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Usuários de Mogi poderão escolher pagar pelos tíquetes com moedas, cartão eletrônico e até pelo celular

Em sEtEmbro

Zona aZul terá mais vagas
e novo sistema de cobrança

, página 3

Baseado no A7, Audi cupê RS7 recebe  
dose cavalar de esportividade e alcança  
os 350 km/h na velocidade máxima.

Para reduzir as críticas e oferecer um serviço de qua-
lidade no estacionamento controlado em Mogi, a Zona 
Azul, o secretário municipal de Transportes, Nobuo Aoki 

Xiol, anunciou a aplicação de duas novas medidas, váli-
das a partir de setembro: a ampliação do número de va-
gas do estacionamento controlado, na região central, e a 

implantação de um novo sistema de cobrança. Além de 
pagar com moedas, o usuário poderá usar cartão eletrô-
nico e telefones celulares. Especial, páginas 6 e 7

Complexo Viário Julio Simões 
é entregue aos mogianos

Inauguração

O prefeito Marco Bertaiolli (PSD) entregou, na 
manhã de ontem, 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. Cidade, página 4 Família de Julio Simões, homenageado com monumento, prestigiou a entrega

tradicional desfile de
aniversário é amanhã

Mogi 454 anos

Cidade, página 12

O complexo viário conta com ampla via para veículos, espaço exclusivo para ciclistas, pista de caminhada e praça O prefeito Marco Bertaiolli inaugurou o complexo cercado pela população

generosidade

A história do 
guarda que ajuda 
moradores de rua

Região registra 
seis assaltos à 
mão armada

Perigo

Devotos homenageiam 
padre Eustáquio

Tradição

Região, página 16

marina evita falar 
sobre pesquisa

eleições 2014

Brasil, página 19
Polícia, página 18 Entrevista, páginas 14 e 15
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Pergolado

Mesmo em um pequeno  
espaço ao ar livre, é possível 
criar sombras aconchegantes  
e de múltiplos usos.
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