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 POLÍTICA

Parlamentares 
temem um 
tsunami político | 
O Senado e a C âmara dos 
Deputados, que instalaram 
ontem a CPI dos Correios 
em clima de tens ão entre 
Governo e oposiç ão, se 
preparam para atravessar 
“um tsunami político, que 
pode abalar os alicerces da 

República’’. |  Leia Mais 

 VIDA URBANA | Recife é 
capital brasileira com mais 

solteiras  | Pesquisa 
divulgada pelo Centro de 
Políticas Sociais da 
Fundação Getúlio Vargas 
revela que o Recife é a 
cidade brasileira com maior 
número de mulheres 
solteiras, viúvas e 
descasadas. Para cada 
grupo de 100 homens, há 
126 mulheres, contra 123 

em Olinda. 

 ECONOMIA   | Celpe vai devolver 
valor pago a mais por 

consumidores  | Cerca de 1,5 
milhão de consumidores 
pernambucanos que receberam 
conta de luz com reajuste médio 
de 24,43% definido pela 
A gência Nacional de Energia 
E létrica, em maio, v ão receber 
de volta o valor cobrado a mais. 
O novo aumento tarifário foi 
estabelecido pela Justiça em 

7,4%. 

 MUNDO  | Papa recebe 

líderes judeus  | L íderes da 
comunidade judaica 
visitaram pela primeira vez, 
o papa Bento XVI, 
manifestando confiança de 
que o Pontífice aproveitará o 
momento para melhorar 
ainda mais as relações entre 
católicos e judeus na esteira 
dos avanços ocorridos 
durante o pontificado de João 

Paulo II. 

 VIDA URBANA  | Seis assaltos a 

ônibus na orla  | Seis coletivos 
foram assaltados em menos de 
duas horas na rua Cruz Alta, em 
Barra de Jangada, Jaboatão dos 
Guararapes. Os crimes 
aconteceram anteontem à noite 
em dois tempos. À s 20h, dois 
homens, aparentando idades 
entre 16 e 18 anos, roubaram 
três motoristas dos microônibus 
parados no Terminal de 
Transporte Complementar. 

 VIDA URBANA  |  Estudantes 
fazem ato em defesa de 

lagoa  | Um abraço 
simbólico na Lagoa do 
Araçá, no bairro da 
Imbiribeira, Zona Sul do 
Recife, representou a 
necessidade de proteção aos 
recursos hídricos do Estado. 
Cento e dez alunos da rede 
municipal fizeram uma 
caminhada em volta da lagoa 
com cartazes pedindo a 
limpeza dos rios, lagos, 

mares e a çudes. 

 VIDA URBANA | Som alto vira 
polêmica na área do Sítio da 
Trindade  | O S ítio da 
Trindade, no bairro de Casa 
Amarela, virou alvo de polêmica 
por causa de decibéis a mais 
registrados no local nos finais 
de semana. As discussões v êm 
se arrastando há alguns anos, 
mas voltaram a reacender no 
começo desse ano. Primeiro 
entre moradores e participantes 
da Academia da Cidade, que 
também funciona no s ítio, e 
agora entre integrantes de um 
grupo de maracatu que ensaiam 
nos domingos no local. 
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  SUPLEMENTO DO DIA 

IMÓVEIS | Asa Branca 
Residence chega a 

Gravatá  | 
Empreendimento será 
lançado para venda 
este final de semana e 
terá 230 apartamentos 

quando concluído. 
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