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Nova estratégia

Comando determina que viaturas fiquem em locais de movimento, como entradas e saídas das cidades

Viaturas policiais Vão
ficar em pontos fixos

Uma nova modalidade de policiamento tem chamado 
a atenção dos moradores de Mogi das Cruzes e região 
que observam, em pontos estratégicos das principais 

ruas e avenidas, viaturas do patrulhamento de rotina 
paradas em determinados períodos. A iniciativa gerou 
questionamentos de alguns moradores e o comandante 

da Polícia Militar no Alto Tietê, Nelson Celegatto, disse 
que a mudança na estratégia contra o crime na região 
cumpre o objetivo proposto. Cidade, página 4

Viaturas e motocicletas do patrulhamento e policiamento ostensivo são posicionadas em diversos pontos, como ruas de grande fluxo e corredores de entrada e saída dos municípios da região

seguNdo turNo | As urnas eletrônicas para a eleição presidencial em 
Mogi das Cruzes seguem hoje para os 98 locais de votação. Cidade, página 7

PSDB e PT vão aproveitar as 
últimas horas que antecedem o 
2° turno para conquistar os in-
decisos. Os petistas programam 
uma carreata e o os tucanos di-
zem que vão reunir 200 pessoas 
no centro. Cidade, página 6

PSDB e PT
apostam no 
corpo a corpo

CAMpAnhA

em suzano

CPTM vai 
cercar área 
da antiga feira 
Região, página 8

Justiça

Duas novas varas 
são anunciadas para 
o Fórum de Mogi

O Tribunal de Justiça de São 
Paulo confirmou para o primei-
ro semestre de 2015, a instalação 
de mais duas varas no Fórum de 
Mogi das Cruzes. A medida faz 
parte do processo de unificação 
do Fórum Central com o de Brás 
Cubas. Cidade, página 4

denúncia

Aécio diz que PT 
tentou censurar 
revista “Veja”
Brasil, página 10

Suzano será palco
hoje do evento
“Pró-rock in Concert” 
Estudantes e profissionais da música vão
tocar no Centro Francisco Carlos Moriconi.

Variedades, página 12

MúSica Basquete

Diretor do Mogi Helbor 
disse que será preciso 
apoio financeiro.
Esportes,
página 22

Mogi pode sediar 
semifinais da Liga 
sul-americana

Amilson Ribeiro
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