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Estão em andamento três 
obras no bairro do Rodeio 
que, juntas, custarão R$ 7,5 
milhões. O Ginásio do Pa-
radesporto, a Unidade de 
Pronto Atendimento e uma 
creche do projeto Proin-
fância são construídos em 

uma área de 25 mil metros 
quadrados graças à contra-
partida de um empreendi-
mento imobiliário e, ainda, 
ao repasse de verbas esta-
duais e federais. As obras 
ficam ao lado da AACD. Ci-
dade, páginas 10 e 11

Malhação de Judas reúne 
crianças em Brás Cubas

sábado de aleluia

“Queremos bala, quere-
mos bala, queremos bala”. 
Em uma só voz, dezenas de 

crianças gritavam e, com 
ansiedade, aguardavam o 
comerciante Vanei Lino Pe-

reira, o Gato, distribuir do-
ces, balas, chicletes, algo-
d ã o -d o c e  e  até  m o e d a s  

 em seu bar, na Vila Paulis-
ta. É a tradição de malhar 
o Judas. Cidade, página 6

Judas, representado pelo boneco de camiseta azul e calça preta, foi “bem” malhado até pelas crianças e adolescentes da Vila Paulista

Salvar vidas é a missão do major 
Jean Carlos de Araújo Leite
O comandante-interino do 17° Grupamento do Corpo de 
Bombeiros de Mogi das Cruzes, que cresceu em meio aos 
caminhões da corporação, conta a sua trajetória nessa 
área. Entrevista, páginas 8 e 9

Região, página 14

Alto Tietê deve 
preparar Plano 
de Saneamento
O governo federal 
prorrogou o prazo para a 
entrega do Plano Municipal 
de Saneamento Básico. 
As prefeituras devem 
encaminhar o documento 
até dezembro de 2015. 
Caso o projeto não seja 
entregue, a cidade perde 
verbas destinadas ao setor.

Região

É o prazo para as prefeituras
do Alto Tietê entregar os projetos 
de saneamento.

Limite

2015

Consumidores 
lotam lojas em 
busca de ovos

oVoS

Cidade, página 6

ladrão tenta 
furtar loja e acaba 
preso em suzano

Polícia

Polícia, página 12

Morreu ontem, aos 66 
anos, o ícone e narrador 
esportivo Luciano do 
Valle, que se preparava 
para a transmissão 
de mais uma Copa do 
Mundo em sua carreira

Luto no
EsportE

, página 22

SENTRA
Sétima Geração traz linhas harmoniosas, 

além de conforto e tecnologia encontrados 
somente em segmentos superiores.

, página 4

14ª Festa 
do Pinhão

Turismo, página 2 

Programação do evento 
inclui shows musicais, 
exposições, atrações 
culinárias e visitas a 
sítios de araucárias
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