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Consórcio formado por três empresas receberá R$ 128,8 milhões pela construção do túnel no centro

Passagem da sacadura
deve começar em abril  

Diretor-presidente
Sidney Antonio de Moraes

Edição 6558

OBRAS

As obras de construção da passagem subterrâ-
nea, próxima à Praça Sacadura Cabral, no centro 
de Mogi, devem ter início em abril. A Prefeitura 

publicou ontem o fim do processo licitatório para 
a contratação da empresa que será responsável 
pela obra. Cidade, página 4

Objetivo da construção do túnel próximo à Praça Sacadura Cabral é acabar com o trânsito causado por cancela 

nO AEROPORTO III | Vereadores acompanham 
reorganização da fiação aérea. Cidade, página 6

EDP tenta evitar novas 
quedas de energia

PEdRA dE AfIAR

Cidade, página 5

Paradise recebe 
prêmio internacional

RESORT

Cidade, página 7

TAIAÇUPEBA

Sabesp virá a 
Mogi no dia 7 para 
apresentar projetos 

Técnicos da Sabesp devem vir 
a Mogi das Cruzes no próximo 
dia 7, no distrito de Taiaçupeba, 
para esclarecer possíveis servi-
ços de intervenção na represa 
de Taiaçupeba e no rio Itatinga. 
Cidade, página 5

ECOnOMIA

Déficit público 
em 2014 chega a 
R$ 108,2 milhões 

Do R$ 1,021 bilhão previsto para 
ser arrecadado em 2014, apenas     
R$ 912,8 milhões entraram nos co-
fres municipais, deixando um défi-
cit de R$ 108,2 milhões. Os núme-
ros foram divulgados ontem pela 
Prefeitura.  Cidade, página 6

Em 24 horas, Polícia Civil detém 
79 suspeitos e leva 67 para a prisão 
A “Operação Alto Tietê”, realizada pela Polícia Civil ontem na região, 
terminou com um saldo de 79 detenções, com 67 pessoas efetivamente 
presas. Houve ainda a apreensão de dez adolescentes, todos por tráfico 
de drogas, crime que respondeu por 70% das prisões. Polícia, página 10

OPERAÇÃO ALTO TIETÊ

Odontologia
Joel Amano 
celebra 
70 anos 
de carreira 
Cidade, 
página 9

PAULISTÃO 

Meio-campo que veio do Santos faz sua 
primeira partida com a camisa do Verdão. 
Esportes, página 23

Arouca será principal 
atração do Palmeiras 
hoje no Allianz Parque 
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