
Apesar do atendimento reconhecido por pais e pela sociedade, 
falta de investimento e atenção do Poder Público ainda é entrave

Mais de 1,7 mil alunos são aten-
didos pelas Associações de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (Apaes) 
das sete unidades espalhadas no 
Alto Tietê, mas a fila de espera ain-
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Longe do ideal, 
Apaes têm 700 
na fila de espera

Melhor DESAFIO

 

No Uruguai, Dilma diz que fala de Levy foi ‘infeliz’. p10
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tricoLor

Esportes, página 11

JOGA EM 
RIO CLARO 
CONTRA A 
DENGUE

JuntOS

LoVE

Esportes, página 11

E GUERRERO 
DEVEM 
ESTREAR  
NO TIMÃO

da é grande. Cerca de 700 pessoas 
com deficiência intelectual, múlti-
pla (deficiência intelectual associa-
da à outra deficiência) e/ou trans-
torno autista ainda aguardam por 

vagas nas entidades. A que tem o 
maior número de pessoas aguar-
dando para serem atendidas é a de 
Ferraz de Vasconcelos, com 280.  
Cidades, página 3

Atrasado

Cinema de Mogi 
só deve reabrir 
em julho
Mogi, página 4

TSE

Mais de 14 mil 
podem perder 
título de eleitor
Cidades, página 9

Em Mogi

Operação flagra 
14 motoristas 
alcoolizados
Polícia, página 6

Em Mogi, unidade é a maior da região, atendendo 590 crianças e jovens com deficiência intelectual

represas recuperam nível 
obtido em agosto de 2014

Com as fortes chuvas de fevereiro, barragens estão 
recuperando a sua capacidade. Cidades, página 7

BrAgA SE 
rEúnE CoM 
ConDEMAt

O Consórcio de Desenvolvimen-
to dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) realiza amanhã, às 
10h, na Escola de Governo e Ges-
tão de Mogi, uma reunião com o 
secretário estadual de Saneamen-
to e Recursos Hídricos, Benedito 
Braga. Cidades, página 7Secretário falará aos prefeitos
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