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Início da ampliação da extensão de 8,5 quilômetros da rodovia foi confirmado ontem pelo Estado

Duplicação da Mogi-Dutra
começa no mês que vem

Trecho de Arujá

R$ 2,00
Quinta-feira

18 de setembro de 2014

Durante a entrega da rodovia Vereador Albino Rodri-
gues Neves/Prefeito Joaquim Simão (SP-56), o secretário 
de Estado de Logística e Transporte, Clodoaldo Pelissioni, 

revelou que a duplicação dos 8,5 quilômetros da rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88) deverá começar em outubro. Pelis-
sioni adiantou que ainda é preciso fazer um estudo de 

impacto ambiental e que a autorização para o início das 
intervenções depende do aval do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional. Região, página 8

cPTM

Obras em estações 
ferroviárias ficam 
para o próximo ano

A Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) adiou 
para 2015 a construção das no-
vas estações Mogi das Cruzes e 
Estudantes. É a segunda vez que 
a estatal altera os prazos dos ser-
viços no município. A primeira 
data de início dos trabalhos es-
tava marcada para março des-
te ano.  A justificativa da CPTM 
para o novo prazo é a demora 
no envio de verba para custear 
as obras, por parte do governo 
federal. Cidade, página 4

Vereadores
discutem sobre
desapropriação de
área no Santo Ângelo

PolêMicA

Cidade, página 7

Candidatura de Junji
é deferida pelo TSE

decisão

Cidade, página 5

Paulo Roberto 
fica em silêncio 

NA cPi

Brasil, página 10

FlAgrANTe | Polícia encontra mais um galpão clandestino em Suzano. No 
local, havia dois caminhões roubados e vários tipos de cargas. Polícia, página 11

A nova estação Mogi das Cruzes da CPTM, no centro, será recuada 60 metros e ficará em frente ao Terminal Central

Mogi Shopping
deve abrir 400
vagas temporárias

FiM de ANo

Este é o valor que será investido na 
construção das novas estações de Mogi

Verba

R$150milhões

“Belle Époque” 
retrata época de 
ouro de Mogi
Espetáculo entra em cartaz no 
sábado no Sesi Brás Cubas.

Variedades, página 12

TeaTroBeNeFícios

Assinantes têm descontos diferenciados em 
estabelecimentos comerciais parceiros.

Cidade, página 6

guia de compras, 
descontos e Vantagens 
circula hoje no MN

Cidade, página 6

itaquá

Dois bandidos e 
um segurança são 
mortos em tiroteio
Polícia, página 11
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