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Em comemoração aos 64 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, ex-combatentes residentes no Grande ABC participam hoje de manhã de desfile
cívico em Santo André. O veterano Miguel Garofalo é um dos organizadores da solenidade, que deve reunir cerca de 1.000 pessoas. Setecidades 4

▼ TEMPO
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Mín. 16º
Máx. 29º Setecidades 2

▼ A Escola Livre de Cinema e
Vídeo de Santo André rea-
bre as portas na próxima se-
gunda-feira, após oito meses
de reforma. Cultura & Lazer 1

▼ 58 PÁGINAS

Nário Barbosa

EXEMPLAR DO ASSINANTE

PREÇO PROMOCIONAL: R$ 1,00

Mauaense defende
em casa liderança
na Segundona

Página 2

Médicos multados
por letra ilegível
em receituários

Setecidades 7

▼ Os comerciantes de flores do
Grande ABC estão satisfeitos
com o crescimento das vendas
nos últimos dias, em razão do
Dia das Mães. Setecidades 4

Gasolina retirada de
automóvel tem alta
dose de benzeno

Setecidades 6

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia

Nublado a
parcialmente
nublado

Andréa Iseki

Azulão estreia com derrota

www.dgabc.com.br

▼ Técnicos do governo têm
que pensar antes de reduzir os
ganhos dos humildes que se
empenharam para formar um
patrimônio. 1º Caderno 2

Mauá humilha seus pacientes
Espera no Hospital Nardini chega a 8 horas e, cansados, muitos vão embora sem atendimento

▼ LUTO EM S.CAETANO

▼ O Palestra tenta diante do
Taboão da Serra, às 11h, fo-
ra de casa, reabilitar-se na
Segunda Divisão do Cam-
peonato Paulista. Página 3

▼ MEMÓRIA

Luan (à dir.), atacante do São Caetano, criou uma das chances de gol, mas o time sentiu a falta de ritmo

GP espanhol
é esperança
de reação

▼ A indústria automobilísti-
ca sofreu em abril redução
de 6,9% na produção de veí-
culos e 13,7% no número de
licenciamentos. Economia 1

▼ Ferrari, McLaren e BMW
Sauber esperam recuperar o
terreno perdido na F-1 deste
ano. Amanhã acontece o GP
de Barcelona. Página 6

▼ CINEMA E VÍDEO ▼ SETOR AUTOMOTIVO ▼ ARTIGO ▼ MOVIMENTO INTENSO

▼ SEMINÁRIO

▼ O São Caetano começou
com o pé esquerdo sua parti-
cipação na Série B do Cam-
peonato Brasileiro. Ontem

à noite, no estádio Marcelo
Stefani, em Bragança Paulis-
ta, o time do técnico Sérgio
Soares estreou com derrota

para o time da casa, por 2 a
0. Os gols foram marcados
por Bill, ambos no primeiro
tempo. Páginas 1 e 2

Palestra
tenta hoje a
reabilitação

▼ O Programa Mananciais do
governo do Estado, que pre-
tende investir R$ 1,22 bilhão
na recuperação de cinco ma-
nanciais produtores de água,
será discutido hoje no Semi-

nário Manancial Legal, em
São Bernardo. A maior parte
dos investimentos será con-
centrada na Represa Billings,
que corta cinco cidades do
Grande ABC. Setecidades 1

Para atender à demanda, lojas de flores reforçaram o quadro de funcionários

▼ Ex-deputado federal e ex-
vice-prefeito de São Caeta-
no, o advogado Antônio Rus-
so, 76 anos, morreu ontem
de câncer. 1º Caderno 5

Apopulação de Mauá
enfrentou ontem
mais um dia de pa-

ciência e humilhação no Hos-
pital Municipal Nardini. A es-
pera por consulta médica du-
rou até oito horas e muitas
pessoas, cansadas, desisti-
ram e foram embora sem
atendimento. O empacota-

dor Pedro Jéferson Carvalho
Oliveira fez a ficha de atendi-
mento às 8h16 mas às
15h55 deixou o hospital
sem qualquer atenção médi-
ca. Entre os funcionários,
também há desconsolo. Fal-
tam médicos e auxiliares e
os equipamentos estão suca-
teados. Setecidades 3

Escola Livre
reabre na

segunda-feira

Caem venda
e produção
de veículos

Câncer mata
advogado

Antonio Russo

Poupança é
o seguro

dos humildes

Dia das Mães
mobiliza as
floriculturas

S.Bernardo discute
o futuro da Billings


