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Financiamentopara
casaprópria dobra
ebaterecorde
Crédito imobiliário tem alta de 116%; com juros
mais baixos, prazos mais longos e valor de crédito mais
alto, é um bom momento para empréstimos. P.O6
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TRANSPORTE

TRÂNSITO

VIOLÊNCIA

Serra anuncia
ampliação do
metrô até Vila
Prudente

Protesto na
Paulista:
afinal, pode
ou não pode?

Confrontos
em favelas
deixam 19
mortos no Rio

Linha 2 vai ganhar mais 3,6
km. As obras devem estar
prontas em 2010. Com a extensão da linha, o número de
passageiros transportados
vai mais do que dobrar. P.03

O bloqueio da avenida Paulista ontem por servidores
estaduais que faziam manifestação reacende a polêmica sobre o uso da via para
fins como este. P.02

Pelo menos 19 pessoas morreram em confrontos com a
polícia e entre gangues rivais
no Rio de Janeiro. Quatro
pessoas ficaram feridas por
balas perdidas. P.04

DIVULGAÇÃO
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SUMÁRIO

É O FIM

Sandy e Junior
anunciam separação
Após 17 anos dividindo o palco, os irmãos (foto) resolvem
seguir carreiras separadas. O
anúncio foi feito ontem, na
divulgação de seu último trabalho, o Acústico MTV. P. 16

NAIR BELLO

MASSACRE NOS EUA

AEROPORTOS

Atriz será enterrada
hoje, ao meio-dia

Atirador era aluno
da universidade

Polícia Federal entra
em greve de 24 horas

Depois de cinco meses de internação, Nair Bello, 75, morreu às 13h06 de ontem, vítima de parada cardíaca. P. 16

O atirador que matou 32 pessoas anteontem numa universidade na Virgínia era sul-coreano, tinha 23 anos e estudava lá.
Em carta, se queixava da dePROGRAMAÇÃO DE TV P. 08 vassidão na universidade. P.05

Agentes da Polícia Federal
devem iniciar operação padrão nos aeroportos de todo
o país. P.04
ROTEIRO DE CINEMA P. 11

Destak
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Feira de doação
A Amigos dos Bichos fará feira de doação
de cães e gatos, sem raça definida, no dia
21, das 10 às 18h, na loja Gang dos Bichos
(av. Ordem e Progresso, 240, Barra Funda,
ao lado do Playcenter).

Bichos
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Funcionária pública de Porto Alegre inventou banheiro para cães que
ganhou o mundo. O produto é exportado para EUA, Paraguai e Uruguai.

Banheiropracachorro
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DA REDAÇÃO
redacao@destakjornal.com.br

Cansada da sujeira
das patinhas molhadas de xixi pelo apartamento acarpetado, a ex-funcionária pública e hoje empresária, Christiane Costa, resolveu acabar com seu problema. Assim nasceu o sanitário “Pipi Dolly’s” composto
por bandejas e grades de
plástico que evitam o contato do cachorro com seus excrementos. “O que aconteceu comigo foi algo na linha
‘a ocasião faz a invenção’. Eu
não aceitava o fato de não
encontrar nas lojas especializadas algum produto que so-

Classificados

lucionasse os eternos transtornos de quem tem cão em
casa e tem que conviver com
sujeirinhas espalhadas por
todo lado. O máximo que encontrei foram as bandejas
para gatos, mas absolutamente nada para cães”, explica Christiane.
Mas a sua invenção não
agradou só brasileiros. O seu
banheiro virou produto de
exportação. Três remessas
já embarcaram para os
EUA. O Paraguai e o Uruguai também recebem o produto. Agora a meta é conquistar os europeus, nem
que para isso seja preciso
mudar o produto, diz Christiane.

Banheiro para
cachorros: algo
que faltava no
mercado

Pipi Dolly’s
Tel. (41) 3225-1841
www.pipidollys.com.br
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DESENHO

Animais de estimação
são tema de concurso
Com o objetivo de
conscientizar as crianças sobre a importância de cuidar bem dos
animais de estimação,
o Mopi (Movimento
dos Protetores Independentes) está realizando um concurso de
desenho com o tema
“Meu amigo de estimação”. Os trabalhos podem ser enviados até o
dia 24 de maio para r.
Voluntários da Pátria,
3.564, Santana , CEP
02402-300. O projeto
quer que as crianças
desenhem seu “amigo”
de estimação (nunca
silvestres ou que fi- Trabalhos serão expostos até 11 de agosto
quem em gaiolas), ou,
se ainda não têm um, que
senhá-lo. Inf. http://mopibi
usem a imaginação para dechos.sites.uol.com.br.

