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Prefeitura quer soluções 
Para trânsito em 4 meses

PLANO DE MOBILIDADE

Mogi das Cruzes terá um Plano de 
Mobilidade Urbana, que apontará 
as obras e mudanças para melho-
rar o trânsito e os deslocamentos 
na cidade. A empresa, que levan-
tará as necessidades do municí-
pio, será escolhida em 7 de abril 
e terá quatro meses para realizar 
o estudo. Cidade, página 5

VILA OLIVEIRA | Moradores não se conformam com vazamento de água 
e prazo dado pelo Semae para resolver o problema. Cidade, página 7

Cerca�de�80�crianças�da�rede�municipal�participaram�da�inauguração�da�quadra�voltada�à�prática�de�basquete�de�rua

Mogi das Cruzes ganhou mais 
um local para a prática de bas-
quete. Na manhã de ontem, o 
prefeito Marco Bertaiolli (PSD) e 
jogadores da equipe Mogi/Hel-
bor inauguraram a Praça do Bas-
quete de Rua, que fica ao lado 
do estádio Francisco Ribeiro 
Nogueira, o Nogueirão. “Hoje, 
os jovens mogianos têm no nos-
so time um espelho muito im-
portante, então, nada melhor 
do que incentivar a prática da 
modalidade”, falou o prefeito. 
Esportes, página 22

Quadra para  
basquete de rua 
é inaugurada

VILA INDUSTRIAL

A Secretaria de Estado da Fazenda vai liberar hoje o 
primeiro lote de restituição proporcional do Imposto 
Sobre Veículos Automotores (IPVA) para os proprietários 
que tiveram o carro roubado ou furtado no ano passado 
em todo o Estado. No Alto Tietê, mais de 2,6 mil pessoas 
deverão receber a restituição. Região, página 9

IPVA

Fazenda libera restituição a 
quem teve veículo roubado

Cidade, página 4

Arrecadação fica
R$ 32,3 milhões 
abaixo do previsto
A�Secretaria�de�Educação�de�Mogi�
esperava�arrecadar�em�2014�R$�
94,8�milhões.�No�entanto,�apenas�
R$�83,3�entraram�para�a�pasta,�se-
gundo�dados�divulgados�ontem.�

Motoristas   

reclamam que grades 
impedem visualização de 
carros em cruzamento 

BRás CuBAs

Cidade, página 7

Polícia Civil 
encontra armas e 
munições dentro 
de uma maleta  

ITAQuá

Polícia, página 8

DEsPEDIDA
José Rico 
morre aos 
68 anos no 
interior de 
São Paulo
Variedades, página 18

ARuJá

Encontro�mostrou�como�o
jornal�é�utilizado�com�os�
alunos�da�rede�municipal��
Educação, 
página 10

Ação do Grupo MN 
promove dinâmica 
com professores 
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