
InvestImento estadual

Maior parte da verba, no valor de R$ 149 milhões, será destinado à 
duplicação da rodovia Mogi-Dutra, no trecho que passa por Arujá 
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Nem todos os pacientes 
farão radioterapia em Mogi

AvAliAção individuAl

O governador Geraldo Alckmin esteve ontem em Suza-
no e anunciou que os investimentos do Estado em obras 
viárias na região atingem R$ 631 milhões. O montante 

se refere a projetos já executados, em andamento e que 
ainda serão iniciados. O repasse maior é para a duplica-
ção da Mogi-Dutra, em Arujá. Região, página 11

Autoridades da região participaram do evento em que o governador anunciou a licitação para as obras de conclusão da Marginal do Una

A volta de todos os pacien-
tes do Alto Tietê em trata-
mento de radioterapia em 

São Paulo para Mogi não 
está garantida, mesmo com 
o início do atendimento no 

Centro Oncológico de Mogi, 
a partir do próximo dia 25. 
Segundo a Secretaria de Esta-

do da Saúde, “os casos serão 
analisados individualmen-
te”. Cidade, página 6

páscoa | A tradicional missa de lava-Pés foi realizada ontem 
à noite na Catedral, simbolizando a humildade. cidade, página 5

Ônibus

Avenida Japão
terá uma linha
semiexpressa

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes inicia nesta terça-fei-
ra, dia 22, um novo serviço 
para atender os passagei-
ros do Conjunto Santo Ân-
gelo e bairros localizados 
ao longo da avenida Japão. 
Uma nova linha semiexpres-
sa começará a operar nos 
horários de pico na região. 
Cidade, página 6Polícia, página 10

Jovem e bebê 
são atropelados
em racha 
Um motorista que, 
segundo testemunhas, 
tirava um racha 
atropelou um jovem de 
17 anos e um bebê de 7 
meses, na rua Abiorana, 
esquina com a rua 
Paineira, no Conjunto do 
Bosque, em Mogi das 
Cruzes. O acusado fugiu 
sem prestar socorro.

no Bosquesegundo semestre

Mogi ganhará
Coordenadoria 
da Mulher

Mogi das Cruzes vai ga-
nhar uma Coordenadoria 
da Mulher. O novo órgão 
deve começar a funcionar 
no segundo semestre e re-
forçará as políticas públicas 
voltadas para o bem-estar 
das mogianas. A informação 
foi divulgada ontem pelo 
prefeito Marco Bertaiolli 
(PSD). Cidade, página 9

As obras de acessibilidade no prédio da 
Prefeitura de Mogi terão início em junho. 
o imóvel vai ganhar, entre outras coisas, 
três elevadores. Cidade, página 8

... melhorIas

obras de acessibilidade
na prefeitura de mogi
começam em junho

Geração de emprego tem 
pior resultado em 15 anos

caged

Brasil, página 12

Gabriel García Márquez 
morre aos 87 anos

lIteratura

 Variedades, página 1
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