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DIARIO DO GRANDE ABC
Ricardo Olivefra faz
dois e Samos acaba
com invencibilidade
do Timão no Paulista
o

aracalite

L
Argentinos marcam
e garantem goleada
do Palinefras sobre o
Capivariano por 4 ai
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—.

Picado Ojíserra marcou

O Painaeiras goieou o Capivenaun
ICr 4 a 1, corem, los AIIknz Parque.
Aracalees argenúnra Cristaldu e alho
na balançaram as redes e [oram tia des
Esportas
taque, da panida.

Crise hídrica de SP chegou ao
fim, diz presidente da Sabesp
Cadualhjsm (2sf), 001cm, Ira Vás &i-
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:PREOCUPANTE

Na age

da seca.

ei,

lugar
Pcg-..a 8 saga las ou mmcc ares ‘arte alagsd..s der_a

Reiatóno da empresa
aponta 1 bhão de m’
de água airnrenado:
economia da popuação
ajudou superar prob’ema

a terra, mato eixo

agem

ou daranra d’a ‘largam

O presidente da Saksj, (Coinpa
edila dc Sancanseiico Básica, do Estario tia SioPaulo,, Jenui, Keinm’,, es
(aflijo, mil i’,ttirt Ira exclusiva sri
Diário que a crise hhhira chcuu ao
liii,. Segurilotk rriur,irio daciopie
Ia aponta 1 hilliáu de n’voos cúbicos
de água anirasrrlado o rquh dente
a 56% da capacidade O Lxcculivu
45Jn10u a ‘tia cca de dama, as
obras ensergaicinsa d, rsreilig’açiti
de sisicinasen ronseicoirnanio da
conto litotes tkirumiaamts

polaçào

do proitiema Mui
Ikiilos porçtootl

,upitaç1o
rala a
o iordtaiit’rdfciov
mm

sc-rão

extintos.

Seiecidadn 9

SEGURANÇA PÚBLICA

Região possui um
policial para cada
605 moradores e
delegado quer mais
OCnazakABC ‘cri’
dais (3.312 iniboura e 1 lflrusr
ou um pira md,, fi5 habirames. 1k’legado seurional ria San Bensardo
dii ‘lua aí oiro’ 1adei ia ser imdor e
Srrrridadea
que laIiani esr’dsis’s.

CONTRA A SOLIDÃO

Viúvos e solitários
se encontram em
igreja para troca
de experiências
Part anwmasr a solidão gerada
1wlanuflk ,lonnjuge o,, o.’paraçao,
a
a Diocese de Santo Aadrd realizou
quarta raliçio do Encontrão de Viii
Snnidadn 8
‘na e lkaar is S&

ESTRATÉGIA

COLUNAS

Bufês inovam para
se manter em tempos
de dinheiro curto

PALAVRA DO BISPO: Santwocnlo
settcidada 8
é rrrcaii&de latira
cANAL 1: A na aguda jarde mais
Cutmra&Larer 2
rio por prados

A ate

chegou ao acrar

de [estas.

ÚLTIMA NO ABC

(Jienies c,tão cor,, IXSUW dinheiro
os bufês adoram alternativas, corno
parrelamento em a, dez leal e
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RITMO CAUENTE
Casal de São Bernardo se
torna referência na bachala,
dança que une bolero, tango
e cha-chá.cha cuiuunraiasert

O I’ME (Piano Municipal de Caiu
maçais de Diauk’um lera protocola
do quarta (vira ria C’hnara. A cidade
e a unira na região que ainda não
elaixarou o doconientu. Política 3

atraias,
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mudanças no cardápio. Há inclusive
&aaomÍa 6
caso, de [atamento.

Diadema entrega
na quinta conjunto
de normas para o
ensino na cidade
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EDITORIAL
liquido e certo
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FESTA crise chega a forçar o f,xlrmaa.w de c-srabeleorr*ntos na regue
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