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AO VOLANTE. Rafael Abrahão foi de carrinho e junto com o Senninha fazer exame

EM FAMÍLIA. João Francisco começou a jogar basquete por inspiração do avô Edson

À ESPERA DE OPORTUNIDADE. Trabalhadores enfrentaram fila em busca de uma das 800 vagas que foram oferecidas

Informação falsa aoMPpode virar

inquérito criminal contra Suzantur
Concessionária que opera transporte público em Mauá mentiu ao negar elo com firma que gerencia sistema de bilhetagem eletrônica
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PARCIALMENTE NUBLADO

O deputado federal Alex Manente
(Cidadania), que tem base eleitoral
em São Bernardo, foi escolhido co-
mo vice-presidente da comissão espe-
cial da Câmara que debate a regula-
mentação do uso medicinal do cana-
bidiol. A substância é derivada da ma-
conha e utilizada no combate ao au-
tismo, epilepsia, Alzheimer e Parkin-
son. Segundo ele, até mesmo os par-
lamentares da ala mais conservadora
são favoráveis à liberação do produ-
to para fins medicinais. Política 4

Moradores do Jardim Oratório,
em Mauá, aguardam a entrega de
900 moradias populares. Previsão
era que conjunto estivesse pronto
em 2017, mas já foi adiado sete ve-
zes. Prefeitura afirma que 64,72%
das obras estão concluídas e esta-
belece o dia 14 de outubro de
2020 como o novo prazo limite pa-
ra a finalização. Setecidades 1

A meta da Prefeitura é atingir a
maior arrecadação de óleo de cozi-
nha usado do mundo e entrar para
o Guinness Book. Para isso, será ne-
cessário recolher 60 toneladas do
produto, que, posteriormente, se-
rão recicladas pelo Instituto Triân-
gulo. Escolas e entidades partici-
pantes vão receber prêmios, inclu-
sive em dinheiro. Setecidades 3

A oferta de 800 vagas des-
tinadas a pessoas com mais
de 45 anos gerou fila de
600 metros em São Bernar-
do. Compareceram 3.542
candidatos. Economia 5

ENCONTRO DE GERAÇÕES

Campeãoda1ª edição dos Jogos Escolares de

Sto.André vê neto repetir feito 50 anos depois

Crianças que passaram por cirurgia
no Hospital Christóvão da Gama, em
Santo André, chegaram de carrinho
ao centro cirúrgico. Personagem Sen-
ninha fez companhia. Setecidades 1
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Miguel Garofalo Setecidades 2

ÍNDICE COLUNAS

A Suzantur, concessionária do
transporte público em Mauá, pode-
rá responder cível e criminalmente
por ter mentido em inquérito que
apura possíveis irregularidades. O
Diário revelou que a empresa pres-
tou informação falsa ao MP (Minis-
tério Público) ao negar elo com a fir-
ma Bus Fácil, que gerencia o siste-
ma de bilhetagem eletrônica na ci-
dade. Segundo o MP, se ficar com-
provado que a companhia trapa-
ceou, ela responderá por ‘sanções
da Lei de Improbidade Administrati-
va, inclusive na seara criminal’. Os
advogados da Suzantur alegaram
nos autos que a Bus Fácil não perten-
ce ao Grupo Suzantur; entretanto,
esse dado consta no site da emisso-
ra de bilhetes. Além disso, as duas
companhias têm o mesmo dono:
Claudinei Brogliato. Política 3

João Francisco Maza, 9 anos, inte-
grou a equipe de basquete do Colé-
gio Jatobá, campeã dos Jogos Esco-
lares de Santo André. O garoto repe-

tiu o feito de seu avô, Edson, que 50
anos atrás venceu na mesma modali-
dade, quando a competição foi reali-
zada pela primeira vez. Esportes 6
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