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Em clima de comemoração 
O Comando de Policiamento de Área Metropolitana 12 (CPA/M-12) comemorou, 

recentemente, o seu quarto aniversário em Mogi das Cruzes. O evento teve como 

pano de fundo o auditório do Centro de Formação Pedagógica (Cemforpe), que reuniu 

pouco mais de 500 convidados. Além de brindar os bons resultados do período, como 

a articulação de ações regionais e a unificação dos Batalhões de Polícia Militar (BPM) 

das cidades de Mogi, Suzano e Itaquaquecetuba, a corporação aproveitou o encontro 

para prestar homenagem a alguns policiais e membros da sociedade civil que 

prestaram relevantes serviços em prol da segurança pública no Alto Tietê. Entre os 

veículos de comunicação da região reverenciados por conta de séria cobertura 

jornalística feita no segmento, figuraram os jornais Mogi News, representado, na 

festiva ocasião, por seu diretor-presidente, Sidney Antônio de Moraes (terceiro da 

esquerda para a direita), e o Diário do Alto Tietê, que recebeu a honraria por meio de 

seu vice-presidente, Wilson Bego (segundo da direita para a esquerda). Os 

executivos entram em cena ao lado do tenente-coronel Carlos Gomes Moraes, 

comandante do 32º BPM, tenente-coronel Paulo Roberto Madureira Sales, 

comandante do 17º BPM, tenente-coronel Luiz Humberto Navarro, comandante do 

Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, e coronel Milton Sussumu Nomura, 

comandante do CPA /M-12 
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O prefeito de Poá, Francisco Pereira de Sousa, o Testinha, com José Antônio Cuco 

Pereira, vice-prefeito de Mogi  

 

O fotógrafo-técnico da Polícia Científica Ediel Braz Soares com sua mulher, Rúbia, e 

as filhas, Carolina e Stella Mara  



 

O prefeito de Mogi , Marco Aurélio Bertaiolli, e o tenente-coronel Emanuel Marcelo 

Umada  

 

O prefeito de Salesópolis, Antônio Adilson de Moraes 



 

Benedito Vicente Dias, tenente-coronel Carlos Gomes Moraes e Inocêncio Melo  

 

A diretora de Jornalismo da Rádio Metropolitana, a jornalista Marilei Schiavi  



 

O ex-prefeito mogiano Junji Abe  

 

 

O presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, Mauro Araújo, e o presidente da 

Câmara de Poá, vereador Ricardo Massa 

 

 

Merecido 

O atleta mogiano Rogério Rodrigues de Almeida receberá na noite de 25 de junho o 

título de Honra ao Mérito da Câmara de Mogi das Cruzes. A solenidade acontece a 

partir das 20 horas.  

 



 

 

Namorados 

Em alusão ao Dia dos Namorados, a cada R$ 100 em compras nas lojas Tranzação 

Modas, Tranzação Calçados e Tranz Up das cidades de Mogi das Cruzes e Suzano, o 

cliente ganha um cupom promocional para participar de um sorteio, no dia 12 de 

junho, de um jantar romântico no Fornatta Di Nápoli, no Mogi Shopping. Confira! 

 

 

 

Autógrafo 

O ex-vereador e presidente da Câmara de Mogi das Cruzes Ivan Nunes Siqueira lança 

logo mais o livro "As histórias que Mogi desconhece", da Editora Mogi News. A noite 

de autógrafos rola a partir das 19 horas, no restaurante Djapa, na Vila Oliveira. A obra 

será comercializada a R$ 20 e vale a pena ser devorada.  

 

 

 

Macarronada 

Acontece no dia 20 de junho, a "Macarronada DeMolay 2010". O evento será realizado 

na Associação de Rotarianos de Mogi das Cruzes, a partir das 11h30, pela própria 

Ordem DeMolay de Mogi das Cruzes, formada por jovens do sexo masculino, que têm 

entre 12 e 21 anos. Na ocasião, haverá sorteio de brindes e, às 15h30, transmissão no 

local do jogo do Brasil na Copa. O convite custa R$ 10. Mais informações pelo telefone 

6768-6149.  
 


