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Cartão bom

Cerca de
1,86 mil
revalidam
Alunos e professores do Alto
Tietê revalidaram o BOM
Escolar para esse ano. O
bilhete garante a gratuidade
no transporte intermunicipal
ou a meia passagem,
dependendo de cada situação.

Diretor-presidente:

Sidney Antonio de Moraes

Cidades, página 5

Mais de 700 famílias devem ser
atendidas pelo ‘Criança Feliz’

Projeto que contempla Mogi das Cruzes foi anunciado na tarde de ontem pelo secretário de Desenvolvimento
Guilherme Berti/PMMC

Maternidade

Prefeito
apresenta
projeto
O prefeito Marcus Melo (PSDB),
apresentou na manhã de ontem
um projeto para a construção de
uma nova maternidade para Mogi.
A construção e a compra do equipamento deverão ficar em torno
de R$ 35 milhões. Prefeitura buscará parcerias. Cidades, página 3

Feriado

região deve
receber 495
mil carros

Saúde

Caps AD fará
atendimento no
2º semestre
Cidades, página 3

O programa do governo federal
oferece às crianças de até 6 anos,
além de gestantes que fazem parte
do Bolsa Família, um serviço de
acompanhamento e ajuda no desenvolvimento infantil. Para isso,
foram investidos no município de
Mogi R$ 546 mil. Outras cidades
do Alto Tietê e demais regiões do
Estado também devem aderir ao
projeto. Cidades, página 4

Secretário Floriano Pesaro esteve na cidade, ontem à tarde, para fazer o lançamento do programa

Antonio Penedo/Mogi-Helbor

Basquete

Liderança
em Jogo
pelo NBB
Partida entre o Mogi/Helbor e o
Paulistano terá um ingrediente a
mais hoje à noite. Além do duelo
entre as equipes, a vitória irá garantir a liderança do Novo Basquete
Brasil (NBB). Esportes, página 7

Linha da MRS

Cinco acidentes
são registrados
no ano passado
Time treinou no ginásio Hugo Ramos para o embate contra o Paulistano, marcado para hoje em SP

Cidades, página 5

A partir de hoje, as rodovias
que cortam o Alto Tietê deverão
receber 495 mil veículos. Somente na rodovia Ayrton Senna (SP-70), são esperados cerca
de 300 mil veículos. A maioria
deverá acessar o litoral Norte.
Polícia, página 6

