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Unidade será inaugurada no próximo sábado e terá capacidade para realizar 100 mil exames por mês

Laboratório municipaL terá 
parceria com aLbert einstein

ExamEs gratuitos

A Prefeitura de Mogi vai inau-
gurar o primeiro laboratório de 
exames da cidade. O espaço fun-
cionará 24 horas na rua Capitão 
Manoel Rudge, no Parque Monte 
Líbano, e será destinado ao pro-
cessamento de diversos tipos de 
diagnósticos oferecidos na rede 
municipal. A expectativa é reali-
zar até 100 mil exames por mês. 
Até julho, apenas 70 mil proce-
dimentos eram feitos no muni-
cípio. Cidade, página 4

Educação 

Especial Concurso de 
Desenho e Redação

Suplemento especial

Suplemento que circula hoje re-
trata o sucesso da segunda edi-
ção do Concurso de Redação do 
Dat - Formando o Cidadão do 
Futuro, que marca a celebração 
de um projeto em constante 
evolução, de uma ação sig-
nificativa e de uma equipe 
engajada no Programa Jor-
nal e Educação do Grupo 
Mogi News. Conheça os 
vencedores deste ano, 
entre professores e es-
tudantes das cidades 
de Arujá, Biritiba Mi-
rim e Poá. 

motoristas que circulam pelo centro deverão buscar rotas alternativas. O trecho entre as ruas 
Sebastião Furlan e Tenente Manoel Alves está interditado para obras de revitalização. cidade, página 5

Eleições

Jorge Abissamra
tem candidatura 
barrada pelo TRE

A tentativa de Jorge Abissamra 
(PSB) de concorrer a uma vaga 
na Câmara dos Deputados ficou 
mais complicada após o Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo 
(TRE-SP) negar por três votos a 
dois a candidatura do ex-prefei-
to de Ferraz de Vasconcelos, em 
sessão que ocorreu na tarde de 
ontem. Região, página 9

o ex-prefeito teve a sua 
candidatura a deputado 
barrada ontem à tarde

Por 3 votos

a dois 
Assessoria de Abissamra não soube 
informar se ele vai recorrer ao TSE

Taxistas que
usarem faixa exclusiva
de ônibus no centro
também serão multados

rEgras

Cidade, página 8

Mogiano que estava em 
lancha continua sumido

acidEntE

Polícia, página 11

Pesquisa aponta 
alckmin com 47%
e skaf com 23%
Intenção de votos para Alckmin 
caiu. Paulo Skaf subiu 3 pontos. 

Brasil, página 10

ElEiçõEs

Amilson Ribeiro

47% 23%

Cidade, página 8

Mulheres podem
ter desembarque
diferenciado
Está tramitando na Câmara de 
Mogi das Cruzes o projeto de lei 
que estabelece normas especiais 
para desembarque de mulheres 
no transporte coletivo, após as 
22 horas, em áreas consideradas 
de risco. Objetivo é que os moto-
ristas parem mais perto do desti-
no das passageiras, mesmo que 
não haja ponto regulamentado.
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