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CPTM publica edital 
para concessão de três 

estações em Mogi
Contrato está avaliado em mais de R$ 140 milhões; pregão deve ocorrer no dia 4 de março

O certame para concessão das es-
tações Mogi das Cruzes, Jundiapeba 
e Estudantes deverá ser realizado 
em março. Em edital de licitação 
publicado ontem, a Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos 
(CPTM) deu o primeiro passo para 
o processo de transferência dos 
três terminais da linha 11-Coral 
localizados em Mogi para a inicia-
tiva privada. O valor mínimo do 
contrato está avaliado em mais de 
R$ 140 milhões e o prazo de conces-
são é de 35 anos. A medida marca 
o início do projeto para a reforma 
e ampliação das estações Jundiape-
ba, Mogi das Cruzes e Estudantes. 
O pregão está previsto para acon-
tecer no dia 4 de março em ses-
são pública e de forma eletrônica. 
Cidades, página 3

Abastecimento

Sem vegetação,  
represas têm 
níveis baixos
Cidades, página 5

Estações, como a de Jundiapeba, terão área comercial para instalação de bares, lojas e restaurantes
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Funcionários do Banco do Bra-
sil realizaram ontem um protes-
to contra o possível fechamento 
de agências e o remanejamen-
to ou demissão de funcionários.
Cidades, página 3

Agências fechadas

BANCÁRIOS 
REALIZAM 
PROTESTO
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Além da taça, vencedor vai faturar um prêmio de
R$ 81,6 milhões - o maior já pago no torneio continental. 

Esportes, página 13

Santos e Palmeiras

LIBERTADORES
TERÁ NOVO CAMPEÃO 
HOJE NO MARACANÃ

A Câmara de Mogi publicou ante-
ontem a promulgação da lei que cria 
medidas de prevenção e combate à 
corrupção, com o objetivo de evitar 
atos contra o patrimônio público.
Cidades, página 4

Lei da transparência

PATRIMÔNIO 
PÚBLICO
GANHA DEFESA

Em período de chuvas, o Servi-
ço Municipal de Águas e Esgotos 
(Semae) reforça as orientações aos 
moradores para a correta separação 
das redes de drenagem e de esgoto.
Cidades, página 4

Chuva e esgoto

COLETORES 
DEVEM SER 
SEPARADOS

DUAS SEMANAS

Mortes por 
coronavírus 
sobem 68%. p5
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