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melhorias

palmeiras
tem obras
em bairros
Desde o início do ano,
trabalhos de infraestrutura
são realizados nos bairros
Vila Rica e na Vila São Pedro,
no distrito de Palmeiras, em
Suzano. Obras devem acabar
neste semestre.
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Alto Tietê registra 19 casos
suspeitos de febre amarela

Maioria das notificações ocorreram em Suzano, mas também há pacientes em Ferraz, Mogi das Cruzes e Poá
Divulgação/Prefeitura de Arujá

Arujá sedia hoje, a partir das 18
horas, a audiência pública sobre
a implantação do Corredor Metropolitano Perimetral Alto Tietê,
que vai ligar a cidade à Ferraz de
Vasconcelos. Cidades, página 5

Segundo informações das Secretarias Municipais de Saúde das
principais cidades do Alto Tietê, há
19 casos de pessoas com suspeitas
de febre amarela que aguardam
análise. Em Ferraz de Vasconcelos e Suzano houve nove ocorrências com resultado negativo para a
doença. O maior número de notificações foi registrado em Suzano,
responsável por dez do total contabilizado. Porém, dentre elas, seis
já foram descartadas. Em Arujá foi
confirmada a morte de um homem.
Cidades, página 6

Mogi

Suzano

Câmara aprova
novo limite para
reajuste do IPTU

Legislativo nega
afastamento
de vereador

Hoje

audiência
discutirá
corredor

Ações foram promovidas ontem no Jardim Josely, em Arujá, onde morava o homem que faleceu

Cidades, página 3
Divulgação/Prefeitura de Guararema

Cidades, página 7

Educação

Estudantes de Guararema e
Arujá voltam às salas de aula
Em Guararema, o retorno dos alunos ocorreu ontem,
e em Arujá, as aulas começam hoje. Cidades, página 5
Clubes

Folia

suzano vai carnaval
repassar
começa
dois campos na região
Esporte Clube Monte Cristo e
Reunidos Futebol Clube terão o repasse de dois dos quatro campos de
futebol que estão sendo instalados
no Parque Max Feffer, em Suzano.
A área que ocupam hoje deve dar
lugar à Fatec. Cidades, página 3

As cidades do Alto Tietê iniciam
hoje a programação de Carnaval.
Em Suzano acontece a final do Concurso de Marchinhas, uma matinê
e tem início uma exposição alusiva
a data. Já em Mogi tem atração na
Feira Noturna. Cidades, página 6

Prefeito de Guararema, Adriano Leite (PR), acompanhou o retorno dos alunos em algumas escolas

