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CONGESTIONAMENTOS. Medidas envolvem mudança de hábito pelos motoristas e providências das autoridades

Especialistas apontam
soluções para o trânsito
FOTO DOUGLAS ABY SABER/ARTE ALEX SILVA

Eles sugerem ações coordenadas para evitar gargalos no
fluxo de veículos da região
Com uma elevada frota de
veículos, a região, principalmenteSantos,passouaenfrentar a rotina dos congestionamentos. Uma situação também decorrente dos recordes
na produção automobilística.
Paraespecialistas consultados
por A Tribuna, no entanto, essegargalopodeserenfrentado
com ações coordenadas e dispersas. E, em vez de declarar
guerra total nas ruas, sugerem
uma“táticadeguerrilha”. A-4

Frase
“Em Santos, o maior problema
é a lentidão em determinados
horários”
Jaime Waisman, professor de Engenharia
do Transporte Público da USP

Com uma frota estimada em um veículo para cada 2,9 habitantes, Santos tem a mesma proporção de cidades como Nova Iorque e Paris, mas não conta com o mesmo sistema viário

PERDA

LEGISLAÇÃO

Olavo Setúbal, do
Itaú, morre em SP

Veículo roubado isento de IPVA

ROGÉRIO PALATTA/AGÊNCIA GLOBO

Olavo Egydio Setúbal morreu
ontem, aos 85 anos, em São
Paulo. Presidente do Conselho
de Administração do Banco
Itaú e da holding Itaúsa, ele
também ocupou cargos públicos. Foi prefeito da Capital e
ministro das Relações Exteriores no Governo José Sarney. C-4

Será publicada hoje a lei que
dispensa do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de

Veículos Automotores (IPVA)
quem tiver o automóvel roubado ou furtado no Estado. San-

cionada pelo governador José
Serra em maio, a legislação foi
regulamentada.
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DEVOLUÇÃO
Se o tributo já tiver sido pago, o
proprietário do veículo roubado
pode solicitar a restituição

PAULO WHITAKER/REUTERS

VÔLEI FEMININO

‘Meninas de
ouro’ vivem
emoção nas
ruas da Capital

Destaque
Em nota, o presidente Lula
lamentou a morte do empresário

Setúbal: prefeito e ministro

Click
Cinema.

Queime Depois de Ler, um misto de filme de
espionagem e comédia pastelão, deu um toque animado à abertura do
Festival de Veneza deste ano, ontem. Como protagonistas, Brad Pitt e
George Clooney.
D-1

Assim como outros medalhistas que brilharam nos Jogos
Olímpicos da China, ontem foi
a vez da seleção feminina de
vôlei, ouro em Pequim, desfilar
pelas ruas de São Paulo sobre
um carro do Corpo de Bombeiros. O técnico José Roberto
Guimarães era um dos mais
entusiasmados: “Elas não têm
noção do que está por vir”. B-3

As jogadoras da seleção brasileira passearam pela Capital em carro do Corpo de Bombeiros: festa
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SENADO

SEGURANÇA

Entrega
dos kits tem
início hoje

Aprovado reajuste para
1,4 milhão de servidores

Praia Grande
criará Guarda
Ambiental

MAX ROSSI/REUTERS

A entrega dos kits aos inscritos na 5a Meia-Maratona A
Tribuna-Praia Grande começa hoje, na Rua Itororó, 27,
no centro de Santos.
B-4

Bom dia
A redução do déficit da Previdência
Social em hipótese alguma dispensará a necessidade de ser feita uma
A-2
reforma no setor.

O plenário do Senado aprovou, na noite de ontem, medida provisória que reajusta os
salários de 1,4 milhão de servidores, sendo 800 mil civis e
600 mil militares. Funcioná-

rios de diversas categorias serão beneficiados. A matéria
vai para sanção do presidente
Lula. Estima-se em R$ 7,5 bilhões o impacto do aumento
no Orçamento 2008.
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Oficializada a
candidatura de
Obama nos EUA

São Paulo perde e
dá adeus à disputa
sul-americana
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Ar quente e seco que atua na região
deixa o dia ensolarado.

Foi em convenção democrata. C-8

Derrota foi para o Atlético/PR. B-2
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A Guarda Civil Municipal de
Praia Grande terá um pelotão
para agir especificamente no
controle de invasões e na preservação ecológica.
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