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Santa Casa não paga aluguel 
e pode ter bens penhorados
Justiça determina que entidade pague R$ 2,2 milhões referentes a 12 meses de locação do prédio da Unidade II

Suzano

Novo semáforo é instalado na rua Prudente de Moraes. p3

A Santa Casa de Suzano está 
sendo executada na Justiça para 
que quite a dívida de R$ 2,2 mi-
lhões referente ao atraso de 12 
meses no pagamento do aluguel 
do imóvel onde está instalada a 
Unidade II. O processo de exe-

cução judicial foi movido pelos 
proprietários do antigo Hospital 
e Maternidade São Sebastião, que 
também solicitaram a reintegração 
de posse do prédio, mas ainda não 
conseguiram a liminar necessária 
para isso. Cidades, página 3

Itaquá terá projetoS

Convênio

Mamoru e Joerly Nakashima assinaram convênio com Lu Alckmin para Itaquá 
ganhar Escola da Moda, Padaria Artesanal e Horta Educativa. Cidades, página 6

A Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Social vai repassar  
R$ 5.159.327,65 para as dez cida-
des do Alto Tietê em 2014. O anún-
cio foi feito ontem pelo secretário 
Rogério Hamam, durante soleni-
dade realizada em Arujá. Além do 

prefeito Abel Larini (PR), o evento, 
que ocorreu na sede da Secretaria 
de Cultura e Turismo, contou tam-
bém com a presença de autorida-
des regionais, como o prefeito em 
exercício de Poá, Marcos Borges 
(PPS). Cidades, página 6

região ganha r$ 5 mi 
para assistência social

RepasseNa represa

Corpo de garoto 
é encontrado
Polícia, página 7

Vila Margarida

Casas deverão 
ser removidas
Ferraz, página 8

Itaquá

Homicídios 
têm queda 
de 47%. p7

operação

Justiça acolhe
denúncia da
‘Lava Jato’. p10

Aluguel do imóvel da Unidade II não é pago há mais de um ano

Tiago Pantaleon

AIPMI

Daniel Carvalho


