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Amamentação
traz benefícios
à saúde não só
do bebê, mas
da mamãe

Divulgação

Ferdinando Ramos 30/7/2012

FEM já
registra 350
músicas
inscritas; prazo
termina amanhã

Divulgação

Três filmes
renovam
grade de
cinema em
Rio Preto

VIDA & ARTE 5C
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DIÁRIO DA REGIÃO
◆

FUNDADOR: Euphly Jalles

Ano 63

Nº 17.944

Saltador de
Rio Preto
estreia hoje

Futebol feminino
pega o Japão
por vaga na semi

Mauro Vinicius, o Duda,
disputa, a partir das
15h50, a eliminatória do
salto em distância dos
Jogos Olímpicos Pág. 9A

Partida contra o atual
campeão mundial será
às 13h. Quem vencer
enfrentará o ganhador de
França e Suécia Pág. 11A

◆

São José do Rio Preto

DIRETOR-PRESIDENTE: Norberto Buzzini

◆

Sexta-feira, 3 de agosto de 2012

◆

R$ 2,00

Judô comemora
mais um bronze
Mayra Aguiar (foto) garantiu lugar
no pódio na categoria até
78 quilos. Foi a terceira medalha
brasileira na modalidade Pág. 11A
Franck Fife/AFP 2/8/2012

Candidatos de Rio Preto guardam
R$ 788 mil ‘debaixo do colchão’
Vinte e cinco candidatos a vereador e a prefeito declararam à Justiça Eleitoral que guardam R$ 788 mil em dinheiro vivo, fora do banco ou de fundos de investimento. Entre os vereadores, Jorge
Menezes está no topo da lista, com R$ 100 mil em espécie, seguido de Eduardo Piacenti (R$ 52 mil), Oscarzinho Pimentel (R$ 45 mil), Nelson Ohno (R$ 30 mil) e Marco Rillo (R$ 9 mil) Pág. 3A
Pierre Duarte 2/8/2012

Aposentado
morre após ser
atropelado em
ponto de ônibus

Prefeitura diz
que faixa de
pedestre ilegal
é apenas ‘teste’

Sorteio de ouro
e de viagens
é aposta para
o Dia dos Pais

Akira Iwakani, 80 anos,
estava sentado em um ponto de ônibus, em frente ao
Ibilce, quando foi atingido
por um veículo. Ele chegou
a ser socorrido, mas morreu
5 horas depois. Acidente teria sido provocado por mulher de 72 que avançou o
Pág. 3B
sinal de pare.

Em desacordo com o Código Brasileiro de Trânsito
(CBT), a Prefeitura de Rio
Preto mandou pintar faixas
de pedestre de azul e branco em cruzamentos da região Central de Rio Preto.
Em nota, Secretaria de Comunicação afirma que pinPág. 2B
tura é “teste”.

Shoppings de Rio Preto
esperam aumentar em até
22% as vendas para o Dia dos
Pais com promoções que incluem de viagens a sorteio
de barras de ouro. Comércio
da área central vai funcionar
em horário especial. Pág. 6A

Ética esquece
Oscarzinho
e ‘investiga’
abaixo-assinado

Sergio Isso 2/8/2012

Presidente da comissão
de inquérito formada para
apurar a conduta do vereador Oscarzinho Pimentel
(PSL), acusado de crime sexual, afirma que abaixo-assinado entregue por sindiPág. 4A
cato é “fajuto”.

COVARDIA Cosmo Peixoto (foto) foi preso acusado de roubar e matar
Sebastião Furtado; suspeito trabalhava na chácara da vítima Pág. 3B

HOJE

HABEAS CORPUS Modelos de órgãos humanos em isopor
têm sido usados para suprir falta de cadáveres em aulas de
anatomia na Faculdades de Medicina de Rio Preto Pág. 5B

Pág. 4A

CADERNO CLASSIFICADOS 1.007 OFERTAS
VEÍCULOS
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Lobista diz
que Tavolaro
ganhou Passat
de empresa

960 mil

acessos/mês

(fonte: Google
Analytics)
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