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Frente fria deixa o tempo chuvoso.
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●●● No segundo mandato, Evo
Morales terá de conciliar as
suas plataformas nativistas
com as demandas das organiza-
ções indígenas pela auto-ges-
tão das suas áreas. ● PÁG. A3
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NÚMERO

O governador JoséRoberto Ar-
ruda,acusadodelideraro“men-
salãodoDEM”,tentaagoracon-
trolar a Câmara do Distrito Fe-
deral para salvar seu mandato.
Ele recolocou na Casa dois de-
putadostarimbadosde seupar-
tido, que ocupavam secretarias
importantes: Eliana Pedrosa
(Desenvolvimento Social) e
Paulo Roriz (Habitação). On-
tem, o PMDB decidiu deixar o
governo – é o sexto partido a
romper com Arruda. ● PÁG. A4
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NOTASEINFORMAÇÕES

DIRETOR:

●●● Sem uma meta clara de re-
dução de emissões e sem aju-
da financeira aos mais atingi-

dos pelas mudanças climáti-
cas, Copenhague será um fra-
casso. ● PÁG. A18

●● Livro revê o papel
da mulher nas histórias
em quadrinhos. ●

RUY MESQUITA
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●● Presidente reeleito obte-
ve maioria na nova Assem-
bleia, diz projeção. ● PÁG. A13

Andrei Netto
Afra Balazina
ENVIADOS ESPECIAIS A COPENHAGUE

Com a União Europeia à frente,
ospaíses industrializadosestão
se recusando a repassar recur-
sos dos fundos de Adaptação e
Mitigação aos países emergen-

tes, como o Brasil. Trata-se do
principal meio de financiar
açõescontraoaquecimentoglo-
bal, com € 100 bilhões por ano
entre 2013 a 2020. A discussão
ocorreu nos bastidores da Con-
ferência do Clima, que come-
çou ontem em Copenhague em
tom otimista. Negociadores eu-

ropeus e sul-americanos aler-
tam que, sem o entendimento
sobre o repasse de recursos, as
chances de acordo são baixas.
Paraoseuropeus,acriseeconô-
mica, que afetou mais os países
industrializadosdoqueosemer-
gentes, alterou as condições de
negociação. ● PÁGS. A17 e A18

●● Pena máxima é perda de
dez mandos de campo e mul-
ta de R$ 200 mil. ● PÁG. E1

O Ministério Público Fede-
ral denunciou cinco envolvi-
dos na tentativa de fraudar
o Enem, adiado em outubro
após o Estado avisar o Mi-
nistério da Educação sobre
o vazamento da prova. Os
acusados foram denuncia-
dos pelos crimes de pecula-
to, corrupção passiva, viola-
ção de sigilo funcional e, um
deles, também por extor-
são. A pena pode chegar a
60 anos de prisão. ● PÁG. A19

JULIO MESQUITA
(1891-1927)

●● Aventure-se e relaxe nos
mares Mediterrâneo, Mor-
to, Vermelho e da Galileia. ●

R$ 90 milhões
foramarrecadadospelaquadrilha

A Operação Anarquia do Mi-
nistério Público Estadual
(MPE) desarticulou ontem
uma quadrilha internacional
especializada em fraudar o
processo de obtenção de vis-
to de trabalho nos EUA. On-
ze pessoas foram presas em
São Paulo, Uberlândia (MG),
Palhoça(SC)eCuritiba(PR).
Cercade1.800vítimasforam
identificadas, mas o total po-
de superar 9 mil. ● PÁG. C4
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Ladrões levaram anteontem
cerca de R$ 20 milhões de uma
transportadora de valores na
zona oeste de São Paulo. O gru-
po comprou uma casa vizinha à
empresa há sete meses, fez um
túnel de 150 metros e esperou a

final do Brasileiro para efe-
tuar o crime sem chamar a
atenção. Os malotes foram
retirados em carrinhos fei-
tos sob medida para o túnel,
cuja estrutura impressionou
os policiais. ● PÁGS. C1 e C3

O governo vai financiar, por
meio do BNDES, cerca de 60%
(R$ 20,9 bilhões) do projeto do
trem-balaCampinas-SãoPaulo-
Rio, estimado em R$ 34,6 bi-
lhões.Alémdisso,aUniãodeve-
rá ter participação de cerca de
30% do capital da empresa que
será criada para construir e ad-
ministrar o trem. Segundo o se-
cretário executivo do Ministé-
rio dos Transportes, Paulo Sér-
gio Passos, o leilão deverá ocor-
rer em maio de 2010. ● PÁG. B1
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