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Casos de violências física, psicológica e sexual são cometidos, em sua maioria, pelo marido da vítima

Três mulheres são víTimas 
de violência por dia em mogi

TrisTe realidade

As mulheres são os principais alvos da violência do-
méstica em Mogi das Cruzes, pois representam 83% dos 
registros, de acordo com levantamento do Comitê Mu-

nicipal de Prevenção e Combate às Violências Domésti-
cas. Na prática, os números indicam que, a cada dia, três 
mulheres são agredidas na cidade. Hoje é comemorado 

o Dia Internacional da Não Violência Contra as Mulhe-
res, data em que entidades ressaltam a importância de 
denunciar os agressores. Cidade, página 8

FalTa d’água | Uma obra na rede de água de César de Souza deixou 
cerca de 50 mil pessoas sem abastecimento por três dias. Cidade, página 6

Brasil, página 12

Líder do PT no 
Senado nega ter
recebido propina
O líder do PT no Senado, Humberto 
Costa, negou ter recebido propina 
sobre contratos da Petrobras no 
esquema descoberto pela Ope-
ração Lava Jato. Costa também 
rebateu a hipótese de que o PP 
tenha feito o repasse. “Não enten-
do porque um partido apoiaria um 
candidato de outro partido”.

PeTrOBras Manutenção

Taxa da rede 
de iluminação
será unificada

Os prefeitos e o Grupo de Tra-
balho de Iluminação Pública do 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê se 
reunirão amanhã, em Mogi das 
Cruzes, para discutir a lei que será 
criada na região e que definirá o 
valor da contribuição dos consu-
midores para a manutenção da 
rede pública. Região, página 11 Prefeitos declararam que são contra os municípios assumirem a iluminação 

Humberto Costa afirma que sua 
campanha não teve recurso irregular

Troca de tiros
termina com um 
suspeito de integrar
uma facção morto

eM iTaQuá

Polícia, página 10

MISTÉRIO
envolve encontro 
de carro e homem 
carbonizados

BiriTiBa MiriM

Polícia, página 10

Marcio Santos falará
sobre “aprendizagem
acelerada” amanhã
Apresentação gratuita será em dois 
horários, no auditório da ACMC.

Cidade, página 7

Palestra
especial destaca a 
festa de premiação das 
24 marcas vencedoras
Confira os flashes da 13ª edição do 
evento realizado no Clube de Campo.

Social, páginas 1 a 4
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