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Antes de licitAção

Após paralisação dos serviços, por descumprimento de prazos, estudo será feito

Estado vai avaliar as
obras atrasadas do
Fórum de Brás Cubas

A Companhia Paulista de Obras 
e Serviços (CPOS), ligada ao gover-
no do Estado, vai fazer um estudo 
para avaliar as obras do Fórum 
de Brás Cubas. A construção do 
prédio foi paralisada em maio por 
atrasos. Agora, uma nova cons-
trutora terá de ser escolhida, por 
meio de licitação, para concluir 
a obra que teve início em 2013 
e que tinha a previsão de ser 
entregue em janeiro deste ano.  
Cidade, página 6

Usuários
do SIS devem atualizar
cadastro pessoal para 
confirmarem consultas  

sAúde

Cidade, página 5

Acusado 
de estupro morre  
após ser espancado  
por moradores

linchAmento

Polícia, página 7

hermAnos em AltA

Após empate por 0 a 0, goleiro Romero brilha e 
classifica Messi e companhia para a final da Copa. 

Esportes, página 24

Argentina vence a Holanda 
nos pênaltis e encara a 
Alemanha no maracanã

  ALEMANHA X ARGENTINA
Domingo - 13/7 - 16h - Maracanã

      BRASIL X HOLANDA
Sábado - 12/7 - 17h - Mané Garrincha

FINAL

Região, página 8

Moradores 
reclamam de  
obra do Rodoanel

Quem vive ou trabalha perto das 
obras do Trecho Leste do Rodoa-
nel Mário Covas (SP-26) reclama 
que, depois que os serviços co-
meçaram, as vias do entorno fica-
ram muito danificadas, por causa 
da passagem de caminhões e 
máquinas. Eles pedem uma so-
lução para o problema. 

reflexosdescartada 

Multa para quem 
aumentar consumo
de água é suspensa

Quase três meses após ter 
sido anunciada como medida 
para enfrentar a crise do siste-
ma Cantareira, a multa da água 
foi descartada pelo governador 
Geraldo Alckmin. A sobretaxa 
de 30% na conta teria se torna-
do desnecessária por causa do 
aumento da economia de água. 
Brasil, página 10

Argentina 
comemora o Dia da
Independência em meio 
a casos de corrupção

crise

Mundo, página 11

Poá tem 
a gasolina e 
o etanol mais 
baratos da região

combustíveis 

Cidade, página 4

Obras, que deveriam ter sido entregues em janeiro deste ano, foram paralisadas em maio por causa de atrasos

Alckmin: “Não vejo mais necessidade” Ruas que ficam no entorno do trecho da construção foram danificadas
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