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Em quatro meses, 27 novos 
estacionamentos são criados
Com dificuldades para achar vagas de Zona Azul, estabelecimentos particulares se proliferam em Mogi
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Mogi das Cruzes conta com 142 
estacionamentos particulares de 
acordo com o Cadastro de Con-
tribuintes Mobiliários da Prefei-
tura. Apenas nos quatro meses 
deste ano, 27 novos espaços fo-
ram criados. Em dezembro de 

2014, existiam 115. Isso repre-
senta aumento de 23%. Segun-
do os comerciantes que atuam 
no centro, a dificuldade de en-
contrar vagas nas ruas e o trânsi-
to intenso motiva o aumento de 
clientes. Cidade, página 6

descanso | Muitos moradores da região preferiram trocar a praia 
neste feriado por momentos de sossego e lazer nos parques. cidade, página 9

fatal

dois morrem em acidente 
de carro na volta fria

Situação do carro mostra a intensidade do impacto. Polícia, página 10

saúde

Campanha 
de vacinação 
começa amanhã

violência

Cresce o número 
de roubos e furtos 
de carros na região

O número de roubos e furtos 
de veículos cresceu 62% e 60%, 
respectivamente, na compara-
ção entre março deste ano e o 
mesmo mês do ano passado, nas 
cinco maiores cidades do Alto 
Tietê. Cidade, página 5

Mais de 5 milhões de 
merendas são servidas

educação

Cidade, página 7

Monitoramento aéreo 
é realizado em 30 áreas

Invasões

Cidade, página 8

final do Paulistão

Robinho 
ou Valdivia?
Quem sairá 
campeão hoje?
Esportes, 
página 19

Cidade, página 4

Kirsty Wiggles Worth /AP/Estadão Conteúdo
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