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Unidades já estão em construção no bairro Porteira Preta e devem ser concluídas em nove meses

Mais 1,2 Mil apartaMentos
serão entregues até 2015

Moradia popular

Mogi das Cruzes deve receber, até o primeiro semes-
tre de 2015, 1.240 unidades habitacionais destinadas a 
famílias com renda de até três salários mínimos, além 

de idosos, deficientes e moradores de áreas de risco. Os 
apartamentos estão sendo construídos na avenida Kaoru 
Hiramatsu, no bairro Porteira Preta, e fazem parte da se-

gunda fase do programa federal Minha Casa, Minha Vida 
em Mogi das Cruzes, que conta também com o aporte do 
programa estadual Casa Paulista. Cidade, página 4

Justiça

Funcionária da 
Fundação Casa 
será indenizada

O Tribunal Superior do Traba-
lho condenou a Fundação Casa a 
pagar indenização de R$ 10 mil a 
uma funcionária por danos mo-
rais porque ela sofreu ameaças de 
morte durante uma rebelião na 
unidade do Perobal, em Itaquá, 
em 2004. Região, página 8

abdelmassih

Sob gritos de 
maníaco, ex-médico
chega a São Paulo

Brasil, página 10

Cidade, página 6

Conselho critica 
Mateus Sartori, 
que rebate
Documento que propõe mudan-
ças na lei de incentivo à cultura, 
assinado pelo presidente do Con-
selho de Cultura de Mogi, Pedro 
Gandolla, faz críticas ao secretário 
Mateus Sartori e aponta um “con-
flito de interesses”. Sartori nega. 

Cultura

legislativo

Sessões são 
prejudicadas por 
atraso de vereadores

Cidade, página 6

obras | Largo do Rosário fica parcialmente interditado para demolição 
de estrutura de concreto. Trabalhos terminarão em 15 dias. Cidade, página 7

Mogianas doam
87 litros de 
leite materno

Foi apresentado na manhã de 
ontem um balanço sobre o primei-
ro ano de atividades do Banco de 
Leite de Mogi. A ação faz parte da 
programação da Segunda Semana 
do Aleitamento Materno. Desde 
a sua inauguração, em junho de 
2013, o banco de leite mogiano já 
coletou mais de 87 litros de leite 
e tem 28 doadoras cadastradas. 
O estoque atual tem 3,5 litros de 
leite, o que é suficiente para ali-
mentar até 35 bebês prematuros. 
Cidade, página 7

Banco de LeiTe

AndréA GonçAlves,
doadora de leite

Frase
a recompensa é saber 

que estamos ajudando a 
alimentar crianças que 
precisam”

As mães que doam e as que precisam de leite para seus filhos se unem para promover a principal alimentação dos bebês; Mogi tem 28 doadoras cadastradas
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