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Mogi registra 14 casos de
dengue em apenas 46 dias

SAÚDE

Número de notificações desde janeiro é considerado preocupante pela Vigilância Epidemiológica

COCUERA | Moradores criticam substituição de 
lombada por radar eletrônico. Cidade, página 5

A Secretaria Municipal de Saú-
de iniciará na próxima semana 
uma série de ações que têm por 
objetivo erradicar o mosquito Ae-
des aegypti, que só nos últimos 
46 dias já atingiu 14 pessoas, que 
contraíram dengue em Mogi das 
Cruzes. O número é considerado 
preocupante. Cidade, página 6

LEI DE ZONEAMENTO

São Francisco e 
Taboão não terão 
estudo de impacto 

As áreas industriais do distrito 
do Taboão e da Vila São Francisco 
devem ficar de fora do Estudo de 
Impacto de Vizinhança. A proposta 
foi apresentada durante reunião 
que discutiu o Polo Gerador de 
Tráfego. Cidade, página 4

 A Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente pretende plantar 50 mil 
árvores em Mogi das Cruzes nos 
próximos dois anos. Hoje, são 
plantadas 500 mudas por mês 
na cidade. Cidade, página 5

Meio Ambiente 
quer plantar 
50 mil árvores

eM dois anos

Cidade, página 6

Mais de 14 mil 
eleitores podem 
perder o título 
Pouco mais de 14 mil eleitores 
do Alto Tietê, que não votaram 
nas três últimas eleições, terão 
o título eleitoral cancelado caso 
não regularizem a situação.

ALTO TIETÊ

SOLIDARIEDADE

Fundo Social 
realiza formatura 
de 184 alunos hoje

O Fundo Social de Solidarie-
dade realizará a formatura de 184 
alunos dos cursos do Programa 
Mãos na Massa e de beleza - mi-
nistrados no Polo da Vila Brasi-
leira e no Centro Familiar Maria 
Medianeira. Cidade, página 5

INOVAÇÃO 

Complexo une o 
morar, o trabalhar e o 
consumir, com três torres 
integradas diretamente ao 
Mogi Shopping.
Região, 
página 10

Helbor Concept Life, 
office & Corporate  
será entregue hoje 

COMER

Suplemento 
traz dicas 
de molhos 
deliciosos
Caderno Gourmet

Cardozo ameaça multar 
caminhoneiros parados 

RODOVIAS

Brasil, página 8

dupla é presa acusada 
de roubar joalheria

SUZANO

Polícia, página 7

José Francisco Caseiro 
assume Ciesp no dia 1º

INDÚSTRIA

Cidade, página 6
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