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O prefeito de Poá, Marcos Borges 
(PPS), vistoriou a obra do Teatro Mu-
nicipal, que é construído na região 
central. Cidades, página 6
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  Retorno em frente ao HC de Suzano já toma forma. Cidades, página 3

A Prefeitura de Suzano celebrou 
convênio com a Polícia Federal (PF) 
para a concessão do porte de arma 
de fogo aos agentes de segurança 
pública da Guarda Civil Municipal 
(GCM). O termo oficial foi assina-
do pelo prefeito Paulo Tokuzumi 
(PSDB) e recebido pelo secretário 
de Defesa Civil e Social, Álvaro Dias 
da Cunha.  Suzano, página 4

Estiagem

Deputados vão
acompanhar a 
crise de perto
Cidades, página 7

    É quanto cresceu o número de 
casos confirmados de dengue em 
Mogi das Cruzes nos últimos dez 
meses, em comparação com todo o 
ano passado. 

Mogi, página 8

Conta de água

Arsesp aprova
novos bônus
esportes, página 22

Na região

PM AtenDe 
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Polícia, página 10

Suzano

Caps fica uma
semana sem luz
Cidades, página 3

Eleições 2014

DilMA ABre
vAntAgeM
PelA 1ª veZ

Pesquisa Ibope mostra que a can-
didata à reeleição Dilma Rousseff 
(PT) abriu 8 pontos porcentuais 
de vantagem sobre o candidato do 
PSDB, Aécio Neves. O tucano caiu 
de 51% para 46% dos votos válidos 
e a presidente subiu de 49% para 
54%. Brasil, página 11
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Ibope Datafolha

53% 46%

Ibope Datafolha

47%

Segundo prefeito, previsão é de que a obra do Teatro Municipal seja entregue em março de 2015
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Dunga dá 
nova chance
    a Lucas. p16


