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vacinação

campanha
distribui
8 mil doses
Nos três primeiros dias da
nova etapa da campanha
contra a febre amarela,
entre quarta-feira e ontem,
a Secretaria de Saúde de
Suzano já imunizou cerca de
oito mil pessoas.

Diretor-presidente:

Sidney Antonio de Moraes

Cidades, página 3

Projeto prevê responsabilizar
empresas por danos em vias

Proposta de vereador de Suzano estipula prazo para que reparos sejam realizados; texto será votado na quarta
VITORIA MIKAELLI

ABANDONO EM UBSs DE ITAQUÁ

Mamoru Nakashima não deu continuidade às obras de unidades. Cidades, página 5
De virada

Corinthians
perde para
santo andré

to” na cidade e aos custos gerados.
O texto, que será votado na sessão
ordinária da próxima quarta-feira,
estabelece o prazo de 15 dias úteis
para que a empresa responsável
execute reparos nos danos que
tenha causado em ruas, avenidas,
calçadas, logradouros, caminhos,
passagens e estradas de Suzano.
Cidades, página 4

Suzano

Feriado

shopping
tem lojas
fechadas

serviços
essencias
funcionam

Diferente dos shoppings de Mogi
Com o feriado de Carnaval, a
das Cruzes e Itaquaquecetuba que maioria dos serviços do Alto Tietê
têm se destacado pelos investimen- estarão fechados na segunda e terçatos recebidos, o Suzano Shopping -feira. Apenas os essenciais estarão
chama a atenção pelo volume de em funcionamento. As Prefeituras
lojas fechadas nos últimos meses. devem retomar o expediente na
Entre elas, a Livraria Nobel que quarta-feira, assim como as agênestava no local desde sua inaugu- cias bancárias e as unidades do
ração. Cidades, página 6
Poupatempo, instaladas na região.
Cidades, página 6

Poá

O time alvinegro perdeu de virada para o Santo André por 2 a 1,
ontem à noite, no estádio Bruno
José Daniel, na casa do adversário.
Esportes, página 9

Polo Digital

Startups de
Mogi receberão
investimentos
Cidades, página 7

Polícia Civil e GCM atuam juntas em operação. Polícia, página 8

Divulgação

Obras paralisadas

O projeto de lei de autoria do
vereador suzanense José Silva de
Oliveira (PMDB), o Zé Lagoa, prevê a obrigatoriedade das empresas concessionárias de serviços ou
quaisquer outras empresas públicas ou privadas de recuperarem
os danos causados nas vias municipais. A propositura, segundo ele,
se deve ao “estado crítico do asfal-

