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INSS dá correção
salarial a 80 mil
pensões no ABC
No Brasil, serão beneficiados 491 mil; diferença
não paga entre 1999 e 2009 será escalonada

O
Outdoor do Sindicato dos Delegados alerta para a falta de segurança em São Paulo e divulga contatos do governador

▼ SINDICATO PROTESTA

Delegados de SP recorrem a
outdoor para pedir segurança
O Sindicato dos Delegados
de Polícia de São Paulo iniciou
campanha que pede mais investimentos na Segurança. A
▼

entidade sugere à população
que cobre o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e por isso
divulgou em outdoors sua con-

ta no Twitter, além do telefone
do Palácio dos Bandeirantes.
Governador não se pronunciou sobre o caso. Setecidades 4

INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai corrigir, a
partir de janeiro, os valores
de 80 mil segurados do

Grande ABC que recebem
benefícios por incapacidade
(auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), concedidos entre 1999 e 2009.

Em todo o País, são 491 mil
casos com direito à diferença. Previdência avisará por
carta e pagamentos obedecerão cronograma. Economia 8

▼ PRÊMIO DE R$ 21,5 MI

▼ RESÍDUOS SÓLIDOS

▼ TELEFONIA CELULAR

Lotérica de Só 3 cidades Operadoras
São Bernardo têm planos são liberadas
faz milionário elaborados a vender chips
▼ Saiu em São Bernardo o prêmio de R$ 21,5 mi da Mega-Sena. Ganhador ainda não buscou o dinheiro e dono da lotérica, dentro de atacadista em Piraporinha, espera ampliar movimento.
Setecidades 4

O prazo para a entrega do
Plano de Resíduos Sólidos venceu ontem. Na região, apenas
Santo André, São Bernardo e
Ribeirão Pires cumpriram. Sem
estudo não há liberação de verbas para a área. Setecidades 4
▼

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações)
autorizou as operadoras Claro, TIM e Oi a retomar as
vendas de novas linhas de
celular. A proibição durou
11 dias.
Economia 6
▼

giro esportivo
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Gaúcha se
recupera e
traz bronze
A gaúcha Mayra Aguiar
conquistou ontem a terceira
medalha do judô brasileiro
na Olimpíada de Londres.
Ela se contundiu nas semifinais, mas recuperou-se na
disputa pelo bronze, quando bateu a holandesa Marhinde Verkerk. Esportes 1

▼

Futebol feminino
decide vaga contra
seleção do Japão

Esportes 1

Mayra sentiu a contusão no cotovelo, mas garantiu a medalha de bronze

Cielo nada
para manter
hegemonia

Esportes 4
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Nesta edição 40 páginas

Editorial: Cortinas já estão abertas

Esportes 4

▼ TEMPO

Parcialmente
nublado a
claro

Mín. 16ºC
Máx. 28ºC

Setecidades 2

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia

▼ MENSALÃO

▼ SANTO ANDRÉ

Supremo vai Comando no
julgar todos Legislativo dá
os acusados impugnação
▼

O julgamento do Mensalão
teve início ontem, no STF (Supremo Tribunal Federal). O
pedido de desmembramento
do processo foi negado e os
38 réus serão julgados juntos. Na Câmara, o presidente
Marco Maia (PT) garante que
Casa seguirá ritmo normal de
trabalho.
Política 10 e 11

▼

Atual campeão olímpico
e mundial dos 50 m livre,
César Cielo cai na água hoje como favorito ao ouro.
Ele terá a companhia de
Bruno Fratus, que nas eliminatórias fez o melhor tempo da carreira. Esportes 3

Ribeirão Pires tem
hoje à noite show
gospel com cantor
André Valadão

Rotatividade em
secretaria gera
crítica de Bonome
em Santo André

Alex Manente diz
que manterá tarifa
de ônibus e Marinho
pede voto a tucano

▼

Ramalhão joga no Técnico do Tigre é
Bruno Daniel com mantido, apesar das
os portões fechados 3 derrotas seguidas

Lotérica onde aposta foi realizada faz propaganda do prêmio milionário e espera incentivar mais pessoas a jogar

Cultura & Lazer 4

Eleições 3

Os ex-presidentes da Câmara de Santo André Luiz Zacarias (PTB), José Montoro Filho, o Montorinho (PT), e Sargento Juliano (PMDB) foram
considerados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) inaptos
a concorrer à eleição municipal. Eles entram hoje com pedido de liminar.
Eleições 3

Eleições 4

Ex-vereador ganha
licitação para fazer
reforma da Câmara
A empresa do ex-vereador
Sérgio Ortiz (PMDB) foi a
vencedora da licitação para
reformar a Câmara de Ribeirão Pires. Obra vai custar
R$ 681 mil.
Política 9
▼

