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Tribuna de Minas
CERCA DE 800 PESSOAS COMPARECEM A ENTERRO

  Um inquérito policial militar vai investigar as 
circunstâncias da morte do cabo da Polícia Militar, 
Gilmar Fonseca Rodrigues, 38 anos, baleado no peito 
na última terça-feira. Ele foi sepultado ontem, no 
Cemitério Municipal, com honras militares e sob um 
clima de comoção. Cerca de 800 pessoas compareceram 
ao enterro. O outro cabo, Adalberto Saraiva de Melo, 
41, atingido na cabeça, continua internado em coma 
induzido no Hospital Albert Sabin, onde foi submetido 
a cirurgia. O sargento, que atingiu acidentalmente os 
militares, no Posto Policial do Bandeirantes, também 
foi hospitalizado na unidade de saúde, com crise de 
estresse pós-traumático, e deverá permanecer internado 
nos próximos dias. 
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Polícia abre 
inquérito para
investigar
morte de cabo

ANTONIO OLAVO CEREZO/22-10-08

NESTA EDIÇÃO

 COM HONRAS MILITARES: corpo de Gilmar Fonseca Rodrigues foi sepultado ontem no Cemitério Municipal

RÁDIO SOLAR REÚNE 
CANDIDATOS EM DEBATE
Na reta final de 
campanha, Custódio faz 
panfletagem, e Margarida 
grava com Lula
  Os candidatos Custódio Mat-
tos (PSDB) e Margarida Salomão 
(PT) se enfrentam, na manhã de 
hoje, no debate da Rádio Solar, 
a partir das 11h, com mediação 

do editor geral da Tribuna, Paulo 
César Magella. Além da freqüên-
cia 1010 AM, o ouvinte também 
pode acompanhar ao confronto 
através da 88,9 FM ou pela in-
ternet. Ainda hoje, os dois fazem 
seus últimos comícios: Custódio 
no Bairro Santa Luzia, e Marga-
rida no Largo do Riachuelo. On-
tem, o tucano fez panfletagem, 
e Margarida foi a Brasília gravar 
com Lula.
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BANCÁRIOS ENCERRAM 
GREVE APÓS 11 DIAS; 
FUNCIONÁRIOS DA CAIXA, 
NO ENTANTO, DEVEM MANTER 
SUSPENSAS AS ATIVIDADES
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MARCELO RIBEIRO/22-10-08

BC lança novas 
medidas contra 
a crise; Bovespa 
cai 10%, e dólar 
vai a R$ 2,38
  O Banco do Brasil e a Caixa 
terão direito de adquirir ações 
de bancos e seguradoras, poden-
do até mesmo estatizá-las. A 
Caixa também poderá criar um 
banco de investimento, para 
comprar ações de empresas da 
construção civil. As mudanças 
foram instituídas ontem pelo 
Governo por meio de Medida 
Provisória e, somadas à ameaça 
de recessão no Reino Unido, 
levaram o mercado ao colapso. 
A Bovespa fechou em baixa de 
10,18%, e o dólar subiu 6,44%, 
fechando cotado a R$ 2,38.
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Tráfego na 
nova pista 
da Deusdedith 
Salgado é 
liberado
  O tráfego foi liberado ontem 
na nova pista da Avenida 
Deusdedith Salgado, depois de 
mais de três anos de início 
das obras de duplicação. O 
acesso foi construído para 
agilizar o trânsito e garantir 
mais segurança na área. No 
entanto, no primeiro dia de 
abertura, um capotamento com 
quatro vítimas com ferimentos 
leves foi registrado no local. 
A comunidade teme que mais 
acidentes aconteçam no trecho 
e já pede a implantação de 
quebra-molas ou radar.

Página 5

Vasco reage no 
Brasileirão e 
goleia o Goiás 
por 4 a 2 no 
Serra Dourada
  Jogando de forma implacável, 
em noite de gala de Edmundo, 
o Vasco derrotou o Goiás 
ontem, em pleno Serra Dourada, 
por 4 a 2, e deu um passo 
importantíssimo em sua luta 
contra o rebaixamento para a 
Série B do Campeonato Brasileiro. 
Edmundo marcou duas vezes 
(Madson e Alex Teixeira fizeram 
os outros dois) e foi decisivo na 
partida. Hoje, três equipes que 
disputam o título vão a campo: 
o Flamengo recebe o Coritiba, o 
Grêmio pega o Sport, e o São 
Paulo joga contra o Vitória.
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Ex-presidiário 
faz 2 reféns 
em Muriaé; 
negociações 
levam 8 horas
  Um galpão de distribuição de 
grãos foi invadido ontem, na Zona 
Rural de Muriaé, por um ex-
presidiário que rendeu 11 pessoas. 
Fortemente armado, ele liberou 
rapidamente a maior parte das 
vítimas, mas manteve dois reféns 
por quase toda a tarde. Mais de 80 
homens da PM participaram das 
negociações, que duraram quase 
oito horas. Antes de se entregar, 
Luciano Carneiro, 25 anos, atirou 
contra a polícia, e os estilhaços 
acabaram ferindo um refém. 

                        Página 4

D  ezesseis pontes construídas com 
palitos de picolé foram avalia-
das ontem por professores da 
UFJF durante a quarta edição do 

Concurso de Estruturas da Faculdade de 

Engenharia da federal. A ponte vencedora foi 
considerada a mais leve e um dos mais belos 
projetos do concurso, além disso, alcançou a 
meta de rompimento nos 80kg.
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UFJF promove concurso de pontes de palito

NAYARA, AMIGA 
DE ELOÁ, PRESTA 
DEPOIMENTO E NEGA TER 
HAVIDO TIROS ANTES DA 
INVASÃO DA POLÍCIA
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Bejani depõe 
em caso que
questiona uso 
de propaganda 
institucional 
  O ex-prefeito Alberto Bejani 
(sem partido), a ex-secretária de 
Política Social Vanessa Loçasso 
Bejani e o ex-coordenador do 
Programa Bolsa Família Rogério 
Ghedin (PTB) foram interroga-
dos, ontem, pela juíza Rosângela 
Cunha Fernandes, da 1ª Vara 
Criminal. Os três são acusados 
de usar propaganda institucional 
para promoção pessoal, através 
de um cartaz no qual aparecem 
fotografados entre crianças assis-
tidas pelo programa.
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