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buraco | Para se refrescar, crianças brincam 
em vala aberta pelo Semae. cidade, página 7

Pacientes contraem 
bactéria; um morre
Dois pacientes em tratamento na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do Jardim Camila contraíram bactérias dos tipos 
Acinetobacter Baumanii e Enterobacter Cloacae e um deles, 
de 48 anos, morreu. Os casos foram confirmados ontem pela 
Secretaria Municipal de Saúde. Cidade, página 7

alerta

assalto
Policial militar 
que estava de 
folga e três 
bandidos 
morrem
Polícia, página 11

contra a violência

Prefeitura, Ministério Público e Polícias Civil e Militar se unem para combater a violência em Mogi

Força-tareFa vai combater 
tráFico de drogas e roubo 

A Prefeitura e os comandos das 
Polícias Civil e Militar, além do 
Corpo de Bombeiros e do Minis-
tério Público, anunciaram ontem 
a junção de forças para o combate 
ao tráfico de drogas e assaltos. A 
principal arma será a tecnologia. 
Além das 283 câmeras espalha-
das pela cidade, estará à disposi-
ção do grupo, a partir de janeiro, 
um microônibus que funcionará 
como central de monitoramento 
móvel. Cidade, página 4.

Passional

Marido mata a 
mulher com golpes 
de facão por ciúme

O servente Otávio dos Passos, 
de 34 anos, confessou ter ma-
tado a mulher, Jussara da Cruz 
Arantes, de 25 anos, com golpes 
de facão, ontem, no sítio em que 
moravam, no distrito de Taiaçu-
peba. Polícia, página 11

alta do dólar

Lojas de importados
buscam opções
para evitar prejuízos

Com a subida da cotação da 
moeda norte-americana, comer-
ciantes buscam alternativas para 
não ter prejuízos com as vendas 
neste fim de ano, quando a pro-
cura por itens estrangeiros tende 
a aumentar. Cidade, página 8

ÁGua

Medida procura controlar desperdício e 
reduzir problema de abastecimento

Brasil, página 12

Governador anuncia 
multa de até 50% para 
quem gastar demais

Maluf é diplomado e
Junji vira 2° suplente

suPlência

Região, página 10

Marco Bertaiolli e secretário Eli Nepomuceno se reuniram na tarde de ontem com promotores de Justiça e representantes da PM, Polícia Civil e Bombeiros
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Guarda Municipal 
terá arma de choque

reforço

Cidade, página 4
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