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93 anos

Cada aniversário do Correio do Sul funciona mais ou menos como uma virada de
ano para as pessoas em geral. Em meio à correria para assinalar e comemorar da
melhor maneira a data, pouco a pouco começa-se a fazer um balanço do que foi o ano
que passou e o que está por vir no novo ano que começa.
É preciso reconhecer que algumas coisas de repetem. As dificuldades da empresa
para se viabilizar, a sua fragilidade em decorrência disso, as dificuldades de mercado
que se enfrenta e assim por diante. Tirando o olhar do umbigo, é fácil ver que não
estamos sozinhos nestas dificuldades. Outros veículos de comunicação enfrentam as
suas, projetos e tentativas surgem e ficam pelo caminho.
Assim, ao invés de um longo discurso preferimos, em nome dos mais de 40 funcionários e colaboradores, agradecer aos nossos assinantes e leitores, porque com eles está
o nosso compromisso, determinação e esforço em fazer um jornal que consiga ser necessário em seu dia-a-dia, de preferência indispensável.
Aos empresários que anunciam no Correio do Sul da mesma forma o agradecimento,
ao mesmo tempo em que temos a tranqüilidade de constatar que conseguimos oferecer
retorno ao investimento, como deve ser. Aos empresários que por algum motivo não o
fazem, nosso convite para que revisem suas posições e razões, e experimentem.
Temos crescido em circulação, ganhado novos assinantes, mantido excelente índices de visitação em nosso site, enquanto apontamos a proa para os 100 anos de existência.
E se não for pedir demais, apóiem o Correio do Sul. Um jornal que está vivo há 93
anos pertence menos aos seus proprietários e mais a cidade que o gerou.

Desfile Farroupilha reunirá
cerca de 2 mil cavaleiros
a partir das 9 h
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Oito equipes decidem hoje a
1ª Taça Correio do Sul
Leonardo Oliveira

Asemd, San Marino, Valério Doce, Celeste, Unidos da
Zona Leste, Doce União,
Yankees e Penelops, decidem hoje, a partir das 15 h,
no Ginásio Auxiliadora o título de campeão da 1ª Taça
Correio do Sul de Futsal Feminino.

Apoiadores
exibem a
premiação
que será
entregue
às campeãs.
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Dom Gílio Felício

o capítulo de hoje

Kelly Valente

Cenir Costa

Caia Krause Martins

Dilce H. dos Santos

Ana Garmêndia

O país e o mundo pelas principais manchetes
CORREIO BRAZILIENSE

TCU vê
irregularidades
em 77% das obras
da União

O Tribunal de Contas da
União aprovou nesta quartafeira (19) relatório com o resultado da última inspeção feita
nas obras financiadas com
verbas do governo federal.
Fiscalizaram-se 231 obras nos
últimos cinco meses. Nada
menos que 178 (77%) apresentam algum tipo de irregularidade.

ESTADO DE MINAS

Sindicato aceita
proposta e greve dos
Correios pode acabar
nesta quinta

A direção da ECT (Empresa de
Correios e Telégrafos) apresentou no final da tarde desta quarta-feira uma nova proposta salarial para acabar com a greve de
seus funcionários, que já dura
uma semana. O comando de greve aceitou o pacote, que passará
por assembléias nesta quintafeira. A tendência é de que seja
aceita.

GAZETA DO SUL

Dívida pública
aumentou
1,77% em
agosto

A Dívida Pública Federal, que
contabiliza as dívidas interna e
externa, aumentou 1,77% em
agosto, comparada a julho, aumentando de R$ 1.289,4 bilhões
para R$ 1.312,3 bilhões. Em agosto emissão líquida em papéis foi
de R$ 3,4 bilhões e a apropriação
de juros de R$ 19,5 bilhões. A
dívida interna, isolada, aumentou
no período 1,53%.

O DIA

JORNAL DO BRASIL

CCJ
aprova
fim do voto
secreto
A Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) do Senado
aprovou nesta quarta-feira,
por unanimidade, a Proposta
de Emenda Constitucional
(PEC) que acaba com o voto
secreto em todas as
sessões do Congresso,
inclusive nas perdas
de mandato.

Oposição
pára Senado
pelo segundo
dia
A oposição no Senado
conseguiu obstruir, nesta
quarta-feira, os trabalhos do
Plenário da Casa pelo
segundo dia. O presidente do
Senado, Renan Calheiros
(PMDB-AL), negou que
a obstrução seja contra ele
e afirmou que as votações
pararam por conta da pauta.

Difícil é aceitar a mudança que ocorre sem consulta, sem autorização. Dilce Helena, Pág.8

