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O prédio projetado para receber o Fórum de Brás 
Cubas é atualmente o cenário que melhor retrata 
o descaso com o dinheiro público. Inicialmente 
previsto para ser entregue em janeiro de 2015, hoje, 

ele está completamente abandonado. Sem segu-
rança, com o portão fechado com um barbante, o 
local é alvo de furtos e vandalismo. O mato já to-
mou conta do terreno. Cidade, página 4

PRAÇA | Presença de moradores de rua e de usuários de drogas na Oswaldo 
Cruz, no centro de Mogi, preocupa os comerciantes. Cidade, página 8

BRás CuBAs

Sem segurança no prédio em construção, os materiais 
comprados com dinheiro público são furtados e destruídos 

Obra abandOnada 
dO Fórum é alvO 
de vandalismO

Este é o atual cenário do fórum que deveria iniciar as atividades em janeiro

Feira do Produtor
terá início hoje

Leon FeFFeR

Cidade, página 6

Secretaria de Saúde 
tranquiliza população

suPeRBACTÉRIA

Cidade, página 7

Site permite acesso a 
resultados de exames

sAnTA CAsA

Cidade, página 5

exeCuÇão

Policial era o alvo 
de quatro bandidos
Investigações do 35º Batalhão descartaram a hipótese de que 
a morte do policial militar André Felipe Rodrigues dos Santos, 
de 25 anos, em Itaquaquecetuba, anteontem, tenha sido 
uma tentativa de assalto. De acordo com o major Anderson 
Caldeira, o oficial que estava de folga foi executado pelos 
criminosos. Polícia, página 11

Região, página 10

Alto Tietê 1,2 mil 
empregos a menos 
em novembro
Com quase 11,8 mil demissões 
contra 10,6 mil admissões, a região 
fechou novembro com a perda de 
1,2mil postos de trabalho. Entre 
as cidades do Alto Tietê, apenas 
Poá e Salesópolis tiveram saldos 
positivos. Os demais municípios 
apresentaram queda.

BALAnÇo economia

Alta de 0,79% na 
inflação joga índice 
anual para 6,46%

O IBGE informou que a prévia 
do índice de inflação, o IPCA-15, 
foi de 0,79% em dezembro, en-
cerrando o ano em 6,46%. O ce-
nário deverá se repetir em 2015. 
O resultado está na margem de 
tolerância da meta definida pelo 
governo, que esperava algo em 
torno de 6%. Brasil, página 12

André do Prado e
demais eleitos da 
região são diplomados
Evento ocorreu ontem, na Sala São 
Paulo, na capital paulista.

Região, página 10

DePutaDosDIveRsIDADe
Espaço João de 
Miranda Ortiz 
expande a arte 
e a cultura
Variedades,
página 18
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