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Educação investirá mais 
R$ 126 mi até dezembro

audiênCia

Inscrição para creches 
termina na quinta-feira

Vagas

Cidade, página 6

Cidade, página 6

Os planos da Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp) é ter o volume morto da 
Barragem Biritiba, uma das cinco represas que formam 

o Sistema Produtor Alto Tietê, disponível para utilização 
em uma semana. No entanto, as obras para captar água 
da reserva técnica sequer foram aprovadas pelo Departa-

mento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). O projeto para 
instalar bombas já foi finalizado, mas segue em análise 
no DAEE, para emissão de licenças. Cidade, página 5

reajuste | Pedágios da rodovia Presidente Dutra ficarão mais caros 
em 1º de agosto; em Arujá e Guararema, custarão R$ 2,70. região, página 7

Este foi o quinto ônibus da concessionária incendiado propositalmente na cidade desde o início do ano passado 

Polícia, página 10

Bandidos ateiam
fogo em mais um
ônibus em Mogi
Sete homens embarcaram na quar-
ta-feira à noite em um ônibus da 
CS Brasil, no distrito de Jundia-
peba, e mandaram o motorista, a 
cobradora e os passageiros des-
cerem do coletivo. Em seguida, 
atearam fogo no veículo, que foi 
destruído pelas chamas. Ninguém 
ficou ferido e ainda não se sabe 
o motivo do ato criminoso. 

jundiapeba

Feriado

Comércio vai 
funcionar amanhã 
normalmente

Cidade, página 6

34 anos

Padrasto que matou 
criança em Suzano 
é condenado 

O eletricista André Graciano 
de Souza, de 37 anos, assassino 
confesso da enteada Fernanda Vi-
cente Moral, 11, morta dia 14 de 
novembro de 2012, na casa onde 
moravam, em Suzano, foi conde-
nado, por unanimidade, a 34 anos 
e nove meses de prisão em regime 
fechado. Polícia, página 10

galpão arthur netto 
promove fim de semana 
de composições autorais
Fabio Augusto e banda se apresentam 
amanhã e, no domingo, é a vez de Sapiranga.

Variedades, página 11  

Música Literatura

Centro Cultural Boa Vista 
destaca a escritora infantil, além 
de apresentações culturais.
Variedades, 
página 12

Ruth Rocha recebe 
homenagem hoje 
em suzano 
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