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Tribunal de Contas fiscalizará 
atrasos em obras de estações
Segundo o conselheiro Antonio Roque Citadini, a CPTM precisa explicar melhor os cronogramas financeiros

Suzano

TokuzuMi 
enTregA 
MAquinário

O prefeito Paulo Tokuzumi (PSDB) 
entregou ontem duas máquinas, do 
tipo retroescavadeira, para a Secre-
taria de Serviços e Manutenção de 
Suzano. Foram investidos R$ 500 
mil na aquisição do maquinário, 
que auxiliará em diversos servi-
ços, como pavimentação de ruas. 
Cidades, página 3Prefeito investiu R$ 500 mil para trazer duas retroescavadeiras

corredor

  Projeto para Corredor Metropolitano é elaborado. Cidades, página 7

O Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo (TCE-SP) cobrará do 
Metrô e da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM) os 
cronogramas físicos e financeiros 
de todas as obras que estão sendo 
executadas para ampliação e mo-
dernização da malha metroviária 
e ferroviária, o que inclui as esta-
ções de trem do Alto Tietê, como 
as de Poá, Ferraz de Vasconcelos e 
Suzano. A decisão surgiu após ma-
nifestação do conselheiro Antonio 
Roque Citadini, que apresentou 
queixas quanto à qualidade das 
informações que foram prestadas.  
Cidades, página 5

A Praça Cidade das Flore recebe 
hoje e amanhã o “Sabores na Rua”, 
evento que reunirá nove food trucks, 
13 barracas de restaurantes e duas 
food bikes. Cidades, página 3

Hoje e amanhã

SuzAno 
reCebe fooD 
TruCkS

Crise hídrica

Sabesp entrega 
mais de 700 
caixas d’água
Cidades, página 4

FeRnAndo BoMFiM/SeCoi SuzAno

na região, estações da CPTM em Poá, Ferraz de Vasconcelos e Suzano estão sendo reconstruídas

Virada

Titãs vão se 
apresentar  
em Mogi. p14

caso FiFa

Del Nero tenta 
se isolar de 
Marin. p10

Mogi

Liminar garante reabertura 
da casa noturna Vacaloca
o juiz Bruno Machado Miano suspendeu as sanções 
aplicadas pela Vigilância Sanitária. Mogi, página 6

A obra da alça de acesso ao Trecho 
Leste do Rodoanel na estrada dos 
Fernandes, em Suzano, vai durar 
18 meses, mas não há prazo para 
início. Cidades, página 9

Rodoanel

Obra de alça 
vai durar 
18 meses
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