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Em flagrantE

Após quatro meses de investigação, a suspeita é de que um dos detidos seja integrante do grupo PCC

Polícia Prende sete Pessoas 
em oPeração contra drogas

Uma operação realizada pelo 
Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco) em parceria com a Polícia 
Militar resultou na prisão de sete 
pessoas em Mogi das Cruzes. Em 
uma casa no Jardim Aeroporto I, 
foram encontrados vários tipos 
de drogas. Polícia, página 11

natal | A chegada do Papai Noel, na praça Coronel Almeida, em meio a 
luzes e cores, encantou crianças e adultos ontem à noite.Cidade, página 5

Laboratório 
faz mais de 
270 mil exames

Em 3 mEsEs

Cidade, página 4

Em Mogi, 4 mortos 
na Vila Natal e 
1 na Vila Brasileira

CHaCIna

Polícia, página 11

Anúncio de
novos ministros 
é adiado

dIlma

Brasil, página 12

Jogos

Lions realiza 
hoje a Special
Olympics em Mogi

Vencedores do prêmio comemoram, em grande estilo, o anúncio das empresas consideradas “Top” em 24 categorias

PrEmIaÇÃO

Top of Mind TeM 
noiTe de fesTa
A 13ª edição do Prêmio Mogi News Top of Mind, que 
revelou as melhores marcas de 2014 na região, foi 
celebrada com um jantar dançante, na noite de ontem,  
no Clube de Campo de Mogi. Cidade, página 6

Revista 
especial 
circula hoje 
Suplemento traz detalhes 
sobre a pesquisa que 
elegeu os premiados. 
Cidade, página 7

Mogi sediará hoje, das 8h30 às 
18 horas, um evento experimental 
do Special Olympics, movimento 
global que por meio de treinamen-
to esportivo e competições tem o 
objetivo de melhorar a qualidade 
de vida de pessoas com deficiên-
cia intelectual. A realização é do 
Lions Clube. Cidade, página 8

suplemento
de 39 anos do 
Mogi news
traz história
e novidades 
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