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Espaço será instalado onde hoje funciona o Centro Municipal Integrado, ao lado do Mercado do Produtor

Mogilar vai ganhar uM
centro de exposições

EvEntos E fEstas

Mogi das Cruzes ganhará 
um Centro de Convenções 
para realizar os eventos e 
festas da cidade. O espaço 

será criado onde atualmen-
te é o Centro Municipal In-
tegrado Deputado Maurí-
cio Nagib Najar, ao lado do 

Mercado do Produtor, no 
Mogilar. A informação foi 
divulgada ontem pelo pre-
feito Marco Bertaiolli, du-

rante a inauguração oficial 
do hotel Ibis. A Prefeitura 
buscará recursos para a 
obra. Cidade, página 5

Câmara vai processar sindicato

Resposta

O presidente da Câmara Municipal, Protássio Ribeiro 
Nogueira, informou ontem que o Legislativo vai buscar 

“as medidas judiciais cabíveis” contra o Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais, que divulgou panfle-
to que aponta que os parlamentares tiveram 28,3% de 
aumento salarial. Cidade, página 6

Brasil, página 14

Pasadena não
foi bom negócio,
diz Graça Foster
A presidente da 
Petrobras, Graça 
Foster, reconheceu 
ontem que a compra da 
refinaria de Pasadena, 
no Texas (EUA), foi um 
bom projeto no início, mas 
que se mostrou de baixa 
possibilidade de retorno. 

PEtrobrasHomicídio

Motorista é 
encontrado morto
dentro de carro

Levi Pereira Alves, de 63 
anos, foi encontrado morto, 
com ferimentos de arma de 
fogo, por volta das 4 horas 
de ontem, dentro de um 
carro na rua Nazaré Pau-
lista, no bairro do Araca-
ré, em Itaquaquecetuba.  
Polícia, página 10 Graça Foster participou de audiência pública no Senado ontem

O vereador Mauro Araújo, vice-presidente do Legislativo, disse que acusação do sindicato é uma forma pequena de fazer política

agasalho

Campanha vai 
atender 300 
instituições

Na Campanha do Aga-
salho deste ano, a meta do 
Fundo Social de Solidarie-
dade de Mogi das Cruzes 
é atender 300 instituições, 
entre associações de bairro, 
lideranças e igrejas, que se-
rão responsáveis pela dis-
tribuição às famílias em si-
tuação de vulnerabilidade 
social. Cidade, página 8

Igreja
prepara
celebrações 
de Páscoa

As igrejas e paróquias de 
Mogi das Cruzes preparam 
as celebrações especiais em 
homenagem à Páscoa. En-
tre quinta-feira e domingo, 
várias missas, procissões e 
encontros serão realizados 
em homenagem a Cristo. 
Cidade, página 7

CatóliCos

Guarda Municipal
atuará armada
a partir de 2015

suzano

Região, página 12

Mestre Valdeck 
leva mamulengos 
a Guararema

Cultura

Variedades, página 1


