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Kassab participa
de encontro 
político em Mogi
Gilberto Kassab, candidato 
ao Senado pelo PSD, se 
reuniu na noite de ontem 
com lideranças da cidade.

Campanha

R$  2,00
Sexta-feira

22 de agosto de 2014

Diretor-presidente
Sidney Antonio de Moraes

Ano 39 
Edição 6398

Casas populares

Coordenadoria de Habitação fará um trabalho de triagem para atualizar o cadastro 

Vinte mil mogianos 
esperam por moradia

Região, página 8

Justiça determina
volta de Testinha
à prefeitura 
Dois dias depois da publicação 
do decreto de cassação do pre-
feito de Poá, Francisco Pereira 
de Sousa (SDD), o Testinha, pe-
dida pelos vereadores, a Justiça 
da cidade reconduziu o político 
ao cargo pela segunda vez este 
ano. Posse será hoje. 

poáItaquareia

Prefeito faz 
reuniões sobre
os chacareiros

O prefeito Marco Bertaiolli in-
formou que está realizando uma 
série de reuniões com a empresa 
Itaquareia para resolver o caso 
dos chacareiros. Os moradores 
que vivem em Jundiapeba estão 
lutando há anos para regularizar 
a situação da área que é da mi-
neradora. Cidade, página 4 Testinha: “Existe um complô dos vereadores para me afastar da prefeitura”

A Coordenadoria Municipal de Habitação 
está realizando uma triagem no cadastro mu-
nicipal de habitação, que foi criado em 2009. 

O sistema é utilizado até hoje para designar 
as unidades habitacionais do programa Mi-
nha Casa, Minha Vida, do governo federal. 

Hoje, a lista conta com cerca de 20 mil pes-
soas, mas esse número pode ser alterado 
com a atualização. Cidade, página 6

Marco Bertaiolli entregou ontem 200 apartamentos no Conjunto Bosque I, verificou a estrutura dos imóveis e anunciou a entrega de outras 200 unidades em 90 dias

Banda estralo leva 
a Música Popular 
Brasileira às crianças
Grupo apresenta hoje, no Vasques, 
a peça infantil “Estórias de Cantar”. 

Variedades, página 1

diversão ação

Rixa histórica entre amigos 
dá o tom da história
da terceira edição.
Variedades, 
página 18

“os mercenários 3” 
entra em cartaz no 
cinema da região

Geração 
de emprego
tem o pior julho 
em 15 anos

Caged

Brasil, página 10

Alckmin
apela para São Pedro 
e diz que existe água 
apenas até dezembro

BrasIl

Brasil, página 10

Vendedora é 
assaltada e 
leva 4 tiros

Uma vendedora de 35 anos 
levou quatro tiros durante um 
assalto ocorrido, na madrugada 
de ontem, na porta da casa onde 
mora, na Vila Real, no distrito de 
Palmeiras, em Suzano. Bandidos 
levaram uma bolsa com dinhei-
ro. Polícia, página 11

violência
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