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Falta de licença ameaça
cronograma do Rodoanel

Concessionária cobra agilidade do governo estadual sob risco de atraso no Trecho Leste
Andréa Iseki

A

Concessionária SPMar, que constrói o
Trecho Leste do Rodoanel, aguarda a Cetesb autorizar o início das obras
nos lotes 5 e 6, entre Ribeirão Pires e Suzano. A empresa solicitou licenças ambientais em abril e a previsão era
de que até setembro os docu-

▼ EM SANTO ANDRÉ

▼ NO JARDIM DO MAR

Transição de
governo tem
a 2ª reunião
transição de governo em
Santo André foi retomada
ontem. O prefeito Aidan Ravin (PTB) reuniu-se com o
sucessor, Carlos Grana (PT),
e comprometeu-se a sanar
todas as dúvidas em relação
à situação de cada uma das
secretarias.
Política 4

mentos estariam emitidos, o
que não ocorreu. Sem o
aval, a entrega do segmento, prevista para março de
2014, deverá sofrer atraso.
A Cetesb informou que necessita de informações complementares e que não há
data para que impasse seja
solucionado.
Setecidades 1

São Bernardo exige
que Fundação Casa
garanta segurança

▼A

Trecho entre Mauá e Ribeirão Pires está sendo construído; demora nas licenças pode deixar máquinas paradas

▼ O prefeito de São Bernardo,
Luiz Marinho (PT), declarou
ontem que a Fundação Casa e
o Estado têm obrigação de dar
segurança aos vizinhos da unidade que foi instalada no Jar-

dim do Mar. No primeiro dia
de utilização, dois fugiram. A
presidente da instituição descartou rescindir contrato e deixar o imóvel, que já conta com
16 garotos.
Setecidades 3

▼ CÂMARA DE S.CAETANO

▼ SÃO BERNARDO

▼ CÓRREGO TAIÓCA

▼ APÓS TRÉGUA DE 8 DIAS

Salgado será
candidato à
presidência

Convênio suspeito de Sehal
com Marinho chega ao MP

▼ O PTB de São Caetano oficializou ontem o nome do vereador Jorge Salgado como candidato à presidência da Câmara.
Reunião contou com o prefeito, José Auricchio Júnior, e a
candidata derrotada Regina
Maura Zetone.
Política 6

▼ Os contratos da Prefeitura
de São Bernardo com o
Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC)

▼ A obra feita pelo Semasa para compor as margens do Córrego Taióca e evitar erosões
apresentou problemas 15
dias após entrega. Muro está
rachado e ameaça cair. Além
disso, há entulho e mato no
curso d’água.
Setecidades 1

Dois homens foram executados na madrugada de ontem, no Jardim Canadá, em
Mauá. Eles estavam em um
bar quando um encapuzado
entrou atirando. Há oito dias
região não tinha ocorrências
desse tipo.
Setecidades 3

▼ EM DIADEMA

▼ CONTRA O FECHAMENTO

▼ CONTRASTE SOCIAL

Reali reavalia
bolsa aluguel
e passagem

Funcionários PIB alto não
da Mangels é garantia
vão à greve de progresso

▼ Duas medidas que causaram
desgaste na campanha eleitoral foram revistas pelo prefeito
de Diadema, Mário Reali
(PT). Ele aumentou o valor do
bolsa aluguel e também a faixa salarial para utilização de
ônibus gratuito.
Política 3

Nublado
com
chuva

Mín. 21ºC
Máx. 29ºC

Setecidades 2

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia

Política
Setecidades/Economia
Esportes
Cultura & Lazer
Imóveis
Automóveis
Empregos & Oportunidades

6
8
6
6
16
10
2

Nesta edição 56 páginas

Editorial: Responsabilidade ambiental

verno do petista Luiz Marinho destinou R$ 8,4 milhões
à entidade para a realização
de cursos de garçons e outras funções.
Política 6
André Henriques

Assembleia na portaria da Mangels mobilizou funcionários; eles optaram pela paralisação das atividades na empresa

diversão

▼ TEMPO

entraram na mira do Ministério Público. O vereador Admir Ferro (PSDB) enviou pedido de apuração ao órgão.
Nos últimos três anos, o go-

Muro racha Dupla é morta
15 dias após a tiros em
ser entregue bar de Mauá

Concerto
fecha o ano
da Sinfônica
▼ A Sinfônica de Santo André realiza dois concertos,
hoje (20h) e amanhã
(18h), no Teatro Municipal da cidade e encerra a
temporada 2012. Entrada
é gratuita. Cultura & Lazer 1

Claudinei Plaza

▼ Os trabalhadores da Mangels, de São Bernardo, entraram em greve ontem. Eles
tentam reverter a decisão da
empresa de fechar a unidade até o fim do ano, o que resultará na demissão de 380
operários.
Economia 7

▼

▼ A cidade baiana de São Francisco do Conde tem o mair Produto Interno Bruto do País.
Em 2010, na média, o município produziu R$ 296,9 mil por
habitante. Entretanto, apenas
60% dos lares possuem saneamento básico.
Economia 6

giro esportivo

Guerrero diz Tigre acerta
que Timão contratação
vai atacar
de Dudu
O peruano Paolo Guerrero, autor do gol que classificou o Corinthians à decisão do Mundial de Clubes, diz que o Timão terá
de atacar o Chelsea amanhã, no Japão. Esportes 4
▼

▼ O São Bernardo anunciou ontem a contratação
do volante Dudu, que estava no América-MG. Esse é o 13º reforço do Tigre
para o Paulista e Copa do
Brasil de 2013. Esportes 1

