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Filme protagonizado por João Miguel (foto) já foi visto
por 100 mil pessoas e estréia hoje no Recife. PÁGINA 5

PÁGINA 3

Zencrane Filmes /Divulgação

Jair Bertolucci/TV Cultura - 30/5/08

EXEMPLAR ASSINANTE

DIARIO DE PERNAMBUCO

SEXTA-FEIRA Recife, 19 de setembro de 2008 Nº 263 // HOJE: 58 páginas

DÓLAR

BANCO CENTRAL
SEGURA ALTA
Moeda norte-americana
chegou a subir 5% ontem,
mas fechou em R$ 1,93
depois que o BC anunciou
que fará leilão. ECONOMIA B1

.com.br

FUNDADOR DOS ASSOCIADOS:ASSIS CHATEAUBRIAND // O JORNAL MAIS ANTIGO EM CIRCULAÇÃO NA AMÉRICA LATINA – 182 ANOS DE CREDIBILIDADE

KARABTCHEVSKY NO RECIFE?
A Orquestra Sinfônica do Recife poderá contar, em 2009, com o auxílio luxuoso de Isaac Karabtchevsky, um
dos maiores nomes da música erudita brasileira. O maestro manifestou desejo de trabalhar em Pernambuco
assim que acabar o seu contrato com a Orchestre Nacional des Pays de La Loire, na França. VIVER D1 e D2

PETRÓLEO

LULA DEBOCHA
DOS BANQUEIROS
Na inauguração da
Plataforma P53 da Petrobras,
no Rio Grande do Sul, o
presidente ironizou os bancos
internacionais em crise. Lula
disse que estes banqueiros,
hoje quebrados, tratavam
com desprezo a economia
brasileira. ECONOMIA B2

LEI SECA
HABEAS CORPUS
ANTIBAFÔMETRO

A NOVA CARA
DO BRASILEIRO

Tarsila do Amaral

Petrobras/Divulgação - 29/8/07

Dezenas de pernambucanos
tentaram obter um habeas
corpus para não encarar o
bafômetro nas blitzes. Mas o
TJPE negou todos os pedidos
até agora. VIDA URBANA C1

DENTISTA
AGRESSÕES POR
EXPOSIÇÃO SEXUAL
Mulheres fotografadas nuas
em consultório de dentista
em Esplanada, no litoral
baiano, estão sendo alvo de
piadas e até de surras.A
polícia ainda procura quem
vendeu as imagens. BRASIL A11

PROTESTO

LOJISTA PÁRA A
CONDE DA BOAVISTA

Inês Campelo/DP/D.A Press

Depois de ter estabelecimento
assaltado, Misséias Alves da
Silva, 26 anos, sentou-se no
asfalto por uma hora em
protesto contra a falta de
policiamento. VIDA URBANA C2

RISCO ZERO

Começa a se popularizar nos
consultórios do Recife um
novo método anticoncepcional
seguro e que custa menos de
R$ 40 por mês. VIDA URBANA C4

TIP

Edvaldo Rodrigues/DP/D.A Press

COMEÇA A ERA DA
PRIVATIZAÇÃO

Em 1933, Tarsila do Amaral fez o quadro Operários, pintando um caminho de desenvolvimento para um Brasil que sempre foi conhecido como
“país do futuro”. Ontem, IBGE apresentou a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio e os números mostram que este futuro chegou. ECONOMIA B4 e B5

PREVIDÊNCIA

SANEAMENTO

INTERNET

dos trabalhadores possuem cobertura
previdenciária. Reflexo do crescimento de
empregos com carteira assinada.

dos 56,3 milhões de domicílios brasileiros
têm cobertura da rede pública de
esgoto. No Nordeste, são 55,1%.

dos lares têm acesso à internet. São 15
milhões com computadores, sendo que
11,4 milhões têm conexão à web.

50,7% 73,6% 20,6%

CEARENSE BALEADO
NO CANADÁ
Estudante de 24 anos ficou cego

Empresa passa a controlar
hoje os 12 maiores terminais
de ônibus do estado e vai
investir R$ 14 milhões em
reformas. VIDA URBANA C2

O governo de Calgary, cidade no centro-oeste canadense, classificou
ontem o episódio como “um dia sombrio, um dia que esperávamos
que nunca iria chegar”. Atingido na cabeça por uma bala perdida
quando passeava com a namorada, o estudante José Ribamar Ribeiro
Neto, 24 anos, ficou cego, confirmaram os médicos. BRASIL A9

Classilíder

}

Fone: 3419 9000 e-mail: classilider@diariodepernambuco.com.br

EDUCAÇÃO

90%

dos brasileiros com mais de 15 anos
estão alfabetizados. E 70,1% das crianças
entre 4 e 5 anos estão na escola.

Novo nome,
novo time,
velha confusão

Dinheiro
árabe não tira
Roger da Ilha

O atacante Thiago Capixaba
(foto), que abandonou o Santa
Cruz e já mudou de nome três
vezes, reapareceu no Palmeiras
e fez dois gols contra o Vasco. O
clube carioca vai denunciá-lo na
Justiça. ESPORTE TOTAL PÁGINA 3

“Estou feliz aqui”. Com esta
frase, o agora artilheiro do Sport
no Brasileiro, com oito gols, rejeitou uma sondagem de um
empresário que queria levá-lo
para os Emirados Árabes Unidos. ESPORTE TOTAL PÁGINA 5
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RECIFE //
Sol com algumas
nuvens. Chove rápido
durante o dia e à noite.

PERNAMBUCO //
Nublado a parcialmente nublado. Chuvas
isoladas no Litoral e Zona da Mata,
possibilidade no Agreste.

