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CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Força-tarefa contra
exploração sexual
DOCUMENTO BR ] Os prefeitos do Ceará terão de apresentar ao
Ministério Público Estadual diagnóstico detalhado sobre a situação da
criança e do adolescente em seus municípios. A determinação partiu depois
que O POVO repassou à PGJ um relato sobre o quadro de exploração
sexual/comercial de crianças e adolescentes nas rodovias federais do Ceará. 8

O CEARENSE Iarley comemora com a bandeira de Quixeramobim
GOL] 1&3

INTER VENCE E É CAMPEÃO
MUNDIAL DE CLUBES 2006

CPI DOS SANGUESSUGAS

J.F.DIORNO/AE

O Internacional, dos cearenses Iarley (foto), Ceará e Ediglê,
venceu o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho por 1 a 0,
ontem, em Tóquio (Japão), e conseguiu o título inédito do
Mundial de Clubes.

WALDO PESSOA

Lacerda diz que
financiou campanha

Ex-PM é especialista em
assaltar clínica, diz polícia

Com pedido de indiciamento aprovado pela CPI dos
Sanguessugas, Raimundo Lacerda, conhecido como
Lacerdinha, fez pronunciamento na Câmara Municipal de
Icapuí afirmando que fez caixa dois em 2004 e que esse
dinheiro financiou a campanha de vereadores no
município. Os parlamentares negam. 15

o ex-sargento da Polícia Militar, Antônio Edísio Lima
de Sousa, 43, acusado de participar do homicídio do
médico Waldo Pessoa, na última quinta-feira, é apontado
pelo delegado Jairo Pequeno como “especialista” em
assaltos à clínicas médicas e dentárias, tendo sido
reconhecido por outras vítimas. 3

ACIDENTE COM O LEGACY

PILOTOS NEGAM FALHA NO RÁDIO
12

DOMINGO DE PRAIA
MAURI MELO
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DAIANE E DIEGO GANHAM
OURO NA SUPER COPA DE GINÁSTICA
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SEGREDOS DA
TRAJETÓRIA
VITORIOSA DO
TÉCNICO FELIPÃO

NATINHO RODRIGUES

JARAGUÁ GARANTE TÍTULO
DA SUPERLIGA DE FUTSAL

Felipão, técnico da seleção
portuguesa, é o entrevistado das
Páginas Azuis e revela segredos
de sua bem-sucedida carreira.
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A praia de Sabiaguaba tem atraído muitos visitantes neste mês de férias. A principal caracaterística da praia é o encontro das águas
do rio Cocó com o mar. A culinária e a tranqüilidade também são atrações. Para apreciar a paisagem de vegetação, rio e mar, o
visitante pode atravessar o rio por jangadas e barcos pequenos que oferecem o serviço. 7

FÉRIAS

N ATA L

TELEVISÃO

Movimento nas estradas Novidades tecnológicas Megafone recebe
deve aumentar 30%
são opção de presentes selo de recomendação
O movimento no Terminal Rodoviário
Engenheiro João Thomé aumentou 70%
desde o início do mês. Nas estradas, a
expectativa é de um fluxo 30% maior
em dezembro. Os passageiros trazem as
malas cheias de presentes. 9

Empresas lançam produtos buscando a
grande procura por presentes diferenciados
e inovadores para o Natal. São novidades
na área de informática como mouses com
formatos diferentes e novas impressoras
que agregam diversas funções. 23

O programa cearense Megafone,
produzido por alunos da ONG Encine,
foi o único projeto de TV do Nordeste a
receber o selo de Especialmente
Recomendado para crianças e
adolescentes. Vida & Arte 5
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