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Ele tomou posse como prefeito interino de Dourados dizendo que "Deus está tirando todas as coisas demoníacas daqui". Ele acredita em votação ainda neste ano

Juiz promete devassa e nova eleição

Pouco mais de 12 horas depois de ser indicado pelo Tribunal de Justiça, o juiz Eduardo Machado Rocha tomou
posse ontem como prefeito
interino de Dourados e prometeu devassa na administração municipal. Ele anunciou
a realização de ampla auditoria, quer cancelar contratos
suspeitos e demitir "fantasmas". O magistrado também
previu a realização de novas

FÁBIO DORTA

eleições ainda neste ano. Rocha tomou posse devido à prisão preventiva de Ari Artuzi
(PDT), por envolvimento num
esquema de corrupção. Para o
magistrado, “Deus está tirando todas as pessoas demoníacas daqui”. Ele foi indicado
porque o vice-prefeito, presidente da Câmara e o procurador jurídico também foram
detidos por envolvimento nas
fraudes. PÁGINA 4A

Dilma cresce e
Serra despenca
na disputa em MS

A candidata Dilma Rousseff
(PT) subiu na preferência do
eleitorado de Mato Grosso do
Sul e José Serra (PSDB), despencou. Informações da nova
pesquisa do Ibrape apontam
ainda que os números de Marina Silva (PV) seguem estáveis. A petista subiu de 43%
para 46% das intenções de

voto. Serra, por sua vez, perdeu oito pontos percentuais,
recuando de 40% para 32%.
Assim, a diferença saltou de
três para 14 pontos percentuais. O levantamento foi feito
de 1º a 3 deste mês com 1.348
eleitores de 42 municípios
distribuídos em oito regiões
do Estado. PÁGINA 3A

Eduardo Machado Rocha, diretor do fórum de Dourados, foi empossado ontem diante de um plenário lotado na Câmara de Vereadores
SÉRGIO NEVES/AE
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Mais

Crianças trocadas
por dívidas em
boate da fronteira

 ENTREVISTA
VALDENIR REZENDE

Crianças, geralmente filhas de
prostitutas, estariam sendo
trocadas por dívidas em um
prostíbulo de Mundo Novo,
no extremo sul do Estado. Um
menino de 7 anos e uma menina de 8 vivendo em situação
de cárcere privado foram localizados numa boate da cidade
na região de fronteira com o
Paraguai. PÁGINAS 12 E 13A

Estado investiu
mais que a União
André Puccinelli abre hoje a
série de entrevistas com os
candidatos a governador e
tentando desfazer a imagem
de que o Governo federal
é o "pai" dos principais
investimentos no Estado nos
últimos anos. PÁGINA 5A

TRABALHO

Construção civil
passa a ser opção
para as mulheres
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Yarlei e Jorge Henrique, autores de três dos cinco gols da vitória do Timão sobre o Goiás, comemoram diante da torcida em SP
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54

12.515
08.344
25.288
32.329
45.194

PÁGINA 9A

 EDITORIAL

Quina
09

34
67
00

nº 4.481

1º Prêmio
2º Prêmio
3º Prêmio
4º Prêmio
5º Prêmio

05

48

nº 1.068

nº 2.390
62

66

74

Índice
Ponto de Vista/Resumo da Semana. 2
Política .................................................... 3, 4
Entrevista .................................................... 5
Economia ................................................6, 7
Brasil, Mundo ............................................ 8
Esporte ................................................ 9, 10
Cidades ..........................................11, 12, 16
Especial ............................................... 13, 14
Caderno B...................................8 páginas
Classificados .............................2 páginas
Supl. TV.......................................8 páginas
Supl. Emprego & Carreira .....4 páginas

Ídolos e fãs online
Mais de 50 anos depois do
aparecimento de Frank, o fascínio
das adolescentes com os astros pops
estão longe do fim. Ao contrário.
Cada vez mais aparecem nomes
que entram na lista dos preferidos
desta turma. Hoje, os ídolos são
Justin Bieber, Luan Santana e Fiuk.
Diferente das gerações passadas, as
fãs atuais têm uma poderosa arma
para abastecer o arsenal de itens sobre
quem admiram: a internet. PÁGINA 1B

BRUNO HENRIQUE

Leia Todo mundo nu, sobre
as lições que podem ser
tiradas do escândalo de
corrupção revelado ao
longo dos últimos dias na
administração da prefeitura
de Dourados, onde propinas
eram cobradas em inúmeros
setores e todos pagavam
como se isso fizesse (e
certamente faz) parte de
qualquer jogo. PÁGINA 2A

Setor dominado apenas por
homens, o mercado de trabalho na construção civil
passou a ser um novo nicho
para as mulheres. Em uma
construtora que emprega 80
funcionários, 25% são mulheres. Consideradas mais
atentas e organizadas, elas
se destacam no acabamento. PÁGINA 6A

ESTIAGEM

Temperatura cai
22 graus, mas
chuva não chega
Em menos de 24 horas, a temperatura caiu 22,6 graus em
Campo Grande, conforme o
Inmet. Anteontem à tarde os
termômetros marcaram 36,6
graus e, no início da manhã
deste sábado, a mínima chegou a 13,8 graus. A umidade
do ar melhorou, mas não há
previsão de chuva. PÁGINA 11A

