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Botafogo 1 x 0 River Plate
RAFAEL MORAES

I
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PF prende 10
integrantes da
máfia das drogas
ilegais para
emagrecimento

CONTAGEM, MG/FUTURA PRESS

B

Versão oficial
de ‘Tropa de
elite’ é igual à
cópia pirata
vendida na rua

O Botafogo jogou bem apenas um tempo e venceu o River Plate com um único gol de Joílson, no
Engenhão. A próxima partida pela Sul Americana será em Buenos Aires. Esportes I 4 e 5
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DESDE 1891

Prejuízo é de R$ 5 bilhões

TCU: 77%
das obras
do país são
irregulares
O Tribunal de Contas da União (TCU) informou ontem que
77% das obras do governo federal, realizadas por todo o país,
têm algum tipo de irregularidade, incluindo 29 projetos que integram o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Parte delas, num total de R$ 23 bilhões, será bloqueada por falhas graves. O TCU já contabiliza prejuízo de R$ 5 bilhões para
o Tesouro Nacional, embora tenha estancado perda superior a
R$ 1 bilhão. A Gautama, de Zuleido Veras, solto pela Justiça
após ser preso em operação da Polícia Federal, é a líder em
obras irregulares, numa lista que envolve 18 pequenas e grandes empreiteiras. O Paraná, com 10 obras vetadas, lidera os 10
Estados que terão repasses suspensos. Zuleido Veras ainda
tenta liberar recursos. O relatório anual do TCU, como o JB
adiantou nesta semana, coloca em risco o PAC. País I A3
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Enxurrada
de dossiês
implica
PMs presos

Como
contornar a
greve dos
Correios

A prisão de 58 PMs envolvidos com o tráfico em Caxias
deu à população a chance de
ajudar a Justiça. Depois das prisões, uma enxurrada de denúncias de má conduta dos policiais chegou à delegacia que
investiga o caso. Os dossiês incluem denúncias de homicídios e participação em cartéis
para transporte alternativo.

Por causa da greve dos
Correios, Juliana Gomes não
conseguiu enviar os convites do casamento, marcado
para o próximo mês. Terá de
reaver na Justiça os R$ 800
perdidos com a falta do serviço. Especialistas ensinam
como os consumidores podem contornar transtornos
decorrentes da paralisação.
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Prefeito contra
os pedestres
A Câmara tentou, mas não
conseguiu derrubar o veto do
prefeito Cesar Maia ao projeto
de lei que criaria o Estatuto do
Pedestre. Nas ruas, o JB flagrou
mais cenas de omissão na fiscalização dos abusos nas calçadas.
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“Ninguém abre
mão da CPMF”
O presidente Lula disse que a
oposição também não desistiria
da CPMF. “Qualquer pessoa de
juízo sabe que nem o governo
Lula, ou de qualquer outro ser
humano, poderia abrir mão”.
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Saco plástico
vira madeira

Internet ganha
até a classe C

Israel decreta:
Gaza é o inimigo

Indústria quer
energia barata

Pesquisadora da UFRJ desenvolveu método para
transformar sacolas plásticas, como as usadas em compras de supermercado, em
um tipo de madeira tão resistente como o compensado.

I Até o fim do ano, o número
de consumidores com renda
familiar inferior a R$ 1 mil,
que compram pela internet,
deverá equiparar-se ao dos
que ganham acima de R$ 8
mil: 76 mil e-consumidores.

I O governo de Israel classificou a organização xiita Hamas, que controla Gaza, como “entidade hostil”. A medida abre caminho para o
corte do fornecimento de
energia e gás no território.
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Edição concluída às
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As indústrias do país pressionam o governo pelo fim
dos encargos setoriais sobre
energia, que geram arrecadação anual de R$ 14 bilhões. A
tarifa brasileira é uma das
mais caras do mundo.
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