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Genésio é acusado de forjar
assinatura de juíza em Arujá
Governo do ex-prefeito teria falsificado rubrica para pagar entidade indevidamente
Na mira: Denúncia
do Ministério
Público contra
Genésio foi
acolhida e ainda
corre na Justiça

• Polícia Civil

Dise dobra número de
prisões em um ano
A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) dobrou o número de prisões e aumentou
as apreensões de drogas em
seu primeiro ano de funcionamento na nova sede
em Itaquá. Entre agosto do
ano passado até hoje, o setor
apreendeu mais de 54 quilos
de entorpecentes, enquanto no mesmo período entre
2010 e 2011, quando a Dise

funcionava em um prédio
em Mogi, apenas dois quilos e meio foram localizados.
Até o momento, a delegacia registrou 264 boletins
de ocorrências, tendo sido
instaurados 255 inquéritos e
feito 69 flagrantes, com um
total de 92 pessoas presas.
No último ano, foram realizados 62 BOs, 33 flagrantes e 42 presos.
Polícia, página 6

• Mensalão

Julgamento
não será
desmembrado
Brasil e Mundo, página 9

O ex-prefeito de Arujá e
candidato ao Executivo pelo
DEM, Genésio Severino da
Silva, é acusado de participar
de um suposto esquema de
falsificação da assinatura de
uma juíza da 1ª Vara Cível
do Fórum Distrital da cidade em 2008, quando ainda
era administrador municipal. A Justiça instaurou uma
ação cautelar e o democrata responde pelo crime de
improbidade administrativa. Segundo a denúncia do
Ministério Público (MP), a
falsificação teria se dado em
junho daquele ano, quando Genésio ainda exercia o
mandato de prefeito.
Arujá, página 7

• Natação

• Mogi

disputam o ouro nos 50 metros

População
não acredita
em punição

Cielo e Fratus
Olimpíada, página 10

Zé Cardoso mantém propaganda nas ruas de Suzano

• Feirão
Erick Paiatto

Embora o indeferimento da candidatura de Zé Cardoso a prefeito seja de conhecimento geral, há inúmeras placas de
publicidade dele espalhadas pela cidade. Segundo o TRE, tucano ainda pode realizar a propaganda. Cidades, página 3
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Há unidades
a partir de
R$ 100 mil
O segundo dia do 3º Feirão
de Imóveis Diário do Alto
Tietê, na praça de Eventos do
Suzano Shopping, promete
atrair ainda mais consumidores que desejam realizar
o sonho da casa própria. O
evento do Grupo Mogi News
de Comunicação foi aberto
ontem e chamou a atenção
pelas grandes oportunidades
e facilidades oferecidas.
Cidades, página 4

A partir de amanhã
as passagens
intermunicipais dos
ônibus da EMTU
terão R$ 0,15 de
aumento. O motivo
é o reajuste do
valor do pedágio na
Presidente Dutra.

Prefeitura
de Poá abre
licitação para
coleta de lixo

IFSP já tem
terreno para
nova unidade
em Itaquá

Poá, página 8
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