
Linha exclusiva para trem de
carga começa em novembro
Separação da linha da CPTM já foi concluída pela MRS Logística e agora está na etapa de testes de segurança
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Suzano

Corte DeixA
MorADoreS
SeM águA

Há três dias sem água, os mo-
radores da Vila Nova Urupês, em 
Suzano, compram galões e to-
mam banho na casa de parentes, 
já que as caixas d’água também 
secaram. A Sabesp interrompeu 
abastecimento na terça-feira sem 
aviso prévio para manutenção.  
Cidades, página 3

Moradores da Vila Nova Urupês ficaram três dias sem água

IBGE

duas cidades
terão mais 
recursos

O aumento da população brasileira 
em todo o Brasil, afirmado ontem 
pelo IBGE, deverá beneficiar Arujá 
e Biritiba Mirim com mais recur-
sos do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM). Todas as locali-
dades da região apresentaram cres-
cimento no número de habitantes.  
Cidades, página 8

poá

  Preparativos para Expoá estão na reta 
final na Praça de Eventos. Cidades, página 6

As obras de segregação das linhas 
de transporte de passageiros e de 
carga em Suzano, Poá e Itaquá já 
estão concluídas. No momento, a 
estrutura criada somente para cir-
culação de trens de cargas está sen-
do utilizada em regime de operação 
assistida, de acordo com a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), e a expectativa é que ela 
seja liberada em 90 dias. De acor-
do com a MRS, os trabalhos foram 
concluídos no final do primeiro se-
mestre. Suzano, página 4

Biritiba

Políticos têm
bens bloqueados
Cidades, página 6

Suzano

inCênDio 
DeStrói 
fábriCA

Um incêndio em uma fábrica de 
papel na rua Antônio Augusto Cla-
ro, na Vila Figueira, nas proximida-
des da avenida Antônio Marques 
Figueira e da Santa Casa de Suza-
no, mobilizou diversas viaturas do 
Corpo de Bombeiros, às 20h30 de 
ontem. Polícia, página 10 Novo salário

Mínimo será
de R$ 788
em 2015. p11

sorTE

Mega-Sena
vai pagar 
R$ 38 mi. p11

Contaminação

Plano aponta 30 
áreas em Suzano
Cidades, página 7

Com o fogo controlado, bombeiros retiraram bobinas de papel de dentro do estabelecimento
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