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Mapeamento vai verificar as 
águas no subsolo do Alto Tietê
Projeto será uma parceria das prefeituras com o Estado; objetivo é extrair a água e utilizar na agricultura da região

A Secretaria de Estado de Infraes-
trutura e Meio Ambiente anunciou 
um projeto, em parceria com o Con-
demat, para estudar as reservas de 
água subterrânea e a possibilidade 
de extraí-las em benefício da agri-
cultura. “Vamos entender a quanti-
dade de água que temos disponível 
e, com esses dados, estudaremos a 
melhor forma de extrai-la de uma 
maneira sensata, inteligente e equi-
librada para potencializar a agricul-
tura local que é um importante setor 
produtivo do Alto Tietê”, explicou 
o secretário Marcos Penido, reve-
lando também que o projeto terá 
início no começo do próximo ano.  
Cidades, página 3

Pandemia

Região registra 
mais dez óbitos 
por coronavírus
Cidades, página 3

Suzano

Praça João Pessoa, no centro da cidade, é iluminada pelas luzes de Natal; iniciativa começou na noite de domingo

DIVULGAÇÃOI/SECOP SUZANO

ENCONTRO

  Prefeita eleita, Marcia Bin, se reúne com o deputado Estevam 
Galvão para solicitar repasses do parlamentar a Poá. Cidades, página 5
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Informação foi passada ontem 
de manhã pelo governador João 
Doria. Brasil, página 7

Estado x Covid-19

VACINAÇÃO 
COMEÇA  
EM 25 DE 
JANEIRO 

Economia

EDP estende prazo para 
negociação de débitos
Entre os benefícios está a isenção de juros por atraso 
do pagamento da conta de luz. Cidades, página 4

Time fez a melhor campanha na 
fase de grupo e inicia as quartas 
de final jogando fora de casa, no 
Estádio Defensores del Chaco, no  
Paraguai. Esportes, página 9

Libertadores

PALMEIRAS 

ENFRENTA  

O LIBERTAD
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