os buracos da cidade. Vereador cobrou
planejamento. Cidades, página 5

hoje

Afastamento de vereador será
votado pela Câmara de Suzano
Denis Cláudio da Silva (DEM) é investigado em
suposto superfaturamento. Cidades, página 3

Expectativa é de aumento das vendas com a folia. Cidades, página 5

Vitoria Mikaelli

Febre amarela

