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TrânsiTo no cenTro

Via será passagem para quem seguirá em direção à rua Cardoso de Siqueira

OlegáriO Paiva terá 
mãO única em 2015

Chaveiro precisou ser chamado para abrir o gabinete, que estava fechado

Testinha toma posse na Prefeitura de 
Poá e corta relação com vereadores
Francisco Pereira de Sousa, o Testinha, reassumiu a administração de 
Poá. Ele criticou os vereadores que votaram pela cassação. Antes da 
posse, um chaveiro precisou ser chamado para abrir a porta do gabinete 
que o vice-prefeito Marcos Borges deixou trancado. Região, página 11

reviravolTa

Coleta seletiva salta para 4%
Balanço

Balanço da coleta seletiva em Mogi foi apresentado ontem pelo prefeito

Em dois anos de atividade, o 
recolhimento de material reci-
clado feito pelo Programa Recicla 
Mogi saltou de 0,6% para 4%. São 
cerca de 12 toneladas diárias de 
material que seguem para a Usina 
de Triagem da Vila São Francisco, 
em Brás Cubas, e, de lá, para o 
caminho da reciclagem. O índi-
ce superou a meta estabelecida, 
que era de 2% até agosto deste 
ano, e por isso a usina receberá 
investimentos de R$ 600 mil  
para ampliação de sua capaci-
dade. Cidade, página 4

Rua está passando por um processo de alargamento para melhorar o tráfego de veículos na região central de Mogi

Para todos

Vacina contra a gripe 
está disponível nos 
postos de saúde 

Os mogianos que quiserem ser 
imunizados contra a gripe de-
vem procurar os postos de saúde. 
O Estado liberou a imunização 
para demanda espontânea e, em 
Mogi, o atendimento será reali-
zado enquanto houver estoque 
das doses. Cidade, página 7

A rua Olegário Paiva terá sen-
tido único a partir de 2015. A via 
continuará servindo de ligação 
entre o Centro Cívico e o centro 
da cidade, seguindo em direção 
à rua Coronel Cardoso de Siquei-
ra, porém, o tráfego no sentido 
oposto (entre a Otto Unger e a 
Barão de Jaceguai) ficará proi-
bido. Cidade, página 5

Marina
Silva afirma que,
se for eleita, não
disputará reeleição

candidaTa

Brasil, página 12

Aposentado 
é assassinado dentro
da chácara onde
morava em Suzano

violência

Polícia, página 10

PM troca tiros 
com bandidos 
em assalto

Um policial militar de 26 anos, 
em horário de folga, escapou, às 
3h30 da madrugada de ontem, 
de uma tentativa de roubo de 
veículo. Ele também trocou ti-
ros com os criminosos na rua 
Waldir Carrião Soares, no Jar-
dim Camila, em Mogi das Cruzes. 
Ninguém foi preso e não houve 
feridos. O PM chegou a se es-
conder dos criminosos em um 
matagal. Polícia, página 10

Jardim Camila

liTeraTura

“Semeando Versos Colhendo Cordel” será lançado 
às 19 horas no Teatro Contadores de Mentira.

Variedades, página 13

Francis Gomes lança 
hoje, em Suzano, seu 
segundo livro de cordel 

cultura

Casa do Hip 
Hop será 
aberta 
em Mogi
Variedades, 
página 14
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