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Número de pessoas que votarão em outubro é 9,31% maior que o de 4 anos atrás

REGIÃO TEM MAIS DE 
1 MILHÃO DE ELEITORES

ELEIÇÕES 2014

Cidade, página 7

Novo semáforo é
implantando para
organizar tráfego 
Um semáforo foi instalado, nes-
ta semana, na avenida Francis-
co Ferreira Lopes, na altura da 
rua Julio Aragão, em Brás Cubas, 
como parte do plano de alteração 
no trânsito da região central do 
distrito, promovido pela Secre-
taria de Transportes.

BRÁS CUBAS

Três homens morrem em 
troca de tiros com a PM

INVESTIGAÇÃO

Policiais militares da Força Tá-
tica do 17º Batalhão faziam pa-
trulhamento na estrada da Mo-
ralogia, em Mogi das Cruzes, na 
noite de segunda-feira, quando 
notaram que um Gol preto estava 
parado na via, com cinco ocu-
pantes. Quando viram a viatura, 

eles tentaram fugir. Antes, porém, 
começaram a efetuar disparos 
contra os policiais, que reagiram, 
atingindo três deles, que mor-
reram na hora. Os outros dois 
homens conseguiram fugir. O 
caso é investigado pelo Setor de 
Homicídios. Polícia, página 10 Equipamento vai ordenar o trânsito depois que acesso da via for aberto

A quantidade de eleitores que estão aptos 
a votar nas próximas eleições no Alto Tietê 
será 9,31% maior do que a do pleito de 2010, 

quando também foram escolhidos o presi-
dente da República, governadores, deputados 
federais e estaduais e senadores. Há quatro 

anos, eram 988,2 mil. Neste ano, serão mais 
de 1 milhão de cidadãos. Dados são do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE). Região, página 8

SAÚDE | O Hospital Municipal, em Brás Cubas, acaba de completar um mês de funcionamento e, neste 
período, fez mais de 5 mil atendimentos, sendo 3 mil só no Pronto-Atendimento Infantil. Cidade, página 4

Cartório deve
informar venda
de veículos

Os cartórios de registro civil 
estão obrigados a fazer a comu-
nicação da venda de veículos à 
Secretaria da Fazenda. Antes, ela 
era realizada pelo próprio ven-
dedor, que levava a documen-
tação à Ciretran ou ao Detran. 
Esse procedimento serve para 
o vendedor não correr o risco 
de receber multas do novo com-
prador. Cidade, página 7

SEM CUSTO

Som alto

Campanha alerta 
para uso de fones
dentro de ônibus

A Prefeitura de Mogi das Cru-
zes iniciou nesta semana uma 
campanha para alertar os pas-
sageiros do transporte coletivo 
sobre a obrigatoriedade de fo-
nes de ouvido para os usuários 
que estejam utilizando aparelhos 
sonoros dentro dos ônibus. Pan-
fletos serão distribuídos à popu-
lação. Cidade, página 6

TSE

Eleitorado chega
a 7 milhões de 
pessoas no País

Brasil, página 9
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GUARAREMA

Alunos de ofi cina de canto vão se apresentar, 
sob o comando de Washington Soul.

Variedades, página 11

Centro Cultural mostra 
novos talentos amanhã
em “Soltando a Voz”

LITERATURA

João Acaiabe, 
o eterno “Tio 
Barnabé”, 
estará em 
Suzano 
Variedades, página 14Variedades, página 14
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