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IRINEU MARINHO (1876-1925)

Cana no
Pantanal
vira crise
ministerial

ROBERTO MARINHO (1904-2003)

Tráfico e milícia disputam
lucros de serviços ilegais

Depois da reunião com a
ministra Dilma Rousseff,
versões diferentes sobre os
planos de liberar o plantio
de cana no Pantanal: Reinhold Stephanes (Agricultura) disse que está prevista a
ampliação dos canaviais em
áreas da Bacia do Alto Paraguai, mas Carlos Minc
(Meio Ambiente) voltou
atrás e disse que não permitirá o plantio. Página 13
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TV a cabo clandestina, ágio de gás e taxas para vans rendem R$ 280 milhões/ano
Tanto o tráfico de drogas
como as milícias que hoje
dominam boa parte das comunidades pobres do Rio
passaram a administrar serviços ilegais que
rendem aos grupos criminosos R$ 280 milhões anualmente, segundo estimativas de

G

sindicatos dos setores e da polícia. O pedágio cobrado de vans (R$ 145 milhões), a exploração ilegal de TV a cabo (R$ 119 milhões) e o ágio sobre o comércio de gás (R$
16 milhões) viraram alvo da disputa das
quadrilhas de traficantes e de grupos paramilitares. Esse lucrativo mercado de servi-

ços levou o traficante Fernando Gomes de
Freitas a se afastar da venda de drogas para
cuidar de TV a cabo ilegal (R$ 1,4 milhão
por ano) e pedágio de vans (R$ 2,8 milhões). Os rendimentos desses atravessadores é o tema da quarta reportagem da série
Favelas S/A.
Páginas 17 e 18

ENQUANTO ISSO, NA CAMPANHA...

Nepotismo à
moda Requião:
burla ao STF

Márcia Foletto

Para driblar a proibição
do Supremo ao nepotismo, o governador Roberto
Requião (PR) promoveu a
secretários a mulher e o irmão. O presidente do Senado ainda não demitiu o
sobrinho.
Página 12
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Pré-Sal terá
desoneração
de imposto
As empresas que explorarem os campos de PréSal terão direito a redução de impostos na compra de máquinas, mas serão obrigadas a usar mais
equipamentos produzidos no Brasil. Página 27
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Obama põe
terror em
segundo plano

CABRAL, DURANTE o lançamento da campanha contra a dengue, no Palácio Guanabara: o governador e o prefeito Cesar Maia trocaram acusações sobre o funcionamento das UPAs

A volta da velha briga entre governador e prefeito

G A plataforma de Barack
Obama deixa a guerra ao
terror em segundo plano e
prioriza a saída do Iraque e a
economia. Hillary Clinton
pediu o voto democrata para Obama. Páginas 35 a 37

Cabral acusa prefeitura de inviabilizar gestão de UPAs; em resposta, Cesar lança suspeitas sobre unidades
O governador Sérgio Cabral (PMDB) acusou
ontem setores da prefeitura, num ato “sórdido”, de encaminhar pacientes dos postos municipais para as Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), de responsabilidade do estado,
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Cabral quer
escolas com
ar-refrigerado

Contas da prefeitura:
entenda quem puder
Criado para informar sobre gastos do município, o site Rio Transparente é complexo e omite vários dados — como as verbas do
combate à dengue.
Página 11
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O governador Sérgio Cabral anunciou ontem que
vai equipar com ar-condicionado 1.500 escolas públicas já no próximo verão.
O Sepe diz que há outras
prioridades.
Página 23
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com o objetivo de superlotá-las e inviabilizar o
atendimento. O secretário estadual de Saúde,
Sérgio Côrtes, chegou a mostrar papéis timbrados da prefeitura encaminhando os pacientes. Em resposta, Cesar chamou Côrtes de

Ex-chefe do rapa tem
apoio de camelôs

Jô Moraes ataca ‘arranjo’
entre PT E PSDB em BH
Na primeira entrevista ao GLOBO de candidatos a prefeito de
Belo Horizonte, Jô Moraes (PCdoB) atacou adversário apoiado
por Aécio e Pimentel. Página 8
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mentiroso e insinuou que os documentos sejam falsificados. Também atacou Cabral e o
projeto das UPAs, dizendo que as unidades são
muito caras e não atendem ao número de pacientes divulgado.
Páginas 3 e 23

O candidato a vereador Lúcio
Costa (DEM), ex-chefe de controle
urbano da prefeitura, é apoiado
por camelôs. No cargo, ele foi
substituído pela mulher. Página 4
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Barcelona foi ao mar.
Rio ficou na beira
Enquanto o Rio não ocupa o seu
porto, desde 1992 uma reforma
urbanística fez Barcelona reencontrar o mar e tornar-se destino
turístico mundial.
Página 14
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No Brasil para promover
“Ensaio sobre a cegueira”,
a atriz Julianne Moore fala
sobre o filme que estréia
no país em setembro.
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E NA VOLTA AO LAR...

EDITORIAL

O ajuste que falta
Utilizar o resultado nominal nas finanças públicas
apressará o esforço de eliminação do déficit efetivo.

G

CARROetc
Fabricantes correm para
mostrar novos modelos
antes do Salão do Automóvel de São Paulo, que
acontece em outubro.
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Tae Kwon Dunga versus Vandermatrix Luxemburro!
.

G RUA NOVA: Caymmi foi homenageado emprestando seu
nome a uma rua sem moradores, no Leblon. Página 24

