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CresCimento populaCional

Pesquisa feita pelo IBGE divulgada ontem mostra que o município tem hoje 419.398 mil habitantes

Mogi ganha 4 Mil novos
Moradores eM uM ano

Entre os meses de julho de 2013 e 2014, a população 
do Alto Tietê cresceu 1,12%, segundo o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE). A região possui 

agora 1,55 milhão de habitantes, contra 1,54 milhão no 
ano passado. Todos os municípios apresentaram ele-
vação no número de habitantes. Mogi saiu de 414.907 

moradores, para 419.389 neste ano e segue como a mais 
populosa do Alto Tietê. Crescimento de 1,08%. A cidade 
recebeu 4.482 pessoas. Região, página 8

Incêndio 
destroi fábrica 
de papel

Um incêndio ocorrido por vol-
ta das 20h30 de ontem em uma 
pequena fábrica de papel na rua 
Antônio Augusto Claro, na Vila Fi-
gueira, nas proximidades da ave-
nida Antônio Marques Figueira 
e da Santa Casa de Suzano, mo-
bilizou sete viaturas do Corpo de 
Bombeiros e 25 homens das cor-
porações da região. Ninguém se 
feriu. Polícia, página 11

Suzano

O incêndio na fábrica começou por volta das 20h30 de ontem e segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido

Lewandowski
aprova projeto que 
aumenta salário de 
ministros do STF

supremo

Brasil, página 10

Veja o que abre e o 
que fecha na segunda

Feriado

Cidade, página 7

Homem é preso ao 
oferecer armas a PMs

Flagrante

Polícia, página 11

Ônibus

Motoristas criticam
aplicação de multas
por uso de faixa

Motoristas que trafegam pelas 
ruas de Mogi criticaram o início 
da aplicação de multas, por par-
te da Prefeitura, em caso de uso 
da faixa exclusiva de ônibus. A 
principal queixa é a falta de aviso 
prévio. Cidade, página 4

Quem usa a faixa de ônibus recebe multa de R$ 53,20 e três pontos na CNH

Marco Bertaiolli,
prefeito de Mogi

Frase
nós não iniciamos a 

aplicação das multas. 
Quando olhei o jornal hoje 
(ontem), me surpreendi”

Capital inicial
abre as atrações da
ExpoMogi 2014
Evento, que começa hoje,
celebra os 454 anos de Mogi.

Variedades, página 12

Comemoração Cultura

Novo espaço cultural 
foi aberto ontem em 
solenidade especial. 
Variedades, 
página 12

Casa do Hip Hop 
é inaugurada 
em Mogi
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