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Segurança reforçada

Mogi terá 22 novos PMs
Alto Tietê receberá 67 policiais militares, segundo o comandante do CPAM-12 Mauro Lopes dos Santos

O Alto Tietê vai receber 67 no-
vos policiais que serão encami-
nhados às cidades que compõe 
o Comando de Policiamento de 
Área Metropolitano 12. De acor-
do com o comandante da PM na 

região, coronel Mauro Lopes dos 
Santos, Mogi das Cruzes deve re-
ceber um terço deste total - pelo 
menos 22 homens. Os PMs devem 
ser encaminhados ainda neste 
mês. Cidade, página 4

Mogi das Cruzes ganhará amanhã a 50ª escola municipal. A unidade, construída em uma área da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) de César de Souza, será responsável por ampliar o atendimento em 
tempo integral na cidade. Atualmente, 50% dos alunos que estudam na rede municipal estão matriculados em período 
integral. Ao todo, 21,5 mil dos 42.391 estudantes são beneficiados pelo programa implantado em 2009. Desde que foi 

56ª | Ao som de Mateus Sartori, Bertaiolli dança ao lado de Heleninha, 
mulher do patrono, durante inauguração de mais uma creche. Cidade, página 6

Presidente do Fundo Social, Mara Bertaiolli, lança campanha que vai até agosto

 Os mogianos já podem doar 
roupas e cobertores para a Cam-
panha do Agasalho. O lançamen-
to da ação foi realizado na ma-
nhã de ontem com a presença 
dos jogadores do Mogi/Helbor. 
Cidade, página 5

Mogianos já 
podem doar
agasalhos

SolidAriedAde

festa do divino

Entrada dos 
Palmitos será 
amanhã às 8h30
Cidade, página 5

SP-66

Recapeamento chega
às ruas de Jundiapeba

Avenida Lourenço de Souza Franco passa por obras. Cidade, página 5

delis judaicas 
de Nova York 
chegam ao século 
21 com perda de 
sua identidade

GouRMet

Arrecadação do 
governo com impostos 
é menor que o previsto 

tributoS

Brasil, página 10

Vítima escapa de 
assalto ao pular de 
carro; dois são presos

Poá

Polícia, página 7

Mais de mil policiais 
recebem bonificação 
por desempenho

no alto tietê

Região, página 8

“os adultos 
estão na Sala” 
será encenado 
hoje no Vasques
Variedades, página 11
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