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IndIcadores crImInaIs

Mogi das Cruzes registrou o maior número de ocorrências deste tipo na região: 34
Dados da Secretaria de Segu-

rança Pública de São Paulo (SSP) 
indicam que o número de homicí-
dios aumentou 88,8% nos primeiros 
seis meses deste ano na compara-
ção com o mesmo período de 2013. 
Nestes meses, as ocorrências deste 
tipo subiram de 18 para 34. No le-
vantamento criminal, na região, o 
latrocínio foi o crime que registrou 
mais ocorrências, com aumento 
de 57% no número de casos. Em 
contrapartida, Mogi não teve ne-
nhum caso de roubo seguido de 
morte. Região, página 10

Mara Bertaiolli fala
sobre ações sociais

Fundo socIal 

Cidade, página 6

cultura  O prefeito de Poá, Francisco Pereira de Sousa (SDD), o Testinha, 
vistoriou ontem as obras do Teatro Municipal da cidade. região, página 10
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Associação Cultural recebe 
outros grupos e promove 
também oficinas e encontros. 
Variedades, 
página 12

opereta de Poá 
comemora 20 anos 
com espetáculos 

InFantIl 

Tonico e seu amigo imaginário aprendem 
sobre a importância dos deveres na peça. 

Variedades, página 13

Domingo D+ apresenta
amanhã o espetáculo 
“Brincar Para ser Feliz”

Três homens  

são assassinados em 
Mogi num período
de apenas três horas

VIolêncIa

Polícia, página 9

crise hídrica

Subcomitê fará
uma reunião 
de emergência

O Subcomitê da Bacia Hidro-
gráfica do Alto Tietê fará uma reu-
nião de emergência para “discutir 
e mapear” a real situação do sis-
tema produtor de água da região. 
O encontro foi motivado após o 
anúncio da contratação de uma 
empresa para bombear água nas 
nuvens e criar “chuvas artificiais”. 
A medida adotada pela Sabesp 
foi classificada como uma “ação 
de desespero” pelo presidente 
do subcomitê e prefeito de Sale-
sópolis, Benedito Rafael da Silva 
(PV). Cidade, página 4

Vigilância
de Mogi aplica
157 multas

A Vigilância Sanitária de Mogi 
das Cruzes aplicou 157 multas a 
estabelecimentos comerciais no 
primeiro semestre deste ano. A 
maioria das autuações se refe-
re ao descumprimento de deter-
minações técnicas anteriores e 
totalizam 50 multas. Em segun-
do lugar, estão as infrações refe-
rentes à falta de higiene, com 37 
casos. O setor de alimentos é o 
campeão de autuações na cidade. 
Onze interdições parciais foram 
feitas. Cidade, página 7

SAniTáriAtranstorno

Moradores sofrem 
com falta de água 
no Alto do Ipiranga

Na manhã de quinta-feira, par-
te dos moradores da rua Gaspar 
Conqueiro, no Alto do Ipiranga, 
foi surpreendida pelas torneiras 
vazias. Com isso, realizar tare-
fas simples, como tomar banho, 
fazer comida e lavar a louça, se 
tornou um pesadelo, já que a fal-
ta de água não foi previamente 
avisada pelo Semae. O problema 
no abastecimento na rua só foi 
resolvido ontem à tarde. A au-
tarquia informou que precisou 
fazer uma manutenção não pro-
gramada. Cidade, página 7 Tânia Pantoja precisou comprar água para amenizar os transtornos em sua casa

Cidade, página 6

Dia de Santana  
tem programação 
especial hoje
Em comemoração ao aniversá-
rio de Santana, Mogi tem hoje 
extensa programação religiosa, 
que tem início com a procissão 
de fiéis, às 16 horas. Em seguida, 
ocorre a Santa Missa, celebrada 
pelo bispo dom Pedro Luiz Strin-
ghini, e depois a quermesse. A 
festa acaba amanhã. 
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