
▼ TEMPO

Os novos rumos
do velho e bom

rock’n’roll

Mín. 7º
Máx. 27º Setecidades 2

Faltam bons
roteiristas
de cinema

Dicas para tornar
as férias ainda
mais divertidas

Criança vence a luta pela vida
Menino que teve 81% do corpo queimado em restaurante batalha agora para diminuir cicatrizes

Claudinei Plaza
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▼ SÉTIMA ARTE

EXEMPLAR DO ASSINANTE

Nesta edição 86 páginas

Editorial: Lição de vida

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia

Claro a
parcialmente
nublado

▼ Comerciantes de cinco shop-
pings do Grande ABC recla-
mam do sumiço de itens nas
praças de alimentação. Lista
de utensílios furtados abrange
desde pratos e copos até obje-
tos inusitados, como cumbu-
cas para saladas, barcos de ma-
deira para comida japonesa e
torres de chope. Desperdício
de descartáveis também inco-
moda lojistas. Setecidades 1

Nario Barbosa

▼ Na era do celular, ainda há
quem prefira os telefones pú-
blicos, seja por hábito, neces-
sidade ou pelo custo mais bai-
xo das ligações. Especialistas
estimam que o uso de ore-
lhões caiu 40% na última dé-
cada, mas a queda não é sufi-
ciente para que a população
deixe de utilizá-los. Grande
ABC dispõe de 15.919 equi-
pamentos. Setecidades 2

Restaurante japonês serve em pratos de plástico para diminuir prejuízo

▼ Pesquisa aponta que as fa-
mílias da Classe B deverão
gastar, em média, R$ 1.530
neste ano com itens de bele-
za e limpeza pessoal. Produ-
tos para homens represen-
tam apenas 8% do fatura-
mento no setor. Economia 6

Heuler Andrey/AE

▼ Negócios com baixo investi-
mento são os que mais cres-
cem no setor de franchising.
Valor para abrir uma micro-
franquia varia entre R$ 4.000
e R$ 50 mil, mas modalidade
requer dedicação em tempo
integral. Economia 1
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▼ PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO ▼ TELEFONE PÚBLICO

▼ HIGIENE PESSOAL▼ FREUDENBERG-NOK ▼ RETORNO RÁPIDO

▼ Empresas apostam em no-
vos modelos de negócios, co-
mo a venda por consignação,
para retomar lucros e clientes
perdidos após a crise econô-
mica de 2009. Mercado deve
movimentar R$ 5,4 bilhões
neste ano. Economia 5

▼ RECUPERAÇÃO

▼ Robinho e Neymar foram
substituídos por Jadson e
Fred, que marcaram os dois
gols do Brasil no empate com
o Paraguai no Estádio Mario
Kempes, em Córdoba. Equipe
de Mano Menezes soma ago-
ra dois pontos. Esportes 1 e 2

▼ COPA AMÉRICA ▼ ILLUMINATUS

Em pleno aniversário
de 3 anos, garoto de
São Caetano foi atingi-

do pelo fogo do réchaud de
uma galeteria e viu sua vida
transformar-se em exemplo
de luta pela sobrevivência. A
criança já passou por 56 cirur-
gias em um ano e quatro me-
ses, e deverá ser submetida a
outras 25 intervenções para
minimizar as marcas deixa-

das pelas chamas em quase
todo o corpo. Cada uma das
operações custa R$ 5.000 à
família, que arca com o ônus
porque plásticas são conside-
radas procedimentos estéti-
cos pelas empresas de planos
de saúde. Além dos danos físi-
cos, acidente deixou marcas
no emocional do menino,
que teme o retorno à escola.

Setecidades 5

A encarregada de Recursos Humanos Adriana Mary Hayashi, 30, beija o filho de 4 anos, que teve o corpo incendiado por garçom durante almoço de aniversário

Clientes furtam
talheres e até
barca de sushi

Orelhões,
alguém se

lembra deles?

Atacante Fred comemora o gol que evitou a derrota da Seleção Canarinho aos 44 minutos do segundo tempo

Produtos
consomem

4,5% da renda
▼ Empresa de Diadema pre-
vê lançar 1.200 produtos
até o fim do ano para vencer
briga contra importados e
elevar a participação da uni-
dade no mercado. Em 2010,
a líder global registrou alta
de 23%. Economia 4

Autopeças
amplia oferta

de itens

Vale investir
em franquia de
baixo custo?

Setor de
brindes tenta

driblar má fase

Reservas
salvam a
Seleção ▼ Prefeitura vai fiscalizar con-

tas da empresa responsável pe-
lo gerenciamento das residên-
cias terapêuticas e do Hospital
e Maternidade São Lucas des-
de novembro. Política 3

Ribeirão Pires vai
auditar serviços

de Saúde

▼ Alunos têm mais interesse
em lidar com as câmeras do
que em desenvolver histórias.
A maioria tem boas ideias de
filme, mas se confunde na ho-
ra de passá-las para o papel, re-
vela professora da Escola Livre
de Cinema e Vídeo. Cultura 1
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