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ENTÃO É NATAL!
A Sociedade Portuguesa de Beneficência iniciou a celebração natalina com muita luz: na noite de ontem,
a entidade inaugurou a iluminação das alegorias típicas nos jardins da entidade. Quem quiser conferir,
é só passar em frente ao edifício da Avenida Bernardino de Campos, 47.
IRANDY RIBAS

Rendimento da
poupança fica
acima da inflação
Aplicação, que garante remuneração de
4,55% ao ano, está vinculada à taxa Selic.
BC deve manter nível dos juros básicos
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
de Política Monetária, do Banco Central, definirá em quanto
ficará a taxa básica da economia até a primeira semana de

Justiça mantém Consulta ao
bolsas a alunos 7o lote do IR
carentes
sai na 2a-feira
Uma decisão judicial garantiu a 520 alunos de baixa renda o direito de continuar nas
mesmas escolas particulares
em que são bolsistas em Santos. A condição esteve ameaçada. Lei Federal de 2016 impede a isenção do ISS a entidades privadas em troca de permutas, o que acontece no Município. Cabe recurso.
A-4

Contribuintes da Baixada
Santista e do Vale do Ribeira
poderão consultar, na segunda-feira, a partir das 9 horas,
o sétimo lote de restituição do
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
dos 2.024 contribuintes. A-11

fevereiro. A expectativa é a de
que Selic siga em 6,5% ao
ano. Isso define também o
rumo do rendimento da caderneta que, atualmente,
equivale a 70% da taxa. A-11

Navios de
cruzeiro têm
casos de H1N1
Ao menos 9 casos de Influenza
em cruzeiros marítimos foram
confirmados. E outros dois
passageiros estão sob suspeita. O problema revelou o descompasso das autoridades de
saúde e armadoras de navios.
A Prefeitura de Santos criticou
a Anvisa, que, por sua vez, diz
não ter sido avisada pelos responsáveis dos navios.
A-3

NIRLEY SENA

GALERIA

E MAIS
Xodó. A-7 (foto)

Na campus,
Dogão cativa
alunos e
funcionários
Santos. A-7

Desfile de
Carnaval de
2019 tem
novas regras

As estrelas do
X-Man na Comic

Evento traz as
produções futuras
da Fox Film. C-1

Praia Grande. A-8

Uma boa série
para maratonar

Polícia prende
falso investigador
que extorquia
comerciantes

Kevin (Probably)
Saves The World vale
a pena assistir. C-2
ROGÉRIO SOARES

Aprendizadoemjogo

Fábio Carille
volta a dirigir
o Corinthians

Para reinaugurar sua escolinha de tênis,
o Saldanha da Gama, na Ponta da Praia,
realiza amanhã, a partir das 10 horas,
uma clínica infantil. B-3

Bom dia

Motos são veículos que apresentam
vantagens, pois permitem circular
com maior facilidade. Mas existem
problemas também.
A-2

Enfim, Fábio Carille voltará
a comandar o Corinthians. O
clube oficializou ontem a contratação do técnico que saiu
em maio passado para “ganhar um caminhão de dinheiro”, como ele mesmo disse,
na Arábia Saudita. O treinador volta com vínculo até o
final de 2020. Ele substituirá Jair Ventura, demitido na
segunda-feira.
B-1

Bolsonaro explica
cheque de assessor
do filho deputado
Caso identificado pelo Coaf.

A-10

Chuvoso
Chuvoso na maior parte do dia
na Baixada Santista.
A-8

Mín. 17º Máx. 24º
TOTAL DESTA EDIÇÃO 28 PÁGINAS

