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crise da água

Começam obras para 
aliviar reservatórios
Governador Geraldo Alckmin deu início às obras de 
bombeamento de 4 mil litros por segundo na interligação dos 
sistemas Rio Grande e Alto Tietê. Trabalho será essencial 
para garantir o abastecimento. Região atenderá áreas que 
recebiam água do Cantareira. Região, página 7

Após atirar em adolescente de 17 anos, policial se apresentou no sábado e foi liberado no dia seguinte

PM que Matou joveM fica 
Menos de 24 horas Preso

conjunto do Bosque

O aspirante a policial militar suspeito de ter matado o 
adolescente José Adriano Seki Inácio, 17 anos, no Con-
junto do Bosque, foi liberado no domingo, menos de 24 

horas após o crime. Ele estava detido no presídio militar 
de Romão Gomes, mas foi solto após entrar com pedi-
do de habeas-corpus. As circunstâncias que envolvem 

a morte ainda não estão completamente esclarecidas. 
O PM, que estava de folga,  diz que o tiro foi acidental. 
A família da vítima discorda. Polícia, página 9.

Cidade, página 4

Idosos são 
maioria no início 
da campanha
O primeiro dia da Campanha de 
Vacinação contra a gripe levou 
dezenas de pessoas aos postos 
de saúde de Mogi. A meta é imu-
nizar 80 mil pessoas até 22 de 
maio. No sábado, dia 9, haverá o 
Dia D da vacinação, que ocorrerá 
nos postos de saúde e unidades 
volantes, incluindo o Largo do 
Rosário, na região central.

contra a gripe

incontrolável

Alto Tietê registra 
mais de 11 casos 
de dengue por dia
Cidade, página 6

que sufoco| Mogi/Helbor derrota Macaé em casa e se classifica às 
semifinais do NBB. Adversário será Bauru ou Franca. esporte, página 18

Variedades, página 11

Música e teatro 
invadem espaços 
de Suzano
Na sexta, o Teatro Dr. 
Armando de Ré recebe o 
monólogo “Eu Cão Eu”, 
com o ator Hugo Possolo.
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