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complexo viário

Obra será “inaugurada” oficialmente pela Prefeitura como parte da comemoração aos 454 anos de Mogi

Segunda fase da Marginal do
Canudos será entregue hoje

A segunda etapa das obras de urbanização, mobilidade 
urbana e construção do Complexo Viário Julio Simões, 
que ligará a avenida Japão à rodovia Mogi-Bertioga, e da 

canalização do córrego dos Canudos será entregue pela 
Prefeitura de Mogi das Cruzes hoje, às 11 horas. A ceri-
mônia faz parte da programação de comemorações ao 

aniversário de 454 anos do município, celebrado na pró-
xima segunda-feira, e inclui várias inaugurações. As obras 
beneficiarão cerca de 70 mil pessoas. Cidade, página 4

Avenida Julio Simões corta vários bairros da cidade e facilitará o trânsito de veículos e pedestres Na via, uma homenagem a Julio Simões: réplica de seu 1º caminhão e escultura em tamanho real 

Em um dos estandes, o prefeito Marco Bertaiolli parou para observar um robô

ExpoMogi deve 
receber 100 
mil visitantes

A 5ª edição da ExpoMogi, que 
celebra o aniversário de 454 anos 
da cidade, deve receber mais 
de 100 mil pessoas até o dia 1º 
de setembro, no Pró-Hiper, no 
Mogilar. A abertura do evento 
ocorreu na tarde de ontem, com 
a presença do prefeito Marco 
Bertaiolli, do vice-presidente 
da Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), Mar-
co Zatsuga e outras autoridades. 
Shows e exposições podem ser 
conferidos com entrada gratui-
ta. Cidade, página 8

Mogi 454 anos

Motoristas de táxi de Mogi cobram da Prefeitura o direito 
de também trafegarem na faixa exclusiva de ônibus, 
implantada nas avenidas Voluntário Fernando Pinheiro 
Franco e Fernando Costa e na rua ipiranga. Cidade, página 7

TrânsiTo

Taxistas cobram direito 
de usar faixa para ônibus

PIB cai 
0,6% e Brasil entra 
em “recessão técnica”, 
revelam indicadores

economia

Brasil, página 12

Julgamento
das candidaturas de 
armando da Farmácia
e abissamra é adiado

DepuTaDos

Região, página 11

só pra contrariar se 
apresenta hoje à noite 
na ExpoMogi 2014
Show será o primeiro na cidade após
a volta do vocalista Alexandre Pires.

Variedades, página 13

samba BasqueTe

Ala/pivô tomou pancada no jogo contra o 
Bauru e entrou para a lista de desfalques.

Esportes, página 22

mogi/Helbor enfrenta 
o Lins pelo Campeonato 
Paulista sem Daniel alemão
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