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Campanha para segundo turno
tem início hoje no rádio e TV

Prefeito Marcus 
Melo (PSDB) busca 
a reeleição e Caio 
Cunha (Pode) quer 
aproveitar bem seu 
maior tempo nas 
mídias em relação 
ao primeiro turno

Serão dois blocos fixos de  
10 minutos, divididos igualmente 
entre os dois concorrentes: Mar-
cus Melo (PSDB) (42,3% dos vo-
tos válidos no primeiro turno, 
81.555) e Caio Cunha (Pode) 
(28,3%, com 54.591 votos). No 
rádio, a propaganda ocorre das  
7 horas às 7h10 e das 12 horas 
às 12h10. Já na TV, das 13 horas 
às 13h10 e das 20h30 às 20h40. 
No primeiro turno, Melo teve 5 
minutos e 44 segundos por dia 
para apresentar as obras inicia-
das e ampliadas, abrir espaço para 
a população e visitar bairros. Já 
Cunha, no primeiro turno, teve 1 
minuto e 11 segundos diários no 
rádio e TV e, agora, terá igual tem-
po de propaganda eleitoral ao do 
atual prefeito. Cidades, página 3

Vereador tenta deixar sua imagem conhecida para levar eleição

Divulgação

Nas ruas, atual prefeito volta com agenda cheia, angariando votos

Felipe Claro

Em depoimento à Comissão Es-
pecial de Inquérito (CEI), a em-
presária Carla Salvino Bento, da 
empresa de segurança que firmou 
contrato com o Semae, disse não 
ter conhecimento sobre as relações 
de seu funcionário com o vereador 
Mauro Araújo. Cidades, página 6

Investigação na Câmara

CEI OUVE 
PRIMEIRA 
DENUNCIADA 
NA OPERAÇÃO 
LEGIS EASY

Promotoria aponta que houve diversas transações para as empresas do vereador Mauro Araújo

Diego Barbieri/CMMC

Estratégia política

Apoio no segundo turno 
é estudado com cautela
Até o momento, Marcus Melo (PSDB) e Caio Cunha 
(Pode) não receberam apoio público oficial de nenhum 
dos candidatos derrotados nas urnas. Cidades, página 3

Ciclofaixa entre Socorro e 

Sabaúna será instalada

LAZER AOS FINAIS DE SEMANA

Com mais de 12 quilômetros de extensão, traçado 
será utilizado nos fins de semana; percurso inicia
no Socorro e vai até Sabaúna. Cidades, página 4

Para anunciar ligue:

(11) 4735.8020

(11) 4735.8017
www.portalnews.com.br


