
Conselho Tutelar investiga
suspeita de abuso em escola

ÍNDICE

Esta edição contém 22 páginas

1º caderno 6 páginas
2º caderno 2 páginas
Esportes 4 páginas
Caderno Z 4 páginas
Paulínia Arena Music 4 páginas
ClassiTotal 2 páginas

Fundador
Roberto Romi Zanaga
Diretor de Redação
Delvino Antonio Nunes

www.tododia.com.br

I S S N  1 8 0 7 - 9 5 0 4

Ano XIII - Nº 4.740

S
eg

un
da19

Outubro

2009

COLUNISTA ESP.03

Flávio Scavassa

Monstrengo sem cabeça
Para nós que
acompanhamos
mais de perto o
Campeonato
Paulista da Série
A-2, a fórmula de
disputa para 2010
não soa muito...

1º - Mark Webber
2º - Robert Kubica
3º - Lewis Hamilton
4º - Sebastian Vettel

GP DO BRASIL

Sport 2 x 0 Corinthians
Palmeiras 0 x 2 Flamengo

Grêmio 2 x 0 Coritiba
Fluminense 2 x 2 Internacional
Atlético (PR) 3 x 0 Santo André

Cruzeiro 1 x 0 Botafogo
Vitória 3 x 1 Náutico

Com 13 anos de
namoro, a bancária
Gilmara Voltani e 
o gerente de obras
Marcos Constantino
oficializaram...

EFE

Jenson Button comemora com a equipe, em Interlagos, a conquista do título mundial de Fórmula 1, o primeiro de sua carreira

Button conquista o Mundial de F-1 em Interlagos
Pelo segundo ano conse-

cutivo, “We are the Cham-
pions’’, clássico do Queen,
embalou um título da F-1
em Interlagos. De novo, a
conquista foi de um piloto
inglês sobre um brasileiro.
Mais uma vez, a torcida se

empolgou, acreditou por
alguns momentos... E saiu
resignada. Com a quinta
colocação no GP Brasil, on-
tem, Jenson Alexander
Lyons Button, 29, tornou-
se o 31º campeão da F-1, o
oitavo nascido na Inglater-

ra. Atingiu 89 pontos na ta-
bela, 15 a mais que o novo
vice-líder do campeonato,
Sebastian Vettel. Resta só
uma etapa no calendário, o
GP de Abu Dhabi.

Dois são mortos
a tiros e facadas
na Região

Dois homicídios foram
registrados na Região du-
rante o fim de semana.
Em Artur Nogueira, um
homem foi morto com
oito facadas, depois de ter
levado um tiro, na madru-
gada de ontem. A outra
vítima foi assassinada em
Santo Antônio de Posse.

Polícia terá
galpão para
caça-níqueis

A Polícia Civil de
Campinas prevê para 60
dias a inauguração de
galpão no Centro da
cidade para o armazena-
mento de máquinas caça-
níqueis e equipamentos
eletrônicos usados em jo-
gos de azar e apreendidos
em operações. A estrutu-
ra custará ao Estado cer-
ca de R$ 20 mil por mês.
A ação prevê desafogar
as delegacias, que estão
abarrotadas.

Divulgação/Vipcomm

Cleiton Xavier observa Petkovic e Zé Roberto comemorarem gol

Flamengo bate Palmeiras
O Palmeiras perdeu

mais uma chance para
ampliar sua vantagem
na liderança do Campe-
onato Brasileiro ao per-
der para o Flamengo
por 2 a 0, no Parque An-
tártica, com grande atu-
ação de Petkovic, autor
dos dois gols. O Verdão
viu sua vantagem para o
segundo colocado, o
Atlético (MG), cair para
quatro pontos. Em Reci-
fe, o Corinthians perdeu

para o Sport por 2 a 0,
com gols dos ex-corinti-
anos Arce e Wilson.

DDA já permite
pagar conta sem
boleto bancário

Entra hoje em funcio-
namento o DDA (Débito
Direto Autorizado), siste-
ma que permite que os
clientes dos bancos con-
sultem e paguem eletro-
nicamente suas contas e
elimina a emissão dos
boletos de papel e o envio
pelo correio. O uso é op-
cional. Estima-se que
cerca de 1 milhão de cor-
rentistas já tenham se
inscrito no sistema.
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Peão de Itajobi
vence Paulínia
Arena Music

Depois de quatro dias de
muita festa, montarias e
emoção, terminou na noite
de ontem o Paulínia Arena
Music. O campeão do Cam-
peonato Nacional de Mon-
taria em Touros da PBR
(Professional Bull Riders)
foi Thiago Paguioto, de Ita-
jobi (SP). Além do prêmio
de R$ 100 mil, Paguioto
garantiu vaga na final
mundial, em Las Vegas
(EUA). Na primeira etapa
da ANTT (Associação Naci-
onal de Três Tambores),
Santa Sales, de São Paulo,
venceu. Cerca de 50 mil
pessoas estiveram nos qua-
tro dias de festa. O TodoDia
publica hoje especial com
imagens da festa.
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Thiago Paguioto foi campeão em montaria em touros da PBRPaulínia Arena Music terminou ontem após quatro dias de festa, montarias e emoção

O Conselho Tutelar de
Americana investiga supos-
to caso de abuso sexual
ocorrido há duas semanas
em escola no Jardim da Paz.
Familiares e professores
perceberam que o garoto, de
oito anos, apresentava difi-
culdades no aprendizado.
Questionada, a criança con-
tou o abuso. “Ele nos relatou
que um homem o levava
para o banheiro e passava a
mão em suas partes ínti-
mas”, afirmou a irmã.
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