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Medida foi anunciada pelo prefeito para reduzir o impacto do aumento dos impostos no começo do ano

IncIde no IPTU

AtuAlizAção dA PlAntA 
GenéricA ficA PArA 2015

O projeto de lei para a altera-
ção da chamada Planta Genérica 
de Valores (PGV) do município, 
fator usado para calcular o va-
lor venal dos imóveis e que tem 

impacto direto no Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano (IPTU), 
será discutido e apresentado à 
Câmara Municipal somente em 
2015. Cidade, página 5

no bolso

Água sobe 6,5% e 
IPTU é o próximo
A partir do dia 27, a conta do Semae ficará 6,5% mais cara. 
O decreto que autoriza o aumento já foi publicado. Hoje, a 
Câmara Municipal deverá aprovar o reajuste de 6,59% no 
IPTU. Já o aumento da passagem de ônibus dependerá dos 
valores definidos pela capital. Cidade, páginas 6 e 7Decisão de adiar a atualização foi anunciada pelo prefeito durante reunião no gabinete que contou com 13 vereadores

Com o atraso no repasse de verbas do governo federal, a 
situação financeira das Santas Casas da região pode entrar 
em estado crítico. Os provedores acreditam que os prejuízos 
são grandes e podem afetar serviços e pagamentos de 
salários e de fornecedores. Cidade, página 4

VeRbAs

sem repasse, santas casas
podem atrasar pagamentos

Com cartazes, grupo faz protesto na Câmara contra o pacote de aumentos

PlUVIÔMeTRos | Cinco aparelhos estão sendo instalados em Mogi para 
aprimorar o registro de dados sobre chuvas na região. cidade, página 8

Casal é roubado após 
acidente em rodovia

AyRTon sennA

Polícia, página 10

Carros devem trocar 
equipamento em 2014

eXTInToRes

Cidade, página 8

Deputados serão 
diplomados 6ª feira

eleITos

Região, página 9

Mostra de Talentos
do Grupo Mogi news 
comemora resultados
Arujá, Biritiba e Poá apresentaram 
trabalhos e atrações culturais   

Suplemento especial

EdUcação dAnçA 
Ciarte recebe 
o Centro de 
Artes Lilian 
Gumieiro
Variedades, 
página 12

Erick Paiatto

Daniel Carvalho
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