
Diretor-presidente
Sidney Antonio de Moraes

Ano 40 
Edição 6503

R$ 3,00
DOMINGO

21 de dezembro de 2014

CPTM

Passageiros cobram
conclusão de estações
Após diversos adiamentos na entrega das obras, usuários mostram descrédito com promessas da estatal

FEIRA | Evento realizado ontem pela manhã no Parque Leon Feffer
agradou organizadores, que pretendem efetivá-lo em 2015. Cidade, página 4

Os passageiros da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos 
(CPTM) já não aceitam mais os 
prazos informados pelo gover-
no do Estado para o término das 
obras das novas estações ferrovi-
árias na região. A última previsão 
da estatal é concluir os trabalhos 
em Poá, Ferraz de Vasconcelos 
e Suzano no primeiro semestre 
de 2015. Cidade, página 10

Entrega do local inacabado da 
obra, que representa 13% do to-
tal e ligará o restante da rodovia 
à Presidente Dutra, em Arujá, foi 
adiada para o ano que vem e não 
tem data definida para conclu-
são. Cidade, página 11

Trecho Leste do 
Rodoanel fica 
pronto em 2015

Obras

Ele é o 27º homem mais forte 
do planeta e detém o recorde 
sulamericano de levantamento de 
peso. Apesar de ser químico de 
formação, sua paixão pelo esporte 
falou mais alto, e hoje ele tem um 
Centro de Treinamento em Mogi.
Entrevista, páginas 8 e 9

Marcos Feitosa 
é um dos mais 
fortes do mundo

Polícia, página 14

Mulher é morta 
a tiros no Miguel 
Badra em Suzano
A comerciante Eulice Lisboa, de 43 
anos, foi assassinada em um bar, 
por volta da meia-noite e meia de 
sexta-feira. De acordo com a Po-
lícia Militar, o crime pode ter sido 
motivado pelo tráfico de drogas, 
já que a vítima era conhecida de 
uma pessoa com ligação com o 
comércio de entorpecentes.

PolíCIA

Brasil

Compras lotam 
comércio no final
de semana do Natal
Brasil, página 13

Suzano

Almoço de Natal
recebe mais
de 800 pessoas

Promovido pelo Fundo Social 
de Solidariedade, evento reuniu 
ontem mais de 800 pessoas no 
Restaurante Popular. A ação en-
cerra as atividades da entidade 
em 2014. Região, página 12

Ponto inacabado começa na conexão com a rodovia Ayrton Senna, em Itaquá
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Carro-conceito da Toyota 
será vendido no primeiro 

semestre de 2015

, página 3

A Mogi News Revista Retrospectiva circula 
hoje trazendo os fatos mais marcantes do 
ano, tanto de Mogi e Alto Tietê, quanto do 
Brasil e do mundo. Cidade, página 5


