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Concorrentes com menor votação 
querem criar aliança para apoio

Miguel Bombeiro (Pros) (2.319 votos); Michael Della Torre (PTC) (2.058 votos) e Fred Costa (PDT) (1.850 votos) 
criam plano para apoiarem candidatos que foram ao segundo turno: Marcus Melo (PSDB) ou Caio Cunha (Pode)

SANT’ANNA

  Festa Diocesana Evangelizai ocorre até 
domingo na catedral.  Cidades, página 5

Ainda sem nenhum apoio ofi-
cial por parte dos candidatos 
que não foram para o segundo 
turno das eleições para prefeito 
de Mogi, cogita-se a possibili-
dade da criação de uma aliança 
entre os três concorrentes com 
menor votação. A possibilidade 
de união entre os três candida-
tos foi informada pela primeira 
vez ontem pelo candidato Della 
Torre. Está marcado para hoje 
o anúncio de qual candidato 
terá o apoio de Miguel Bombei-
ro, Michael Della Torre e Fred 
Costa. Marcus Melo (PSDB) tem 
42,3% (81.555 votos) e Caio 
Cunha (Pode), 28,3% (54.591). 
Enquanto a indefinição ainda 
ronda os menos votados, Ro-
drigo Valverde (PT), com 17,3% 
(33.509 votos) e Felipe Lintz 
(PRTB), com 8,8% (16.971 vo-
tos) parecem estar próximos 
de definir o apoio a Cunha.  
Cidades, página 3
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Miguel já é conhecido por disputar as 
eleições municipais

Fotos: Mogi News/Arquivo

Michael Della Torre promete anunciar 
hoje qual candidato receberá apoio

Fred Costa teve a votação mais baixa 
entre os sete concorrentes

Fim de mandato

Vereadores justificam 
saída do Legislativo
Os vereadores em mandato que não se reelegeram 
para a legislatura que se iniciará no próximo ano 
apontam como fatores para a derrota nas urnas a alta 
nas abstenções e a grande quantidade de candidatos 
em disputa neste ano. Cidades, página 4

Denunciada pelo MP 
será ouvida pela CEI

MINISTÉRIO PÚBLICO

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) se reúne 
hoje, a partir das 9 horas, na Câmara Municipal, 
para interrogar a empresária Carla Salvino Bento, 
proprietária da empresa de segurança privada 
que firmou contrato com o Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae). Ela é investigada na 
operação Legis Easy. Cidades, página 4


