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MÚSICA E PRÊMIO

Celulares e novas
tecnologias ajudam
mães a administrarem
trabalho, casa e filhos

O consumo de álcool já é
maior do que o de
gasolina. Mas muita
gente tem dúvida sobre
o modelo flex | PÁGS. 1 E 2

A Bahia é o terceiro Estado
em número de indicações
ao Prêmio TIM de Música.
Maria Bethânia concorre em
quatro categorias | PÁGINA 1

| PÁGINA 1

TRANSPORTE ❚

TASSO MARCELO | AE 16.5.2007

GENTIL

HAROLDO ABRANTES | AG. A TARDE

CASO ISABELLA ❚
EDUARDO KNAPP | FOLHA IMAGEM

Rodoviário
promete
parar por
duas horas

MP pede prisão
de pai e madrasta

Motoristas e
cobradores da
capital prometem
parar as atividades
na manhã de hoje e
fazer passeata no
fim da tarde. As
ações de protesto
são contra a recusa
dos patrões às
reivindicações
salariais feitas
ontem em reunião

O promotor Francisco Cembranelli
pediu a prisão preventiva do casal
Alexandre Nardoni e Anna Carolina
Jatobá, suspeitos de matar a
menina Isabella, 5 anos, no dia 29
de março. Na denúncia entregue à
Justiça, Cembranelli afirma que
Anna asfixiou a garota, que foi
jogada do sexto andar pelo pai. Os
dois são acusados de homicídio,

Cembranelli garante que Anna asfixiou e o pai jogou a menina pela janela

com três agravantes (motivo fútil,
meio cruel e impossibilidade de
defesa da vítima) e fraude
processual por ter alterado a cena
do crime. O juiz Maurício Fossen
decidirá se acata ou não a
denúncia. Caso sejam processados,
Alexandre e Anna podem pegar
pena mínima de 12 anos de prisão
e máxima de 30 | BRASIL | PÁGINA 18

ABUSO ❚ Senador colocará o presidente da República a par das investigações da comissão que apura

| SALVADOR | PÁGINA 4

crimes sexuais contra crianças. Os maníacos agem em vários Estados. Nem todos são brasileiros

Andréia muda versão

Travestis
inocentam
Ronaldo
Fenômeno
| BRASIL | PÁGINA 18

SERVIÇO

CPI encontra mais de
500 pedófilos no Orkut
O presidente da CPI da Pedofilia, senador Magno Malta (PR-ES),
disse ontem que mais de 500 pedófilos foram identificados nas
três mil páginas do portal de relacionamentos do Orkut.
Segundo ele, os pedófilos atuam em diferentes Estados do
Brasil, mas não são necessariamente brasileiros. Malta colocará
o presidente Lula a par das investigações e solicitará mudanças
na legislação | ÚLTIMAS NOTÍCIAS | PÁGINA 24

Esportes

*

INTERPOL | DIVULGAÇÃO

FABIANO ROCHA | AGÊNCIA O GLOBO

A Interpol (Polícia Internacional) lançou ontem
um apelo mundial para tentar identificar e
localizar um homem acusado de abusar
sexualmente de três crianças asiáticas e de
divulgar mais de 800 fotos das vítimas na
internet. Após dois anos de investigação, os
policiais não conseguiram chegar ao criminoso
(foto) nem definir sua origem.

RETORNO FECHADO NA PARALELA

MARCO AURÉLIO MARTINS | AG. A TARDE

Orientação
jurídica
A Faculdade Ruy Barbosa
oferece serviços jurídicos
gratuitos à população.
Dentre eles, investigação
de paternidade, divórcio,
partilha de bens e
pensão alimentícia. O
atendimento é realizado
em parceria com a
Defensoria Pública, de
segunda a sexta-feira,
das 14 às 17h30, no
prédio da instituição, na
Pituba. Para ser
atendido, o interessado
tem que marcar hora
pelo telefone | P. 6

ARESTIDES BAPTISTA | AG. A TARDE

ASSINATURA — VENDA PROIBIDA

ESCÂNDALO ❚

Dois acidentes e um longo engarrafamento foram registrados no 1º dia de bloqueio do retorno de acesso ao Centro,
próximo ao Extra Paralela, para veículos que trafegam na pista sentido Aeroporto. A medida da SET, que visa
melhorar o fluxo de automóveis, tem caráter experimental e vai durar pelo menos sete dias | SALVADOR | PÁGINA 4

EDITORIAL

Haiti agitado
Habitado por descendentes
de escravos africanos,
o Haiti, que será visitado
dia 28 pelo presidente Lula,
tem sido uma panela de
pressão | P. 3
ARTICULISTAS DE HOJE
❙ Armando Almeida | P. 3
❙ José Medrado | P. 3
❙ Antônio Imbassahy | P. 3
COLUNISTAS DE HOJE
❙ Samuel Celestino | P. 16
❙ Paulo R. de Castro | P. 20
❙ Tostão | ESPORTES
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HABITAÇÃO ❚

ACIDENTE AÉREO ❚

BIOCOMBUSTÍVEIS ❚

Mais verbas para
a casa própria

Pedaços de avião
são encontrados

Lula: crítica é
“sacanagem”

O Conselho Curador do FGTS
ampliou para R$ 1,55 bilhão
(acréscimo de R$ 350 milhões) o
orçamento destinado a subsidiar
casa própria para famílias com
renda até R$ 1,8 mil. Haverá
também recursos para áreas
rurais | ECONOMIA | PÁGINA 20

A localização de destroços, em
Maraú, do avião que sumiu
sexta-feira encerra as esperanças
de se encontrarem
sobreviventes. O bimotor
transportava quatro empresários
ingleses e dois tripulantes
brasileiros | BAHIA | PÁGINA 12

O presidente Luiz Inácio Lula da
Silva reagiu ontem às críticas de
que os biocombustíveis
brasileiros são responsáveis pela
escassez de alimentos. Lula
afirmou que isso é “sacanagem
pura” e fez críticas aos EUA

BLOCOS AFROS ❚

HOSPITAL BATISTA CARIBÉ ❚

CARAVANA DO PAC ❚

Petrobras atrasa
o patrocínio

Falta de médicos
vira rotina

Presidente
anuncia 11 obras

| SALVADOR | PÁGINA 7

| SALVADOR | PÁGINA 9

| POLÍTICA | PÁGINA 14

| ECONOMIA | PÁGINA 19

NA EXPECTATIVA
Marily dos Santos, com
índice para a maratona
olímpica, espera
confirmação da vaga
| PÁGINAS 4 E 5

