www.folhadaregiao.com.br
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Araçatuba,SÁBADO, 10 de setembro de 2011

Felipão entrega
contrato, mas
diretoria não
quer demiti-lo

Araçatubenses
tentam hoje no
basquete vaga
na Olimpíada

Desfalcado,
Santos enfrenta
o Cruzeiro
hoje na Vila
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A ARMADILHA DO CONSIGNADO

Empréstimo ‘fácil’
de R$ 50 milhões
dificulta a vida
de aposentados
MULHER

Valdivo Pereira/Folha da Região - 05/09/2011

Aposentados e pensionistas de Araçatuba têm R$ 50 milhões em dívidas de empréstimos consignados,
com desconto diretamente pelo INSS. Apenas de janeiro a agosto, foram emprestados R$ 28,3 milhões. Em
muitos casos, o endividamento leva o segurado à inadimplência em outras contas. Procon alerta sobre assédio de correspondentes bancários nas ruas, assinatura de procurações e ofertas muito vantajosas. B5 e B6

A SAIA LONGA, QUE JÁ ERA UMA TENDÊNCIA NO GUARDA-ROUPA DE INVERNO, VIROU
PEÇA-CHAVE DO VERÃO. VERSÁTIL, CAI BEM EM LOOKS DO DIA A DIA E DE FESTAS. B8

Lázaro Jr./Folha da Região - 09/09/2011

Professora
e escritora
Lúcia Piantino
morre aos 67

Vida
Superação

A cantora Bianca Toledo prepara um livro e um videodocumentário sobre drama
que viveu recentemente. Ela
ficou 52 dias em coma e
quatro meses internada em
estado grave. “Desejo mostrar que ainda existem milagres, que existe esperança
para pacientes à beira da
morte”, declara. C1

C2

Motorista da
Prefeitura de
Araçatuba
atropela homem
B7

Jovem diz que
foi confundido
com ladrão e
agredido por PMs
ESTRAGO Incêndio que atingiu área nos bairros rurais Córrego Fundo e Pau Lavrado, em Birigui, destruiu aproximadamente 20 hectares de uma plantação de milho; prejuízo é estimado em R$ 25 mil. B7

B1

Câmara aprova
Dengue pode ser supersalário
Veterinário é
No GP da Itália, Folha lança
preso com notas causa da morte para prefeito de
Red Bull enfrenta amanhã nas
Pereira Barreto
bancas coleção falsas de R$ 50 de aposentada
um de seus
A3
em Araçatuba
‘Criar & Vender’ em Andradina
pontos fracos

Editorial
Mototaxista ficha suja deve
ser banido. O mesmo vale para quem faz a legislação. A2

Em seis edições do Grande Prêmio da Itália, nenhum piloto da
Red Bull, líder da temporada,
conseguiu vaga na primeira fila
do tradicional circuito. A6

Dez fascículos ensinam a produzir artigos como velas, embalagens e acessórios. Quem adquirir primeiro volume amanhã leva gratuitamente o segundo. B4

Médico veterinário foi flagrado
pela polícia vendendo nota falsa
a um prestador de serviços gerais. Ele tinha cerca de 1,2 mil
reais falsificados em casa. B4

Ignez Prates Imbernon, 76
anos, sofreu infecção no sistema nervoso central, que pode
ter sido provocada pela dengue. Exame vai determinar. B3

Artigo
O professor Roelf Cruz
Rizzolo comenta pesquisas
sobre neurônios. A2

Leitor
Lúcia Milani Piantino:
dedicação à educação e talento como escritora. A2

Periscópio
Presidente do PV diz que partido poderia contribuir mais
com a administração. A3

Sexualidade
Psicóloga afirma que para
maioria sexo anda muito
fraco e preguiçoso. C2
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