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DIA 23/10 COMPRA VENDA

Comercial 2,4780 2,4800

Turismo 2,3500 2,6700

Paralelo 2,3600 2,6700

Fechou em baixa - 3,24%

DIA 23/10 COMPRA VENDA

Turismo 3,1585 3,1621

Mínima 20º

Máxima 33º

Chuvas Tarde e Noite

Muitas Nuvens

Mínima 20º

Máxima 31º

Uma denúncia levou guar-
das civis a localizarem no co-
meço da noite de anteontem,
numa mata entre o Jardim das

95 kg de drogas apreendidos

Drogas estavam enterradas em tambor

Orquídeas e o Cemitério Par-
que dos Lírios, um tambor en-
terrado com 95kg de maconha
e cocaína. Também foram

apreendidos no local, balanças
e 11 mil pinos vazios utiliza-
dos para armanezar drogas.

PÁGINA 12

Ontem à tarde, uma pes-
soa que fazia caminhada jun-
to a um canavial e uma mata
no bairro Santo Antonio do
Sapezeiro, zona rural da cida-
de, localizou o corpo de um

Corpo é encontrado perto

do bairro Sapezeiro

O corpo foi recolhido ontem à tarde

homem em avançado estado
de decomposição. Avisou a PM
que acionou o Instituto de
Criminalística (IC). Sem iden-
tificação, constatou-se tratar
de um homem de estatura

alta, que trajava apenas ber-
muda e possuía tatuagens nos
braços e deveria estar no lo-
cal pelo menos há 20 dias. Foi
levado para necropsia no ce-
mitério Parque Gramado.

Divulgação

Rosangela Luciano

As secretarias de Meio
Ambiente e de Obras e
Serviços, continuam com
a ações para a implanta-
ção do Parque dos Jaca-
randás, área localizada no
bairro Mollon, Zona Leste
do município. Máquinas,
caminhões e servidores da
Administração Municipal
atuam na movimentação

Prosseguem as obras no

Parque dos Jacarandás

Obras prosseguem no parque do Mollon

de terra, formação de espe-
lho d'água, intervenções de
topografia e demais projetos
previstos.

 O Parque dos Jacarandás
é implantado em uma área
de 56 mil metros quadrados
entre as ruas José Jorge Pa-
trício, do Estanho e do Cé-
sio. Conforme projeto prepa-
rado pela Prefeitura Muici-

pal, o espaço terá um lago
artificial, pista de cami-
nhada, viveiro de mudas,
equipamentos esportivos,
academia ao ar livre,
playground, espaço de
eventos, pista de Bici-
cross, área de estaciona-
mento, área de convívio,
bosque, sanitários entre
outras estruturas.

Divulgação

Fórum de Cidadania

debate na Cidade Nova

sobre o IPTU 2015
O tema principal da reu-

nião ordinária do Fórum de
Cidadania, realizada se-
gunda-feira, no salão soci-
al da Paróquia Imaculada
Conceição,  na Cidade
Nova, foi a atualização da
Planta Genérica de Valores
para o lançamento do Im-
posto Predial e Territorial

Urbano-IPTU de 2015. O
coordenador do Fórum,
Antonio Salustiano Filho,
afirmou que não haverá
nenhuma ação para impe-
dir o aumento do IPTU.
“Nossa discussão é com re-
lação à legalidade dessa
revisão”, disse.

PÁGINA 3

Proibida

lavagem

de túmulos
Devido ao longo período de

estiagem, a Prefeitura de
Santa Bárbara d'Oeste comu-
nica a população que a lava-
gem de túmulos nos cemité-
rios está suspensa provisori-
amente. A medida entrou em
vigor na última segunda-fei-
ra, dia 20, sendo permitida
apenas a limpeza com pano
umedecido. A medida foi ado-
tada para evitar desperdício
de água já que a região vem
enfrentando a crise hídrica.

PÁGINA 4

Tivoli

realiza

simulado
O Tivoli Shopping, preocu-

pado com a segurança e visan-
do aprimorar sua responsabi-
lidade em situações de emer-
gência, realizou ontem de ma-
nhã, o Simulado de Plano de
Abandono de Edificação. A si-
mulação abordou a ameaça de
bomba e evacuação total do
prédio. O trabalho, que  durou
menos de 30 minutos,  foi rea-
lizado pela Brigada de Comba-
te à Incêndio do Shopping e
contou com apoio da equipe de
Apoio Tático da Guarda Civil.

PÁGINA 7

O Brasil  registrou
176.137 tentativas de frau-
de em setembro deste ano,
aponta indicador da empre-
sa de consultoria Serasa Ex-
perian. A pesquisa conside-
ra as situações em que da-
dos pessoais são usados
para firmar negócios sob fal-
sidade ideológica. O núme-
ro significa que a cada 14,7
segundos ocorre uma tenta-
tiva de roubo de identidade
para fins ilícitos, como ob-
ter crédito com intenção de
não honrar pagamentos.

Na comparação com se-
tembro do ano passado, hou-
ve alta de 5,4% no indicador.
Também houve aumento de
0,2% em relação ao mês an-
terior. No acumulado do ano
(de janeiro a setembro), com-

Tentativas de fraude

ocorrem a cada 14,7

segundos no Brasil
parativamente ao mesmo
período de 2013, houve que-
da de 5,2%. Os economistas
da Serasa Experian explicam
a alta em razão do maior nú-
mero de dias úteis em setem-
bro deste ano.

O setor de telefonia é o
que apresenta maior núme-
ro de registros, com 67.019
tentativas de fraude, o que
equivale a 38% do total. O
setor de serviços (construto-
ras, imobiliárias, segurado-
res e serviços em geral) ficou
em segundo lugar, com
56.596 registros. Os bancos
também ficam entre os pri-
meiros do ranking, com
35.728 investidas contra o
consumidor, 20,3% do total.
O varejo, por sua vez, teve
13.397 registros de fraude.


