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Cidade é a 26ª em 
ranking nacional de 
empreendedorismo

CARREATA

  Comércio busca apoio para ampliar horário das lojas. Cidades, página 3

Posicionada como a 26ª cidade no 
ranking dos 100 municípios mais 
empreendedores do Brasil, Mogi 
das Cruzes se destacou pelo setor 
da Infraestrutura no ano passado. 
Para o Índice de Cidades Empre-
endedoras (ICE), divulgado ontem 
pelo governo federal, as equipes 
analisaram os níveis de empreen-
dedorismo nas cidades mais popu-
losas do país, nos quais Mogi obte-
ve uma pontuação de 6.60. Como 
destaque, está a Infraestrutura da 
cidade, considerada a 9ª melhor 
do ranking; já com o menor índi-
ce está a Inovação, na 55ª posição.  
Cidades, página 4

Covid-19

Mais 5 mortes 
são registradas 
no município
Cidades, página 6

Fase vermelha

Parques ficam fechados nos  
próximos finais de semana

Plano São Paulo afasta público das áreas verdes e 
proíbe lazer aos sábados e domingos. Cidades, página 5

Mogi das Cruzes fechou 353 vagas 
de emprego com carteira assinada 
em 2020. O resultado, divulgado 
ontem pelo Ministério da Economia, 
foi o pior do Alto Tietê. De acordo 
com o Cadastro de Empregados e 
Desempregados (Caged), no acu-
mulado do ano, as empresas con-
trataram 38.961 pessoas e demi-
tiram 39.314. Cidades, página 6

Dados do Caged

MOGI PERDE 

353 EMPREGOS 

EM UM ANO
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Uma reunião entre representan-
tes da Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp) e moradores definiu para 
a próxima segunda-feira o início 
das obras de saneamento básico 
na região do Jardim Margarida, 
em Mogi das Cruzes, próxima ao 
limite com as cidades de Itaquaque-
cetuba e Suzano. As intervenções, 
voltadas para a instalação de redes 
de coleta de esgoto, deverão aten-
der, a longo prazo, mais de 15 mil 
pessoas em três bairros da região 
e custarão mais de R$ 4 milhões. 
Cidades, página 5

Bairros da Divisa

SABESP INICIA

OBRAS DE 

SANEAMENTO
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Avaliação do governo federal nos 100 municípios mais populosos do país atribuiu nota 
6.60 para Mogi das Cruzes; destaque no estudo é a Infraestrutura, a 9ª melhor do Brasil


