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chuva fica 59% abaixo 
da média em janeiro
Sistema Produtor Alto Tietê fechou o primeiro mês do ano com o índice de chuvas em 103,8 milímetros

Diretor-presidente
Sidney Antonio de Moraes

Edição 6535

, página 1

Utilitários esportivos são os modelos 
preferidos pelas mulheres na hora de 
escolher o carro novo da família. E 
mais: a opinião delas é decisiva 
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O Sistema Produtor Alto Tietê 
(Spat) fechou janeiro com o índice 
de chuvas em 103,8 milímetros, 
número 59% menor que a mé-
dia histórica acumulada para o 
mês, que é de 251,5 milímetros. 
Os dados são da Companhia de 
Saneamento do Estado de São 
Paulo (Sabesp). O volume de chu-
vas no Spat foi maior apenas que 
o registrado no Sistema Guara-
piranga. Hoje, o Spat possui um 
volume armazenado de apenas 
10,8%. Cidade, página 4

História

Mogi faz parte 
dos 90 anos da 
GM no Brasil

Com uma unidade no distrito 
industrial do Taboão, a General 
Motors (GM) comemorou os 90 
anos de atividades no País em um 
evento na fábrica de São Caetano 
do Sul. Em Mogi, a companhia 
está há 18 anos, completados on-
tem. Cidade, página 6Foto tirada 15 anos após a chegada da GM no País mostra a linha de produção

Com roupas brancas e camise-
tas com as fotos dos adolescen-
tes mortos no Caputera, cerca 
de 150 pessoas realizaram uma 
passeata que partiu do Largo do 
Rosário até a Catedral de Santa-
na, onde uma missa foi realizada. 
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Mães de vítimas 
de assassinatos
pedem Justiça

protesto

Mais de 150 pessoas com cartazes e faixas participaram da passeata realizada na tarde de ontem pelas ruas do centro 

Deputados 

federais tomam 
posse hoje 
em Brasília 

Câmara

Região, página 8

roubo à padaria tem 
uma vítima baleada

violênCia
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palmeiras vence o 
Audax na estreia 

Paulistão
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RasteiRinhas
Confortáveis e frescas, elas ganharam as ruas e 
são tendência na estação mais quente do ano  

carnaval
Resorts de luxo em países como Jamaica 
México e República Dominicana oferecem 
opções fora dos destinos tradicionais, unindo 
folia e descanso em cenários paradisíacos 

, página 2

D
iv

ul
ga

çã
o

Am
ils

on
 R

ib
ei

ro


