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Seca | Na Chácara Guanabara, em Mogi das Cruzes, os moradores sofrem 
com a falta de água; até os poços artesianos secaram. cidade, página 5

CoNsuMo reduzido

, página 2

Classe C 2015
Best-seller alemão e bem 

aceito no Brasil, aposta 
em refinamento do 
design e mecânica

, página 3

Bento Gonçalves
Rota Cantinas Históricas, 
a 11 km do centro, é 
um dos pontos para ser 
descoberto. local reúne 
passado, presente, além 
de belas imagens

Conta de água da maioria dos 
mogianos tem tarifa mínima
De acordo com o Semae, isto significa que 60% dos mogianos usam até 10 mil litros de água por mês

Levantamento feito pelo Ser-
viço Municipal de Águas e Esgo-
tos (Semae) revela que 162 mil 

mogianos já economizam água 
em suas residências. Na prática, 
isto significa que 60% das famí-

lias abastecidas pela autarquia 
no município utilizam até 10 mil 
litros de água por mês e pagam a 

tarifa mínima, que custa R$ 24,20. 
O Semae atende 270 mil pesso-
as nos bairros das regiões leste, 

central, sudeste e sul de Mogi. Os 
demais são assistidos pela Sabesp. 
Cidade, páginas 8 e 9

DeSentenDimento

Discussão de amigos 
quase causa tragédia
Em César de Souza, briga por razão desconhecida entre 
três colegas quase acaba em morte. Suspeito que teria 
esfaqueado amigo conseguiu fugir. Polícia, página 10

tempo seco aumenta o número de casos 
de problemas respiratórios na cidade
Quase 90% dos pacientes que são atendidos nas Unidades Básicas de 
Saúde e no Hospital Municipal, em Brás Cubas, têm a mesma queixa: 
tosse, coriza e dificuldade para respirar. Idosos e crianças são os mais 
prejudicados pelo tempo seco. Cidade, página 7

SaúDe 

As crianças sofrem com problemas respiratórios devido ao tempo seco

Propostas  

de governo é o 
assunto que menos os 
candidatos falam na TV

eleiçõeS

Brasil, página 12

Caminhada  

contra o câncer de 
mama reúne mais de 
três mil pessoas em Poá

Prevenção

Região, página 11

Fim de semana  

é marcado por batidas 
envolvendo carros e 
motocicletas em Mogi

aciDenteS

Polícia, página 10
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