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DESTINAÇÃO ??????????

Antônio CArlos
Capitão russo

Frase
Se tivéssemos navios 

na Geórgia tudo seria 
resolvido em quarenta 
minutosasdasdasda”

Proposta é identificar se postos precisam receber obras para 

Agnim vel do od tem asd 
d delenim dolor sequam

??????????

Santa Casa tem prejuízo asd
de R$ 400 mil asdasdasdasd

??????????

Cidade, página 6

??????????

Artista vai se apresentar no dia 29 de março 
na Praça de Eventos da cidade.

Variedades, página 1

“Música por Elas” é 
a homenagem do Sesc 
para o Dia das Mulheres 
Projeto oferece seis shows de cantoras 
neste mês na unidade Pompeia.

Poá celebra 65 anos   
e traz o cantor Daniel 
para participar da festa

Variedades, página 7

????????????????????

Filmado em Mogi, ator foi responsável 
pela seleção do elenco mogiano. 
Variedades, Página 1

Anderson Galberth 
diz como foi produzir 
“Serra Pelada”

Santa Caasdassa tem 
prejuízo de R$ 400 mil

??????????

Cidade, página 6

Santa Caasdassa tem 
prejuízo de R$ 400 mil

??????????

Cidade, página 6

??????????

Ed min vel do asasd 
essed tie velissitasd
O evento em homenagem aos empreenasdasddedque se 
destacaram no ano passado em todniu centenas de pessoas 
em uma grande festa, promovida pelo Grupo Mogi News. 
Confira a trajetória dos 45 Empreendedores de Sucesso no 
suplemento especial e a grande festa nas páginas 6 e 7

??????????

Trabalho daasdasd
Defensoria asdasd
será discutidoasda

Asd asd asd ferências Públicas 
da instituição e tem como objeti-
vo levantar propoorar a atuação 
da Defensoria na região. A reu-
nião inclui as cidades de Itaquá 
e Ferraz. Cidade, página 5

??????????

Voluntárias 
preparam os
doces da 
Festa de 
São Benedito
Cidade, página 7

??????????

Trupe de SP encena 
amanhã a peça 
“Tareias”. 
Variedades, 
página 14

Grupo teatral fará
um cortejo por vários
cantos de Mogi

??????????

Suzano faz
homenagem a
Caymmi hoje
no anfiteatro
Variedades, 
página 15

??????????

Bertaiolli foi ao
Ginásio Hugo Ramos
parabenizar a equipe. 
Esportes, 
página 23

Equipe de basquete 
de Mogi renova 
com patrocinador

assd as dasd dasd asdasd asd asd ads a as da sdas dasd 
urasd asd asd asd asd asd asd asd as asd as das dasd tos 
de hidrômetros em maio; ocorrênciasasd asd asd asd asd 
a têm relação com o tráficoasdasdasd asd asd asd asd asd 
asd asd asd asd asd asd asdde drogas. Polícia, página 12

??????????

Jundiapeba e Brás asasasd
Cubas têm 43 furtos deasas

É quanto ganha hoje um guarda 
municipal em Mogi das Cruzes asd asd

Salário

R$6mil

Aguapés têm asdasd
colocado em risco 
vida aquática asd

??????????

Cidade, página 6

Polícia, página 10

Dupla é presaas ds
após assaltarasda
mercadoasdasdas
asd asd asd ferências Públicas 
da instituição e tem como objetivo 
levantar propoorar a atuação da 
Defensoria na região. A reunião 
inclui as cidades de ItaVolenit

??????????

3x20

 da pasta: expansão drejadores 
em parques prédios municipais 
e serviço de cães de segurançae 
cães de segurança e farejadores 
em parques. Cidade, página 6

Alit, velit asd a 
veliquis nibhsd 
eroasasd asd d

??????????

????????????????? | Igrejas de Mogi homenageiaasd asdes. A imagem que 
percorrerá as ruas da cidade veio da Basílica de Aparecida. Cidade, página 6

Mogiano consome 75% 
da média aceita pela 
ONU, segundo Semae
Cidade, página 6

??????????

Trabalho daasdasd
Defensoria asdasd
será discutidoasda

asd asd asd ferências Públicas 
da instituição e tem como objeti-
vo levantar propoorar a atuação 
da Defensoria na região. A reu-
nião inclui as cidades de Itaquá 
e Ferraz. Cidade, página 5

Aniversário  

de 65 anos desadasd 
Suzano teráasdasdas 
desfile easdasdasdas

??????????

Região, página 14
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Estudo do IBGE revela que 59 mil moradores de Mogi vão a outros municípios para trabalhar ou estudar 

R$ 2,00
Quinta-feira

26 de março de 2015

FLUXO POPULACIONAL

15% doS moGianoS Saem 
da cidade todoS oS diaS

Dos pouco mais de 1,4 milhão 
de moradores das cidades do Alto 
Tietê, cerca de 339 mil saem de 
suas casas com destino a outras 
localidades todos os dias para 
trabalhar ou estudar. Entre elas, 
Mogi das Cruzes tem o menor ín-
dice de deslocamento, totalizan-
do 15%. Baseado em números de 
2010, o IBGE apontou que 59 mil 
mogianos dos 387 mil habitantes 
pesquisados deixam o município 
diariamente. Cidade, página 4

rEvITALIzAÇÃO | Conclusão do primeiro trecho das obras revela como 
ficará o calçadão da Flaviano de Melo depois de pronto. Cidade, página 6

GUErrA

Mutirão mobilizará 
Nova Jundiapeba 
contra a dengue

Um grande mutirão promovi-
do pela Prefeitura de Mogi con-
tra a dengue será realizado neste 
sábado, a partir das 8h30,na Vila 
Nova Jundiapeba. O objetivo é 
conter o surto da doença no lo-
cal, que registrou 13 dos 41 casos 
contraídos este ano no município. 
A ação irá orientar os moradores 
e eliminar possíveis criadouros. 
Cidade, página 7

Rodovias como a Mogi-Dutra são utilizadas por quem se desloca para outras cidades da região metropolitana de SP

O ministro-chefe da Secretaria 
de Comunicação Social da Presi-
dência da República, Thomas Trau-
mann, pediu demissão do cargo 
ontem. Ele sai uma semana após 
documento interno do Planalto va-
zar para a Imprensa. É a segunda 
baixa no ministério da presidente 
Dilma Rousseff (PT). Cid Gomes, 
da Educação, saiu na semana pas-
sada. Brasil, página 11

Dilma perde 
2º ministro em 
uma semana

COMUNICAÇÃO 

10º Prêmio Mulher de 
Expressão será sábado 
no Clube de Campo 

GrUPO MN

Cidade, página 6

Deputado solicita 
pavimentação de vias 
na região do Taboão

ESTADO

Cidade, página 5

Região, página 8

Número de furtos 
de veículos cresce 
203% em Mogi
Os índices de homicídios, roubos, 
furtos e estupros, dentre outros 
crimes, diminuíram em Mogi das 
Cruzes. Em contrapartida, hou-
ve aumento de 203% na quan-
tidade de furtos de veículos na 
cidade entre fevereiro de 2013 e 
o mesmo mês deste ano. 

SEGUrANÇA PÚBLICA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria pede 
mais verbas para 
investir em idosos
Cidade, página 5

INFANTIL 

Circuito 
Cultural traz 
o espetáculo 
‘Última Notícia’ 
para Mogi  
Variedades, página 12

PAULISTÃO

Verdão goleou por 3 a 
0 e deixou o futuro 
do rival incerto
Esportes, 
página 23

Palmeiras massacra o 
SPFC e vence primeiro 
clássico na temporada

Amilson Ribeiro
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