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Apauladas ●> PÁG. 7A

Paiefilho
surtamna
concessionária
>>AntônioSilva,48,eofilhoDanilo,22,atacaramapauladas11veículosnaBlancoMultimarcas, em
São Caetano, e feriram o dono da
loja e seu irmão. Motivo: após 5
meses,aBlanconãoteriatransferidoumPTCruisere,ontem,oferecidoR$10milamenospelocarro.
FOTOS ANDRÉ HENRIQUES/DIÁRIO DO GRANDE ABC

SeuBolso ●> PÁG. 1B

Trânsito ●> PÁGs. 3A a 5A

Estudante
morreao
prestar
socorro

Viagemecartãojá
sãovítimasdodólar
CARTÃOINTERNACIONAL –
quemjá usou vaireceber a fatura
nacotaçãoatual, masquem
aindairá utilizá-lo deverestringir
ouso ao mínimopossível

INFLAÇÃO–o dólar pressionaos
preçosde produtose matériasprimasimportadas. O melhoré
substituirporsimilaresnacionais
ou,se possível,adiaracompra

VIAGEM- uma saídapara quem
vaiaoexteriornospróximosmeses
écomprarmetade dos dólares
agoraedeixaros outros 50%para
osdias que antecederema partida

Acriseinternacionaliniciadanos
EUAcontaminouocâmbionoBrasil.OdólarchegouaR$1,96eoBanco Central anunciou a retomada
dosleilõesdevendadamoedaamericana–oprimeirodeveserrealizadohojeepodechegaraUS$500milhões. Após a informação, o dólar
recuou e fechou a R$ 1,93. “Com a
crise, os investidores estrangeiros
retiram o dinheiro do Brasil para
comprar títulos públicos americanos”, diz o economista AmirKhair.

REPRODUÇÃO

Amoeda
americana
subiu3,32%e
fechouaR$1,93
–foiaquinta
altaseguida

Fábio Carvalho da Silva (abaixo),
24anos,morreuanteontematropelado por um caminhão quando socorriamotoristadeumcarroquebrado na Marginal Pinheiros, perto da
PontedoJaguaré.Elefundoueatuavaem ONGdeamparoacrianças.

Elesededicavaao
trabalho,aosestudos
eaajudarosoutros.Ficofeliz
porqueohobbydeleera
ajudaraspessoas.Eledeu
avidaajudandoalguém.”

MARCELO XIMENEZ/AE

PedroPereiradaSilva,
paideFábio

Prefeituranega,
masusadados
sobretrânsito

ALEX SILVA/AE

>>Secretário dos Transportes diz
que números publicados ontem
pelo JT não são oficiais, mas usou
cifras em evento de que participou

VARIEDADES

Ônibusbazarnarota
daBeneditoCalixto

>>A artesã Sarah Silva, de 34
anos, e a professora de educação
física Thereza de Nicola Almeida,
de 43, contaram com a ajuda da
designerCarolinaBarbosa,30,paradarformaaoBazarBuzz.Tratase de um microônibus no qual os
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Eeleterá
vários
colegaslá
deIraty

Pesquisa
define
9tiposde
alcoólatra

EnquantoRoqueJúniorse
apresentavanoPalmeiras,
Luxadiziaquetrarámais
jogadoresdoclubeparanaense

Conclusõesvãoservir
debase para campanha
decombate ao alcoolismo
dogoverno britânico

freqüentadores da feira da Praça
Benedito Calixto, aos sábados,
em Pinheiros, podem comprar camisetas, porta-trecos, bolsas importadas, pingentes, brinquedos,
isqueiros, miniaturas, cinzeiros...
com preços entre R$ 1 e R$ 150.

>>MARIABERENICE
JÁFAZIAOITINERÁRIO

Teste ●> PÁG. 6A

IBGE ●> PÁG. 6B

AartesãAdriana Bruno foia
primeiraausarummicroônibus,
oMariaBerenice,nanafeirinha
daBenedito.Elavendebolsas

AlexandredeMoraes,
secretáriodosTransportes

Acidentes
commoto:
altade300%

Comidapara 27,4%das
criança:rótulo casastêm
reprovado
internet
PesquisadoCentroEstadualdeVigilância Sanitária concluiu que
76,6%dasembalagensdealimentos
para crianças vendidos em supermercados(papinhas,leitefluido,leite em pó, iogurte, sopa e mingau)
são irregulares. Os rótulos incentivamo consumodesnecessário, não
informam contra-indicações e prejudicamo aleitamento materno.

Nãoseicomoesse
estudofoiobtido.No
Brasil,surgemdocumentos
detodososlados.”

>>Número de ocorrências com
motociclistas nas estradas
paulistas subiu de 1,5 mil para
5,4 mil entre 2000 e 2007

Saúde ●> PÁG. 10A

Algas:águada
Sabespcom
cheiroegosto

1 De janeiro a julho houve
23,3 mortes, em média,
de motoqueiros, ao mês
2 Atropelamentos são
só 2% das ocorrências,
mas 28% das mortes

PAULO PINTO/AE

DonaLuizachega aSão Paulocom tudo

Amanhã:Jornal doCarro

MagazineLuizaabre44lojasdeumaveznacapital,dia22 ●> PÁG.5B
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