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Divulgação

Choque

Quatro se
machucam
em acidente

Diretor-presidente:

Sidney Antonio de Moraes

Um automóvel Ford Escort e
um Fiat Doblò trafegavam pela
avenida Japão quando um dos
motoristas perdeu o controle
do veículo e se chocou contra o
outro carro. Quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais do município.
Cidades, página 4

Um dos veículos ficou de lado; bombeiros auxiliaram na remoção

Boletos com novos valores do
IPTU serão enviados até março
Informação sobre envio dos documentos aos contribuintes foi confirmada pelo prefeito em coletiva de Imprensa

Na primeira sessão do ano, o
Legislativo de Mogi teve que lidar
com manifestantes que criticavam
os reajustes do IPTU. Devido aos
protestos, a sessão foi cancelada.
Cidades, página 3

O prefeito Marcus Melo (PSDB)
revelou que o objetivo da administração é conseguir entregar os boletos até o dia 28 deste mês, porém
se isso não for possível, as cobranças serão enviadas para aos contribuintes até março. Apesar disso, os
proprietários de imóveis poderão
consultar o valor do IPTU 2018
pelo site da Prefeitura logo após o
Carnaval. No momento, as consultas
pelo endereço eletrônico estão indisponíveis, uma vez que os valores
serão corrigidos com o novo limite
de aumento. Cidades, página 3

Folia

Regularização

Evento no Clube
de Campo fará
inclusão social

Moradores da
Vila Natal podem
se cadastrar

Divulgação

Grupo faz
protesto
na Câmara

Cidades, página 4

Grupo de manifestantes foi assistido de perto pela Polícia Militar; não ocorreu nenhum confronto

CArnaval

Consumidores vão às compras para
brincar os quatro dias de folia
Uma das fantasias mais procuradas pelos foliões de
Mogi era as que tivessem máscaras. Cidades, página 6
MAis verde

Paulistão

SEmae irá
plantar
árvores

Tricolor
encara o
bragantino

De acordo com a autarquia de
água e esgosto, 3 mil mudas
deverão ser plantadas em
áreas distintas da cidade. A
ação ainda não tem data
para ocorrer, mas deverá ser
concluída neste trimestre.

Na tentativa de se afirmar
no Campeonato Paulista, o
São Paulo enfrenta o time de
Bragança Paulista, no estádio
do Morumbi, às 21h45. Nos
últimos jogos, time tem sido
vaiado pela torcida.

Cidades, página 4

Esportes, página 7

Cidades, página 5
Vitória Mikaeli

Primeiro dia

