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ONG realiza protesto em São Paulo contra uso
de animais em circos

Segunda-feira,
18/10/2004

Em Jundiaí, o dia
será nublado
com chuva e
aberturas de sol.
A temperatura
deve cair um
pouco. O sol
nasce às 5h30 e
se põe às 18h12.
MÍN. 16 ºC
MÁX. 22 ºC
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A Organização Não Governamental, PEA (Projeto Esperança
Animal) realizará no próximo sábado, às 11h, um protesto contra
o uso de animais em circos, na praça Florestan Fernandes, no
bairro da Água Rasa, zona leste de São Paulo, próximo ao circo
Stankowich. Cerca de 50 ativistas da entidade foram mobilizados
para informar e conscientizar a população de que o uso de
animais em circos é uma prática cruel e desnecessária. Alguns
municípios do país, incluindo todos do Estado do Rio, já
aprovaram leis que proíbem o uso de animais em apresentações
circenses.
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Volume de mercadorias apreendidas em Foz
do Iguaçu cresce 95%
O aumento foi verificado entre janeiro e setembro deste ano As
mercadorias estão avaliadas em R$ 61 milhões e 400 mil Reais.
Já em setembro o volume de contrabando apreendido registrou
crescimento de 92% em relação a igual mês de 2003. Entre os
produtos retidos estão cigarros, material de informática, CDs,
eletrônicos, brinquedos e bebidas. Durante as ações de
repressão ao contrabando foram apreendidos 58 veículos, entre
eles motocicletas, automóveis e 40 ônibus, além de frascos de
lança-perfumes, drogas e munição. As autuações contra os
contrabandistas de cigarros totalizaram R$ 736 mil.
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Caravana da Saúde, dia 23, na Agapeama
Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde estarão
oferecendo à população uma série de exames, a fim de reforçar
a importância da prevenção. A ação vai acontecer nas
dependências da Unidade Básica de Saúde do bairro, na rua Luiz
Carpi, 238, das 8 às 16 horas. Quem comparecer à unidade
neste dia poderá contar com exames de glicemia, pressão
arterial e anemia, além de palestras sobre saúde bucal, doenças
sexualmente transmissíveis, planejamento familiar e zoonoses.
Os exames para detecção de anemia serão feitos em crianças
com até cinco anos de idade. Crianças e adultos com até 21 anos
de idade passarão também por exames que podem detectar a
anemia falciforme. As equipes da Seção de Controle de Zoonoses
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Corinthians vem
jogar no Jaime
Cintra
A Federação Paulista de
Futebol divulgou neste
sábado a tabela oficial
do Paulistão 2005.
Dentre os jogos em casa
do galo jundiaiense, dois
chamaram mais a
atenção:...

Sexta-feira, 15/10/2004
(17h15)
MOEDAS
DÓLAR (US$): R$
2,857
EURO (): R$ 3,653
POUPANÇA
15/10/2004: 0,6861
16/10/2004: 0,6286
17/10/2004: 0,6156
BOLSA
IBOVESPA: +1,78%

Neste domingo
tem Engordadouro
x Jundiaí
Neste domingo, a partir
das 10h30, a Rádio
Cidade transmite ao
vivo, Engordadouro e
Jundiaí, partida válida
pelo campeonato
amador da primeira
divisão....

