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Por enquanto, choveu somente 16,5% do que era esperado para o mês de abril no Sistema Produtor Alto Tietê
Nem bem teve início o outono 

e o Sistema Produtor Alto Tietê 
(Spat) já está começando a sentir os 
efeitos de uma estação seca. Desde 
o primeiro dia do mês até ontem 
choveu 16,1 milímetros na região, 
apenas 16,5% da quantidade es-
perada para este período. A mé-
dia histórica para o mês de abril 
no Alto Tietê é de 97,4 milímetros. 
Com esta situação, o Spat alcançou 
ontem 21,7% da capacidade total. 
No auge para este ano, em 25 de 
março, o reservatório atingiu 23,1%.  
Cidades, página 8

Nível das represas começa a 
cair de novo e chega a 21,7%

Ao lado da prefeita em exercício, Alckmin atestou que serviços no Guaió estão 35% concluídos

Servente

Morte em Mogi 
será investigada
Polícia, página 9

Posse e emoção Na Câmara

Suzano

Recepcionada por Joaquim Rosa, pai de Marsal Rosa (PR), morto em acidente, 
Abigail do Carmo (PR) tomou posse ontem como vereadora. Cidades, página 3

O governador Geraldo Alckmin 
(PSDB) esteve em Suzano na ma-
nhã de ontem para vistoriar a obra 
de captação e transferência de água 
do rio Guaió até a represa de Taia-
çupeba. De acordo com o tucano, 
os serviços estão 35% concluídos. 
Suzano, página 4

Rio Guaió

governADor
fAz viStoriA 
eM obrA

Lava Jato

Tesoureiro 
do PT é Preso 
em são Paulo 

Preso pela Polícia Federal na ma-
nhã de ontem, em São Paulo, o te-
soureiro do PT, João Vaccari Neto, é 
foco de sete frentes de investigação 
pela força-tarefa da Operação Lava 
Jato. brasil, página 10

Vaccari foi levado para Curitiba

A obra de interligação viária de 
Ferraz, Poá, Suzano e Mogi, an-
tes conhecida como Perimetral da 
Copa, ainda depende da conclusão 
do projeto executivo, o que estava 
previsto para acontecer neste mês, 
mas foi adiado para janeiro de 2016. 
Cidades, página 6

De novo

Projeto De 
PeriMetrAl 
é ADiADo

Violência

Onda de roubos 
tira o sono de 
comerciantes
Poá, página 7

Com reservas

saNtos 
avaNça 
Na CoPa 
do Brasil
Mesmo sem uma grande 
atuação, Peixe derrotou 
o Londrina por 1 a 0 em 
São José dos Campos e se 
classificou à segunda fase.

esportes, página 20

libertadores

Tricolor saiu perdendo, 
mas com gols de Pato e 
Centurión, time segue firme 
lutando pela classificação 
na Libertadores da América.

esportes, página 20

Campanha 
contra drogas 
tem apoio. p8

itaquá

GeRSon Lino JR.
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CASSiAno RoSÁRio/FuTuRA PReSS/eSTAdÃo ConTeÚdo

RuBenS CHiRi/PeRSPeCTiVA/eSTAdÃo ConTeÚdo

No sufoCo, 
são Paulo 
veNCe o 
daNuBio


