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Crise hídriCa

Autarquia estadual contratou uma empresa que induzirá chuvas artificiais sobre as represas da região

Sabesp investe R$ 3 mi para
“fazer chover” no Alto Tietê

eConomia | A EDP vai lançar hoje o programa “Boa Energia Solar” no 
Conjunto Cocuera. O projeto vai beneficiar 600 famílias. Cidade, página 6

Região, página 8

MP pede anulação
de concurso 
público do IFSP
Após suspeitar de irregularida-
des, o Ministério Público Federal 
pediu a anulação do concurso 
público realizado pelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo (IFSP) 
para a contratação de professo-
res em 27 unidades espalhadas 
pelo Estado. Em Suzano, havia 
mais de 20 vagas para educa-
dores em diversas áreas do total 
de 312 ofertadas.

irregularidades assinatura

Valor da conta de 
telefonia fixa da 
Vivo será reduzido

A empresa Telefônica Vivo bai-
xou a tarifa dos serviços básicos 
de telefonia fixa em 21,53% em 
todas as cidades onde atua no Es-
tado de São Paulo, obedecendo 
ao pedido da Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel). 
Com a mudança, a assinatura da 
linha telefônica residencial, por 
exemplo, passa a ser de R$ 32,86. 
A redução já estará em vigor no 
vencimento na próxima conta. 
Cidade, página 6

Por R$ 3,68 milhões, a Com-
panhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (Sabesp) 
vai “fazer chover” no Alto Tietê. 
A autarquia estadual contratou a 
Modclima para aplicar a estratégia, 
que induzirá chuvas artificiais so-
bre as represas, “bombardeando” 
nuvens com água. A tecnologia 
consiste na “aceleração da pre-
cipitação de chuvas com o des-
pejo de gotículas de água potável 
feito por um avião na base das 
nuvens”. Cidade, página 4

Após denúncia, a Polícia Militar prendeu, em 
Poá, dez homens suspeitos de envolvimento 
com uma quadrilha especializada em roubo de 
carga na capital. Na ação, três caminhões foram 
recuperados pelos policiais. Polícia, página 11

Poá

dez são detidos e carretas
roubadas são recuperadas

melhorias

Santa Casa
reforma setor
de Ortopedia

O setor de Ortopedia da San-
ta Casa de Mogi das Cruzes está 
em obras. Os quatro consultórios 
existentes serão ampliados e uma 
sala de raio X e uma de distribui-
ção de medicamentos serão cons-
truídas. Cidade, página 7

Departamento está passando por uma revitalização completa, com ampliação de salas e construção de novos espaços

literatura

Ariano Suassuna morreu ontem 
de parada cardíaca. Ele estava 
internado desde segunda-feira.
Brasil, 
página 10

escritor e poeta
suassuna morre 
aos 87 anos

Festival de inverno

Cantora Ceumar 
é a atração de 
hoje no Vasques 
Variedades, 
página 12D
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