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LEI SECA: CRESCIMENTO DE FLAGRANTES É ATRIBUÍDO À PROIBIÇÃO DE BEBER E DIRIGIR

Inquéritosporembriaguez
notrânsitoaumentam87%
Em 2008, a média mensal de inquéritos por embriaguez ao volante abertos pela Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict)
quase que dobrou em relação ao ano passado. Até ontem haviam sido registrados 118 flagrantes, enquanto no mesmo período de 2007 foram 63. Já o total de
processos abertos na delegacia cresceu 22%. A evolução nos números é atribuída à Lei Seca. O excesso de trabalho nas mãos de apenas duas delegadas está
provocando atrasos. O filho de uma mulher atropelada na faixa de pedestres aguarda o andamento do seu processo desde o dia 16 de agosto. [5

JUSTIÇA

CALDAS NOVAS
Jamil Bittar/Reuters

Cristiano Borges

Índios foram ao STF para
acompanhar a votação

Julgamento
sobre Serra do
Sol é adiado
O único voto no julgamento de ontem no STF sobre a Reserva Raposa de Serra do Sol foi pela demarcação da área e retirada dos rizicultores. Pedido de vistas
adiou a votação. [6

MODA

Verão com
jeito leve e
confortável
Roupas leves e frescas também deram o
tom nos desfiles do
Flamboyant Fashion.
O destaque de ontem
foi a atriz mirim Sofia
Terra, da Rede Globo.
[7 e Magazine

Helicóptero que deu apoio à ação do Corpo de Bombeiros pulveriza água sobre área de Cerrado que ainda insistia em queimar na serra

Queimadaemparqueécontrolada
O incêndio que consumiu mais da metade da
vegetação do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas foi controlado na tarde de ontem.

Mesmo que nem todos os focos tenham sido
apagados, os bombeiros conseguiram debelar
os maiores, que estavam localizados na região

sul da serra. O parque ficará fechado para visitação pública até que as causas da queimada sejam esclarecidas. [2

PEQUIM 2008
Paulo Whitaker/Reuters

OPINIÃO
Editorial
Em vez de soluções e melhorias, a saúde pública, em
Goiânia, vem é acrescentando mais problemas e novos impasses. [8

Greve da educação
tem ilegalidade
decretada [7
Morre Olavo
Setubal, dono do
banco Itaú [11

Dora Kramer
Não poderia surgir em
hora mais imprópria a proposta de inclusão do reajuste dos salários dos ministros do STF. [30

Isabel Czepak

MENINAS DE OURO DO VÔLEI TÊM RECEPÇÃO DE GALA
A jogadoras da seleção brasileira feminina de vôlei desfilaram em carro aberto ontem pelas principais ruas de São Paulo.
Campeãs olímpicas invictas nos Jogos de Pequim, elas foram aplaudidas com entusiasmo por onde passaram. [17
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Em Goiás, claro a
parcialmente nublado
com névoa seca. Baixa
umidade relativa do ar
nas horas mais quentes.
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