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Candidato do PSDB escolheu a cidade para encerrar sua campanha à Presidência do País no Estado

Aécio Neves vem A mogi e
diz que vAi pArA o 2º turNo

Presidenciável

R$ 2,00
Quinta-feira

2 de outubro de 2014

A quatro dias das eleições, o can-
didato à Presidência da Repúbli-
ca Aécio Neves (PSDB) escolheu 
Mogi das Cruzes para encerrar a 
campanha no Estado. Acompa-
nhado do governador e candida-
to à reeleição Geraldo Alckmin 
(PSDB), Aécio permaneceu por 

pouco mais de meia hora no cen-
tro da cidade. Tempo suficiente 
para causar um alvoroço. Ele pro-
meteu rever o fator previdenciário, 
reduzir a carga tributária cobra-
da dos municípios e eliminar as 
passagens de nível de Mogi das 
Cruzes. Cidade, páginas 4 e 5

Após posar para fotos, Aécio Neves deixou Mogi das Cruzes e seguiu para Minas Gerais, onde encerrará a campanha Geraldo Alckmin e Aécio Neves tomaram café com autoridades de Mogi e região

Urnas chegam 
às sessões  
no sábado

As quase mil urnas eletrônicas 
que serão utilizadas em Mogi das 
Cruzes, Biritiba Mirim e Guarare-
ma nas eleições do próximo do-
mingo serão transportadas pela 
Justiça Eleitoral na manhã de sá-
bado por caminhões da Prefeitu-
ra com escolta da Polícia Militar. 
Cidade, página 7

ElEiçõEs

urnas eletrônicas serão destinadas aos 
distritos de Brás Cubas e Jundiapeba

Mais populosos

392
O juiz eleitoral Bruno Machado Miano testou algumas urnas ontem

Grupo Mogi News começa a preparar  
a 13ª edição do Prêmio Top of Mind
A pesquisa para o Prêmio Mogi News Top of Mind - As melhores marcas 
2014 foi aferida e começou a ser apresentada às vencedoras. O evento é 
uma das principais premiações empresariais da região. Cidade, página 8

Festa

câmara Municipal

Transmissão na
internet deixa 
sessão mais longa

Nas duas sessões da Câmara 
Municipal que contaram com a 
transmissão on-line, iniciada nesta 
semana, o tempo usado para a fala 
dos vereadores e o período para 
discussão da ordem do dia foram 
mais longos. Cidade, página 6

candidato

Fernando Capez diz 
que quer o fim da 
corrupção na política

O deputado estadual e candi-
dado à reeleição Fernando Capez 
visitou a sede do Grupo Mogi 
News ontem e elencou duas prio-
ridades, se eleito: o combate ao 
tráfico de mulheres e o fim da 
corrupção. Cidade, página 7

Nível do sistema 
Cantareira chega a  
6,7% da capacidade
Porcentagem inclui os 182,5 bilhões 
de litros do chamado “volume morto”.

Brasil, página 10

ÁguaD
iv

ul
ga

çã
o

Daniel Carvalho

Daniel Carvalho

D
an

ie
l C

ar
va

lh
o


