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Reajuste vale desde ontem para o consumidor residencial nas cidades abastecidas pela EDP

Mogiano já paga 17%
a Mais na conta de luz

ENERGIA ELÉTRICA

As tarifas de energia elétrica 
ficaram mais caras desde ontem 
em todo o Brasil. No Alto Tietê, 
os consumidores residenciais  já 
pagam 17% a mais. A Agência Na-
cional de Energia Elétrica (Aneel) 

aprovou a Revisão Tarifária Ex-
traordinária (RTE) das concessio-
nárias de eletricidade, inclusive 
a EDP Bandeirante, distribuido-
ra que atua em  nove cidades da 
região. Região, página 9Economia atinge 27% em 

fevereiro, anuncia Bertaiolli sEGuNdo sEmEsTRE

Estado adia entrega 
da radioterapia 
Enquanto o Centro Oncológico do Hospital Geral de 
Guarullhos (HGG) foi inaugurado oficialmente ontem pelo 
governador Geraldo Alckmin (PSDB), a data para a conclusão 
das obras da unidade do Hospital Luzia de Pinho Melo, em 
Mogi das Cruzes, segue indefinida. Cidade, página 7

RECuRsos HÍdRICos

Secretário prevê 
três meses de seca 
já a partir de março

Os próximos três meses de-
vem registrar um novo período 
de seca no Alto Tietê, segundo 
afirmou o secretário estadual de 
Saneamento e Recursos Hídricos, 
Benedito Braga, em reunião do 
Condemat.  Cidade, página 4

Com plano de contingência, Mogi chegou muito próximo da meta de 30% de economia de água.  Cidade, página 5

suZANo

Rapaz escapa 
de assalto, mas 
leva tiro na perna 

Um mecânico, que estava em 
um Toyota Corolla com a namora-
da, escapou de ser morto por três 
assaltantes, que o abordaram no 
centro de Suzano. Ele levou um tiro 
na perna e, mesmo ferido, conse-
guiu fugir.  Polícia, página 8

Lançada licitação para
agilizar agendamento

sAúdE 

Cidade, página 7

Moradores sofrem com 
quatro dias sem água

ITAPETI

Cidade, página 6
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Repercussão negativa foi 
determinante para a decisão do 
presidente da Câmara Federal.

Brasil, página 10

Cunha recua e desiste 
do “bolsa-esposa”

Feijão passa 
oficialmente 
Bellucci 
na ATP 
Esportes, 
página 22

EduCAÇÃo | Pais de alunos especiais do Jovita e 
Pró-Escolar temem transferência. Cidade, página 6
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