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IRINEU MARINHO (1876-1925)

Tarso vai
a Mônaco
negociar
extradição
G O ministro da Justiça,
Tarso Genro, viajará a Mônaco no próximo sábado
para tentar obter a extradição do ex-banqueiro Salvatore Cacciola. O pedido terá
como base o processo que
resultou na condenação do
ex-dono do Marka no país,
em 2005. O Brasil tem 181
foragidos no exterior condenados ou acusados de
crimes financeiros, ambientais, corrupção ou tráfico
de drogas.
Página 29

Sul reduz
pobreza mais
que Nordeste
Seis dos nove estados do
Nordeste reduziram a pobreza num ritmo menor que
a média brasileira no ano
passado, mostra estudo do
economista Marcelo Neri,
da FGV. Em 2006, seis milhões de pessoas deixaram
a linha de pobreza em todo
o país. Páginas 25 e 26
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Gabriel de Paiva

Particulares
disputam com
vans piratas
No terceiro dia da operação “Sou Legal e Daí?”,
de repressão ao transporte alternativo clandestino, descobriu-se
que há cada vez mais veículos particulares fazendo o mesmo serviço de
vans, Kombis e ônibus piratas, no Centro do Rio.
Entre os modelos usados
estão veículos com capacidade para até oito passageiros: 12% dos apreendidos pelo Detro são particulares.
Página 16
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ILEGAL, E DAÍ?: o Fiat Doblò é usado para fazer “lotada” no Centro, onde cresce a cada dia o uso de veículos particulares na pirataria

Lula: ‘Ninguém consegue
governar sem a CPMF’
Presidente diz que fim da taxa só agrada aos que querem ‘inviabilizar o Brasil’
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que
no governo Fernando Henrique era ferrenho
opositor da CPMF, afirmou ontem que ninguém poderia abrir mão da contribuição, cuja arrecadação prevista para este ano é de R$
35 bilhões e, em 2008, de R$ 40 bilhões. “Qual-
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MEC poderá
divulgar livros
reprovados

ROBERTO MARINHO (1904-2003)

quer pessoa de juízo neste país, a não ser
aqueles que querem inviabilizar o Brasil, sabe que nem o governo Lula e nem o governo
de qualquer outro ser humano poderia abrir
mão da CPMF neste instante”, afirmou Lula,
que desafiou a oposição a incluir, na emenda

O ministro da Educação,
Fernando Haddad, defendeu o sistema de avaliação
do livro didático adotado
pelo MEC e disse que o ministério não pode agir como
censor. Mas admitiu que cogita tornar pública a lista de
obras reprovadas — hoje
sigilosa.
Páginas 8 e 9

que prorroga a CPMF até 2011, um artigo prevendo o fim da taxa após 2010. Partidos da
base, como PMDB e PR, pressionavam ontem
por mais cargos para aprovar a emenda que
prorroga a contribuição.
Página 3 e editorial “Romper o impasse”
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Cléber Júnior

Prisão para
PMs está
quase lotada

Jornalista
é baleado
em Brasília
G O repórter Amaury Ribeiro Jr. foi baleado ontem
quando fazia reportagem
sobre o aumento da violência ligada ao tráfico no entorno de Brasília, para o
“Correio Braziliense”. Atingido no abdômen, ele está
fora de perigo. Página 15

Botafogo faz
festa e vence
na nova casa
O Botafogo derrotou ontem o River Plate por 1 a 0,
com golaço de Joilton, pela Copa Sul-Americana, para festa de 40 mil torcedores, no primeiro jogo do
clube como novo dono do
Engenhão.
Página 38

UM DOS PMs acusados de receber propinas do tráfico, de até R$ 4 mil por semana, chega rindo à delegacia de Caxias para depor

Novos tempos na Anac
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G O Batalhão Especial
Prisional (BEP), em Benfica, que abriga policiais
militares denunciados
por crimes, já tem 407
detentos e está perto de
atingir sua capacidade
máxima, que é de 420. É
a prisão onde estão 56
PMs de Caxias acusados
de corrupção, que começaram a depor ontem, além dos três suspeitos do atentado contra um delegado. No presídio, os PMs têm regalias como o uso de celulares, de rádios de comunicação e comida de
fora. Páginas 18 e 19
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SEGUNDO CADERNO

VISTA O NELSON!

Cinema em festa
Começa hoje, com a exibição do já cultuado “Tropa de elite”, o 9 o- Festival do
Rio, que durante duas semanas vai oferecer ao público mais de 400 filmes.

G

Indicada de Jobim tem estilo polêmico
Indicada para presidir a Agência Nacional de Aviação Civil, a economista Solange Vieira marcou sua gestão na Secretaria de Previdência Complementar, que
dirigiu entre 2000 e 2001, por brigas com fundos de
pensão. Aos 38 anos e sem experiência no setor aéreo,
seu estilo lhe rende admiradores e inimigos.
G As passagens para a América do Sul ficarão mais
baratas a partir de outubro.
Páginas 10 e 27
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REVISTA BOA VIAGEM
Um roteiro por Nova
York que vai além da Times
Square e de Manhattan.
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