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Guitarrista Marcos 
Lima se apresenta 
na Expo Music

Variedades, página 14

Música

Prédio contará com uma unidade drive-thru do McDonald’s; 
cem vagas de emprego devem ser geradas no espaço

Área da antiga 
Eroles vai virar
centro comercial

Novas EMprEsas

Prédio que abrigava a antiga sede da Eroles, na avenida Fernando Costa, na região central, começou a ser demolido ontem

A área de mais de 22 mil metros quadrados, onde 
por décadas funcionou a sede da extinta Eroles e 
Mito Turismo, dará lugar a um centro de compras. 
O espaço terá uma unidade drive-thru do restau-

rante americano McDonald’s. A expectativa é de 
que o novo centro comercial e de prestação de ser-
viços entre em operação em 2015 e que gere cerca 
de cem vagas de emprego. Cidade, página 5

Cidade, página 6

Mogianos fazem
81 denúncias 
contra candidatos
A cada dia, o Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo recebe de 
duas a três denúncias de propa-
ganda eleitoral irregular em Mogi 
das Cruzes. Em um mês, foram 
recebidas 81 denúncias desta 
natureza em canal on-line.

propaGaNda

A maioria das queixas no município refere-se ao uso excessivo de cavaletes

Cidade, página 6

Duarte Nogueira 
destaca educação
em campanha
Duarte Nogueira, presidente 
estadual do PSDB e 
candidato à reeleição como 
deputado federal, visitou 
ontem o Grupo MN e disse 
que a educação é uma de 
suas principais bandeiras.

CaNdidato

Acusados em fuga 
matam motociclista

pErsEGuição

Polícia, página 10

ACMC espera aumento 
de até 8% nas vendas

CriaNças

Cidade, página 8

Geraldo Alckmin 
visita Expoá

GovErNador

Região, página 9

Comércio deve 
ter 5 mil vagas 
temporárias

O comércio varejista de Mogi 
deverá abrir até 5 mil vagas de em-
pregos temporários nos próximos 
meses para atender à demanda 
de vendas que tradicionalmen-
te aumenta entre outubro e de-
zembro. Consequência do aque-
cimento do setor entre o Dia das 
Crianças e o Natal. A estimativa 
foi feita pelo presidente do Sindi-
cato do Comércio Varejista, Air-
ton Nogueira. Cidade, página 4

fiM dE Ano

Motoristas

Trânsito muda a 
partir de hoje 
em Brás Cubas

Três ruas de Brás Cubas pas-
sam a ter mão única de direção 
a partir de hoje: Schwartzmann, 
Júlio Aragão e Ipanema. As alte-
rações integram a primeira fase 
do projeto de reorganização do 
tráfego, feito pela Prefeitura. Fai-
xas orientam os motoristas sobre 
as mudanças e agentes de trân-
sito permanecerão hoje nas vias 
para fazer o trabalho de fiscali-
zação. Cidade, página 7

novos postos de trabalho devem ser 
criados em toda região do Alto Tietê 
entre o Dia das Crianças e o Natal

Total

7 mil 

poLiCiaL

Alexandre Fontenelle 
é acusado de liderar 
uma quadrilha.
Brasil, 
página 11

Coronel da pM 
do Rio é preso 
por corrupção
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Erick Paiatto
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Músico suzanense mostra o seu 
talento em evento no domingo. 


