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Caminho do rio

Poluição do TieTê 
começa em mogi
Mais de 70% de toda a sujeira, segundo a Cetesb, é gerada por esgoto doméstico

Um levantamento da Com-
panhia Ambiental do Estado de 
São Paulo (Cetesb) aponta que a 
cada ano diminuem os motivos 
para comemorar o 22 de setem-
bro como o Dia do Tietê. O rio, 
que corta quase 20 municípios 
e que dá nome à região onde ele 
nasce, sofre com a descarga diária 
de esgoto das casas. E o proble-
ma começa em Mogi das Cruzes. 
Especial, páginas 10 e 11

Inauguração  | o prefeito marco Bertaiolli entregou ontem uma unidade 
do Cempre em Jundiapeba. a estrutura atenderá 840 alunos. Cidade, página 4

Plantio

Avenida Julio
Simões vai ganhar 
300 árvores 

A Prefeitura de Mogi das Cru-
zes, por meio das Secretarias do 
Verde e Meio Ambiente e de Ser-
viços Urbanos, fará o plantio de 
300 mudas de árvores em uma 
faixa de 800 metros da avenida 
Julio Simões amanhã, a partir das 
9 horas. Deste total, 200 mudas 
serão de árvores frutíferas. Des-
de o início do ano, cerca de três 
mil árvores foram plantadas na 
cidade. Cidade, página 5

Sabesp 

registra 528 fraudes
de água somente
neste ano na região

FIsCalIzação

Região, página 12

Ministro  

marcelo neri diz que 
erro na Pnad não tira
credibilidade do iBGE

rePerCussão

Brasil, página 13
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Frontier 2015

Pai e filho 

são mantidos reféns 
durante assalto na  
Vila mogilar, em mogi

PolíCIa

Polícia, página 7

Brasil vence 

a França no mundial
de Vôlei e vai para a
final contra a Polônia

VItórIa

Esportes, página 15

, páginas 8 e 9

o “Menino de 
ouro”recorda-se 

de sua história em 
visita à cidade natal

talento no 
universo da 

comunicação

eM doIs anos

taboão vai gerar  
até 2 mil empregos
Até 2016, o distrito do Taboão, um dos principais polos 
industriais do Alto Tietê, ganhará 21 indústrias, que devem 
gerar 2 mil empregos diretos. Cidade, página 6

Picape conta 
agora com versão 
especial que 
inclui câmbio 
automático e itens 
de tecnologia  
e conforto 
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