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delegacia de combate ao 
tráfico volta para mogi
A partir de janeiro, a Dise funcionará ao lado da SIG e próxima ao 2º Distrito Policial em Brás Cubas 

PARQUES | O sábado de sol foi de muita diversão para quem decidiu fazer o 
movimento contrário e permanecer em Mogi e região. Cidade, página 4

REfoRço

Desde a infância, as histórias 
fizeram parte da vida do ator 
mogiano José Robson dos Santos 
e, logo ele descobriu seu talento 
para contá-las e encantar o 
público infantil. Hoje, sua arte é 
referência e ele viaja todo o Brasil 
para manter viva esta tradição. 
Entrevista, páginas 8 e 9

José Robson dos 
Santos e a arte 
de encantar

Em entrevista exclusiva ao Mogi News, o delegado 
seccional Marcos Batalha, recém-promovido a dele-
gado classe especial, anuncia um reforço no combate 

ao tráfico de drogas no Alto Tietê, entre eles, equipes 
especializadas em todas as cidades da região, além da 
mudança administrativa da sede da Delegacia de In-

vestigações Sobre Entorpecentes (Dise), que ficava em 
Mogi, foi para Itaquá e agora volta novamente para a 
cidade mogiana. Polícia, página 14

Religião

Diocese de Mogi 
tem padres de 
diferentes estilos

Padre sertanejo, que faz cho-
ver, que faz missa-afro. O bispo 
dom Pedro Luiz Stringhini ana-
lisa esta mudança como forma  
de aproximar a igreja dos fiéis. 
Especial, páginas 10 e 11

Alto Tietê arrecada 
mais de R$ 3,2 bilhões 

ImPoStoS 

Região, página 13

 Aeronave decolou no Guarujá, 
litoral de São Paulo, e caiu minu-
tos depois. Três dos cincomor-
tos eram de uma mesma família 
de Ribeirão Preto, no interior do 
Estado. Brasil, página 15

Helicóptero cai 
em Bertioga e 
deixa 5 mortos 

AcidenTe

elas ocupam cada vez 
mais profissões tidas 
como masculinas

mUlhERES

Cidade, página 6

, página 3

Conheça dez opções de destinos para viajar 
pela história, natureza e cultura deste país 

 , página 2 , página 2

6/40

Toyota preparou nove versões diferentes do Etios 2015, 
sendo cinco do modelo hatch e outras quatro sedãs
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