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IRINEU MARINHO (1876-1925)

Subsecretário
de Segurança
de Serra cai
após acusação

Júri absolve condenado
por morte de missionária

Acusado de ligação com
policiais suspeitos de
achacar bandidos de uma
facção criminosa, Lauro
Malheiros Neto, secretário-adjunto da Secretaria
de Segurança de São Paulo, pediu demissão ontem
ao governador José Serra
(PSDB). O secretário-adjunto nega a denúncia,
feita oficialmente por um
delegado da polícia de
São Paulo.
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Estado tenta
leiloar área
no Leblon

ROBERTO MARINHO (1904-2003)

Fazendeiro tinha recebido pena de 30 anos de prisão e agora é solto
Depois de ter sido condenado a 30 anos
de prisão pelo assassinato da missionária
americana Dorothy Stang, o fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida, foi absolvido ontem em julgamento que durou dois
dias, no Pará. Defensora dos direitos humanos numa área marcada por conflitos de ter-
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ra, Dorothy foi morta a tiros em fevereiro de
2005. Como Bida fora condenado a mais de
20 anos, teve direito a novo julgamento. A
mudança do veredicto aconteceu após o
pistoleiro Rayfran das Neves Sales, réu confesso, ter negado a participação do fazendeiro como mandante, o que confirmara no

primeiro julgamento. Bida fora acusado por
ele de ter fornecido a arma usada para matar a missionária, mas agora o pistoleiro alegou que foi só sua a decisão de matar Dorothy. O promotor Edson Souza disse que
vai decidir se recorre da sentença, que provocou revolta no julgamento.
Página 5

Raposa: prisão de fazendeiro eleva tensão
Polícia Federal entra na reserva em Roraima e prende chefe dos homens que feriram dez índios
Sergio Lima/Folha Imagem

Pela segunda vez, o governo do estado anuncia
que vai leiloar o terreno
do 23 o- BPM (Leblon) —
numa das áreas mais valorizadas da Zona Sul. O prefeito Cesar Maia sustenta
que a legislação não permite construções de residências no local. Página 14
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Ciclone pode
ter matado
mais de 60 mil
O número de mortos pelo ciclone Nargis em Mianmar já chega a 22 mil, e há
41 mil desaparecidos. A
junta militar continua dificultando a entrada de ajuda humanitária, apesar
dos apelos da comunidade
internacional. Página 30
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TARSO GENRO com índios perto da Fazenda Depósito, onde anteontem houve conflito com jagunços, chamados de terroristas pelo ministro

Flu vence e
avança na
Libertadores

Câmara começa a investigar Paulinho
Corregedoria analisa denúncias contra deputado, que se diz vítima de ‘elitezinha’

Mesmo sem jogar bem, o
Fluminense venceu o Nacional, de Medellín, por 1 a 0,
ontem, no Maracanã, e
avançou às quartas-de-final
da Libertadores. Hoje, Joel
Santana se despede do Flamengo contra o América.
Caio Júnior, o substituto, verá o jogo. Páginas 35 e 36
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A Corregedoria da Câmava vai investigar as denúncias contra o deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho (PDT-SP), presidente da
Força Sindical e citado na
investigação da Polícia Fe-
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deral sobre fraudes em empréstimos do BNDES. O presidente da Câmara, Arlindo
Chinaglia (PT-SP), enviou à
Corregedoria informações
sobre o caso. Segundo relatório da PF, Paulinho teria

recebido propina de R$ 325
mil no esquema. A Corregedoria pode abrir processo
por quebra de decoro ou
mandar arquivar a denúncia. O PDT decidiu não punir Paulinho, que discursou
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Duas bandas de rock pesado, a britânica
Whitesnake e a americana Queensrÿche,
apresentam-se hoje e amanhã no Rio.

G Dirigimos as minivans Livina e Grand
Livina, que serão fabricadas pela Nissan
no Brasil, a partir de 2009.
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no plenário, dizendo-se vítima da “elitezinha que não
gosta de trabalhador”. A PF
investiga a ação da quadrilha em outros órgãos, como
a Funasa.
Páginas 8 e 9
e Elio Gaspari

Juiz suspende
novas regras
para caminhões

CHICO

Obama vence
na Carolina
do Norte
O senador Barack Obama
venceu as primárias na Carolina do Norte e fez um
apelo à unidade no Partido
Democrata. Em Indiana, Hillary Clinton liderava a disputa e a expectativa era de
vitória por uma margem pequena de votos. Página 29

No dia seguinte ao conflito que deixou dez índios baleados na Reserva Raposa
Serra do Sol, em Roraima, a
tensão na área aumentou
com a prisão do prefeito de
Pacaraima e arrozeiro Paulo
César Quartiero — principal nome da resistência à
desocupação das áreas indígenas. O governo federal
enviou mais de 300 homens
para o local do conflito, em
ação coordenada pelo ministro da Justiça, Tarso
Genro, que viajou para a
área da reserva, acompanhado do diretor-geral da
Polícia Federal, Luiz Fernando Corrêa. Tarso determinou a ação após receber
autorização do Supremo
Tribunal Federal (STF) para
que a Polícia Federal investigasse o ataque. O ministro chamou os agressores
dos índios de pistoleiros e
terroristas. Páginas 3 e 4
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G A Justiça estadual suspendeu o decreto municipal que proibia a circulação de caminhões de carga e descarga nos dias
úteis, entre 6h e 10h e das
17h às 20h, na orla e em
mais 26 vias da cidade. A
decisão, do desembargador Luiz Felipe Francisco,
da 8 a- Câmara Cível, é decorrente de pedido de liminar dos supermercados e vale para todos os
caminhões.
Página 20

Travestis dão
outra versão
sobre Ronaldo
Os travestis que saíram
com o jogador Ronaldo Fenômeno apresentaram nova versão para o escândalo. Agora, não houve sexo
nem drogas.
Página 17
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