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Volumes de três represas
estão abaixo dos 15%
Reservatórios de Jundiaí, Taiaçupeba e Biritiba são as mais críticas do Sistema Alto Tietê
A modernização da rodovia Alberto Hinoto (SP-56), mais conhecida
como estrada de Santa Isabel, já é
uma conquista consolidada do Partido Liberal (PL) que tem apoiado a
vereadora e candidata à Prefeitura
de Itaquá Adriana Félix, a Adriana
do Hospital. A informação foi obtida, no último dia 30, em Itaquá,
com a presença do vice-governador
Rodrigo Garcia (DEM) e a publicação do edital que fará a contratação
da empresa que fará a duplicação
no trecho que liga Itaquá a Arujá. O valor da obra é estimado em
R$ 248 milhões. Cidades, página 5

Três das cinco represas que integram
o Sistema Produtor Alto Tietê (Spat)
estão operando com volume abaixo
de 15%. Em situação mais crítica se
encontram as represas de Jundiaí, que
registra apenas 6,1% de sua capacidade, seguida do reservatório de Taiaçupeba, operando com 11% do volume,
e a represa de Biritiba, com 14,6%.
Cidades, página 3

Em Itaquá

ADRIANA DO HOSPITAL CONQUISTA
DUPLICAÇÃO DA ESTR. DE SANTA ISABEL
DIVULGAÇÃO

Suzano

RUA ANTÔNIO
RENZI PRIMO
RECEBE NOVA
DRENAGEM
De acordo com a Prefeitura de
Suzano, além do novo sistema, via
também receberá uma camada de
asfalto no lugar dos atuais paralelepípedos. Cidades, página 5

A vereadora e candidata à Prefeitura de Itaquá celebrou a construção da segunda pista ao lado dos deputados Marcio Alvino, André do
Prado e do seu candidato a vice-prefeito, o delegado João Seleção; obras devem começar no primeiro semestre de 2021
Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 1.550

PÓLIO E SARAMPO

Suzano, Mogi, Itaquá e Ferraz

Campanha em
Suzano segue
até dia 13

Bom Prato deixa de atender
durante os finais de semana

A Prefeitura de Suzano informou que foram prorrogadas até a sexta-feira da semana que vem as campanhas de
vacinação contra a poliomielite e o sarampo e de multivacinação, que se encerrariam na quinta-feira passada.
Cidades, página 4

Governo explicou que atendimento aos sábados e
domingos ocorreu em caráter emergencial em todo o
Estado. Cidade, página 3
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Mesmo com o avanço da região à fase verde,
compras online seguem em alta. Cidades, página 4
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