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Polícia Civil diz que aumento se deve, principalmente, à subtração de aparelhos celulares e documentos

SEGURANÇA PÚBLICA

Roubos cRescem 14%

O Sistema Produtor do Alto 
Tietê (Spat) acendeu na sema-
na passada o sinal de alerta máxi-
mo. Três dos cinco reservatórios 
que compõem o sistema operam 

“no limite”, segundo cálculos do 
engenheiro sanitarista José Ro-
berto Kachel e do jornalista Sér-
gio Reis. Com base nos dados 
do Sistema de Alarme e Inun-
dações do Estado (Saisp), eles 
afirmam que a represa de Biri-
tiba Mirim está totalmente seca. 
Cidade, página 4

Represa de
Biritiba está 
perto de secar

Crise hídriCa

A equipe de reportagem do Mogi News esteve na represa de Biritiba Mirim e comprovou que ela está praticamente seca; o cenário no local é de deserto

oBRAS | Nas próximas semanas, deve ser concluída a licitação para 
contratar a empresa que vai retomar a construção do Fórum. Cidade, página 5

Estatísticas divulgadas pela Secretaria Estadual de Se-
gurança Pública apontam que, na comparação de ou-
tubro de 2013 com o mesmo mês deste ano, os casos de 

roubo em Mogi das Cruzes tiveram acréscimo de 14,1%, 
enquanto que os furtos no geral aumentaram 1,8%. Já 
os homicídios dolosos (assassinatos) diminuíram 20% 

e os roubos de veículo empataram com 29 registros. Em 
contrapartida, não houve latrocínios (roubos seguidos de 
morte) durante este período. Polícia, página 10

César

Abastecimento 
de água deve ser 
normalizado hoje

O diretor-adjunto do Semae, 
Dirceu de Meira, garantiu que 
hoje pela manhã será restabe-
lecido o abastecimento de água 
nas 12 mil residências de César 
de Souza e do Botujuru. O repa-
ro em uma das adutoras na ave-
nida João XXIII foi concluído. A 
autarquia explicou que serão in-
vestidos R$ 15 milhões na rede. 
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Três homens são 
presos e um fica
ferido em Mogi
Em uma tentativa de roubo contra 
um policial militar que iria tomar 
um ônibus para ir para o traba-
lho, na madrugada de ontem, três 
homens acabaram presos e um 
ficou ferido, depois de uma troca 
de tiros com a vítima no distrito 
de César de Souza. O PM não 
estava fardado.

TRoCA DE TIRoS

Cantora Luiza Possi 
se apresenta hoje à 
noite em Guararema 

MÚSICA 

Variedades, página 14

Mogi receberá
verba para setor
de acessibilidade

MELhoRIAS

Cidade, página 6

salesópolis terá 
r$ 2,2 milhões para 
investir no turismo

REPASSE

Região, página 8

senadores petistas
criticam PsdB por
pedido judicial

SUPERávIT

Brasil, página 11

Reconhecimento

Programa Jornal 
e Educação (PJE) 
recebe premiação 

A Associação Nacional de Jornais 
(ANJ) foi declarada pela Associa-
ção Mundial de Jornais e Edito-
res de Notícias (WAN-IFRA) um 

“Centro de Engajamento da Juven-
tude”, titulação conquistada por 
conta do trabalho realizado pelo 
Programa Jornal e Educação (PJE), 
desenvolvido pelos associados à 
instituição, como o Grupo Mogi 
News. Educação, página 12

Câmara receberá
projetos sobre 
taxas este ano

PARA AvALIAÇão

Cidade, página 6

Erick Paiatto
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