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Pacientes contaminados

Só neste ano, a cidade registrou 90 ocorrências da doença contra 27 em 2013

Casos de dengue 
aumentam 233%

Dilma 
aparece
à frente 
de Aécio

2° turno

Brasil, página 12

Pesquisas Datafolha e Ibope 
apontam que a candidata do PT 
Dilma Rousseff lidera a corrida 
eleitoral. Ela aparece à frente 
do tucano Aécio Neves. 

Costa Neto
pede à Justiça 
para cumprir
pena em casa 

mensalão

Brasil, página 12

Garotos de 12 e 13 
anos são apreendidos

rouBos

Polícia, página 10

Repasse de R$ 2 mi 
chega em 45 dias

hosPital

Cidade, página 4

A cerimônia da 12ª edição do 
Prêmio Mogi News Top of Mind 

- As Melhores Marcas 2014, será 
realizada na noite do dia 21 de 
novembro, no Clube de Campo 
de Mogi das Cruzes. Ao todo, 51 
categorias fizeram parte da pes-
quisa de opinião pública que foi 
realizada entre os dias 12 e 15 de 
agosto e que definiu os vence-
dores. Cidade, página 6

Premiação do Top 
of Mind  será no
mês que vem

MaRcas

O número de casos de dengue 
confirmados de janeiro até o mo-
mento em Mogi das Cruzes au-
mentou 233,3% em comparação 
com os registros de todo o ano 
passado. De acordo com o último 
balanço divulgado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, 90 pessoas 
contraíram a doença de janeiro 
até ontem contra apenas 27 re-
gistros em 2013. Cidade, página 4 

alto tietê

Deputados cobram 
ações do Estado 
contra falta de água

Os deputados estaduais do Alto 
Tietê, André do Prado (PR), Este-
vam Galvão de Oliveira (DEM) e 
Luiz Carlos Gondim (SDD), pres-
sionam o governo estadual em 
busca de soluções, caso as tornei-
ras sequem. Região, página 11

em reunião na câmara Municipal, diretor-geral do semae, Marcus Melo, 
afasta a possibilidade de racionamento de água em Mogi. cidade, página 5

Dunga anuncia lista 
de 23 convocados que 
atuam fora do Brasil
Opção do treinador teve objetivo de 
não atrapalhar os times nacionais.

Esportes, página 23

SeleçãoesPetáculo

Produção será encenada por alunos da oficina 
de teatro da Secretaria de Cultura de Poá.

Variedades, página13

Grupo teatral de Poá 
apresenta hoje o musical 
“triste Partida”
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