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Fazendo o presente 
de olho no futuro
Técnico da equipe profissional 
de futsal de Mogi das Cruzes, 
Juliano Martins, o Jabá, conta 
sobre sua ligação com a cidade 
e o sonho de chegar à seleção. 
Entrevista, páginas 12 e 13

Túneis modernos vão 
revolucionar o cenTro
Obra aguardada há mais de 20 anos pela população começa a se tornar realidade a partir de amanhã

Em tempos de Suvs, fabricante chinesa 
Jac ataca de T6 no valor de R$ 70 mil

, página 1
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Similar ao metrô

página 2

Vila que fica no litoral sul 
da Bahia é o local ideal para 
quem busca sossego e 
contato com a natureza

página 2

Deseja um 
look mais 

charmoso? 
Aposte nestas 

peças

sanTo andré
cintos e 

faixas

jac T6

Com a presença do ministro das 
Cidades, Gilberto Kassab (PSD), 
para oficializar a liberação de R$ 98 
milhões dos R$ 128 milhões ne-
cessários para a obra, Mogi dá um 
passo importante nesta segunda-
feira. Será assinada a ordem de 
serviço para o início das obras da 

passagem subterrânea da praça 
Sacadura Cabral, no centro. Serão 
dois túneis similares ao do Metrô 
de São Paulo, mas apenas para 
a passagem de veículos. Com a 
obra tão aguardada há 20 anos, a 
cidade espera se desenvolver ain-
da mais. Cidade, página 6

Homem morto a tiros 
foi encontrado em área 
do bairro do Taboão

mogi

Polícia, página 11

Empresa de 
consultoria de Palocci 
recebeu 12 milhões

BraSil

Brasil página 16

Pesquisa aponta que a 
cada 24 casais que se 
casam, um se divorcia.

matrimônio

Região, página 10

Em cinco anos, a ferramenta 
aumentou a interação entre as 
pessoas, e está conquistando os 
pequenos e grandes empresários.  
Especial, páginas 14 e 15

WHaTSaPP, O 
aPLIcaTIVO DO 
MOMENTO

TEcnologia

Escolas técnicas 
da região oferecem 
consultoria gratuita

impoSto de renda

Região, página 10

Programação especial 
encerra a 30ª edição da 
Festa akimatsuri

último dia

Cidade, página 8

atendimento

Asilo São Vicente de 
Paulo celebra 100 
anos de história

Mogi News mostra nesta sobreposição de imagens como é hoje a região e como ficará no futuro após a obra ficar pronta Cidade, página 5

hoje
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