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Projeto prevê que cidadão informe pessoas ou empresas que desperdiçam água 

Mogiano denunciará 
consuMidor gastão

Cidade, página 6

Bertaiolli inaugura 
hoje creche que 
homenageia Bacci
Depois de inaugurar ontem,  em 
Jundiapeba, o Centro de Edu-
cação Infantil Municipal (Ceim) 
Professora Geraldina Porto Wit-
ter, a 43ª do município, o prefei-
to Marco Bertaiolli irá cortar hoje 
a fita inaugural da Ceim Dr. Luiz 
Carlos Bacci, pai do jornalista e 
apresentador Luiz Bacci. 

Educação 

LaVaNdo o TREM| Enquanto órgãos públicos adotam medidas de economia, 
funcionário usa água para lavar trem da CPTM, em Jundiapeba. cidade, página 5

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marco 
Bertaiolli (PSD), já está de posse de um es-
boço do projeto de lei que permitirá ao mu-

nicípio aplicar multa para as pessoas que 
usarem água tratada para lavar calçadas. As 
denúncias poderão ser feitas por qualquer 

cidadão. No entanto, a cidade só adotará 
a medida se houver uma determinação do 
governo do Estado.  Cidade, página 4

No MoGILaR

Empreendimento 
terá residências, 
comércio e hotel

Um terreno localizado às mar-
gens da avenida Yoshiteru Onishi, 
no Mogilar, deve dar espaço a um 
grande empreendimento imo-
biliário, que contará com hotel, 
residências, serviços e comércio. 
Desde o início desta semana, ho-
mens e máquinas trabalham no 
local.  Cidade, página 6Um novo muro está sendo erguido em torno da área que abrigará um grande empreendimento imobiliário no Mogilar

Após roubo  

deeeeede carro, PMs trocam 
tiros com acusado e 
prendem um homem

TIRoTEIo

Polícia, página 7

Itaquá é  

o o município da região 
que oferece mais riscos 
aos jovens, diz estudo

VIoLêNcIa

Região, página 8

Câmara   

define os nomes que 
vão compor as novas 
comissões da Casa

poLíTIca

Cidade, página 6

pETRobRás

Cálculo do rombo de R$ 4 bilhões 
considera só as empresas investigadas 

Brasil, página 10

perdas da empresa 
com corrupção podem 
aumentar, diz Foster

Mogi/Helbor vence o 
Pinheiros por 88 a 81
A equipe do Mogi/Helbor venceu pela sexta vez 
seguida fora de casa. Na noite de ontem, bateu o 
Pinheiros, em São Paulo, por 88 a 81. Time volta à 
quadra no dia 4, contra o Limeira, no Hugão.
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