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A marca da Goianidade

Maguito: promessa de manter os programas sociais implantados nos últimos anos

Alcides Rodrigues: programas destacaram atuação ao lado de Marconi Perillo

ELEIÇÕES 2006

HORÁRIO POLÍTICO
ENTRA EM CENA

Os primeiros programas eleitorais na disputa pelo Governo de Goiás tiveram teor ameno e serviram para apresentar os candidatos e
destacar algumas propostas. Os dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas, Maguito Viela (PMDB) e Alcides Rodrigues (PP),
dedicaram seus programas para apresentar suas biografias e apontar os pontos principais de seus projetos de governo, ressaltando o
crescimento e desenvolvimento como suas principais tarefas.
Página 3

CANDIDATOS NA TV

Balanço das entrevistas no
Jornal Nacional
O assunto da semana
que passou foi sem dúvida
a série de entrevistas da TV
Globo com os presidenciáveis, especialmente no Jornal Nacional (a Globonews
também entrevistou os
candidatos). O comportamento dos âncoras do JN
recebeu críticas de todos os
lados - tucanos julgaram o
casal William Bonner e Fátima Bernardes mais duros
com Geraldo Alckmin do
que com o presidente Lula.
Página 4

O FIM DAS
INVASÕES?

Com a Expansão Urbana e o Plano Diretor, a Prefeitura de Goiânia obterá um banco
de lotes, o que pode ser o fim das invasões ou a favelização da cidade. Páginas 8 e 9

OP
roduto Interno Bruto não diz tudo
Produto
É preciso encontrar
outras formas de avaliar
os avanços das nações
que não sejam apenas baseadas nas análises do
Produto Interno Bruto
(PIB), soma das riquezas
produzidas em cada país.
A proposta foi consenso

entre os participantes do
seminário Novos Indicadores de Riqueza, promovido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico
e Social (CDES) da Presidência da República e
realizado na quinta-feira, 17 de agosto. Página
12

Personalidades goianas
são agraciadas em Brasília
com a Medalha do Mérito
D. João VI - Prêmio Nacional da Imprensa Brasileira
em solenidade promovida
pela Federação Nacional da
Imprensa e Federação das
Associações de Imprensa do
Brasil (Fenai-Faibra). Entre
os homenageados os jornalistas Arthur Rezende e
Antônio Lessa.
Páginas 10 e 11

Disque-denúncia
integrado pela OAB
A divulgação do primeiro mês de funcionamento
do disque-denúncia, criado pelo Movimento Goiano de Combate à Corrupção Eleitoral, parece ter aumentado o interesse da população pelo projeto. Página 15

MEIO AMBIENTE
Pesquisas
biomédicas
A discussão sobre a experimentação com animais
tem ocorrido no mundo inteiro por mais de um século. Diferentes grupos da
sociedade a favor da proteção e do bem-estar dos animais têm protestado contra
utilização de animais em
pesquisas cientificas em beneficio do homem. Página
15

