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Juiz Bruno Machado Miano disse que “há abusos” na colocação de faixas e cavaletes dos candidatos

Força-tareFa vai combater
propaganda política ilegal

ElEiçõEs

Brás Cubas

Mudanças no
trânsito são
aprovadas

Os motoristas que trafegaram 
ontem pelo centro do distrito de 
Brás Cubas aprovaram as altera-
ções no trânsito, que deixaram as 
ruas Schwartzmann e Júlio Ara-
gão com sentido único de dire-
ção. Cidade, página 4

O juiz eleitoral de Mogi das Cruzes, 
Bruno Machado Miano, afirmou 
que realizará uma “força-tarefa” 
para promover uma “varredura” 
na cidade e apreender as propa-
gandas irregulares dos candidatos. 
O magistrado confirmou que “há 
abuso na colocação de cartazes e 
cavaletes”. “A instalação deste tipo 
de material em espaços públicos, 
da forma como vem acontecen-
do, impedindo ou dificultando a 
passagem do cidadão, é proibida”, 
disse. Cidade, página 5

Posto de Brás Cubas será ampliado
e terá ginecologia e odontologia
A Prefeitura de Mogi das Cruzes abriu licitação para contratar a 
empresa que fará a reforma e a ampliação da Unidade Básica de 
Saúde (UBS) de Brás Cubas. Com a mudança, haverá consultórios 
exclusivos de ginecologia e odontologia. Cidade, página 7

saúdE

Desde ontem, os condutores só podem subir a rua Schwartzmann. Antes da alteração, a via era de mão dupla de direção

CapaCitação | Formatura de alunos dos cursos 
do Fundo Social contou com a presença de Mara 
Bertaiolli e Lu Alckmin. Cidade, página 6

Indústria
tem índice positivo 
de emprego com a
criação de 550 vagas

alto tiEtê

Região, página 9

Na sala dE aula

Capacitação levou novas propostas
de atividades aos educadores.

Educação, página 11

Professores de Arujá 
participam de formação 
do Grupo Mogi News 

Sem teto
e PM entram em 
conflito durante 
reintegração

Na Capital

Brasil, página 10 

Cidade, página 6

Câmara Municipal 
estuda contratar 
segurança armada
O presidente da Câmara de Mogi, 
Protássio Nogueira, informou que 
um estudo está em andamento 
para que o serviço de segurança 
armada seja implantado no pré-
dio do Legislativo. Segundo ele, 
a preocupação é com os caixas 
eletrônicos do local.

projEto

denúncia

Homem que 
estuprava enteada 
é preso em Biritiba
Polícia, página 8

astronomia
Alunos de
Mogi são
premiados
em olimpíada
Cidade, 
página 7
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