
R$  2,00
Quinta-feira
31 de julho de 2014

Diretor-presidente
Sidney Antonio de Moraes

Ano 39 
Edição 6379

Onze anOs depOis

Justiça concedeu a ele o direito de recorrer da pena em liberdade, até que seja julgado o recurso

Skinhead Danilo é condenado
a 26 anos e 8 meses de prisão

artes plásticas

Casarão do 
Chá promove 
“Festival de 
Cerâmica” 
no domingo
Variedades, página 14 

Música

Aline Chiaradia 
será uma das 
atrações do 
Art Mix 
Variedades, 
página 15

Governo fecha
1º semestre com 
o menor superávit 
fiscal em 14 anos 

cOntas

Brasil, página 10

Fundo Social de Ferraz 
lançará novos cursos

ações

Região, página 8

Cidade, página 4

Obras no córrego 
dos Canudos estão 
98% concluídas
A segunda fase das obras de ca-
nalização e urbanização do cór-
rego dos Canudos será finalizada 
dia 30 de agosto. Essa etapa de 
remodelação inclui o trecho en-
tre a avenida Japão e o Parque 
Olímpico, além da construção da 
avenida Julio Simões. Local terá 
escultura de Chaer.

VistOria

No trecho em obras, faltam apenas acabamentos como a colocação de gradis, iluminação e finalização das calçadas

Olivina e Aulino, pais de Cleiton, que morreu ao pular do trem, ficaram frustrados, porque o réu vai continuar em liberdade

Após quase nove horas de jul-
gamento, ontem, Danilo Gimenez 
Ramos, de 29 anos, o último acu-
sado no caso skinheads, ocorrido 
em 2003, foi condenado a 26 anos, 

oito meses e 25 dias de prisão pelos 
crimes de homicídio qualificado 
e tentativa de homicídio contra 
dois jovens. Ele vai recorrer em 
liberdade. Polícia, página 11

cOntaMinaçãO | Justiça determina que  
Semae e Sabesp suspendam a captação de água 
na estação de César de Souza. cidade, página 6

reservatório

Nível de água
no Alto Tietê
chega a 21%

latrocínio

Bandidos assaltam 
supermercado e 
matam o proprietário

Cidade, página 7 Polícia, página 11
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