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EDUCAÇÃO

Plantio de árvores mobiliza
os adolescentes nas escolas
Em comemoração ao Dia da Árvore, festejado amanhã, escolas
estimulam o plantio. Página 7

CCJ do Senado
aprova fim do
voto secreto
no Congresso

PROPAGANDA SONORA

Vereador pede
rigidez contra
poluição sonora
no município

Em votação simbólica e por
unanimidade, a Comissão de
Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem a Proposta de Emenda Constitucional que acaba com o voto secreto em todas as sessões do
Congresso. Para aprovar a
PEC, o relator da proposta,
senador Tasso Jereissati (CE),
abriu mão de seu texto - que
mantinha o voto secreto em
determinadas situações. A decisão, segundo o líder do governo no Senado, Romero
Jucá (PMDB-RR), não terá
reflexos nos processos que
envolvem o senador Renan
Calheiros. Página 8

Para Sérgio Carnevale (DEM),
limite do volume das propagandas deveria
ser de 45 decibéis
Para o vereador Sérgio Carnevale
(DEM), a lei que regula e disciplina a propaganda sonora no
município deveria ser mais rigorosa. Foi dele um projeto
substitutivo ao do prefeito Ne-

voeiro Junior (DEM) que limitava o volume máximo empregado
na propaganda sonora a 45
decibéis. Lei municipal limita o
volume dos carros de som a 80
decibéis. Última Página

Leis ficam inaplicáveis
por falta de fiscalização

O município tem leis que mais parecem enfeites de estante. Porque
não funcionam na prática. A falta
de fiscalização por parte da prefeitura inviabiliza sua aplicação. É o

caso, por exemplo, da “Lei FechaBar”, da “Lei das Filas de Bancos” e da “Lei da Propaganda Sonora”. Elas existem, mas só no papel. Última Página

Carteiros
podemvoltar
aotrabalho

Governotira
Bolsa Família
de quatro mil

A ECT ajuizou no Tribunal Superior do Trabalho pedido de julgamento da greve dos carteiros, e
paralisação pode chegar hoje ao
fim. Página 4

Foram canceladas 4 mil famílias
no Brasil e 2,1 mil famílias em São
Paulo. Quem perdeu o benefício
em Rio Claro já procura a Prefeitura. Página 5

Há 62 anos,
Agroceres
lidera com
tecnologia
Carros de som não poderiam elevar volume acima de 45 decibéis. Lei permite até
80 decibéis, conforme projeto substitutivo do prefeito Nevoeiro Junior

Golpistas pedem R$ 20 mil a aposentada

Mais uma rio-clarense foi vítima do golpe do falso seqüestro. A aposentada conta
que o interlocutor exigia R$
20 mil de resgate para que a
filha dela fosse libertada e
que uma voz de fundo pedia
socorro, simulando ser a seqüestrada. A vítima contactou a polícia. Página 10

ROUBOS
Polícia registra três
assaltos no município
Página 10

INTERVALO

Festa do Peão

traz Maycon

e Renato

Página 9

TRÂNSITO - Ciclistas, principais vítimas de acidentes, são orientados durante
a Semana Nacional de Trânsito, através de campanha no município. Página 3

ESPORTE

Atletas de
RC vencem
no Paulista
de Karatê

Dupla de São José do Rio Preto
abre hoje 16ª Festa do Peão de Santa
Gertrudes.

Antonio Roberto Bendilatti, mais
conhecido como Shú, e Cláudia
Kanashiro sagram-se campeões
em São Carlos garantindo vaga
na seleção paulista.
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