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Divulgação

novidade

BMW quer
liderança
das trail
Novo modelo G 310 GS foi
um dos destaques do Salão
Duas Rodas do ano passado e
agora estreia no Brasil para
tentar liderar o mercado das
trail de até 500 cilindradas
no país.

Diretor-presidente:

Sidney Antonio de Moraes

Autonews, página 6

Prefeitura conclui pavimentação
de Jundiapeba no mês de março
Vitoria Mikaelli

Intervenções em diversas vias do bairro estão 90% concluídas, segundo informou a Secretaria de Obras de Mogi
Saúde

Cuidados com
Mosquito no
carnaval
Órgão da Prefeitura dá dicas
sobre como se prevenir durante
os dia de folia. Vale realizar uma
inspeção e limpeza em toda a casa
antes de pegar a estrada para viajar.
Cidades, página 3

Submetralhadora

PM encontra
arma dentro
de carrinho

Religião

Igreja promove
hoje o ‘Carnaval
com Cristo’
Cidades, página 5

Show

Obras seguem em execução
pelo distrito, entretanto, a Prefeitura de Mogi das Cruzes espera
que as chuvas não atrapalhem o
andamento das ações. Os serviços
que já foram realizados nas ruas
são de drenagem e construção de
sarjeta. Ainda segundo a administração municipal, faltam concluir
os trabalhos de implantação das
calçadas. Cidades, página 3

Administração estuda estender obras para outras ruas, no entanto, é preciso calcular o orçamento

Luis Moraes

Região

Obras do
corredor
regional
A conclusão do projeto executivo
para a instalação do Corredor BRT
Perimetral Alto Tietê deve ocorrer
até o mês de abril. A partir daí a
construção do viário poderá começar. Arujá pode receber as primeiras intervenções do projeto.
Cidades, página 7

Empate

Apresentação de bateria

Público foi ao Parque Centenário para ver profissionais e amadores. Cidades, página 5

Peixe empata
com a Ferroviária
pelo Paulistão
Esportes, página 10

Policiais da Força Tática de Mogi
das Cruzes foram atender uma denúncia sobre um foragido da Justiça e encontraram uma submetralhadora dentro de um carrinho
de bebê empurrado por uma mulher que estava com o procurado.
Cidades, página 8

