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SEXTA-FEIRA

SEM SEGURANÇA

SIDNEI ASSINA LEI DAS MURETAS,
MAS INÍCIO DAS OBRAS É INCERTO
Prefeito diz que não há necessidade de proteger toda a extensão dos córregos e afirma que, no momento, não há recursos para tirar a iniciativa do papel
Wilker Maia/Comércio da Franca

O prefeito Sidnei Rocha
(PSDB) promulgou ontem a lei
aprovada na Câmara Municipal
que obriga o município a instalar equipamentos de proteção
nas margens dos córregos que
cruzam a cidade. A medida visa
a evitar a queda de veículos. O
tucano havia deixado no ar a
possibilidade de vetar o projeto,
sob a alegação de que não havia previsão orçamentária. Apesar da assinatura de Sidnei, ainda não há um cronograma de
realização da obra. Página A-3

Leandro Donizete, 30

TRAGÉDIA

Ajudante bate
em vaca e
morre em
Patrocínio
PROTESTO - Um grupo composto por 50 mototaxistas esteve, na tarde de ontem, em frente ao Fórum de Franca, para acompanhar reunião entre Prefeitura,
Ministério Público e a associação que defende a categoria sobre a obrigatoriedade dos profissionais fazerem curso. Exigência ficou para 2013
Página A-10

Página A-6

Daniel Castellano/AE

César Cielo
pode ser
bicampeão
olímpico
Cesar Cielo e Bruno Fratus
não decepcionaram. Depois de
dominarem a disputa dos 50 metros livre nas eliminatórias, eles
mantiveram o ritmo nas semifinais, ontem, e avançaram à decisão da prova. A final será disputada hoje, às 15h30. Atual campeão olímpico, Cielo busca o bi e
espera ter a companhia de Fratus
Página O-6
no pódio.

OPINIÃO
LÚCIA BRIGAGÃO
Os ingleses
acham que
temos 361 dias
de farra no ano
Página A-4

BRASILEIRÃO

GAÚCHA DE BRONZE - A judoca Mayra Aguiar sorri ao carregar a bandeira brasileira no Excel Arena após bater a holandesa Marhinde
Verkerk por ippon; ela ficou com a medalha de bronze na competição
Londres 2012

SEU DINHEIRO
Dólar comercial
Dólar paralelo
Ouro
Poupança
Bolsa (SP)
Salário Mínimo

R$ 2,050
R$ 2,190
R$ 105,30
0,5049%
- 1,37%
R$ 622,00

34 PÁGINAS
LOCAL
BRASIL
MUNDO
ESPORTE
CLASSIFICADOS
ARTES
OLIMPÍADAS

12 páginas
3 páginas
1 página
2 páginas
6 páginas
4 páginas
8 páginas

Annan
abandona
missão de
paz na Síria

Frustrado com a escalada da
guerra civil na Síria, o ex-secretário-geral da Organização das
Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, renunciou ontem à chefia
da missão especial da ONU e da
Liga Árabe para mediar o conflito. Annan distribuiu críticas à posição que o Conselho de Segurança adotou.
Página B-4

SCO/STF

PODER DE DECISÃO - O ministro do STF, Joaquim Barbosa,
é relator do processo do Mensalão

Globo paga e
Santos quer
trazer Diego
e Robinho
Página E-2

STF decide julgar réus do
mensalão de uma só vez
O primeiro dia de julgamento
do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF) foi marcado pelo debate do desmembramento
do processo, defendido pelo advogado Márcio Thomaz Bastos,
que representa o ex-dirigente do
Banco Rural, José Roberto Salgado. Por 9 votos a 2, a Corte decidiu, depois de discussões acaloradas entre o relator e o revisor do
processo, respectivamente ministros Joaquim Barbosa e Ricardo

Lewandowski, que julgará todos
os réus. Após uma breve pausa, o
relator leu um resumo do relatório e o revisor concordou. O julgamento será retomado hoje, às
14 horas, e terá a sustentação oral
do procurador-geral da República, Roberto Gurgel, que pede a
condenação dos 38 réus, entre
eles, o ex-ministro-chefe da Casa
Civil, José Dirceu, e o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, José Genoino. Página B-1

