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Órgão estadual e Prefeitura trocam acusações sobre quem estaria barrando a continuidade de melhorias

Cetesb pretende aCionar Mp 
Contra esgoto eM nasCentes

Parque MoruMbi 

Centro Oncológico assina
hoje convênio com instituto

RadioteRapia

O Centro Oncológico de Mogi 
das Cruzes e o Instituto do Câncer 
Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho 
assinarão hoje, às 9h30, o con-
vênio que possibilitará o retorno 

da radioterapia à cidade, após 
mais de dois anos. A assinatura 
ocorrerá um dia antes do início 
do atendimento no município. O 
contrato será válido por um ano, 

com a possibilidade de renova-
ção por mais 12 meses. Inicial-
mente, a expectativa é atender, 
em média, 40 pacientes por mês. 
Cidade, página 7

A Cetesb estuda a possibilidade de atuar em parceria com o Minis-
tério Público na busca por uma solução para o descarte de esgoto sem 
tratamento nas nascentes do Parque Morumbi. Os órgãos deverão 

se unir para cobrar melhorias da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que, 
por sua vez, afirma que é a Cetesb que está demorando para liberar 
as licenças ambientais para ações no local. Cidade, página 5

Esgoto sem tratamento é despejado em nascentes no bairro Parque Morumbi e moradores, que têm casas próximas, reclamam do problema há mais de cinco anos

Linha semiexpressa
traz maior agilidade 

avenida JaPão 

Cidade, página 6

Corpo de Ryan 
é encontrado
em represa

O corpo de Ryan Guilherme da 
Silva, de 5 anos, foi encontrado 
na manhã de ontem. A informa-
ção foi confirmada pelo tenente 
Plínio De Marco, do Corpo de 
Bombeiros da cidade. O meni-
no foi visto pela última vez na 
tarde de segunda-feira, quan-
do brincava na areia da represa 
da estrada velha, no distrito de 
Taiaçupeba, em Mogi das Cru-
zes. Polícia, página 11

tRisteza

Região
terá R$ 5 milhões 
para projetos de 
assistência social

rePasse

Região, página 8

artes cênicas

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

Grupo teatral fará
cortejo por vários
cantos de Mogi

encontro

Suzano faz
homenagem a
Caymmi hoje
em anfiteatro
Variedades, 
página 15

Mogi/helbor

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

equipe de basquete 
de Mogi renova 
com patrocinador
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