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MORTE DO ‘MALUCO BELEZA’ 
COMPLETA 30 ANOS DIA 21  

Mesmo após três décadas da partida 
do rockeiro baiano, seu estilo musical 
continua sendo copiado e cultuado por uma 
quantidade de fãs que só faz crescer. No 
Alto Tietê não é diferente. Uma reportagem  
especial mostra os covers que continuam 
mantendo o ‘raulseixismo’ vivo.

Variedades,páginas 12 e 13

RAUL SEIXAS

Títulos de propriedade regular 
serão entregues a 250 famílias
Evento ocorre amanhã, no Cemforpe, às 10 horas, e beneficiará moradores de várias regiões de Mogi das Cruzes

O governo do Estado de São 
Paulo vai entregar, amanhã, 250 
títulos de propriedade para famí-
lias que residem em diversos bair-
ros de Mogi das Cruzes por meio 
do programa de regularização fun-
diária Cidade Legal. O secretário 
de Estado da Habitação, Flavio 
Amary, deve participar do evento, 
marcado para começar às 10 horas. 
Cidades, página 3

ESPETÁCULO 
EM CÉU DE 
BRIGADEIRO
Festival do Voo Livre, 
que começou ontem, 
atrai grande público no 
Pico do Urubu.
Cidades, página 4

Liberdade

ENTREVISTA

ACMC faz 

cem anos de 

história. p9

Mesmo sem as estrelas que atuavam 
pela equipe até a temporada passa-
da, o Mogi Basquete vem realizando 
um bom começo de Campeonato 
Paulista. Parte desse sucesso atende 
pelo nome de André Góes, que pode 
se tornar o novo xodó da torcida. 
Esportes, página 15

Novo xodó

GÓES ASSUME  
A LIDERANÇA 
DO TIME

Há 25 anos, a Escola de Fute-
bol Primeiro Chute, mantida pela 
Associação Atlética Comercial de 
Mogi das Cruzes, contribui com 
o apoio na formação de jogado-
res, meninos e meninas. A esco-
linha é uma das mais antigas do 
município. Cidades, página 8

Primeiro Chute

ESCOLINHA 
ATENDE 160 
JOGADORES

A aprovação do uso de 51 agro-
tóxicos feita no mês passado pelo 
Ministério da Agricultura recebeu 
o aval positivo do secretário mu-
nicipal de Agricultura de Mogi das 
Cruzes, Renato Augusto Abdo, e do 
presidente do Sindicato Rural, Gil-
do Takeo Saito. Cidades, página 5

Agrotóxicos

LIBERAÇÃO 
DE PRODUTOS 
É APROVADA
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Ala revelou que está ciente da responsabilidade que tem em mãos

Felipe Claro

Felipe Claro


