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Goiânia, 10 de junho de 2005

02:13 - Expectativa de fim da tarifa básica

01:12 - Às vésperas do Dia 12, Giulia Gam desfila com novo affair

00:15 - Boi que valia milhões de reais vira churrasco

23:57 - Comurg Instala nova iluminação decorativa no 'Vaca Brava'

23:51 - Anatel libera reajuste de telefone fixo para celular

MAIS NOTÍCIAS

 
DENÚNCIAS

Goianos no centro da 
polêmica do mensalão
Além de Delúbio Soares, outros dois goianos 
estão no foco da apuração do pagamento do 
mensalão: os deputados Sandro Mabel e 
Raquel Teixeira. Ela teria recebido oferta de 
mesada de R$ 30 mil e bônus de R$ 1 milhão para mudar de partido. A 
Agência Estado revelou que Mabel seria o autor da oferta. Ele negou. 
Instalada, a CPI dos Correios não iniciou trabalhos por impasse.

Jamil Bittar/Reuters

Em reunião com o presidente do 
Senado, Renan Calheiros, e o da 
Câmara, Severino Cavalcanti, Lula pede 
que CPI não paralise Congresso

 

Corrida para área provisória
Boatos de que apenas as famílias 
retiradas do Parque Oeste e que 
estão no Setor Grajaú ganhariam 
terreno na área definitiva causou 
corrida ao local. Quem se alojou de 
outra forma 
em vez de ter ido para um dos 
ginásios se mudou às pressas para o 
assentamento provisório.

CONCURSOS
Acusados de fraude 
vão deixar prisão
Toda a quadrilha acusada de fraudar 
concursos – inclusive seu líder, Hélio 
Ortiz – deixa hoje a cadeia. A prisão 
preventiva expirou e a Justiça do 

SEM-TETO
Cristina Cabral

Homens são detidos por retirar madeira de 
mata vizinha ao Grajaú

Velhos 
conhecidos 
dos anos 80
De fôlego renovado após mais de
20 anos de carreira, a banda Kid 
Abelha (esquerda) faz show no 
Goiânia Arena. Outro sobrevivente 
dos anos 80, Nando Reis (direita) 
mostra hoje no CEL da OAB o CD 
que gravou ao vivo com seus 
músicos, batizados de Os Infernais, 
para a MTV.

Estado banca congresso 
da Une com 420 mil 

PLANTÃO
Reutersa

As explicações dadas 
por Delúbio Soares 
sobre o "mensalão" te 
convenceram? 

Acessar enquete

INFORMÁTICA
Legislativo 
digital
Programa pioneiro na 
América Latina, o 
Interlegis possibilitará 
troca de dados entre as 
casas legislativas de todo 
o País. 

ALMANAQUE
Você tem medo 
de quê?
Os medos aparecem na 
vida de todos. Bruna 
Camilo (foto), por 
exemplo, não gosta de 
altura. É importante 
enfrentar as fobias, mas 
sem forçar a barra.

CAMPO
Progresso, mas 
com preservação
Sem abrir mão do avanço 
na agropecuária, Goiás 
quer implantar as 20 
unidades de proteção 
ambiental que possui. 
Saída é parceria com 
produtores. Suplemento 
especial hoje destaca 
tudo sobre a soja e seu 
cultivo.
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preventiva expirou e a Justiça do 
Distrito Federal concedeu habeas-
corpus aos 20 envolvidos.

TRAGÉDIA
Adolescente 
dispara e mata amigo
Senador Canedo foi palco de 
nova tragédia com arma de fogo 
em residência. Um adolescente 
de 17 anos matou outro, de 15, 
ao manusear um revólver apontando-
o para a vítima e acertando-a no 
peito. Dono da arma está detido.

TRABALHO
Justiça rejeita 
demissão por e-mail
Empregada de hotel no Centro 
entrou com ação judicial depois 
de ser demitida por causa de ter 
enviado e-mail a concorrente. A 
Justiça do Trabalho entendeu que 
a correspondência eletrônica não 
causou prejuízo ao empregador.

RELACIONAMENTO
Goiás é 3º em porcentagem 
de mulher descasada
O índice de mulheres 
descasadas (desquitadas, 
divorciadas ou separadas) em 
Goiás só perde para o do Distrito 
Federal e o do Rio. Pesquisa da 
Fundação Getúlio Vargas aponta 
o município de Palmelo como líder 
nacional em porcentagem de 
desquitadas.

CIRCUITO GOIANO
Parceria de pequenos 
pecuaristas de região em Rio Verde 
faz produção de leite até triplicar.

 

Presidente da 
Corte assume Bolívia 
Às 23h50 de ontem, o Congresso 
boliviano aceitou a renúncia de 
Carlos Mesa e declarou presidente 
Eduardo Rodríguez Veltzé, chefe da 
Corte Suprema. A crise no país pode 
desabastecer o Brasil de gás natural 
em seis dias.

COMÉRCIO
Exportação de Goiás avança 44%
Mesmo com o dólar em baixa, as 
exportações goianas atingiram 
quase US$ 170 milhões e cresceram 
44% em maio, em comparação ao 
mesmo mês em 2004. A soja foi 
responsável por US$ 106 milhões do 
total.

Cresce no Brasil 
número de milionários

Mulher boliviana carrega botijão: falta gás no 
país

  

 

 

 

 

Veja matéria sobre
o precursor do jornal

 

 

 

 

 

 


