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Marcus Melo e Caio Cunha ficarão 
frente a frente em debate da OAB

Candidatos que decidirão eleição no domingo discutem propostas hoje à noite, em evento com transmissão online
Promovido pela Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) de 
Mogi das Cruzes, o primeiro 
debate entre os dois candidatos 
que concorrem em segundo turno 
nas eleições municipais deste ano 
ocorre hoje, às 19 horas, com trans-
missão ao vivo pelas redes sociais. 
Marcus Melo (PSDB) (42,3%, com 
81.555 votos no primeiro turno) e 
Caio Cunha (Pode) (28,3%, com 
54.591 votos no primeiro turno) 
esperam poder apresentar suas 
propostas e se promover junto 
aos eleitores mogianos. Amanhã, 
candidatos farão novo debate. 
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Em outubro, o consumo na cidade foi de 1.914.113 metros cúbicos, um ligeiro aumento de 4,43% em relação 
ao mês anterior, setembro, quando o consumo atingiu 1.832.846 de metros cúbicos. Cidades, página 5

Divulgação/Semae

RODOVIA AYRTON SENNA

  Novo outlet inaugura amanhã.  
Cidades, página 4
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Sem juros e multa

CDHU vai facilitar
 pagamento de proprietários

Em Mogi das Cruzes, 64 mutuários devem
mais de R$ 58,7 mil à CDHU. Cidades, página 4
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Da última semana de outubro 
até a sexta-feira passada, os ca-
sos de coronavírus aumentaram 
semanalmente. Na primeira se-
mana contabilizada foram 105 
casos. Na segunda, o número de 
contaminação subiu para 128. Na 
terceira semana contabilizada no 
levantamento da reportagem, 285 
casos da doença foram confi rmados 
e, na última semana, foram 353. 
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Covid-19

CONTAMINAÇÃO 
CRESCE 236% 
EM 4 SEMANAS

Três partidos que foram derrota-
dos no primeiro turno se manterão 
neutros no segundo turno em 
relação ao apoio aos candidatos 
Marcus Melo (PSDB) e Caio Cunha 
(Pode). As siglas PT, PRTB e PTC 
anunciaram o posicionamento de 
não apoiar nenhum dos candidatos. 
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Sem apoio

PARTIDOS 
DERROTADOS
FICAM NEUTROS
NO 2º TURNO

COM AVANÇO NO PLANO SÃO PAULO, 
CONSUMO DE ÁGUA TEM AUMENTO


