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O Rancho Vacaloca foi interditado pela Secre-
taria de Estado da Saúde por vender e permitir o 
consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 
anos durante as festas realizadas no local. A casa 

noturna foi autuada oito vezes por descumprir a 
Lei Antiálcool e somente não foi fechado antes 
porque os proprietários obtiveram uma liminar 
na Justiça, derrubada agora. Cidade, página 4

Flagrante

Venda de bebida 
para menores
fecha o Vacaloca
Estabelecimento foi multado oito vezes pela Vigilância 
Sanitária; Samu chegou a atender jovem alcoolizado no local

Vacaloca somente não foi fechado antes porque os proprietários obtiveram uma liminar na Justiça, derrubada ontem

Esporte, página 14

Presidente do 
União conversa 
com Neymar
Mandatário da “Serpente do Tie-
tê”, Senerito Souza, está na Espa-
nha, onde realiza um estágio no 
Barcelona e uma das “missões” 
era justamente encontrar o mo-
giano Neymar Jr. O pai do craque 
do time catalão, Neymar, atuou 
pelo time de Mogi nos anos 1990. 

Missão cuMprida

Variedades, página 12

Sementes são 
usadas como 
temperos e 
ganham adeptos

Evento vai reunir mais de 
50 atividades no fim de 
semana. Dentre os shows, 
destaque para a banda Titãs.

gourMet

apenas em 2015

Região soma 262 
apreensões de 
menores infratores
Região, página 8

Virada começa 
amanhã com 
várias atrações 

cultural

audiência da saúde

Combate à dengue 
terá reforço em Mogi

Mogi vai receber, no próximo mês, 15 profissionais da 
Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) 
para combater os criadouros de dengue. A informação 
foi divulgada ontem durante audiência de prestação de 
contas da saúde na Câmara Municipal. Cidade, página 6

Em apenas 1h15, seis pessoas foram 
baleadas em Mogi; duas delas morreram
Mogi teve uma noite violenta anteontem com seis pessoas baleadas 
na Vila Paulista e em Jundiapeba, todas próximas a pontos de tráfico. 
Duas delas morreram. A suspeita é que as mortes e atentados tenham 
a ver com disputa por venda de drogas. Polícia, página 7

noite violenta

Licitação de avenida é 
prorrogada por 14 dias 

george

Cidade, página 6

Alça em Suzano vai 
custar R$ 160 milhões

rodoanel

Região, página 8

Estágio de Souza na Espanha termina hoje, após conversa com mogiano Neymar

Daniel Carvalho
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