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▼ TEMPO

A aposentada Creusa Vilela Vargas convive desde o fim de semana com uma tora de 3 m em sua cozinha, no Jardim
Zaíra 2, em Mauá. O tronco, retirado de uma escola, despencou e rompeu a laje da residência. Setecidades 7
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Andréa Iseki
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Setecidades
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▼ 72 PÁGINAS

MP denuncia 30 da gestão
do prefeito Luiz Tortorello
Eles são suspeitos de desviar R$ 13 milhões do Executivo de São Caetano

▼ SUSTO

S.Paulo: Rogério
Ceni e Dagoberto
‘reforçam’ time
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Volante Chicão,
ídolo do Tricolor,
morre aos 59 anos
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EXEMPLAR DO ASSINANTE

PREÇO PROMOCIONAL: R$ 1,00

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia

Nublado
com
chuva

OMinistério Público
ofereceu à Justiça de-
núncia contra 30 in-

tegrantes das administrações
de Luiz Olinto Tortorello

(1997-2004) por supostas
fraudes ocorridas na Prefeitu-
ra de São Caetano. Segundo
o MP, os envolvidos teriam
provocado desvio de R$ 13

milhões aos cofres públicos.
O escândalo veio à tona no
ano passado, quando o em-
preiteiro Antônio José Cres-
soni revelou com exclusivida-

de ao Diário provável esque-
ma de fraudes em licitações
da Prefeitura. A Promotoria
pede que os denunciados se-
jam responsabilizados pelos

crimes de formação de quadri-
lha, falsificação de documen-
tos públicos, peculato, dispen-
sa ilegal de licitação e corrup-
ção passiva. 1º Caderno 3

Jô Rabelo

PPS de
Santo André

se alia a
Siraque

▼ MAIS UM

▼ MAIS UMA VEZ

▼ O grupo Pato Fu se
apresenta no próximo sá-
bado no palco do Espaço
de Eventos do Sesc Santo
André. O show dá conti-
nuidade à divulgação de
seu mais novo álbum, Da-
qui pro Futuro, lançado
em 2007. Página 1

Thiago Benedetti 17/6/06

Divulgação

www.dgabc.com.br

ESPORTES

▼ O tucano Diniz Lopes decla-
rou apoio a Oswaldo Dias (PT)
no segundo turno em Mauá. É
a primeira vez que um político
do PSDB subirá em palanque
petista na região. Desde a últi-
ma eleição, em 2004, é a quin-
ta mudança de lado de Diniz,
que já apoiou Chiquinho do
Zaíra (PSB) e o prefeito Leonel
Damo (PV). 1º Caderno 6

Diniz muda de
lado de novo
e agora apóia

petista

▼ MAUÁ

▼ O PPS de Santo André está
ao lado do PT no segundo tur-
no da eleição municipal. O
partido que esteve com o pre-
feiturável Raimundo Salles
(DEM), terceiro colocado no
primeiro turno, anunciou on-
tem apoio ao petista Vander-
lei Siraque, cuja coligação en-
volveu dez partidos no pri-
meiro turno. 1º Caderno 5

Time da região (esq.) se impôs sem dar chance de reação ao adversário

▼ Prefeiturável do PSDB em
São Bernardo, Orlando Mo-
rando passou a tarde na Rua
Marechal Deodoro pedindo
votos e, diante do questiona-
mento de alguns eleitores so-
bre a possibilidade de rever-
ter a vantagem do adversá-
rio, não poupou provocação:
“De virada é mais gostoso”,
declarava. 1º Caderno 4

Morando
tem certeza
da virada

▼ SÃO BERNARDO

▼ Três homens foram presos
em Santo André depois de rou-
bar um carro na Vila Linda. O
trio estava em uma Kombi usa-
da na campanha do petista
Luiz Marinho, candidato do
PT à Prefeitura de São Bernar-
do. Foram presos Ernane Ger-
mano de Oliveira, Renato Da-
niel de Araújo e David Duarte
de Siqueira. 1º Caderno 3

Trio usa Kombi
de campanha

em roubo

▼ DUPLA FUNÇÃO

▼ Os 235 mil aposentados do
Grande ABC e os 14,2 milhões
do País terão de esperar um
pouco mais pelo aumento de
seus benefícios mensais, como
propõe o projeto de lei do sena-

dor Paulo Paim. A espera de
cinco anos foi prolongada
mais uma vez ontem, com o
cancelamento da votação pela
Comissão de Assuntos Sociais
do Senado. Economia 1

Adiado aumento
para aposentados

▼ Os bancários entram hoje no
segundo dia de greve. Ontem,
cerca de 3.000 agências fica-
ram fechadas em todo o Brasil.
O Sindicato dos Bancários do
ABC informou que a paralisa-
ção na região teve adesão de
65% da categoria. Economia 4

Bancários
continuam
em greve

▼ REAJUSTE SALARIAL

▼ O governador José Serra
aprovou ontem a Lei Esta-
dual 13.226, que cria o ca-
dastro para o bloqueio na
casa do consumidor de tele-
fonemas de empresas de te-
lemarketing no Estado de
São Paulo. Economia 5

José Serra
põe limite nos
telefonemas

▼ TELEMARKETING

▼ O São Bernardo venceu
ontem o Pinheiros no Po-
liesportivo por 3 sets a 0 e
empatou o playoff. Ama-
nhã é a decisão da vaga à
final paulista de vôlei no
mesmo ginásio. Página 6

S.Bernardo
vence e joga
para ir à final

▼ França (foto), Portu-
gal, Bósnia-Herzegóvi-
na, México e Brasil abri-
gam cidades com rotinas
transformadas por rela-
tos de aparições da Vir-
gem Maria. Páginas 4 a 8

Conheça os
santuários
de Maria

Pato Fu
mostra CD
na região

▼ Neste fim de semana, a
Vila de Paranapiacaba es-
tréia seu 1º Festival de Ci-
nema, baseado na pre-
miação de curtas produzi-
dos por alunos da Escola
Livre de Cinema e Vídeo,
e explora seu potencial
de ‘Gramado’. Página 6

TURISMO

Festival de
cinema

agita a Vila

CULTURA & LAZER


