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Repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) para Mogi das Cruzes teve queda em junho

ArrecAdAção cAi 
r$ 3,5 milhões 
durAnte A copA

Prejuízo

AbAstecimento | Volume morto do Sistema Produtor Alto Tietê deverá 
ser utilizado em agosto, de acordo com informações da Sabesp. brasil, página 9

A Copa do Mundo do Brasil teve impacto nega-
tivo em diversos setores da economia e repercutiu, 
em Mogi das Cruzes, na queda de R$ 3,5 milhões 
no repasse do Imposto sobre Circulação de Merca-

dorias e Serviços (ICMS) em junho, mês em que foi 
realizada a maioria das partidas de futebol. A média 
mensal da arrecadação é de R$ 18 milhões; no mês 
passado, foi de R$ 14,5 milhões. Cidade, página 4

Com a Copa do Mundo e a queda nas vendas, 
comerciantes de Mogi apostam nas liquidações 
de inverno para acabar com todo o estoque de 
peças. Descontos chegam a 70%. Cidade, página 5

estoque de inverno

Lojistas fazem liquidação 
com até 70% de desconto

Terreno abandonado atrai bichos e 
preocupa moradores do Jardim Rodeio
A falta de limpeza em um terreno baldio, na rua Milo Wagner Endor 
Guazzelli, no Jardim Rodeio, tem causado transtornos aos moradores. 
O acúmulo de lixo, entulho e até animais mortos têm contribuído para a 
proliferação de ratos e baratas nas residências. Cidade, página 6

denúnciA

Comerciantes da cidade querem acabar com o estoque encalhado

Câmara terá 
sessões ao 
vivo na web

A partir do mês que vem, a Câ-
mara de Mogi das Cruzes pode 
transmitir as sessões ordinárias 
ao vivo, por meio da internet. Para 
isso, um pregão foi aberto para 
contratar a empresa que ficará 
responsável pelas transmissões. 
O edital foi lançado ontem e a 
abertura dos envelopes com as 
propostas será feita no dia 4 de 
agosto, às 10 horas, na sala de 
reunião do Legislativo. A Câma-
ra deve gastar R$ 25 mil por mês 
para a realização do trabalho. O 
contrato de prestação de serviço 
será válido pelo período de um 
ano. Cidade, página 7

Pregão45 dias

Maternidade do 
Hospital Regional
voltará a funcionar

O Hospital Regional Dr. Osíris 
Florindo Coelho, em Ferraz de 
Vasconcelos, passou por vistoria 
ontem e, na ocasião, o secretário 
de Estado da Saúde, David Uip, 
anunciou que a maternidade, fe-
chada desde janeiro para obras, 
deve voltar a operar em 45 dias. 
O que falta é finalizar o proces-
so licitatório para contratar mais 
médicos. Região, página 8

É o número de médicos obstetras 
que o Hospital Regional de Ferraz 
vai ter para o atendimento no local

Equipe

30

cAso de LuccA

Antônio da Silva estava com revólver que coincide 
com o que disparou contra Rodrigo de Lucca.

Polícia, página 10

Homem é preso com 
arma que pode ter 
matado policial militar

Ladrão finge trabalhar 
em banco e furta cliente 
dentro da agência
Um zelador perdeu R$ 850 para um bandido, 
que se passou por funcionário do Bradesco. 

Polícia, página 10
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