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Crise hídriCa

Aumento é considerado insignificante e risco de seca nos reservatórios da região ainda preocupa

Nível das represas sobe 
só 0,1% apesar das chuvas

Apesar das chuvas dos últimos dias, o Sistema 
Produtor Alto Tietê (Spat) aumentou apenas 0,1% 
(ponto porcentual) de seu índice de armazenamen-
to, enquanto o Sistema Cantareira caiu 0,1%. De 

acordo com a Climatempo, as chuvas deste mês 
ficaram abaixo da estimativa para novembro e a 
previsão é de que elas só retornem com força na 
próxima quarta-feira, dia 3. Cidade, página 4

reParOs | Um buraco foi fechado e o solo compactado em César de Souza, 
no mesmo lugar onde houve o rompimento de uma adutora. Cidade, página 6

Nova equipe econômica 
fará transição com Mantega

MinistrOs

Brasil, página 12

Procon orienta 
sobre compras com 
promoções hoje

BLaCK FridaY

Cidade, página 6

Capotamento deixa 
um ferido na SP-70

Na tarde de ontem, um homem não identificado, que dirigia 
um Fiat Tempra na rodovia Ayrton Senna (SP-70), no sentido 
capital, ficou ferido ao sofrer um acidente no trecho de 
Itaquaquecetuba. Polícia, página 10

aCidente

Museu Ferroviário
será inaugurado 
hoje em Sabaúna

MeMória

Cidade, página 7

Operação Segurança 
Metropolitana segue 
em Mogi e Suzano

BLitZ 

Polícia, página 10

Desgovernado, automóvel capotou diversas vezes até parar no gramado

teatrO

Ator participa da comemoração dos  
50 anos do Teatro Experimental Mogiano.

Variedades, página 13

ricardo Blat se 
apresenta no Vasques 
neste fim de semana
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aniMais

A unidade de educação 
e esterilização estará no 
Conjunto Santo Ângelo.
Cidade, 
página 4

Petmóvel retoma 
atividades no
próximo sábado

D
iv

ul
ga

çã
o


