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Educadores mogianos aprovados em concurso não puderam assumir cargos por estarem acima do peso

Professores obesos são
imPedidos de dar aulas

Seleção polêmica

concurSo de 
deSenho e redação
Vencedores da 2ª edição do evento 
do Grupo MN serão conhecidos hoje 
em cerimônia especial em Poá.

Educação, página 12

Educação Futebol

Esportes, página 23

união Fc vai à terceira 
fase da Segunda Divisão 
e enfrenta o Nacional

Quatro mogianos, que foram aprovados em concurso 
da Secretaria de Estado da Educação, foram impedidos de 
assumir o cargo de professor efetivo na rede pública por 

serem considerados inaptos para exercer a função devi-
do à obesidade. O ingresso ao cargo foi indeferido pelo 
Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME), 

que afirmou seguir normas do Ministério da Saúde e da 
Organização Mundial da Saúde. Segundo o DPME, a obe-
sidade mórbida é uma doença grave. Cidade, página 4

Itaquá
terá um novo 
pátio para abrigar 
veículos apreendidos

licitação

Região, página 8

Quatro candidatos 
têm registro negado

na região 

Cidade, página 5

Avaliação identificará
dificuldades de alunos

rede eStadual

Cidade, página 4

Violência

Adolescentes
agridem pedreiro
durante assalto

Um pedreiro de 29 anos reagiu 
a uma tentativa de roubo de veí-
culo, às 20h30 de segunda-feira, e 
chegou a desmaiar após lutar com 
os bandidos e levar uma “grava-
ta”. O caso aconteceu na rua Dá-
rio Carneiro, na Vila Perreli, em 
Poá. A vítima contou na delegacia 
que havia chegado em casa com 
seu Fiat Uno e iria guardá-lo na 
garagem, quando foi abordada 
por três homens simulando es-
tarem armados. Populares aju-
daram a vítima no momento da 
briga. Polícia, página 7

a câmara Municipal prestou uma homenagem à Suzi Lucarefski, filha 
de Carlos Lucarefski (PPS), que morreu vítima de um câncer. cidade, página 6
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Aécio Neves

ibope

Marina abre 10
pontos sobre Aécio 
e venceria Dilma

A candidata à Presidência Ma-
rina Silva (PSB) chegou a 29% 
das intenções de voto, segun-
do pesquisa feita pelo Ibope. A 
ex-ministra se isolou na segunda 
colocação e ficou a cinco pon-
tos porcentuais atrás de Dilma 
Rousseff (PT), que ainda lidera, 
com 34%. Aécio Neves (PSDB) 
está com 19%, em terceiro. Em 
um segundo turno, se a eleição 
fosse hoje, Marina seria a ven-
cedora. Brasil, página 11

Marina Silva
29% 19%
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time da capital domingo, no Suzanão.


