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Entre janeiro e setembro deste ano, foram 484 ocorrências, contra 368 no mesmo período de 2013 

Queimadas aumentam 31%
Tempo seco

A recomendação do Corpo de Bombeiros é para que a população, assim que perceba os focos de queimada, entre em contato com as autoridades responsáveis para que o socorro possa ser realizado

O primeiro trecho de obras da 
rua Professor Flaviano de Melo, 
entre as ruas Sebastião Furlan e 
Tenente Manoel Alves dos Anjos, 
deve ser liberado para o trânsito 
amanhã. Os operários já trabalha-
vam ontem, no início da segunda 
fase do projeto de urbanização 
que compreende o quarteirão 
entre as ruas Tenente Manoel 
e Princesa Isabel de Bragança. 
Cidade, página 4

Primeiro trecho 
da Flaviano 
será liberado 

trânsito 

Obras da segunda fase do projeto de urbanização da rua Flaviano de Melo devem ser concluídas em até 20 dias

Comerciante
perde r$ 20 mil 
durante assalto na 
rua Francisco Franco

cenTro

Polícia, página 11

Eleição 
para presidente da 
Associação Comercial 
será dia 25 de novembro

Acmc

Cidade, página 6

Datafolha
indica que Dilma 
fica pela primeira vez
à frente de Aécio

2º Turno

Brasil, página 10

Entidades estão preocupadas com nova 
lei municipal sobre feiras e eventos
Em vigor há 20 dias, nova lei permite que feiras ou eventos sejam 
realizados de janeiro a dezembro em Mogi, por um período de 30 dias, 
das 8 às 22 horas. Representantes da Associação Comercial e do 
Sindicato do Comércio avaliam impactos no comércio. Cidade, página 6

poLÊmIcA 
Homem é morto a facadas pelo cunhado
após separar briga durante churrasco
O ajudante Midigley Passos Vieira, de 19 anos, foi preso anteontem 
após confessar ter assassinado a facadas o cunhado Ricardo do 
Nascimento, 31. O crime ocorreu no Jardim Universo, depois que a 
vítima tentou separar uma briga durante um churrasco. Polícia, página 11

JArdIm unIverso

Arujá recebe hoje o 
autor de novelas
Lauro césar muniz
O novelista chega à cidade por 
meio do projeto Viagem Literária.

Variedades, página 12

Literatura BALAnÇo
Secretarias 
fiscalizam 
186 áreas
em Mogi
Cidade,
página 8

Os Bombeiros de Mogi das Cruzes e região registraram 
entre janeiro e setembro deste ano, 1.083 ocorrências de 
queimadas. O número é 31,9% maior que os atendimentos 

realizados no mesmo período do ano passado, quando 
foram 821. São cerca de quatro queimadas por dia. Mogi 
é a cidade da região com maior incidência. De janeiro a 

setembro deste ano, foram 484 casos de queimadas no 
município, contra 368 ocorrências, no mesmo período 
de 2013 – aumento de 31%. Cidade, página 5
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