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Oportunidades

A Biblioteca Municipal de Mogi 
Mirim desenvolve diversas ações 
para tornar as visitas escolares mais 
produtivas. Além da contação de 
histórias, na manhã de terça-feira, 
14, os alunos do 5° ano da EMEB 
“Prof.ª Helena dos Santos Alves” 
puderam ter um bate-papo com a 
defi ciente visual Camila Polettini. A 
oportunidade foi bem aproveitada 
para conhecer uma história de vida 
diferente e, principalmente, esclare-
cer dúvidas sobre a experiência em 
sala de aula na época de estudante, 
criando uma refl exão sobre “a in-
serção do defi ciente na sociedade”, 
tema trabalhado em sala de aula.
  SOBRE MAIS – PÁGINA B-6

Uma residência no Jardim Longatto foi invadida na quarta-feira, 15, de 
manhã. Um homem de 47 anos foi abordado quando entrava em casa. O 
marginal entrou e abriu o portão para o comparsa. Os bandidos levaram o 
veículo da vítima e cerca de R$ 1.700,00 em dinheiro.        
                                                          POLÍCIA– PÁGINA A-9

Dona de bar perde R$ 7 mil 
em sequestro relâmpago
Uma mulher de 34 anos, proprietária de um bar foi abordada por marginais em 
uma moto na Avenida Pedro Botesi. A vítima foi colocada no porta-malas do 
carro, mas conseguiu avisar a polícia pelo celular. Os marginas perceberam e 
abandonaram a mulher na estrada de Limeira, levando o carro. Foram rouba-
dos também R$ 7 mil em dinheiro.               POLÍCIA– PÁGINA A-9

Bandidos invadem e dominam 
moradores no Jardim Longatto

Gestão do Mogi na mira do MP
Estádio 
continua 
blindado
Nos últimos dias circulou a no-
tícia de que o Estádio do Mogi 
Mirim E. C poderia ser vendido, 
ou dado em garantia de dívidas, 
pois, a lei que garantia o direito 
do Estado em ter a área de vol-
ta, tinha sido mudada. A lei que 
autorizou a doação, realmente 
foi revogada, junto com milhares 
de outras leis, mas, a doação se 
consumou e a escritura contém a 
cláusula de que a área não pode 
ter outra destinação, senão voltar 
para o patrimônio do Estado. As-
sim, não há risco da cidade perder 
o Estádio.
     ESPORTE– PÁGINA A-7

A pedido da vereadora Maria Hele-
na Scudeler (PSDB), o secretário de 
Saúde, Ary Macedo, compareceu à 
sessão de Câmara da segunda-feira 
13, para um balanço dos cem dias à 
frente da área no município. O se-
cretário destacou que a meta para 
este ano, é intensifi car o atendimen-
to na rede básica de saúde e melho-
rar a estrutura física e de Recursos 
Humanos (RH) das unidades. 
         CIDADE – PÁGINA A-5

Dr. Ary diz
que meta é
rede básica

A nova equipe do Consórcio Inter-
municipal de Saúde 08 de Abril, 
coordenada pela advogada e ges-
tora em Saúde, Taina de Andra-
de, terá que otimizar as ações para 
renegociar as dívidas herdadas 
em 2012 e manter a parceria das 
seis prefeituras. A dívida do con-
sórcio chega a R$ 4.726.109,41, 
sendo R$ 1.852.726,74, de Mogi 
Guaçu, seguida de Mogi Mirim - 
R$ 1.682.426,50, e Itapira – R$ 
877.530,20.
            CIDADE – PÁGINA A-5

Municípios 
têm dívida
de R$ 4 mi
com Saúde 

O aparecimento de escorpiões nas 
casas preocupa a população. Esses 
bichos peçonhentos são encontra-
dos em imóveis localizados na área 
central. Como não há inseticida ou 
veneno capaz de eliminá-los, a reco-
mendação da Vigilância da Saúde é 
de que se mantenha casas e imóveis 
sempre livres de insetos como, por 
exemplo, baratas, já que o escorpião 
é um de seus predadores naturais.                                                                                                                                        
         CIDADE– PÁGINA A-10

Escorpiões 
aparecem 
em casa no 
Centro

Iniciativa que faz parte do programa 
“A universidade e as profi ssões”, a 
4ª edição da “Fatec de Portas Aber-
tas”, realizada durante toda a sexta-
feira, 17, reuniu aproximadamente 
oito mil pessoas, entre estudantes, 
familiares e população em geral de 
Mogi Mirim, que visitaram os stan-
ds de 40 empresas da região para 
conhecer as inovações tecnológicas 
trazidas pelo mercado. Os stands de 
empresas, do comércio e da indús-
tria, foram montados no ginásio da 
faculdade. Vinculada a este espaço, 
outro serviço prestado ao público 
aconteceu em uma tenda de 500 m² 
que abrigou as exposições das em-
presas de Recursos Humanos (RH). 
  SOBRE MAIS – PÁGINA B-6

Moradores 
picham
buracos 
no Ipê
Cansados de esperar por uma solu-
ção do poder público, moradores do 
bairro Chácara Ipê, decidiram pro-
testar para chamar atenção das au-
toridades sobre a condição precária 
das ruas do bairro. Todos os bura-
cos do local foram destacados com 
tinta e próximo deles foram escritas 
as palavras “vergonha” e “IPVA”. 
O nome do prefeito Gustavo Stupp 
(PDT) também podia ser lido no as-
falto.    CIDADE– PÁGINA A-6

Fatec recebe
cerca de 8 mil 
visitantes no 
‘Portas Abertas’

Documento: 
Laranjeiras 
têm prazo 
até dia 27 
Moradores do Parque das Laranjei-
ras, na zona Leste, convocados pela 
Secretaria de Obras e Planejamento 
têm até o próximo dia 27 para en-
tregar a documentação solicitada. 
De acordo com a Prefeitura ainda 
faltam 187 pessoas residentes em 
Mogi Mirim e outras 354 morado-
ras em outras cidades. 
            CIDADE– PÁGINA A-6

Ação na 
biblioteca 
trabalha 
inclusão

700


