CAI AUMENTO DE PARLAMENTARES
O Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou ontem o reajuste de 90,7% concedido
pelas cúpulas da Câmara e do Senado a todos os parlamentares. Os ministros do

STF concluíram, por unanimidade, que o aumento foi concedido com base
em um decreto legislativo que não tem mais validade. 21 a 23
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NATINHO RODRIGUES

FOTOS DIVULGAÇÃO

MISTÉRIO NO
ASSASSINATO
DO MÉDICO
WALDO PESSOA
Baseado no circuito interno de um posto, a Polícia
admite a participação de uma 3ª pessoa no crime. 6

VIDA & ARTE ] 8

VESTIBULAR ] 33&34

BUCHICHO ] 1&3

ALCEU
VALENÇA
LANÇA O CD
MARCO ZERO

CONFIRA A
LISTA DOS
APROVADOS
NA UNIFOR

SUYANE
MOREIRA
ESTRÉIA
NA TV

Disco foi gravado em
comemoração aos
100 anos do frevo.

A matrícula será nos
dias 3 e 4 de janeiro,
no campus da Unifor.

FOTOS REPRODUÇÃO CIRCUITO INTERNO DE TV

FORTALEZA-CE, QUARTA-FEIRA, 20 de dezembro de 2006 ANO LXXIX Nº 26.158 R$ 2,00

1

A CÂMERA registra quando Washington de
Oliveira cai baleado no chão do posto de gasolina

EDIÇÃO COM 108 PÁGINAS

CEARÁ
HOMEM aparece ao lado do corpo e
2 UM
retira a arma da cintura de Washington

3

OS DOIS homens fogem deixando o assaltante
no posto onde ele morre antes de ser socorrido

PRESO ACUSADO
DE LIDERAR ONDA
DE SEQÜESTROS
CRIMES ] Foi preso em Fortaleza o homem acusado de liderar onda de seqüestros no Ceará, além de
assaltos a bancos, carros-fortes e roubos de carga. Francisco Pedro Barreto de Freitas, o “Véio do Chico
Peba”, está indiciado em quatro processos, entre eles o que apura o seqüestro do empresário Ricardo
Rolim. Segundo a Polícia, ele pode estar envolvido nos 20 seqüestros ocorridos este ano no Estado. 3

ECONOMIA ] 27

Avião fretado deve
resgatar passageiros
Um vôo fretado pelo poder público espanhol
deve resgatar os passageiros da Air Madrid “presos”
em Fortaleza. As representações diplomáticas da
Espanha no Brasil já solicitaram a aeronave.

FORTALEZA ] 8&9

Policiais serão investigados
O secretário da Segurança Pública do Ceará, general Theo Basto,
determinou a instauração de inquérito para apurar denúncias
contra dois delegados e um inspetor da Polícia Civil. No caderno

especial Documento BR, uma adolescente revelou que os policiais
a fizeram vender crack em Fortaleza. Será assinado hoje na
Assembléia um documento de ações para combater o problema.

FCO FONTENELE

TERMINAL

Comerciantes e usuários do Terminal de Ônibus da Lagoa, na Parangaba,
reclamam da quantidade de crianças e adolescentes de rua que freqüentam o local diariamente. Em

STJD

DIPLOMAÇÃO

horários de maior movimento, cerca de 50 meninos e meninas ocupam o local. Segundo a Equipe
Interinstitucional de Abordagem de Rua, a área do terminal é o ponto mais crítico de Fortaleza. 10

CEARÁ

LIMINARES

US$ 85 MI

Vovô enfrenta
Cid Gomes vai Duas escolas
STF libera a
Transfor: BID
a última batalha reduzir número têm desempenho transposição do e Prefeitura
no tapetão 19 de secretarias acima da média São Francisco assinam contrato
ISSN 1517-6819

O governador eleito Cid Gomes
anunciou ontem, durante a
diplomação, que a estrutura do
Estado deverá passar das atuais
26 secretarias para 21, a partir
de janeiro. Vaias a deputados
eleitos marcaram evento. 24

Duas escolas cearenses, situadas
em Barbalha e Nova Russas,
estão entre as 33 unidades de
ensino do País que tiveram
desempenho acima da média na
Prova Brasil. O anúncio foi feito
em evento do MEC e Unicef. 14

O STF não acatou as liminares
que barravam a transposição
do Rio São Francisco e as obras
devem ser iniciadas em poucos
dias. O Governo diz que já há
R$ 100 milhões liberados para
o projeto. Vertical S/A 29

A prefeitura de Fortaleza e o
Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) assinaram
contrato para o financiamento
de US$ 85,2 milhões para o
Programa de Transporte Urbano
de Fortaleza (Transfor). 7
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