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Sabesp multará gastões e dará 
kit contra desperdício de água

Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes

Consumidor que gastar de 20% a 50% acima da média deste ano terá que pagar mesmo índice a partir de 2015

Vida noVa

PalmeiraS 
buSca 
reforçoS
Clube alviverde esquece 
discurso de apenas compor 
elenco e anuncia que quer 
jogadores que possam 
decidir. Zé Roberto e Alvaro 
Pereira são os primeiros 
procurados.

Esportes, página 11

ElEiçõEs

TSe DeciDe 
que maluf
eSTá eleiTo
Com a mudança no quadro 
eleitoral, altera a situação 
de Junji Abe (PSD), que não 
foi reeleito para deputado 
federal e passa da primeira 
para a segunda suplência 
da coligação.

Cidades, página 6

No Estado

Suzano é a terceira cidade em 
todo o Estado em desmatamento 
da Mata Atlântica. No total, foram 
destruídos 18 hectares de mata 
nativa, o equivalente a 18 cam-
pos de futebol, nos anos de 2012 
e 2013. Cidades, página 3

Suzano é a 
3ª que maiS 
deSmata

Mogi

A Secretaria de Saúde de Mogi 
confirmou na tarde de ontem que 
dois pacientes em tratamento de 
úlcera na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do Jardim Camila contraí-
ram bactérias e um deles morreu. 
Cidades, página 7

PACIENTES 
CONTRAEM 
BACTÉRIAS

Suzano

bandeirante realiza poda  
de árvores em frente ao Hc

Galhos das copas foram cortados ontem somente  
em volta da fiação elétrica. Cidades, página 3

Corredor da EMTU

Ferraz sugere 
novo local para 
terminal do BRT
Cidades, página 7

Dólar

Importados 
podem ter 
alta de 20%
Cidades, página 6

Policial é morTo em iTaquá
Três homens acusados de terem assassinado o PM foram mortos durante  
a fuga, logo depois de um tiroteio em uma adega. Polícoa, página 10

TiroTEio

Alckmin anunciou ontem novas medidas contra a crise hídrica

O governador Geraldo Alckmin 
(PSDB) confirmou na tarde de on-
tem que o governo cobrará uma 

“tarifa de contingência” aos clien-
tes da Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo (Sa-
besp) que aumentarem o consumo 
de água, a partir de 1º de janeiro. 
Cidades, página 4

Mais eleições

TRE-SP reprova 
contas de Mussi
Cidades, página 6
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