Encerram-se nesta semana inscrições para concursos na Eseffego, Procuradoria da República e Prefeitura de Anápolis. [2
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FUNDADO EM 3 DE ABRIL DE 1938 POR JAIME CÂMARA , JOAQUIM CÂMARA FILHO E REBOUÇAS CÂMARA

Bazuki Muhammad/Reuters

FÓRMULA 1

AQUI E ALI

Rubinho é 2º na Malásia
Walter Alves

Na segunda vitória seguida da McLaren – desta vez com
Kimi Raikkonen –, Barrichello (foto) escapa de acidente na
largada e chega em 2º no GP da Malásia de Fórmula 1. [21

O jardineiro Jorge Pereira da Rocha leva a
família – a mulher Priscila e os filhos Sheila
e Rafael – em passeio de carroça pela
capital. Confira na coluna Aqui e Ali como
foi o fim de semana do goianiense. [4

TR ANSPORTE

Alternativo volta ao sistema
Depois de uma semana de paralisação, os microônibus voltam a integrar o sistema de transporte coletivo de Goiânia. Pelo acordo fechado ontem à noite,
461 veículos passam amanhã a servir linhas alimentadoras nas Regiões Sul e Sudoeste. Outros 279 vão rodar no Centro e demais regiões a partir de hoje. [5

TRÂNSITO

NESTA EDIÇÃO, PÔSTER DO CAMPEÃO

Seis mortes
em três
acidentes

Harlei garante título do Goiás
Sebastião Nogueira

O goleiro Harlei foi o herói
da conquista do bicampeonato
goiano pelo Goiás, o 20º título
estadual da história do clube.
Ele defendeu três pênaltis na
final contra o Novo Horizonte,
de Ipameri, no Serra Dourada.
No tempo normal, o time esmeraldino venceu por 2 a 1.
Nas cobranças, o placar ficou
em 3 a 2. [17 a 19

Seis pessoas morreram em
três acidentes em estradas goianas no fim de semana. Quatro
das vítimas viajavam em um
caminhão, que capotou ao bater em outro veículo, na GO320, entre Joviânia e Vicentinópolis. As outras mortes ocorreram na GO-174 e na BR-153. [3
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Quem recebe aluguel
está na mira da Receita
Federal e por isso não deve
omitir essa renda na
declaração do IR. Agora,
imobiliárias são obrigadas a
prestar informações sobre a
intermediação de locação.

HARLEI, goleiro do Goiás

Vasco vence
‘guerra’ no
Maracanã

Aposentadoria

n

Aposentados e
pensionistas que ganham
acima do piso do salário
mínimo deverão ter reajuste
em torno de 15%, em junho.
Isso caso se confirme a
elevação do teto do benefício,
anunciada pela Previdência.

O Campeonato Carioca
terminou em tumulto e o título ficou com o Vasco, que venceu o Fluminense por 2 a 1, ontem, no Maracanã. A decisão
sofreu interrupção de 11 minutos por causa de sucessivas
brigas. Foi preciso chamar
uma tropa do Batalhão de
Choque da Polícia Militar para
garantir a continuação da partida no segundo tempo. [20

Doméstica

n

Empregada doméstica
que não tem carteira
assinada pode contribuir
com o INSS para ter direito
a aposentadoria e outros
benefícios. Ela pode
se inscrever como
contribuinte individual
ou facultativo. [11

Jogadores do Goiás comemoram conquista do bicampeonato, após vencer o Novo Horizonte nos pênaltis

GUERR A

Fotos: TV Iraquiana

GRAMPO BAIANO
ESTARIA DE OLHO
EM ADULTÉRIO

[7
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NO REGIMENTO

[10

Imagens das TVs iraquianas mostram soldados americanos prisioneiros, entre eles uma mulher, em interrogatórios humilhantes

Iraque aumenta resistência e faz prisioneiros
As forças anglo-americanas viveram ontem o dia de maior revés desde o início da guerra, com pesadas baixas. Dez soldados americanos
foram mortos e outros 12 estão desaparecidos. Um míssil americano atingiu um avião britânico e matou dois tripulantes. [13 a 16
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Em Goiás, encoberto com
pancadas de chuvas e
trovoadas isoladas.
Temperatura estável.
Ventos sudeste a nordeste
fracos a moderados.

CILEIDE ALVES
Déficit da Previdência cresce
como bola de neve e beneficia
apenas os primos ricos. [11
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