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GOVERNO DO ESTADO

Corte de verbas 
deve atrasar obras 
da CPTM na região

O contingenciamento de gastos, 
no valor de R$ 6,6 bilhões, anun-
ciado pelo governador Geraldo 
Alckmin (PSDB), poderá impac-
tar no andamento das obras de 
mobilidade urbana no Alto Tie-
tê. A desaceleração no ritmo dos 
serviços, no entanto, não foi con-
firmada pela Companhia Pau-
listas de Trens Metropolitanos 
(CPTM). Cidade, página 4

PM de folga  

atira em um suspeito 
de assalto e consegue 
apreender adolescente

fERRAz

Polícia, página 10

Segundo os profissionais, maior parte dos crimes se deu em corridas para a região do Aruã

Onda de assaltOs deixa Os 
taxistas de MOgi cOM MedO

Cartórios do Alto Tietê 
reduzem horário para 
economizar água e luz
Região, página 8

R$ 2,00
Quinta-feira
5 de março de 2015

VIOLÊNCIA URBANA

Uma série de assaltos está cau-
sando medo e insegurança aos 
taxistas que atuam em Mogi das 
Cruzes. Os profissionais alegam 
que a onda de crimes teve início 
em 21 de fevereiro. De lá para 
cá, nove taxistas foram vítimas 
de assaltos e um sequestro-re-
lâmpago. Eles acreditam que os 
crimes são praticados pela mes-
ma pessoa. Amanhã, às 10 horas, 
uma carreata está marcada para 
mobilizar os taxistas e pedir mais 
segurança para os profissionais. 
Cidade, página 7

O taxista Joseir Cintra da Silva, que atua há 15 anos em Mogi, afirmou que a categoria acredita que todos os assaltos estão sendo praticados pela mesma pessoa

LIBERDADE 

Após decreto 
de Dilma, STF 
extingue pena 
do mensaleiro 
José Genoino
Brasil, página 11

Corinthians vence o 
San Lorenzo por 1 a 0 e 
fica em boa situação
Time argentino pressionou muito, mas 
Elias mais uma vez fez a diferença

Esportes, página 23
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Três estabelecimentos 
comerciais são alvo de 
bandidos em Mogi 

INSEGURANçA

Polícia, página 10

Câmara avalia projeto 
que beneficiará alunos 
em ônibus municipais

GRATUIDADE

Cidade, página 7

TRANSPORTES

Estudantes já 
podem solicitar 
o Passe Livre 

Estudantes de todo o Estado 
já podem fazer o cadastramento 
para regulamentação do Passe 
Livre no Metrô, nos trens da Com-
panhia Paulista de Trens Metro-
politanos (CPTM) e nos ônibus 
da Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos (EMTU). 
O limite é de duas viagens por 
dia, em um total de 48 por mês. 
Cidade, página 6Estudantes é uma das estações da CPTM em Mogi que aguarda reforma
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