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InícIo de ferIado

Parados pela Polícia Rodoviária na Operação Semana Santa, infratores tiveram veículos apreendidos

Lei Seca autua trêS motoriStaS 
em uma hora na mogi-bertioga

Em apenas uma hora, três motoristas foram autuados pela Polícia 
Rodoviária na Lei Seca, na rodovia Mogi-Bertioga, e tiveram os seus 
veículos apreendidos. Além disso, 16 acidentes foram registrados na 

estrada até a tarde de ontem, sendo cinco vítimas com ferimentos le-
ves e nenhuma grave. Segundo o tenente Douglas Guillon, o monito-
ramento conta com reforço policial. Polícia, página 11

Ponto de bloqueio montado pela Polícia Rodoviária autuou com rigor os motoristas que dirigiam alcoolizados. Operação continua durante o feriadão, até a próxima terça-feira

procIssão | Emoção e fé marcaram a procissão do Senhor 
Morto pelas ruas centrais de Mogi ontem à noite. cidade, página 6

Polícia, página 11

Tentativa de 
roubo termina 
com 1 baleado
Uma pessoa foi baleada 
e outra foi atingida por 
uma coronhada na 
cabeça, na Vila Virgínia, 
em Itaquaquecetuba. Os 
criminosos levaram tênis, 
pulseira, anel e a chave 
do veículo das vítimas. A 
polícia ainda não sabe o 
paradeiro dos ladrões. 

Itaquá

crimes financeiros

Eike Batista será 
investigado pela 
Polícia Federal 

Depois da Comissão de 
Valores Mobiliários e o Mi-
nistério Público Federal, a 
Polícia Federal também vai 
investigar Eike Batista por 
suspeita de crimes financeiros, 
quando comandava a petro-
leira OGX. Brasil, página 14

Hemodiálise  

será ampliada 
na região em 
breve, garante o 
deputado Gondim

saúde

Cidade, página 8

Projeto oferece 
mais de três mil 
vagas de emprego

ferraz

Região, página 12

Mogi vai 
à Justiça 
para rever 
17 doações

 Terrenos foram doados 
no passado, mas empresas 
não investiram na cidade 
conforme o prometido, por 
isso as ações na Justiça para 
retomar as áreas. Doações 
foram feitas nos bairros Vila 
Suíssa, em César de Souza 
e na Vila Industrial. Hoje é 
proibido doar áreas muni-
cipais conforme lei federal  
Cidade, página 5

IndúStrIa

ajuda

Imposto de 
Renda pode 
ajudar crianças

metros quadrados é a medida 
de uma das áreas que é alvo de 
processo na Justiça

Metragem

7,7mil

Pessoas que precisam de-
clarar o Imposto de Renda 
podem fazer doações ao Fun-
do Municipal da Criança e 
do Adolescente. Prazo  para 
declarar termina no dia 30 
de abril. Saiba como fazer a 
doação. Cidade, página 10
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