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Eles são pequenos,
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para a segurança
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AUDIÊNCIA NO STF

Polêmica
marca o debate
sobre feto com
anencefalia
O Supremo Tribunal Federal
(STF) foi palco ontem de uma
disputa de fé entre católicos e
evangélicos no debate sobre o
aborto de fetos com anencefalia. Alas contrárias e favoráveis travaram intensa discussão. Relator da ação que permitirá ou não a interrupção
da gravidez, o ministro Marco Aurélio Mello disse que o
STF ouvirá todos os lados antes de tomar a decisão.
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1797
ofertas de
novos e usados

FINANCIAMENTO. O levantamento foi desenvolvido em 70 cidades e nove regiões metropolitanas do País

Brasileiro compromete
19% da renda com crédito
No topo da lista de produtos e serviços
estão eletrodomésticos, empréstimos para
pagamento de dívidas e peças de vestuário

Os brasileiros gastam 19% de
sua renda com o pagamento de
parcelas de financiamentos. Segundo estudo da Federação do
Comércio do Estado do Rio de
JaneiroedoIpsosPublicAffairs,
sobre a situação do crédito no

Brasil, no topo da lista de produtos e serviços financiados
estão eletrodomésticos, empréstimos para pagamento de
dívidas e artigos de vestuário.
A pesquisa ouviu consumidores em 70 cidades do País. C-5

NIRLEY SENA

BALNEABILIDADE

CONDOMÍNIOS

Índice piora,
apesar de
chover menos

Gás encanado
já é utilizado
em Santos

A balneabilidade das praias
de Santos piorou de janeiro
até a terceira semana de agosto deste ano, na comparação
com o mesmo período de
2007, segundo dados de coletas feitas pela Cetesb. Isso,
apesar da menor incidência
de chuvas na região.
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Cerca de 100 apartamentos
de Santos passaram a contar
com gás natural encanado.
A inauguração do sistema,
pela Comgás, ocorreu ontem. Segundo a empresa,
mais de 1.400 unidades já
estão preparadas para receber o gás.
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Destaque

Destaque

No espaço de 34 semanas, as
praias estiveram próprias para
banho, em média, em 46,2% das
coletas. Em 2007, no mesmo
período, o índice foi de 57,1%

A primeira etapa da instalação
da rede de distribuição do
produto deverá ser concluída
até outubro de 2009, segundo
a empresa

Técnicos vistoriam o sistema de abastecimento de gás natural do primeiro edifício de Santos a receber o produto. Serviço foi inaugurado ontem
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CUBATÃO

Reencontro. A saltadora Maurren Maggi pôde, enfim, rever a
filha Sofia, de 3 anos, ontem, em São Paulo. A menina, agora, quer que
a mãe ganhe mais duas medalhas: uma de ouro e outra, de prata. A
medalhista olímpica foi recebida com festa.
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WALTER MELLO

Vereadores
rejeitam
salário maior
Os vereadores de Cubatão rejeitaram ontem, por unanimidade, o projeto de lei da Mesa
Diretora da Câmara que reajustaria o salário dos parlamentares de R$ 4.817,70 para R$ 6.192,00.
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TÁ FRIO.

SÃO VICENTE

Foragido é
preso usando
nome falso
Foragido da Justiça havia 12
anos, Cícero Moreira da Silva
foi preso ao prestar declaração se passando por outra pessoa no 1o DP de São Vicente.
Pesquisa revelou uma extensa ficha criminal.
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Bom dia
José Roberto Serra pretende dar
mais dinamismo à administração da
Codesp, uma antiga reivindicação
A-2
da comunidade portuária.

Livro relata a arte
das bordadeiras
do São Bento

PARC. NUBLADO

Trabalho que resiste ao tempo. D-1

Mín.
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Dia começa com névoa, mas ainda
cedo o sol aparece.
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