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Semae está aprimorando o atendimento de telemarketing 
para otimizar negociação e reduzir número de desligamentos 

InadImplêncIa 
gera 300 cortes
de água por dIa

Contas atrasadas

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) 
realiza em média 300 cortes de água por dia em 
Mogi das Cruzes. A medida é tomada em casos de 
inadimplência dos moradores. Para tentar reduzir 

os desligamentos, a autarquia implantou um sis-
tema para fazer cobrança amigável das dívidas. A 
expectativa é de que nos próximos meses o número 
de interrupções tenha queda. Cidade, página 5

Cavaletes atrapalham pedestres

Campanha eleitoral

Em frente ao Hospital Luzia de Pinho Melo, no Mogilar, cavaletes de diversos candidatos foram colocados na calçada, atrapalhando a passagem das pessoas

Greve dos bancários começa 
hoje com 100% de adesão 

na região

Cidade, página 5

aguapés têm 
colocado em risco 
vida aquática 

no tietê

Cidade, página 6

após 7 horas, 
refém é libertado
e homem se entrega

sequestro

Brasil, página 10

Três dias depois que a Justiça Eleitoral 
realizou uma “força-tarefa” para retirar os 
cavaletes irregulares de propaganda políti-

ca, os candidatos voltaram a entupir calça-
das e canteiros com material de campanha 
em diversos bairros da cidade. Diante do 

desrespeito, o juiz Bruno Machado Mia-
no disse que outras ações de fiscalização 
serão feitas. Cidade, página 7

duas Casas são interditadas pela prefeitura 
após uma movimentação de terra no Jardim 
planalto. local passa por obras. Cidade, página 6

Prefeitura de
Mogi arrecada
R$ 617 milhões

A Prefeitura de Mogi das Cru-
zes conseguiu arrecadar 60,40% 
do orçamento previsto para este 
ano. A expectativa é de que até o 
fechamento de 2014 seja capta-
do R$ 1,02 bilhão. Já foram arre-
cadados R$ 617,17 milhões, se-
gundo a Secretaria de Finanças. 
Cidade, página 4

Finanças

Condenado

Instrutor prende 
assassino do seu 
pai em Suzano

Um instrutor de 41 anos conse-
guiu prender ontem, em um pon-
to de ônibus, o mecânico Márcio 
Alexandre dos Santos de Barros, de 
43 anos, condenado pelo assassi-
nato do pai dele, ocorrido em 1998, 
em Suzano. Polícia, página 9

Borges assume
Prefeitura de Poá
pela terceira vez

Liminar

Região, página 8
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