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Autorização

Poá quer
demolir
prédio
Para que a prefeitura possa
botar a estrutura no chão
é preciso que o Tribunal de
Justiça autorize o serviço.
No local, hoje abandonado,
funcionava o fórum do
município.

Diretor-presidente:

Sidney Antonio de Moraes

Cidades, página 3

Suzano realizará tratamento
dentário para mil estudantes
Wanderley Costa/Secop Suzano

Projeto é idealizado para alunos da rede municipal em parceria com a UMC; ação ocorre até o dia 14 de outubro
Eleições 2018

Bolsonaro
larga na
frente
Jair Bolsonaro (PSL) saiu na frente
na disputa presidencial contra Fernando Haddad (PT). A diferença
entre ambos é de 16 pontos, porém, números devem oscilar muito até a eleição. Brasil, página 10

Ferraz

A Secretaria de Saúde de Suzano
iniciou na terça-feira o tratamento
odontológico especial para mais de
mil alunos da rede municipal de
ensino em quatro unidades localizadas em regiões afastadas do centro da cidade, sendo três delas em
áreas rurais. O projeto conta com a
participação de estudantes do curso de Odontologia da Universidade
de Mogi das Cruzes (UMC), com
quem a pasta mantém uma parceria.
Ao todo, 1.091 crianças serão atendidas no próprio ambiente escolar.
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Dia das Crianças

Bom Prato
terá cardápio
especial
Estudantes receberão os atendimentos, no próprio ambiente escolar, em nove datas diferentes

Crianças e adolescentes

Conferência que trata de
violência é realizada em Poá
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Na direção

Temas foram debatidos e serão levados para discussão
na Conferência Regional, em São Paulo. Cidades, página 3
Rota da Luz

Oficina de celular

Romeiros
Idosos vão
querem mais receber
estrutura
orientações
Trajeto foi pensado para que devotos de Nossa Senhora Aparecida
pudessem realizar caminhada mais
tranquila em direção ao santuário,
mas falta de estrutura preocupa romeiros. Cidades, página 6

O Saspe de Suzano está com as
inscrições aberta para idosos que
queiram apreender a manusear um
smartphone. As inscrições podem ser
feitas no Centro de Convivência da
Melhor Idade. Cidades, página 4

Em Suzano, Skaf fecha apoio à reeleição de França. Cidades, página 7

Vitoria Mikaelli

Prefeitura veta
projeto dos
radares. p5

