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IndústrIa no alto tIetê
emprega 76 mIl pessoas
Parque industrial da região é formado por cerca de duas mil empresas; Mogi conta com 528 unidades
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Novo C4 Exclusive é 
uma “sala de estar”
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Use e abuse 
de tonalidades 
fortes no período 
mais frio do ano.

Dê cor 
ao seu 
inverno 

O parque industrial do Alto Tietê é composto atu-
almente por cerca de duas mil indústrias. Juntas estas 
unidades empregam, aproximadamente, 76 mil pessoas, 

número que corresponde a 27% dos trabalhadores com 
carteira assinada existentes na região. Os dados são do 
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). 

Entre os segmentos das indústrias de transformação 
destacam-se as fábricas de metal, que correspondem 
a 15,2% do total. Região página 8

Festa do divino

Entrada dos Palmitos leva
multidão às ruas de Mogi

Expectativa foi confirmada e 50 mil pessoas acompanharam o cortejo pelas ruas do centro. Cidade, páginas 4 e 5

Segunda etapa das mudanças no trânsito 
do Shangai será realizada nesta segunda
Amanhã, a Prefeitura de Mogi colocará em prática a segunda etapa das 
mudanças no trânsito da região do Shangai. Desta vez serão alteradas 
a passagem nas ruas Major Pinheiro Franco e Navajas, além do 
quarteirão da rua Doutor Antonio Cândido Vieira. Cidade, página 6

mobilidadE

Suzano

Recém-nascido
é encontrado 
dentro de caixa

Um recém-nascido com cordão 
umbilical foi encontrado dentro 
de uma caixa no Jardim Cacique, 
em Suzano. Ele está em um abri-
go da cidade. Polícia, página 8

Educação

Senai completa 
70 anos com planos 
de expansão

O Senai de Mogi, que forma seis 
mil alunos por ano, completou o 
70º aniversário na cidade. A uni-
dade tem projetos para ampliar 
a sede. Região, página 12

Entre as mudanças está a rua Navajas que terá o sentido de direção alterado
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