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Guilherme Berti/PMMC

Quinta-feira, 8 de fevereiro de 2018

modelo

emprega
mogi é
referência
De acordo com a Secretaria
de Emprego e Relações do
Trabalho (SERT), o Emprega
Mogi é um modelos a ser
seguido pelas outras cidades
do Alto Tietê e demais
regiões do Estado.

Diretor-presidente:

Cidades, página 5

Sidney Antonio de Moraes

Câmara aprova projeto limitando
em até 10% o aumento no IPTU
Diego Barbieri/CMMC

Texto foi aprovado em sessão tumultuada na tarde de ontem; proposta retorna à Prefeitura para ser sancionada

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), esteve ontem na capital federal para
tentar buscar recursos e parcerias
para a Educação do município.
Cidades, página 3

Após uma hora de paralisação
devido às manifestações vinda
das galerias da Câmara contra o
aumento de até 10% do IPTU, a
Mesa Diretora conseguiu colocar em
discussão e aprovar, sem maiores,
problemas a nova base de cálculo
para o tributo. Além das galerias, o
público também protestou em frente à sede do Legislativo, pedindo o
cancelamento da elevação. Vereadores da oposição tentarão agendar
uma reunião com o prefeito Marcus Melo (PSDB) sobre o assunto.
Cidades, página 3

Futebol

Samba

Corinthians
tenta montar
time ideal

Feiras entram
em ritmo de
Carnaval

Recursos

Marcus Melo
viaja para
Brasília

Sessão foi tumultuada, com manifestantes dentro e fora da Câmara dizendo não ao reajuste

Vitoria Mikaelli

Esportes, página 11

Cidades, página 5

Imóvel desocupado

Casa abandonada no Jardim
Cambuci causa preocupação
Moradores contam que propriedade tem insetos, além
de ser utilizada por usuários de drogas. Cidades, página 5
Transporte

Febre amarela

Arujá sedia REgião tem
discussão
19 casos
de corredor notificados

Local, que está sendo alvo de reclamações, já recebeu multas por falta de muro e calçamento

Conselho Estadual do Meio Ambiente agendou uma audiência pública para tratar sobre o projeto que
prevê a construção do Corredor
Metropolitano Perimetral Alto Tietê. Evento está marcado para ocorrer hoje, a partir das 18 horas, no
centro. Cidades, página 7

Alto Tietê aguarda as análises
das notificações para saber quantas pessoas foram infectadas pela
doença. O maior número de casos
foi registrado em Suzano, que possui dez notificações. Mogi das Cruzes está com seis casos em análise.
Cidades, página 6

