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Decisão é uma resposta ao pedido de redução da vazão da água feito pelo Ministério Público Estadual

Justiça manda que sistema 
alto tietê passe por perícia

Crise da água

R$ 2,00
Quinta-feira

30 de outubro de 2014

A 2ª Vara da Fazenda Pública 
de São Paulo determinou a reali-
zação de perícia judicial no Sis-
tema Produtor Alto Tietê (SPAT), 
após o Ministério Público (MP) ter 
ajuizado, anteontem, uma ação 
civil pública para que a Sabesp 
reduzisse a vazão do volume de 
água retirado do Sistema Produ-
tor Alto Tietê (SPAT). Segundo o 
MP, a Sabesp estaria retirando 
mais água do que o permitido. 
Cidade, página 6

Quem passou ontem pela rodovia Henrique Eroles (SP-
66) teve de ter paciência. A pista no sentido Mogi ficou 
“travada” por conta das obras de recapeamento feitas pelo 
Departamento de Estradas e Rodagens (DER). Uma carreta 
quebrada na via também atrapalhou. Cidade, página 4

TraNsTOrNO

Obra na Henrique eroles
causa congestionamento

alívio

Suspeita de Ebola
em criança de 
Mogi é descartada

Uma criança de 5 anos, que 
esteve na África do Sul, foi aten-
dida no Hospital Municipal após 
apresentar tosse, coriza e vômito, 
o que poderia caracterizar con-
taminação pelo vírus Ebola. No 
entanto, o secretário municipal 
de Saúde, Marcello Cusatis, disse 
que ela não tinha febre, diarreia 
e outros sinais, nem esteve na 
região da África onde ocorre a 
epidemia. Cidade, página 5

Acúmulo de carros ao longo da rodovia se intensificou no horário de pico

Cusatis falou à Imprensa sobre o caso

Abastecimento
no Sistema Alto Tietê 
está garantido só até
o fim de novembro

água

Cidade, página 6

Polícia descobre 
matadouro ilegal

iTaquá

Polícia, página 10

Na internet

Com falhas, sessões
online atingem 
2 mil expectadores

Nos primeiros 15 dias da trans-
missão online das sessões na Câ-
mara Municipal, 2.290 pessoas 
acompanharam as reuniões rea-
lizadas às terças e quartas-feiras.  
De acordo com o presidente do 
Legislativo Protássio Nogueira o 
serviço ainda necessita de ajustes. 
Ele informou que a decisão de 
manter a transmissão será toma-
da pelo próximo presidente da 
Câmara. Cidade, página 7

CPTM 

Convênio ajudará na manutenção das 
bibliotecas das estações Mogi e Estudantes. 

Variedades, página 12

Lions-Itapety 
participa do projeto 
“Livro Livre”

HisTória
Livro de Roberto 
Carlos destaca 
momentos 
importantes da 
sua carreira
Variedades, página 18

Em Mogi, na represa do rio Jundiaí, o cenário de seca continua desolador

Er
ic

k 
Pa

ia
tto

Er
ic

k 
Pa

ia
tto

D
an

ie
l C

ar
va

lh
o

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o


