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Punição para quem descumprir nova regra começou a ser aplicada há duas semanas sem anúncio oficial

Multas para quem usar faixa
de ônibus começam a valer

AlertA Aos motoristAs

HomenAgem

Estudantes, educadores, familiares e autoridades 
prestigiaram o evento do Grupo Mogi News.

Educação, página 7

Concurso de Desenho e 
redação parabeniza alunos 
e professores do Alto Tietê

A Prefeitura de Mogi das Cru-
zes já começou a punir os moto-
ristas que invadirem as faixas ex-
clusivas para ônibus. De acordo 
com o secretário municipal de 
Transportes, Nobuo Aoki Xiol, há 
cerca de duas semanas, quem é 
flagrado dirigindo na faixa direita 
das avenidas Voluntário Fernan-
do Pinheiro Franco e Fernando 
Costa e da rua Ipiranga, todas na 
região central, recebe multa de 
R$ 53,20, além de três pontos na 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH). Cidade, página 4

expomogi | A festa em comemoração ao aniversário de 454 anos de Mogi 
das Cruzes começa amanhã e a estrutura já está quase pronta. Cidade, página 6

Condutores flagrados usando a faixa exclusiva para os coletivos nas três vias do centro onde ela foi instalada serão multados por agentes de trânsito 

Nobuo Aoki Xiol,
secretário municipal de Transportes

Frase
As faixas existem 

desde o ano passado
e a penalidade começou 
há pouco tempo”
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Mogi desperdiça 60% 
de toda a água tratada
Levantamento divulgado ontem pelo Instituto Trata Brasil 
coloca Mogi das Cruzes na 6ª posição do ranking das 100 
cidades brasileiras com mais de 250 mil habitantes que mais 
desperdiçam água. Em 2012, mais de 60% da água tratada 
foi perdida. Região, página 8 

Mogi terá
Centro de Bem-Estar 
Animal em César a 
partir do ano que vem
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Cidade, página 6

TCU
impede o bloqueio de
bens de Graça Foster no 
processo da Petrobras
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Brasil, página 10


