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TV a cabo 

AUTO NEWS mostra o Audi R8 
Spider 
Sonho de consumo de muita gente, carro é derivado de um modelo 
de competição; programa vai ao ar pelo NET Cidade; confira  

PAULO QUARESMA 
Da redação da TV Mogi News 

Divulgação 

 
Adrenalina: Ana Lima, do "Auto News", dirigiu o Audi Spyder, que vai de 0 a 100 km/h em 
apenas 4,1 segundos  

O "Auto News", um dos programas inteiramente produzidos pela TV Mogi News, 

mostra um carro que é sonho de consumo de muita gente. Derivado do modelo de 

competição R8, que venceu cinco vezes a tradicional corrida 24 Horas de Le Mans, o 

Spyder - novo modelo da Audi - é equipado com o motor 5.2 FSI V10 de 525 cavalos 

de potência. E essa máquina pode ser conferida no programa desta semana. A 

apresentadora da atração Ana Lima teve o privilégio de dirigir o novo Audi. Ainda no 

programa desta semana saiba para que serve o Registro Nacional de Veículos 

(Renavan) e que sustentabilidade é a tendência do mercado automotivo mundial, 

dentre outras reportagens de serviços. Além de conferir matérias interessantes, você 

pode participar de uma promoção da TV Mogi News. Para participar, basta acessar o 

portal www.tvmoginews.com.br e responder a uma pergunta. Você pode ganhar vários 

prêmios. 

 

A grade de programação da TV Mogi News conta, ainda, com mais quatro programas: 

"DOC Mogi News", "Frente a Frente", "Em Debate" e o "MIX Mogi News", além de dois 

informativos diários: o "Telejornal Mogi News", cuja primeia edição vai ao ar às 13h30; 

já a segunda, pode ser vista às 18 horas.  

O programa "DOC Mogi News" exibe até amanhã os 60 anos da TV aberta, os 21 da 



TV por assinatura e o primeiro ano da TV Mogi News. A partir de terça-feira, faça uma 

viagem desde a Estação da Luz, em São Paulo, até Mogi das Cruzes, a bordo do 

romântico e confortável Expresso Turístico. Depois da chegada a Mogi, conheça como 

é o Orquidário Oriental.  

Até segunda-feira, o entrevistado do jornalista Márcio Siqueira é o deputado federal 

eleito Junji Abe, que revela aos telespectadores mais essa conquista em sua vida e os 

seus planos para trabalhar por Mogi e região. A partir da terça-feira, o programa 

"Frente a Frente" tem novo conteúdo e o entrevistado é o economista Jacó de Souza.  

 

 

 

Em Debate 

O que é o empreendedorismo? No programa "Em Debate" desta semana, a jornalista 

Marilei Schiavi explica o significado dessa palavra por meio das debatedoras do tema: 

a gerente regional do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) do 

Alto Tietê, Ana Maria Magni Coelho, e Camila Grillo, da Dona Santa Boutique.  

Os telejornais e os cinco programas são exibidos pelo NET Cidade (3 digital e 10 

analógico). 

 


