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Ônibus atropela três
idosas e uma morre

Tragédia

Mulheres tentavam atravessar a Avenida dos Bancos juntas, perto 
de um ponto de ônibus, quando foram atingidas pelo coletivo

Uma idosa morreu e outras duas ficaram gravemente 
feridas após serem atropeladas por um ônibus, por volta 
das 20 horas de terça-feira, na altura do nº 609 da aveni-

da Voluntário Fernando Pinheiro Franco (a Avenida dos 
Bancos), no centro de Mogi das Cruzes. O motorista de 27 
anos é funcionário da CS Brasil. Polícia, página 10

Mercadão | O movimento nos boxes de peixes vem aumentando desde segunda-
feira. Hoje, a procura deve ser ainda maior, apostam os comerciantes. cidade, página 6

A 6ª Caminhada do Grupo de Apoio a 
Pessoas com Câncer (GAPC) reuniu 250 
pessoas ontem na região central de 
Mogi. O evento, como no ano passado, 
foi organizado para conscientizar a 
população sobre a prevenção do câncer 
masculino. Cidade, página 9

... conscienTização

caminhada do gaPc
de prevenção ao câncer
reúne 250 participantes

Grupo seguiu do largo Bom Jesus até o largo do Rosário alertando para a importância da prevenção Brasil, página 12

Vargas entrega 
nova carta 
de renúncia
O deputado licenciado 
André Vargas (PT-PR) 
entregou ontem uma nova 
carta de renúncia ao cargo 
de vice-presidente da 
Câmara dos Deputados. O 
documento não apresenta 
nenhuma menção à 
possibilidade de ele abrir 
mão do mandato. 

câMara federal

Variedades, página 1

Virada 
Cultural 
reunirá 85 
atrações
Evento, que será 
realizado nos dias 24 
e 25 de maio, contará 
com vários shows, 
dentre eles os de 
Guilherme Arantes 
e da Nação Zumbi. 

Mogi

alto Tietê

Bombeiros terão 
nova bomba 
contra incêndios

O 17° Grupamento do Cor-
po de Bombeiros de Mogi 
passará a ter mais um cami-
nhão equipado com o siste-
ma de espuma para atender 
às ocorrências de incêndio 
do Alto Tietê. O sistema é 
uma doação de uma em-
presa americana e já chegou 
ao quartel do Shangai. Este 
é o segundo equipamento 
do tipo que a corporação 
recebe. Cidade, página 5

Parcialmente

Avenida Julio 
Simões será 
interditada
Cidade, página 5

O mogiano
Adan Garcia 
é finalista da
quinta etapa
do Sabor SP

fesTival

Cidade, página 6

Câmara
lança 
Parlamento
Estudantil

A Câmara Municipal 
lançou na tarde de ontem 
o Parlamento Estudantil 
2014. Ele ocorrerá de 2 a 
6 de junho. As inscrições 
dos projetos dos alunos 
poderão ser feitas até 16 
de maio. Os escolhidos 
serão divulgados dez dias 
depois. O lançamento da 
sexta edição teve a parti-
cipação do presidente do 
Legislativo, Protássio No-
gueira, e do vice, Mauro 
Araújo. Cidade, página 8

6ª ediçãO

É o número de participantes 
da edição 2014 do 
Parlamento Estudantil

Alunos
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