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UM JORNAL A SERVIÇO DO BRASIL

O Metrô de São Paulo criticou, em nota, o desencontro de túneis durante a execução da obra da linha 4amarela (Luz-Vila Sônia).
Para a empresa, o desalinhamento de 80 cm entre
duas frentes de escavação é
“incompatível com o estágio
atual da engenharia”. O
Consórcio Via Amarela, responsável pela obra, nega que
o errosejagrave. Págs. C1 e C3
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Rozinete Palmeira Serrão,
que está grávida de 8 meses

Houve tempo em que o PT
se apresentava como paladino dos bons costumes. Hoje,
recebo e-mails dos petistas
reclamando que a “mídia”
não deixa claro que políticos
de todos os partidos incorrem em falcatruas, não apenas os governistas. Mas não
Pág. E2
é essa a questão?

A Câmara aprovou ontem
à noite, em primeira votação, a emenda constitucional que prorroga até 2011 a
vigência da CPMF, o chamado imposto do cheque. Foram 338 votos pela prorrogação, 117 contra e 2 abstenções. A emenda ainda tem
de passar por segundo turno
na Câmara e, depois, ser votada duas vezes no Senado.

Para conseguir aprovar a
CPMF, além de liberar cargos de segundo escalão, o
Planalto revogou três medidas provisórias que estavam
à frente dela na pauta de votações. Ontem de madrugada, obstruções da oposição
obrigaram a retirada da terceira, sobre os setores têxtil,
calçadista e moveleiro, o que
irritou a bancada gaúcha.

Em discurso no Planalto
antes da votação na Câmara,
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou o Congresso e disse que “qualquer
pessoa de juízo neste país, a
não ser aqueles que querem
inviabilizar o Brasil, sabe
que nem o governo Lula
nem o governo de qualquer
outro ser humano poderia
abrir mão da CPMF”. Brasil

Shizuo Kambayashi/Associated Press
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Anticoncepcional
reduz risco
de câncer, afirma
pesquisa Pág. 6
MICHAEL KEPP

Dá para cavalgar
em Ipanema?
É o que pergunta minha
irmã dos EUA. O desconhecimento dela sobre
outras culturas não é tão
desconcertante quanto o
de George W. Bush. Pág. 2

MARCOS AUGUSTO GONÇALVES

PT virou máquina
conservadora,
mas culpa a mídia

Planaltoaprovaa
CPMFemprimeira
votaçãonaCâmara
Emenda que prorroga contribuição terá de ir a plenário
mais 3 vezes; para Lula, país é ingovernável sem tributo

Pág. C12

Em resposta ao disparo de
foguetes contra Israel, o governo do país declarou a faixa de Gaza, em poder do Hamas, “entidade inimiga”. A
medida abre caminho para
sanções que vão do corte de
energia à restrição ao moviPág. A14
mento de pessoas.
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Apósmortede
jovem,mureta
devãodoMasp
será periciada
Gaza passa a ser
‘entidade inimiga’
para israelenses
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Metrô vê como
‘incompatível’
desencontrode
túneisemSP
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)BONS COMPANHEIROS

esporte

turismo

Marta e Cristiane
marcam mais
gols em jogos da
seleção que Pelé
e Ronaldo Pág. D2

Aproveite as
promoções das
operadoras
para viajar ao
Nordeste Págs. F2 a F12

Lula e Renan Calheiros em cerimônia no Planalto; uma semana após a absolvição do presidente
do Senado, comissão da Casa aprovou projeto que acaba com voto secreto no Congresso Pág. A8

Critério político define obras do PAC
O governo federal trocou os critérios técnicos por negociações políticas na
distribuição de R$ 6 bilhões a obras de saneamento previstas no PAC. O TCU
ordenou o bloqueio de 77 obras federais com indícios de irregularidades. Pág. B1
Eugene Hoshiko/Associated Press

Banco deu R$ 500 mil para
valerioduto do PSDB, diz PF
Relatório da Polícia Federal diz que uma empresa do
Bemge (Banco do Estado de
Minas Gerais) depositou R$
500 mil em 1998 na conta da
SMPB, agência de Marcos
Valério de Souza, operador
do mensalão, 14 dias antes
da privatização do banco.

O dinheiro, supostamente
para um evento esportivo,
teria sido usado na campanha à reeleição do então governador Eduardo Azeredo
(PSDB), que nega a acusação. O governador Aécio Neves (PSDB), então deputado,
diz que nada recebeu. Pág. A9

Confira
nossas ofertas
no Caderno
Cotidiano.

)DEPOIS DA TEMPESTADE
Monges tibetanos em área turística de Xangai (China) que esteve ontem sob forte chuva, resultado da transformação do tufão
Wipha em tempestade tropical; cinco pessoas morreram na costa leste chinesa, e houve alagamentos em três Províncias Pág. A16
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RODÍZIO EM SP
Não devem circular hoje,
das 7h às 10h e das
17h às 20h, carros com
placas cujo final seja
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Veja à página C2 mapa com a área em
que os carros estão proibidos de circular

AT M O S F E R A
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Predomíniodesolnacapital
mínima
18º C
máxima
30º C
.................................................................................
.................................................................................

há um ano

mín. 13,9º C

máx. 25,7º C
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Leia“OFedeoBrasil”,acerca
deefeitosdareduçãodosjuros
americanos;e“Latadelixoda
história”,sobrelivrodidático.

