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Vereadores querem maior rapidez da Prefeitura na elaboração, 
na análise e no envio de novas normas do projeto ao Legislativo

Câmara Cobra
mudanças em
lei de telefonia

Sinal de celular

Teatro Vasques recebe 
amanhã o espetáculo 
teatral “O cortiço”
O grupo Trapiche se apresenta em 
dois horários: às 9 horas e às 11h20.

Variedades, página 14

Artes cênicAs TradiçãO

Voluntárias 
preparam os
doces da 
Festa de 
São Benedito
Cidade, página 7

O vereador Mauro Araújo cobrou da Prefeitura, 
ontem, agilidade na elaboração do projeto de lei 
que fixará regras menos rígidas para a instalação 

de antenas de telefonia móvel no município. Ele 
destacou que Mogi poderá ficar sem sinal de ce-
lular na Copa do Mundo. Cidade, página 6

eleiçõeS | Estudantes dos ensinos fundamental e médio visitam cartório 
eleitoral e tiram dúvidas sobre votação, direitos e deveres. cidade, página 5

Polícia, página 8

Menino de apenas 
5 anos desaparece 
em Taiaçupeba
A polícia investiga o paradeiro de 
Ryan Guilherme da Silva, de 5 
anos, desaparecido no começo 
da tarde de segunda-feira, quan-
do brincava na areia da represa 
da estrada velha do distrito de 
Taiaçupeba. As buscas continuam 
hoje e contarão com a ajuda do 
helicóptero da Polícia Militar.

repreSa Movimento

Grupo quer evitar
troca de dirigente
regional de ensino

Um grupo de professores e outros 
profissionais da rede estadual de 
ensino iniciaram um movimento 
contra a possível saída da dirigen-
te regional de ensino, Fernanda 
Conceição Fontanelli, que coor-
dena escolas estaduais em Mogi 
das Cruzes, Salesopólis e Biritiba 
Mirim. Cidade, página 5

Vicco é vereador 
por duas sessões

rápidO

Cidade, página 6

Avenida Brasil será 
recuperada após obra

SuzanO

Região, página 10

Os postos de saúde de Mogi registraram grande 
movimento no primeiro dia da campanha de 
vacinação contra a gripe. O dia “D” será no 
próximo sábado, com posto volante no Largo do 
Rosário. Ação termina dia 9 de maio. Cidade, página 4

caMpanha

primeiro dia de vacinação
contra gripe é movimentado 

A meta é imunizar 80% das pessoas que fazem parte dos grupos de risco
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