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Quantidade não atende de forma eficiente a população; opção acaba sendo os estacionamentos particulares

Cidades ampliarão para 6 mil 
número de vagas de Zona Azul

Arujá, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Mogi, Poá e Su-
zano somam mais de 4,1 mil va-
gas de Zona Azul nas regiões  cen-
trais, com possibilidade de ampliar 
esse número em mais 1,9 mil lo-
cais para estacionamento rotativo. 
Apesar da oferta, o número ainda 
não atende de forma eficiente a 
população, que se vê obrigada a 
circular pelas vias em busca de va-
gas e, não encontrando,  opta pe-
los estacionamentos. Mogi e Arujá 
são as únicas cidades do Alto Tie-
tê que contam com parquímetros.                                     
Cidades, página 4 e 5

campanha

  Com o Tiro de Guerra, suzanenses doam agasalhos. Cidades, página 3

Botyra

Praça em 
Mogi é alvo 
de traficantes
Cidades, página 7

Um adolescente de 17 anos, iden-
tificado como Rafael Victor Olivei-
ra da Roza, foi morto durante uma 
troca de tiros com a PM, na madru-
gada de ontem, em Itaquaquecetu-
ba, enquanto tentava fugir após ter 
sido visto em um carro roubado. 
Polícia, página 10
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Mogiana relata 
momentos 
de terror. p9
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Mais de 
mil pessoas 
morrem. p9
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esportes, página 10

Palmeiras e 
santos duelam 
hoje Pelo 1° 
jogo da final

Diarinho faz alerta sobre a dengue

Em Suzano, há um estudo para a criação de um aplicativo que permitirá localizar vagas

Salesópolis vai receber um novo 
visual com obras de reurbanização 
e revitalização, incluindo a reforma 
e ampliação do Portal de Entrada 
da cidade. Ao todo serão investidos 
R$ 1,3 milhão. Os serviços serão 
realizados por meio de verba esta-
dual. Salesópolis, página 8
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SAleSóPoliS 
vAi reCeber 
r$ 1,3 Mi

No Alto Tietê

Pacto pela Alfabetização
já atendeu 60 mil alunos
Cidades, página 3
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