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Polêmica na Segurança

Guarda armada 
divide opiniões
entre mogianos
PM e OAB defendem a ideia, que virou projeto de lei, mas 
parte da população teme falta de treinamento adequado

kia optima

, página 3

Híbrido é 
a aposta 

“ecofriendly” 
da marca 
coreana

Pesquisa  

mostra a criação de 
40 empresas em dez 
meses no Alto Tietê

negócioS

Região, página 9

Dilma
deve anunciar nova
equipe econômica
até quinta-feira

miniStroS

Brasil, página 12

Uma artista
contemporânea
e surpreendente
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Estilosa e apropriada para várias 
ocasiões, peça estará em alta na 
estação mais quente do ano

, página 2

Hot pants, 
a cara  
do Verão

açÃo | Os Lions Clubes e a Special Olympics 
fizeram o primeiro evento de pessoas com 
deficiência ontem, em Mogi. cidade, página 6

O projeto de lei de autoria do 
prefeito Marco Bertaiolli que pre-
tende armar a Guarda Municipal 

recebeu apoio de diversos órgãos 
e entidades de Mogi das Cruzes, 
mas entre a população a ressalva 

é com relação ao preparo desses 
profissionais para receber as ar-
mas. Cidade, página 7

“Dia D” 
de vacinação tem 
baixa procura nos
postos de saúde

Poliomielite

Cidade, página 4

 A Polícia Militar prendeu na 
madrugada de ontem, em Salesó-
polis, quatro pessoas envolvidas 
com tráfico de drogas, porte ilegal 
de armas e disparo de arma de 
fogo na parte seca da represa Pa-
raitinga, ao lado da rodovia Mogi-
Salesópolis (SP-88). Dois presos 
foram baleados pelos policiais. O 
caso começou a se desenvolver 
logo depois da meia-noite, quan-
do a PM foi informada que pes-
soas estavam vendendo drogas 
no local.  Polícia, página 8

Quatro pessoas 
são presas em 
Salesópolis

TráfiCO

Lídia Costa é apaixonada pelo que faz

Entrevista, páginas 10 e 11


