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AlertA

Número foi registrado entre janeiro e julho deste ano e é quase duas vezes maior que o do ano passado
Mogi teM 84 casos de dengue

Cidade, página 8

Mogi News lança
a segunda edição
da revista Imóveis
A segunda edição da revista Imó-
veis, produzida pelo Grupo Mogi 
News, começa a ser distribuída 
hoje em mais de cem pontos, en-
tre bancas de jornais, bares e 
restaurantes. Ontem, empresá-
rios anunciantes puderam con-
ferir a publicação. 

Hoje Homicídio

Carteiro é
encontrado morto
na Vila Oliveira

A polícia investiga a morte do 
carteiro Marcello Barbosa do Nas-
cimento, de 42 anos, que foi en-
contrado com um ferimento na 
cabeça, em um terreno baldio 
da rua Aurora Ariza Meloni, es-
quina com a Joaquim de Mello 
Freire Júnior, na Vila Oliveira. 
Polícia, página 10

Os casos de dengue dispararam em Mogi das Cru-
zes. De janeiro a julho deste ano, a cidade teve 84 casos 
confirmados. Na maioria deles (47), as contaminações 

ocorreram dentro do município. Trinta e três foram con-
taminados em outras regiões. Quatro ainda aguardam a 
identificação do local onde houve o contágio. Foram 301 

notificações. Durante o ano de 2013, das 118 notificações, 
apenas 29 foram diagnosticadas como positivas. Prefei-
tura pede a colaboração da população. Cidade, página 4

Bairro Nove de Julho recebe
obras de asfalto e uma praça

Urbanização

As obras de urbanização rea-
lizadas pela Prefeitura no bair-
ro Nove de Julho contemplam 
a construção de uma praça e o 

asfaltamento de quatro ruas. O 
prefeito em exercício, José An-
tonio Cuco Pereira (PSDB), vis-
toriou as obras e disse que a pa-

vimentação será finalizada na 
semana que vem. A praça terá 
uma Academia da Terceira Ida-
de (ATI). Cidade, página 5

O prefeito Cuco Pereira e o secretário de Obras, Nilmar Ferreira, conferiram o andamento dos trabalhos ontem no local

Empresários visitaram a sede do Grupo Mogi News de Comunicação e aprovaram a segunda edição da revista Imóveis

PlAnos | o governador do Distrito LC 5 do 
Lions Clube, Paulo rogério, quer implementar 
vários projetos em sua gestão. Cidade, páginas 6 e 7

Programa
“Mais Médicos” pode 
ser ampliado em duas
cidades do alto Tietê

sAúde

Região, página 11

Surto de ebola 
está fora de controle, 
alertam as autoridades 
da África ao mundo

doençA

Mundo, página 12

Celso Andrade faz 
show especial no Galpão 
arthur netto amanhã 
Cantor, que está afastado dos palcos, 
aceitou o convite para a apresentação.

Variedades, página 13

MúsicaCAmPeonAto PAulistA

Se vencer, equipe dispara 
na ponta e fica com 
“um pé” na próxima fase.
Esportes, 
página 23

líder união mogi 
enfrenta o Paulínia 
fora de casa
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