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CARRO ELÉTRICO

LANÇAMENTO
É FEITO EM
XANGAI
A montadora francesa
Renault promoveu o
lançamento do City K-ZE
no Salão do Automóvel de
Xangai, na China. O objetivo
é vender 550 mil veículos
elétricos neste ano.

Diretor-presidente:

Sidney Antonio de Moraes

Autonews, página 5

Projeto da GCM em escolas tem
início na 1ª quinzena de maio

Ações prometem levar temas como bullying, drogas e comportamento para as discussões em salas de aula
Manutenção

Guilherme Berti/PMMC

Os estudantes da quarta série do
Ensino Fundamental das escolas
municipais de Mogi das Cruzes
vão receber, na primeira quinzena de maio, o projeto Anjos da
Guarda, curso que contará com
a presença da Guarda Civil Municipal (GCM), que promoverá
conversas com os alunos sobre
questões emocionais, sociais e
bullying. Segundo o secretário
de Segurança, Paulo Roberto
Madureira Sales, o coronel Sales,
a fase atual é de finalização das
apostilas que serão distribuídas
aos alunos para serem utilizadas
durante o curso. O projeto é baseado no Proerd da Polícia Militar.
Cidades, página 3

ALLIANZ PARQUE

Verdão busca
fazer bom jogo
em casa. p11

2X0

TÚNEL FECHARÁ ATÉ AS 17 HORAS

São Paulo
derrota o
Botafogo. p11

Interdição começará às 7 horas para conclusão da pintura do local. Cidades, página 5

Paola de Orte/Agência Brasil

Trânsito

SENADOR
ACONSELHA
MOURÃO

COMITÊ QUER
DIMINUIR
ACIDENTES

Filho do presidente Jair Bolsonaro diz que função do vice é de
apenas substituir o titular quando
necessário. Brasil, página 9

Os números referentes a acidentes de trânsito e às ações para diminuir o número de ocorrências em
Mogi das Cruzes foram discutidos
durante a primeira reunião deste
ano do Comitê Municipal de Segurança Viária. O encontro aconteceu na quinta-feira, na Prefeitura
de Mogi das Cruzes, e contou com
a presença de representantes de órgãos que atuam diretamente na segurança no trânsito e atendimento
a emergências nas vias municipais
e estaduais. Cidades, página 6

CLUBE DE CAMPO
Divulgação

Eduardo Bolsonaro

1ª PARTIDA

Novo espaço é apresentado. Cidades, página 6

Corinthians e
Santos também
estreiam. p11

