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Foram 96 autuações emitidas de janeiro a junho deste ano, contra 183 no mesmo período de 2013

Multas por estacionar eM 
vaga de idoso caeM 47%

Zona aZul

O número de multas em vias públicas por des-
respeito a vagas exclusivas para idosos teve queda 
de 47,5% em Mogi das Cruzes no primeiro semestre 
deste ano, em comparação com o mesmo período 

do ano passado. Segundo a Secretaria Municipal de 
Transportes, 96 multas foram emitidas de janeiro a 
junho de 2014 contra 183 autuações registradas no 
primeiro semestre de 2013. Cidade, página 4

Flagrante

Dois menores são
detidos após roubo
de moto em Itaquá

Dois adolescentes, de 14 e 17 
anos, foram apreendidos ontem, na 
estrada do Mandi, em Itaquá, mo-
mentos depois de terem roubado 
uma moto de um rapaz, que estava 
acompanhado de dois irmãos. Os 
três irmãos mais um amigo esta-
vam numa caminhonete na hora 
da abordagem e foram levados para 
a delegacia, onde reconheceram 
os assaltantes. Polícia, página 10

Conserto | Vazamento provoca desperdício de milhares de litros de água 
durante mais de 18 horas em rua do Conjunto do Bosque. Cidade, página 7

Em poucos minutos, diversas viaturas foram até o local, onde se depararam com as vítimas e os dois jovens, que estavam armados com um revólver calibre 38 

Confirmada
a indicação de Beto
Albuquerque para
vice de Marina Silva

Chapa

Brasil, página 9

Marcos Borges 
assume a prefeitura
após cassação de
Testinha, em Poá

2ª veZ

Região, página 8

Vereadores querem evitar fim das aulas
noturnas em escola do Jardim Araci
Os vereadores de Mogi querem evitar o fim das aulas no período 
noturno na Escola Estadual Alzira Fernandes Scungisqui, no Jardim 
Araci. Mães dos alunos elaboram um abaixo-assinado contra a medida. 
Governo estadual não descartou o fim das atividades e disse que se 
não houver demanda a escola não funcionará à noite. Cidade, página 6

eduCação

nelson albissú vai lançar 
“O Rei com Orelhas 
de Burro” na Bienal 
Autor comemora com novo livro 
25 anos no universo infantojuvenil.

Variedades, página 14 

Literatura na sala de aula

Jornal e Educação retoma ações no Alto Tietê com 
premiação do Concurso de Desenho e Redação.

Educação, página 11

projeto do Mogi news 
nas escolas inicia atividades 
do segundo semestre
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