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Últimas quatro semanas  
mostram avanço de 163% 
nos casos de coronavírus

Durante o período 
analisado, os 
números de 
contaminação 
passaram de 307 
para 443, 668 e 808, 
na última semana

Embora haja o crescimento 
contínuo da doença no Alto Tie-
tê, essa onde de contaminação 
ainda não alterou a quantidade 
de óbitos ocorridos em razão do 
coronavírus durante este intervalo.  
Cidades, página 4

Mais pandemia

Semana 
começa com 
seis mortes 
confirmadas
Cidades, página 4

A Sabesp destacou que nas cinco 
cidades mais populosas da região, 
incluindo os bairros de Mogi aten-
didos pela empresa, o consumo no 
mês passado foi de 123 litros de 
água por pessoa. No ano passado, 
durante o mesmo mês, a utilização 
foi de 110 litros para cada habitan-
te. A intensificação com a higiene 
frente à pandemia pode ter eleva-
do o consumo. Cidades, página 3

Cinco cidades

CONSUMO DE 
ÁGUA SOBE 
11,5% EM  
OUTUBRO

Além dos dados de outubro, o acumulado do ano também aponta aumento no consumo de água

DANIEL CARVALHO/MOGI NEWS

SUZANO

Prefeitura 
realizar 
ação contra 
violência nas 
escolas. 

Bairro Botujuru

Setor de Homicídios apura 
corpos encontrados em Mogi
Sete cadáveres foram encontrados em seis covas, em 
área de mata do bairro. Documentos e ferramentas 
foram apreendidos no local. Cidades, página 5
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Primeiro dia de discussões 
contou com a participação do 
prefeito Rodrigo Ashiuchi. Se-
minário ainda ocorre amanhã 
e sexta. Cidades, página 3

‘Prêmio Negro Sim’ ocorre quinta
ITAQUÁ

Evento está marcado para começar as 19 horas, 
no Itaquá Garden Shopping, e terá a presença da 
cantora e deputada Leci Brandão. Cidades, página 4

LIBERTADORES

Santos pega 
a LDU no 
Equador. p8


