
Diretor-presidente
Sidney Antonio de Moraes

Ano 39 
Edição 6455

R$ 3,00
DOMINGO

26 de outubro de 2014

PSDB x PT

Mogi ajuda a definir entre 
a continuidade ou a Mudança
À espera de reformas e projetos que atendam à expectativa dos brasileiros, mogianos vão às urnas hoje

Mogianos vão decidir, junto 
com os eleitores de todo o País, 
quem governará o País: a presi-
dente Dilma Roussef (PT), que 
tenta a reeleição, ou o senador 
Aécio Neves (PSDB). Enquan-
to isso, na véspera do segundo 
turno, as cores vermelhas do 
PT e a azul do PSDB domina-
ram as ruas do centro em busca 
dos votos dos indecisos. Resul-
tado sai a partir das 20 horas. 
Cidade, página 6

A música e o talento 
de Dirceu Braz

entrevista

Páginas 14 e 15

Duas pessoas  

morrem atropeladas: 
uma em Mogi 
e outra em Itaquá

Perigo

Polícia, página 19

Na véspera do segundo turno que vai eleger o presidente da República, militantes invadem o Largo do Rosário. Apesar da rivalidade, clima foi amistoso e de festa

A jornalista Cláudia Irente recebendo 
instruções para atirar em alvo

Especial, páginas 12 e 13

Repórter do MN 
vira ‘policial’ por 2 
dias durante curso
A convite do Comando de Poli-
ciamento de Área Metropolitana 
(CPAM-12), equipe do jornal re-
cebe treinamento e conhece a 
dura rotina de um policial durante 
uma simulação de enfrentamen-
to do método Giraldi.
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BMW M135I
Hatch é um verdadeiro 

foguete disfarçado 
com 320 cv de 

potência

, página 3 , página 8

A capital argentina tem diferentes tipos
de atividades para todos os gostos

, página 2

A cor mais feminina 
da moda é também o  
símbolo da luta contra 
o câncer de mama
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Caio Januario

Dilma e Aécio 
mantêm o
empate técnico

PeSquISA

Últimas pesquisas 
realizadas pelo Ibope e 
Datafolha mostram que o 
segundo turno da eleição 
presidencial chega ao 
final com uma disputa 
bastante acirrada.
Brasil/Mundo, página 18
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