
Crime bárbaro

O pintor Antônio Carlos Silva Júnior, o Tartaruga, é acusado de matar as irmãs Renata e Roberta em 2011
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Acusado de ter matado a facadas as irmãs Renata e 
Roberta Yoshifusa, no dia 11 de novembro de 2011, o 
pintor Antônio Carlos Rodrigues Silva Júnior, o Tartaru-

ga, irá a júri popular no dia 14 de agosto, às 10 horas, no 
Fórum Central de Mogi. Os pais das meninas, Nelson e 
Rita, estarão presentes no julgamento, inclusive, o pai 

é uma das testemunhas, pois foi o primeiro a chegar à 
cena do crime. A informação é do advogado de defesa 
da família, José Beraldo. Polícia, página 10

Dalciani quer criar
Promotoria municipal

projetos

Cidade, página 6

Absolvição de cinco 
policiais é mantida

HomiCídio

Polícia, página 10

monitoramento

Câmera em César
está quebrada
desde maio

Comerciantes reclamam que 
uma câmera de monitoramento 
que fica no cruzamento das aveni-
das Ricieri José Marcatto e Nellusco 
Lourenço Boratto está quebrada 
desde maio. As pessoas afirmam 
que o dano foi causado por cami-
nhão que arrebentou os fios do 
equipamento. Cidade, página 4Cidade, página 7

Famílias devem 
deixar o Jardim
Náutico em 4 anos
As famílias que vivem no Jardim 
Náutico, em áreas que sofrem ris-
co de alagamento, devem deixar 
o bairro em até quatro anos. De-
terminação é que o município pro-
mova a remoção e o alojamento 
das famílias residentes no local 
próximo ao rio Tietê.

remoção

Câmera foi danificada por um caminhão, que arrebentou os fios do equipamento

Convocação

Eleições terão 
15,5 mil mesários
no Alto Tietê

O número de pessoas que vão 
trabalhar nas eleições deste ano 
em toda a região do Alto Tietê 
será maior que o apresentado 
no pleito de 2010. Serão 15,5 mil 
mesários neste ano, contra 13,7 
mil que atuaram há quatro anos. 
Um aumento de 13,1%. Trabalho 
é voluntário e inclui auxiliar os 
eleitores sobre os procedimentos 
de votação. Região, página 11

Racionamento 
de água é 
descartado

sAbesP

Brasil, página12

televisão 

Jornalista será a comentarista no programa 
comandado pelo mogiano Luiz Bacci.

Variedades, página 13

Marilei schiavi estreia no 
“tá na tela na band” 
na próxima segunda 

Cinema 

Filme integra o “Cinema e Debate”, uma 
parceria com a Secretaria de Cultura da cidade.

Variedades, página 14

“Cidade Cinza” será 
exibido hoje na Faculdade 
Piaget, em suzano

aCidente | Na rodovia Mogi-bertioga (sP-98), motorista perde o controle 
do veículo e acaba colidindo com um poste, que foi ao chão. polícia, página 10
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