O Jornal Metro é impresso em papel certificado FSC, garantia de
manejo florestal responsável, e com tinta ecológica elaborada
com matérias-primas bioderivadas e renováveis pela gráfica Plural.
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PRATO FRIO...
PALMEIRAS BUSCA TAÇA
DA COPA DO BRASIL E
VINGANÇA EM CURITIBA

PELO RETORNO DOS
DIAS DE GLÓRIA

VERDÃO TENTA TÍTULO
NACIONAL APÓS 12 ANOS

SEM VIDA FÁCIL,
COXA PREPARA
‘INFERNO VERDE’ NO
COUTO PEREIRA

{pág 22}

SÃO PAULO
Quarta-feira,

11 de julho de 2012

Edição nº 1.341, ano 6
Mín 14°C
Máx 24°C
Se Bruno não levar gol,
o título é do Verdão

Punição a plano de saúde
deve melhorar serviço
ANS suspendeu a venda de 268 planos de 37 operadoras até que atendimento seja melhorado Clientes atuais
não serão prejudicados Prazo de atendimento foi principal motivo da proibição, que vigora a partir do dia 13 {pág 10}

‘Ecotoy Art’

Controle

Câmara muda
sistema de
presença para
vereadores
Senha será substituída por
digital para confirmar participação
de parlamentar em sessões {pág 02}

Pátio Paulista
perde alvará de
funcionamento

RECICLE A INFORMAÇÃO: PASSE
ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR

Shopping tem até o fim do mês
para regularizar estacionamento
e evitar interdição {pág 03}

Senado vota
hoje cassação
de Demóstenes
Materiais reciclados viram brinquedos em exposição na estação Paraíso do metrô {pág 02}
PATRÍCIA CRUZ/METRO

Plenário se reúne em sessão
secreta. Ele é acusado de mentir
sobre Carlinhos Cachoeira {pág 06}
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NOTAS
O número de acidentes entre o km 48 e
o km 50 do sistema
Anchieta-Imigrantes
caiu 50% entre março
e junho de 2012,
segundo a Ecovias.
Os dados também
apontam uma queda
de 90% no número de
acidentes envolvendo
caminhões. Para a
Ecovias, a diminuição
está relacionada com
a instalação de um radar que flagra caminhões e ônibus na
pista da esquerda.

O candidato do PSDB,
José Serra, foi multado em R$ 15 mil por
propaganda antecipada. Segundo a Justiça
Eleitoral, ele foi beneficiado pela divulgação de um site e de
um perfil no twitter.
É a quinta multa imposta a Serra este ano.

Cotações
Dólar

Euro

+ 0,44%
(R$ 2,03)

- 0,23%
(R$ 2,50)

Bovespa

Selic
(8,5%)

www.readmetro.com
QUARTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2012

Vereador vai marcar
presença com digital
Após denúncia de que assessores confirmavam participação no lugar de parlamentares,
Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Paulo anuncia mudanças a partir de agosto
PADUARDO / FUTURA PRESS

A Mesa Diretora da Câmara
Municipal de São Paulo decidiu ontem acabar com o
uso de uma senha para que
os vereadores marquem a
presença nas sessões ordinárias. A parir de agosto,
quando acaba o recesso
parlamentar, os nomes dos
vereadores serão marcados
apenas com o uso de biometria (impressão digital).
Um terminal ao lado do
elevador de uso exclusivo
dos parlamentares usado
para assinalar nomes no
painel eletrônico também
será retirado.
Outras mudanças, como
o fim o prazo de quatro horas para confirmar a presença em plenário e exigir
que o parlamentar confirme a presença no fim da

“O trabalho do
vereador não se
resume à presença
nas sessões
ordinárias.”
JOSÉ POLICE NETO

Reunião extraordinária decidiu mudanças

sessão para que ele não tenha desconto no salário
ainda serão debatidas pelos
vereadores e terão de ser

MP quer R$ 20 mi
por maus-tratos a
moradores de rua
O MP (Ministério Público)
entrou com uma ação contra as abordagens da GCM
(Guarda Civil Metropolitana) a moradores de rua.
A Promotoria pede que a
prefeitura seja condenada
a pagar indenizações de R$
20 milhões por considerar
as abordagens truculentas.
Além disso, alguns agentes
são acusados de furtar pertences dos moradores no
centro da capital.
Segundo o MP, a ação
dos guardas teria sido estabelecida por meio de metas
pela Secretaria de Segurança Urbana. “A limpeza de
moradores de rua, principalmente os que ficam em
locais de maior visibilidade
era uma recomendação interna”, relata a ação.

- 3,05%
(53.705 pts)

As estradas estaduais de
São Paulo registraram 28
mortes em acidentes durante o feriado prolongado
de 9 de julho. Segundo o
balanço, divulgado ontem
pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual), 503 pessoas
ficaram feridas.
Entre as mortes, 11 foram consequência de coli-

sões frontais entre veículos, o que, segundo a polícia, evidencia a falta de
prudência dos motoristas.
Além disso, quatro pessoas morreram atropeladas nos acostamentos das
rodovias.
A polícia autuou 233
motoristas por embriaguez
ao volante. No total, foram
PATRÍCIA CRUZ/METRO

Exposição mostra brinquedos feitos com lixo reciclado

ALEXANDRE PEREIRA, PROMOTOR

FALE COM A REDAÇÃO
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Salário
mínimo
(R$ 622)

presença, ocorrem 10 dias
depois de o jornal “O Estado de S. Paulo" revelar que
que funcionários da Câma-

Estradas registram 28 mortes

Segundo o depoimento
de guardas civis à Promotoria, eles são monitorados
por câmeras na região central. Caso não cumpram a
ordem de expulsar os moradores de rua, são advertidos. Para a Promotoria, tal
ordem, reforçada pelos depoimentos, reflete uma
“política pública higienista” do município.
Em nota, a Secretaria de
Segurança Urbana informou que ainda não foi notificada. METRO

“Ordem interna
determina que
GCM os impeça
de deitar em
bancos.”

aprovadas em plenário.
As alterações, que segundo a Câmara têm o objetivo
de aprimorar o controle de

O jornal Metro circula em 22 países e tem alcance diário superior a 20 milhões
de leitores. No Brasil, é uma joint venture do Grupo Bandeirantes de Comunicação
e da Metro Internacional. É publicado e distribuído gratuitamente de segunda a
sexta em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre,
ABC, Santos e Campinas, somando mais de 480 mil exemplares diários.

ra marcavam presença para
vereadores ausentes. Cada
falta rende desconto de R$
465 na folha de pagamento.
“Vamos debater com todos os vereadores e estabelecer critérios mais racionais para aferir o trabalho
dos parlamentares”, diz o
presidente da Câmara, José Police Neto (PSD). “O
trabalho dos vereadores
não se resume às sessões.
Eles participam de comissões, CPIs e diversas outras actividades.” METRO

EXPEDIENTE

aplicadas 17,6 mil multas.
O excesso de velocidade
foi o tipo de infração mais
cometida durante o feriadão. Foram 27,6 mil multas. Mais de 1.100 veículos
foram apreendidos.
Cerca de 2.700 documentos de veículos foram
recolhidos por irregularidades. METRO

‘Ecotoy’ traz
obras com
lixo reciclado
A estação Paraíso do metrô recebe no mês de julho
a exposição “Ecotoy Art”,
com brinquedos feitos a
partir de lixo reciclado.
Com a sustentabilidade
como tema, 13 artistas
apresentam suas obras até
dia 31. METRO
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