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Estado apura
ação de
servidores
do IML

santa.clicrbs.com.br

Blumenau - 12.3.2004 - Sexta-feira

R$ 1,25

BARBÁRIE EM MADRI
REUTERS/SANTA

Servidores do
Instituto Médico
Legal (IML) de
Itajaí estão sendo
investigados pela
Secretaria
Estadual de
Segurança
Pública. Eles
foram
denunciados por
facilitar o acesso
de funerárias ao
recolhimento de
corpos, um serviço
de atribuição do
Estado em casos
de mortes
violentas ou
suspeitas.
PÁGINA 4B

Comissão
tratará da
reserva
indígena
O Ministério da
Justiça aceitou
ontem a
proposta de
criar uma
comissão para
resolver os
litígios que
cercam a
ampliação da
reserva
indígena Duque
de Caxias, em
Ibirama. A
sugestão foi
feita pelo
governador
Luiz Henrique da
Silveira, que
considera “grave” a
situação na região.
PÁGINA 5A

Comandada por Osama bin Laden, a rede Al-Qaeda é suspeita de mais um devastador atentado. E novamente em um dia 11. Depois do 11 de setembro de 2001, nos
Estados Unidos, ontem o alvo foram estações de trem da cidade de Madri. Mais de 192 inocentes espanhóis morreram e 1,4 mil saíram feridos. PÁGINAS 8A E 9A

Cidades do Vale mudam
imagem de áreas centrais
Quatro municípios do Vale do Itajaí
investem um total superior a R$ 8
milhões em obras de reurbanização
de algumas de suas principais vias.

Blumenau, depois de mexer nas ruas
XV de Novembro e Marechal
Floriano, agora altera a Avenida
Beira-Rio; Itajaí acaba de

reinaugurar a Rua Hercílio Luz;
Gaspar dá largada para mudanças
na Aristiliano Ramos na próxima
semana; e Brusque começou na

segunda-feira os trabalhos na BeiraRio, às margens do Itajaí-Mirim.
PÁGINA 1B

ACERVO NESTLÉ - DIVULGAÇÃO/SANTA

GILBERTO VIEGAS

GASTRONOMIA

Dupla da Serra cai
no golpe do chute
Dois homens da cidade de Urubici,
interessados em uma retroescavadeira com
bom preço, acabaram sendo ontem, no
Litoral, as mais novas vítimas do golpe do
chute. O estelionato só não se concretizou
porque a polícia foi acionada.
PÁGINA 2B

LEIA NESTE FIM DE SEMANA

Troque a janta por um
sanduíche de lombo

Começa a fase decisiva do
Campeonato Catarinense

MÚSICA
DIVULGAÇÃO/SANTA

LUIZA DANTAS - CARTA Z NOTÍCIAS/SANTA

Nativos lança CD ao
vivo gravado em Taió
Ator diz que papel em Da Cor do Pecado
é oportunidade para evoluir como ator

CINEMA

Reynaldo Gianecchini e o
desafio de superar críticas
TEMPO
Muita nebulosidade na
região, com possibilidade
de chuvas fortes.
PÁGINA 2B

JULIANA É A
NOVA RAINHA
DA OKTOBER

A loira Juliana Geisler (C) foi
escolhida ontem rainha da 21ª
Oktoberfest. Com 20 anos,
Juliana trabalha como
secretária, é nascida em
Blumenau, tem 1m75cm e 58

quilos. A 1ª princesa é Juliana
da Silva (D), de 22 anos,
professora de Artes; e a 2ª
princesa, Andressa Metzner,
19 anos, estudante.
PÁGINA 3B

Estréia o
premiado
Encontros e
Desencontros
MOVIEWEB - DIVULGAÇÃO/SANTA

CADERNO DE LAZER

