
SANTOS-SP
SÁBADO
8DEDEZEMBRODE2018
ANO125 -Nº43364
R$3,50

MARCOSCLEMENTESANTINI
DIRETOR-PRESIDENTE

Chuvosonamaior partedodia
naBaixadaSantista. A-8

Chuvoso

Mín. 17ºMáx. 24º

Bolsonaroexplica
chequedeassessor
dofilhodeputado
Caso identificadopeloCoaf. A-10

Bomdia
Motossãoveículosqueapresentam
vantagens,poispermitemcircular
commaior facilidade.Masexistem
problemastambém. A-2

ASociedadePortuguesadeBeneficência iniciouacelebraçãonatalina commuita luz: nanoite deontem,
aentidade inauguroua iluminaçãodasalegorias típicasnos jardins daentidade.Quemquiser conferir,
é sópassar em frenteaoedifício daAvenidaBernardinodeCampos,47.

ENTÃOÉNATAL!

IRANDYRIBAS

PraiaGrande. A-8
Políciaprende
falso investigador
queextorquia
comerciantes

Xodó.A-7 (foto)
Nacampus,
Dogãocativa
alunose
funcionários

A caderneta de poupança vai
continuar proporcionando
uma remuneração de 0,37%
ao mês ou 4,55% ao ano, no
período de 12 de dezembro a 6
de fevereiro. Mas com crédito

de 12 de janeiro a 6 de março.
Na próxima semana, o Comitê
dePolíticaMonetária, doBan-
co Central, definirá emquanto
ficará a taxa básica da econo-
mia até a primeira semana de

fevereiro.A expectativa é a de
que Selic siga em 6,5% ao
ano. Isso define também o
rumo do rendimento da ca-
derneta que, atualmente,
equivalea70%dataxa. A-11

Uma decisão judicial garan-
tiu a 520alunos debaixa ren-
da o direito de continuar nas
mesmas escolas particulares
emque são bolsistas em San-
tos. A condição esteve amea-
çada.LeiFederalde2016 im-
pedeaisençãodoISSaentida-
des privadas em troca de per-
mutas,oqueacontecenoMu-
nicípio.Caberecurso. A-4

Contribuintes da Baixada
Santista e do Vale do Ribeira
poderão consultar, na segun-
da-feira, a partir das 9 horas,
osétimo lotederestituiçãodo
Imposto da Renda (IR) de
2018. Segundo a Delegacia
de Santos da Receita, o lote
injetará R$ 3,3 milhões na
Baixada e no Vale por conta
dos2.024contribuintes. A-11

GALERIA

Enfim, Fábio Carille voltará
a comandar oCorinthians.O
clubeoficializouontemacon-
tratação do técnico que saiu
em maio passado para “ga-
nharumcaminhãodedinhei-
ro”, como ele mesmo disse,
na Arábia Saudita. O treina-
dor volta com vínculo até o
final de 2020. Ele substitui-
rá Jair Ventura, demitido na
segunda-feira. B-1

Aomenos9casosdeInfluenza
emcruzeirosmarítimos foram
confirmados. E outros dois
passageiros estão sob suspei-
ta. O problema revelou o des-
compasso das autoridades de
saúde e armadoras de navios.
APrefeituradeSantoscriticou
a Anvisa, que, por sua vez, diz
não ter sido avisada pelos res-
ponsáveisdosnavios. A-3

Umaboasérie
paramaratonar
Kevin (Probably)
Saves TheWorld vale
apena assistir. C-2

Santos. A-7
Desfilede
Carnavalde
2019 tem
novas regras

NIRLEYSENA

ROGÉRIOSOARES

Asestrelasdo
X-MannaComic
Evento traz as
produções futuras
daFoxFilm. C-1

TOTALDESTAEDIÇÃO28PÁGINAS

Justiçamantém
bolsasa alunos
carentes

Consultaao
7o lotedo IR
saina2a-feira

AprendizadoemjogoAprendizadoemjogo
Parareinaugurar suaescolinhade tênis,Parareinaugurar suaescolinhade tênis,
oSaldanhadaGama,naPontadaPraia,oSaldanhadaGama,naPontadaPraia,
realizaamanhã,apartir das 10horas,realizaamanhã,apartir das 10horas,
umaclínica infantil. B-3umaclínica infantil. B-3

FábioCarille
volta adirigir
oCorinthians

Aplicação,quegaranteremuneraçãode
4,55%aoano,estávinculadaà taxaSelic.
BCdevemanterníveldos jurosbásicos

Naviosde
cruzeiro têm
casosdeH1N1

EMAIS

Rendimentoda
poupança fica
acimada inflação


