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Informação 

TV Mogi News: programação variada 
Telespectadores podem contar com programas feitos 
exclusivamente com a missão de levar informação e entretenimento 
de qualidade 
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Reprodução 

 
"Em Debate": Marilei entrevista os políticos Junji Abe e Luis Carlos Gondim 

Fim de semana prolongado e os telespectadores da TV Mogi News têm uma série de 

opções para assistir: dois telejornais ao vivo e mais cinco programas, "Mix Mogi 

News", "DOC Mogi News", "Frente a Frente", "Auto News" e "Em Debate". A 

programação da TV Mogi News pode ser assistida no canal NET Cidade - 3 digital e 

10 analógico, do sistema a cabo, e também pela Internet, no portal 

www.tvmoginews.com.br 

 

TELEJORNAL MOGI NEWS - De segunda a sexta-feira, em duas edições, o 

telespectador e o internauta assistem ao vivo ao Telejornal Mogi News. Às 13h30 vai 

ao ar a 1ª edição e às 18 horas a segunda, registrando tudo o que ocorre em Mogi das 

Cruzes e o mais importante da região. A apresentação do Telejornal Mogi News é feita 

de forma alternada por três jornalistas: Tatiane Santos, Ayl Marques e Ricardo Café. 

 

 

MIX MOGI NEWS - O programa, que é uma revista eletrônica, mostra tudo o que 

aconteceu em mais uma edição do OFD - Oscar Fashion Days, desfile e lançamento 

de moda que reuniu modelos e astros da televisão. Outra matéria do programa é a 

inauguração da mais nova casa noturna de Mogi, a Florestta Club. O Mix mostra, 

ainda, o plantio de 450 mudas de árvores na Serra do Itapety e o respeito à natureza. 

 

 



FRENTE A FRENTE - O programa de entrevistas é comandado pelo jornalista 

Márcio Siqueira, que, esta semana, tem como convidado o juiz aposentado e 

advogado Paulo Passos, especialista em várias áreas, incluindo a eleitoral. O tema da 

discussão no "Frente a Frente" é o segundo turno das eleições presidenciais, marcado 

para o dia 31 de outubro.  

 

DOC MOGI NEWS - O programa "Doc Mogi News" é um documentário que registra 

fatos e pessoas que constroem a cidade e o Alto Tietê. No ar, o telespectador assiste 

a dois eventos marcantes na Câmara de Mogi: o Parlamento Estudantil, em que 48 

estudantes vivenciaram um dia de vereador, e a homenagem aos ex-presidentes do 

Legislativo.  

 

EM DEBATE - O programa, comandado por Marilei Schiavi, discute a fundo questões 

locais e nacionais. Esta semana, ela entrevista Junji Abe, eleito deputado federal, e 

Luís Carlos Gondim, reeleito deputado estadual. Além de perguntar sobre os planos 

de ambos para Mogi das Cruzes e região, Marilei ainda vai fundo e quer saber se 

algum deles pretende concorrer ao cargo de prefeito da cidade em 2012. 

 

 

PORTAL INTERNET - Todo o conteúdo produzido pela TV Mogi News (os dois 

telejornais ao vivo por dia e os cinco programas gravados) podem ser assistidos em 

qualquer lugar do mundo pelo portal www.tvmoginews.com.br. Além disso, os dois 

telejornais são transmitidos ao vivo, simultaneamente, pela tv a cabo e também pela 

Internet. 

 

 

AUTO NEWS - Único programa sobre veículo produzido na região, o "Auto News" 

desta semana mostra as novidades do 2º Salão da Motocicleta, que atraiu muita gente 

ao Anhembi, em São Paulo.  

 


