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Com 16 pessoas infectadas pelo Aedes aegypti, distrito de Jundiapeba é o local que mais preocupa

Mogi registra casos de
dengue eM 30 bairros

CICLOVIAS | Mogi deverá criar mais 13 quilômetros de espaços exclusivos 
para ciclistas, segundo a Secretaria Municipal de Transportes. Cidade, página 4
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SURTO

Mogi das Cruzes tem 30 bair-
ros com casos confirmados de 
dengue até o momento, segundo 
a Secretaria Municipal de Saúde. 
Em todo o município, há 56 con-
firmações da doença. A Prefeitu-
ra está promovendo uma série 
de ações para combater o Aedes 

aegypti. O distrito de Jundiape-
ba, com 16 casos confirmados, 
é a região da cidade que requer 
maior atenção das autoridades, 
já que todas as confirmações do 
local são “autóctones”, ou seja, 
foram contraídos dentro do mu-
nicípio. Cidade, página 7

APÓS INVESTIGAÇÃO

Depois de três meses de investigação e escutas telefônicas 
autorizadas pela Justiça, três homens foram presos na manhã 
de ontem, em Suzano, acusados de tentativa de furto a um 
caixa eletrônico, em Mogi das Cruzes, em 7 de janeiro. Na 
época, eles tentaram explodir o equipamento, mas o artefato 
não detonou e o grupo não conseguiu levar os R$ 6 mil. 
Polícia, página 10 

Sistema Alto Tietê volta 
a cair após 21 dias

??????????

Cidade, página 6

TAIAÇUPEBA 

Cetesb deverá 
monitorar a 
qualidade da água

A represa de Taiaçupeba, que 
compõe o Sistema Produtor Alto 
Tietê (Spat), receberá, até o final 
de 2016, uma estação automática 
de monitoramento da Cetesb. O 
equipamento permitirá que os 
dados referentes à qualidade da 
água sejam disponibilizados pela 
Internet. Cidade, página 6

MOGI NEWS

Mulheres de 
Expressão serão 
reveladas hoje 

A região vai conhecer as mu-
lheres que se destacaram em suas 
trajetórias profissionais e pessoais 
e foram eleitas as Mulheres de Ex-
pressão deste ano. O 10º Prêmio 
Grupo Mogi News Mulher de Ex-
pressão 2015 será hoje, às 20h30, 
no Salão Social do Clube de Campo 
de Mogi. Cidade, página 8

Renato Janine vai 
para a Educação 

MINISTÉRIO 

Brasil, página 12

ANIVERSáRIO

Tecnologia 
chegará às 
salas de aula 
das Apaes 
do Alto Tietê
Cidade, página 6

EM POá

Este é o 16º ano que 
a encenação atrairá 
fiéis à cidade
Variedades, 
página 13

“Passos da Paixão” é a 
principal atração da 
Sexta-Feira Santa

Trio acusado de tentar 
explodir caixas vai preso 

Betina Carcuchinski/PMPA
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