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Mogiano deve pagar entre 3% 
e 6% por taxa de iluMinação

Mais caro

R$ 2,00
Quinta-feira

27 de novembro de 2014

O prefeito Marco Bertaiolli ga-
rantiu que até o fim da próxima 
semana deve ser enviado à Câ-
mara o projeto de lei que defi-
nirá as regras para a cobrança 
da contribuição de iluminação 
pública, taxa extra obrigatória 
nas contas de energia elétrica 
em todo o País a partir de 1º de 
janeiro. Em Mogi, valor será en-
tre 3% e 6% sobre o total da con-
ta. Cidade, página 4

A primeira fase das obras de 
revitalização na rua Professor 
Flaviano de Melo deve terminar 
neste fim de semana, segundo 
informações do secretário mu-
nicipal de Obras, Cláudio Rodri-
gues. Segundo ele, os serviços, 
entre os quarteirões das ruas Te-
nente Manoel Alves dos Anjos e 
Brás Cubas, já estão na etapa final, 
aguardando, apenas, o recapea-
mento. Cidade, página 7

Primeira fase de 
obras termina 
até domingo

Centro

As obras, que começaram pela rua Professor Flaviano de Melo, serão paralisadas em dezembro e retomadas em janeiro

PiMP MY carroÇa | Grafiteiro e ativista thiago Mundano decora 
carrinhos dos catadores de material reciclável de Mogi. cidade, página 8

Habitação

Quase 24 mil
mogianos terão
casa até 2016

O prefeito Marco Bertaiolli garan-
tiu que até 2016 reduzirá o déficit 
habitacional em Mogi das Cruzes 
com a entrega de 5.226 moradias 
por meio do Minha Casa, Minha 
Vida, beneficiando 23,7 mil pes-
soas. Cidade, página 7

Projeto 
do São Marcos ensina
os alunos a preparar
comida saudável

EducaÇão

Cidade, página 6

Assalto
com reféns termina
com três bandidos
presos em Suzano

violência

Polícia, página 10

Black Friday
nas lojas do Mogi 
Shopping terá
descontos de até 50%

ProMoÇão

Cidade, página 6

“contadores de 
Mentira” recebe 
grupo da Dinamarca 
Odin Teatret participa das atividades 
do “Ofício e Raízes”, em Suzano.

Variedades, página 12

Artes CêniCAs 
equipe mogiana de 
ginástica conquista três 
medalhas em Bauru
Delegação da cidade segue na quinta 
colocação na competição com 82 pontos.

Esportes, página 22
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