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Prefeito pediu às construtoras que concluam os túneis em 
dezembro do ano que vem; prazo inicial é abril de 2017

Bertaiolli pede 
antecipação de 
oBra para 2016

Sacadura cabral

O prefeito Marco Bertaiolli (PSD) fez um apelo 
ontem, na cerimônia que oficializou a assinatura 
da ordem de serviço da passagem de nível da praça 
Sacadura Cabral, para que a entrega seja no ano 

que vem. O ministro das Cidades, Gilberto Kas-
sab, falou sobre o pacto federativo e também de 
outros assuntos como a reforma nas estações de 
trens na cidade. Cidades, página 4 e 5. 

Bertaiolli e o vice-prefeito José Antonio Cuco Pereira observam Kassab discursando sobre as dificuldades dos municípios

arteS pláSticaS

Exposição integra a programação do 
Festival de Arte Popular do Alto Tietê.

Variedades, página 10

casarão do carmo 
expõe obras do
artista Jorge Solyano

Verba para a reforma 
das estações depende 
de documentação

eStaçõeS

Cidade, página 4

Levy: balanço será 
passo na recuperação 
da Petrobras

braSil

Brasil, página 8

Ricardo do Prado, de 34 anos, foi uma das oito vítimas 
assassinadas na noite do sábado na sede da torcida 
Pavilhão 9.  Ele foi velado e enterrado ontem no Cemitério 
do Cambiri, em Ferraz de Vasconcelos. Os policiais também 
já o conheciam pelas passagens por tráfico de drogas, 
desacato e corrupção de menores. Polícia, página 7

polícia

torcedor do corinthians 
morto era de Ferraz

educação

Reunião deverá 
discutir a greve 
dos professores

 A Apeoesp estima que ao me-
nos 37% dos profissionais atuan-
tes nas escolas estaduais de Mogi 
das Cruzes, Guararema, Salesó-
polis e Biritiba Mirim continu-
am em greve. O número exato de 
professores, no entanto, não foi 
divulgado. Região, página 6

banda Sinfônica de 
Mogi se apresenta hoje 
à noite no Cemforpe
Grupo fará uma reapresentação do 
concerto “Brasileiríssimo”

Variedades, página 11

Música

Kassab diz que cidades 
precisam de apoio para obras

pacto Federativo

Cidade, página 5
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