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A família desconfiou de hematomas no corpo da vítima de 44 anos e instalou câmeras dentro de casa

Maus-tratos

Cuidadora é presa por
torturar defiCiente

A cuidadora Meire Aparecida de Moraes Rodri-
gues, de 48 anos, foi detida, na manhã de ontem, 
sob a acusação de tortura contra uma mulher de 
44 anos, que é deficiente. A família desconfiou de 

hematomas que apareciam no corpo da vítima e 
instalou câmeras no imóvel. As filmagens revelaram 
os maus-tratos: soco no estômago e tapas na cabeça 
e no rosto da deficiente. Polícia, página 10

transtornos | Obras de substituição de tubulações do Semae causam 
lentidão no trânsito de Brás Cubas. Serviços continuam hoje. Cidade, página 7

Cidade, página 6

Sessão na web
muda postura 
de vereadores
No primeiro dia da transmissão on-
line da sessão na Câmara Munici-
pal, todos os vereadores permane-
ceram até o final do encontro. Os 
trabalhos começaram exatamente 
às 15 horas. A pontualidade foi a 
principal mudança no comporta-
mento dos parlamentares.

CâMara

Em caráter experimental, sessões da Câmara começaram a ser transmitidasQuase 300 bancários cruzaram os braços nas agências de Mogi ontem

Greve dos bancários fecha 20 agências
no centro de Mogi e prossegue hoje
No primeiro dia da greve dos bancários, Mogi das Cruzes registrou 20 
agências fechadas na avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco. 
A paralisação com fins de reajuste salarial, segundo o sindicato da 
categoria, prossegue por tempo indeterminado. Região, página 9

seM serviço

A Prefeitura de Mogi das Cruzes vai contratar uma empresa 
para construir uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de porte 
III, no Alto do Ipiranga. Posto terá serviços de clínica geral, 
ginecologia e odontologia. Cidade, página 7

atendiMento

alto do ipiranga ganhará 
posto de saúde até 2016

Dilma Rousseff
aumenta vantagem
sobre Marina
Silva, diz Ibope

Pesquisa

Brasil, página 9

Atividades
para exposição
devem ser entregues
até outubro

Mostra

Educação, página 11

Candidato ao senado 
promete buscar recursos 
para viadutos em Mogi
José Serra visitou ontem o Mogi News 
e falou sobre os projetos para a cidade.

Cidade, página 5

Serranova lei

Alterações na Lei do 
Simples tornarão sistema 
menos burocrático.
Cidade, 
página 4

Afif explica regras que 
beneficiarão 13 mil 
empresários de Mogi
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