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Ivete abala
em Tubarão
e Chapecó

Câmeras mostram
o trânsito em quatro
pontos de Florianópolis

PF pediu prisão de 22
por crimes ambientais,
mas Justiça excluiu oito

Para deﬁnir as detenções, juíza se baseou em atos de corrupção e descumprimento legal

AÇÃO CONJUNTA ALIVIA MERCADO
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O DC teve acesso, com exclusividade, à decisão da juíza federal Marjôrie Cristina da Silva, que autorizou as prisões de
14 pessoas acusadas de crimes
ambientais, na Grande Florianópolis, feitas pela PF.
O documento trata de pagamento de propina a políticos e
a servidores para fraudar concessão e de descumprimento
da lei para construir loteamentos, redução de áreas de preservação e ocupação desordenada. A PF pediu a prisão de
22 pessoas que estariam envolvidas com o suposto esquema,
mas oito foram excluídas pela
Justiça. Páginas 3, 4 a 6 e 12
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EXEMPLO NACIONAL

Estado tem só
1% de crianças
fora da escola
O percentual médio nacional
é de 2,4%,conforme a pesquisa
do Pnad. Página 34

TURISMO MUNDIAL

Grupo aﬁrma
que SC pode
sediar evento
WTTC diz que Florianópolis
tem condições de receber encontro em 2009. Página 29

MORTE NO TRÂNSITO

Júri condena
advogado, que
ﬁcará livre
Álvaro Moura Ferro provocou acidente na Capital onde
morreu um garoto. Página 42

IMPOSTO DE RENDA

MERCADO DE AVES

Receita muda
regras para a
declaração

Frigoríﬁco dos
EUA compra
a Macedo
Páginas 28 e 31
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CRICIÚMA

BRASILEIRÃO DA SÉRIE B

Menina morre Aporte ﬁnanceiro anunciado por grandes bancos centrais fez as bolsas de valores subirem, como a de SP
> Bancos americanos são
afogada perto > Dólar sobe e fecha no
da residência maior valor em um ano “palpiteiros”, aﬁrma Lula

Avaí em busca
de três pontos
na Ressacada
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