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Cidade registrou 16,75 assassinatos para cada 100 mil habitantes; número é maior que índice estadual 

CRIMINALIDADE

Mogi supera a capital 
eM taxa de hoMicídios 

Quatro municípios do Alto Tietê fecharam o ano de 
2014 com taxas de homicídios superiores às registra-
das pelo Estado e pela capital. Na região, o maior ín-

dice foi registrado em Mogi das Cruzes, que - no ano 
passado - atingiu média de 16,75 homicídios dolosos 
para cada grupo de 100 mil habitantes.  A taxa é 70,3% 

maior que os registros da capital (9,83) e 59,5% que 
os índices apurados em todo o Estado de São Paulo 
(10,50).  Região, página 10

 Está previsto para maio o início 
dos trabalhos de reorganização 
da fiação nos postes no distrito de 
César de Souza. O Jardim Araci, 
Ponte Grande, Vila Industrial e 
o Jardim Rodeio passarão, em 
data a ser definida, pelo mes-
mo processo de reorganização. 
Cidade, página 6

César de Souza 
terá a fiação 
reorganizada 

ENERGIA

Somente em César de Souza, a previsão é de que a reorganização dos fios e cabos envolva 3.333 postes 

Mogiano consome 75% 
da média aceita pela 
ONU, segundo Semae
Cidade, página 6

Alto Tietê é 20º no 
Estado em ranking 
de exportações

CIEsp

Região, página 10

Instituições da região  
oferecem 956 vagas 
para o Prouni

EDuCAção

Cidade, página 7

REuNIão 

Prefeitos da RMSP 
irão criar plano 
de contingência  

A criação de um Plano de Con-
tingência e um Comitê de Cri-
se regional foi solicitado pelos 
prefeitos que compõem a Re-
gião Metropolitana de São Pau-
lo (RMSP) como forma de atra-
vessar a crise hídrica que afeta o 
Estado. O assunto foi debatido 
ontem em uma reunião na Pre-
feitura da capital, que contou 
com o prefeito Marco Bertaiolli 
(PSD).  Cidade, página 5 Ao lado de prefeitos da Região Metropolitana, Marco Bertaiolli participou ontem de reunião para debater crise da água

suCEssão MuNICIpAL 

O deputado federal 
visitou ontem a Redação 
do Mogi News. 
Cidade, 
página 8

Junji Abe afirma que 
não deverá ficar fora 
do quadro político

CuLtuRA 
Grupos 
da região  
recebem apoio 
de programa 
estadual 

Variedades, página 14
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