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O ranking lista 100 municípios e leva em consideração as informações contidas no Censo de 2010

Mogi é a 7ª Melhor cidade
do País, revela Pesquisa

Qualidade de vida

R$ 2,00
Quinta-feira

23 de outubro de 2014

Mogi das Cruzes é uma das sete maiores e melhores 
cidades para se viver no Brasil. A pesquisa realizada 
pela consultoria Delta Economics & Finance e publica-

da na revista América Economia elaborou um ranking 
com os 100 melhores municípios do País, avaliando 77 
pontos divididos em dez áreas. Mogi figurou na frente 

de capitais como Curitiba, Florianópolis, Natal, além de 
São Paulo, Vitória, Brasília, Goiânia, Recife e Fortaleza. 
Santos está no topo do ranking. Cidade, página 4

Na reta final da campanha, o 
candidato a vice-presidente, o 
senador Aloysio Nunes, visitou 
Mogi e afirmou que pretende re-
forçar o diálogo com os muni-
cípios e modificar o sistema de 
distribuição de recursos para as 
cidades. Ele mostrou estar con-
fiante na vitória de Aécio Neves. 
Cidade, página 6

Brasil precisa 
do Aécio, diz
Aloysio Nunes 

Campanha

Contrapartida

Rua Álvaro Pavan
recebe obras de 
alargamento

As obras de alargamento e ur-
banização da rua Álvaro Pavan, 
perto do Mogi Shopping, já co-
meçaram. A execução faz parte 
de um Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) firmado entre a 
Prefeitura de Mogi das Cruzes e 
a superintendência do centro de 
compras. Cidade, página 7

educação

Etecs da região 
inscrevem para 
mais de 2 mil vagas
Cidade, página 7

As obras da rua Álvaro Pavan devem terminar em junho do ano que vem

Vice-prefeito José Antonio Cuco Pereira, Aloysio Nunes e o prefeito Marco Bertaiolli visitaram a região central de Mogi 

Polícia
apreende 315 tijolos
de maconha em
Itaquá e mogi

dROGaS

Polícia, página 11

Mudança

Processos destinados 
a Brás Cubas vão 
para o Fórum Central

Desde o dia 15, o Fórum Cen-
tral de Mogi das Cruzes é, segun-
do determinação do Tribunal de 
Justiça (TJ), a única referência da 
cidade para o ingresso de novas 
ações criminais e cíveis. A unidade 
já recebe petições e novos proces-
sos relacionados aos distritos de 
Brás Cubas, Jundiapeba, Quatinga 
e Taiaçupeba. Cidade, página 5

destaque
Paraciclista 
de Mogi 
é vice na 
Copa Brasil
Esportes,
página 22

Com pouca chuva, água
pode acabar em dezembro
nas cidades da região
Situação do Alto Tietê é crítica, pois o 
uso do volume morto foi descartado.

Região, página 8
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