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Avião pousa
em rodovia
de Biritiba

Diretor-presidente:

Sidney Antonio de Moraes

Aparelho era um ultraleve, sem
documentação, e apresentou problemas mecânicos quando sobrevoava Biritiba Mirim. O piloto, que
ainda levava um passageiro, precisou descer no acostamento da
Mogi-Salesópolis (SP-88). Os ocupantes tiveram apenas escoriações.
Polícia, página 8

Aparelho deverá passar por perícia para saber o motivo da falha

Microsoft investirá US$ 45 mil
em empresas de Mogi das Cruzes

Parceria da gigante americana com a Prefeitura permitirá a 5 startups promover o desenvolvimento da tecnologia
Vitoria Mikaelli

Jundiapeba

ocupantes
devem sair
até março
População que mora no bairro Vila Nova Jundiapeba, embaixo das linhas de transmissão da
CTEEP, tem até o dia 5 de março para deixar o local. Aproximadamente 360 famílias moram
no terreno. Cidades, página 3

Bateria

encontro
encerra
festival

Carnaval

Veja o que abre e
fecha durante os
quatro dias de folia
Antonio Penedo/Mogi-Helbor

Cidades, página 6

O prefeito Marcus Melo (PSDB)
anunciou ontem, ao lado de representantes da Microsoft e de startups do Polo Digital de Mogi das
Cruzes, as cinco empresas selecionadas para receberem, cada uma,
US$ 9 mil da companhia americana para investirem em tecnologia. Melo ressaltou o avanço no
setor e o potencial das empresas
do município. Cidades, página 3

Marcus Melo conversa com o representante da Microsoft durante o evento no município

Mogi/helbor

Equipe é
derrotada
na capital
Time foi até São Paulo para
jogar contra o Paulistano,
mas não resistiu ao volume
de jogo do time da casa
e perdeu por 84 a 67.
Próximo compromisso será
na sexta que vem.

Esportes, página 16

Ameaçado

Carnaval em
Sabaúna pode
não ocorrer. p4

A partir das 13 horas, no Parque Centenário, o encontro de
50 bateristas, que tocarão simultaneamente, encerrará a 5ª
edição do Festival de Verão de
Mogi das Cruzes. O repertório
inclui samba, salsa e o forró.
Cidades, página 4

