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Arnoud integrou marcha no Paraguai
■
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O presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos/RS, Sérgio Arnoud, representando a Nova Central Sindical de
Trabalhadores e a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, integrou a marcha de movimentos sociais em Assunção, Paraguai. Os presidentes participantes da cúpula do Mercosul receberam documento defendendo mudança no enfrentamento da
crise, provocada por países ricos e geradora de desemprego.

Bolsa-Família terá reajuste

CRECI 4234

O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse que o novo valor do
Bolsa-Família será pago a partir de setembro. O índice de aumento, entretanto, será definido somente entre final deste mês e o começo de agosto. Segundo a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, o governo estuda uma
política permanente de reajustes. Para o atual aumento, são avaliados
vários cenários. Até o final do ano, o número de beneficiados deverá passar
de quase 11 milhões para mais de 12 milhões de famílias.

2 OPÇÕES DE BARBADA
NA BELA VISTA

Um apartamento por andar, novo, 185m privativos, 3 garagens mais
terraço lateral em toda a volta do apartamento. Sala 3 ambientes, lavabo,
3 suítes, cozinha/copa, lavanderia e dependência de empregada.
R$ 550mil.Aceito financiamento.
2ª opção! Cobertura com 540m privativos, nova, triplex com 6 garagens e
4 suites. R$ 2.200.000,00.

Tratar: (51) 8169.5502

R$

199mil*

* Ref. 509

3333-8333

❝

Os ministros (do STF) confundiram
informação com opinião.Há espaço
significativo para colaboradores
darem opinião nos jornais brasileiros.
Ercy Torma,
da ARI,sobre o diploma para jornalista

CORREIO DO POVO

Inclusão para deficiente visual em foco
■

O Programa Incluir e o Departamento de Estudos Especializados da Ufrgs promovem amanhã, às 13h30min, a atividade Inclusão e Acessibilidade para Deficientes Visuais: Intercâmbio
Brasil-França. O evento ocorrerá na sala 506 da Faculdade de
Educação (Paulo Gama, 110). Estudantes franceses com deficiência visual, da Associação Sol do Sul, apresentarão o modelo
de educação inclusiva no país. Entrada franca. Fone: 3308-3921.

Jornalista debate diploma
e atuação em governos
fim da obrigatoriedade do di- aos das esferas estaduais e federais,
ploma para o exercício do jor- que exijam a nomeação de profissionalismo e a gestão da comuni- nais com diploma para o exercício
cação na esfera pública municipal jornalístico. O prefeito concordou
estiveram em debate ontem, na Fa- com a iniciativa. “Isso mostra o resmurs, durante o lançamento do peito que a categoria requer.”
Anuário Gaúcho das Comunicações
Desenvolvido pela Associação
2009. Participaram representantes Riograndense de Imprensa (ARI)
de universidades e outras institui- com o apoio do Ceascom, o anuário
ções relacionadas à imprensa, além identifica 1.557 endereços físicos e
de ter expressiva presença de profis- eletrônicos das mais variadas instisionais atuantes nos municípios.
tuições de comunicação do Estado,
A presidente do Conselho dos As- representando um acréscimo de
sessores Municipais de
Comunicação Social
(Ceascom), Genoveva
Penz, salientou que no
encontro foi redigido e
entregue ao presidente
da Famurs, Marcus Vinícius de Almeida, um
documento que destaca a importância do
profissional de comunicação com formação
específica. No texto, os
signatários solicitam
não só a gestores municipais, mas também Torma (D) no lançamento do Anuário Gaúcho das Comunicações

O

aproximadamente 30% de informações sobre a edição anterior. O lançamento reúne assessorias de comunicação, entidades de classe,
cursos de comunicação, veículos e
agências de publicidade, entre outros. Com tiragem de mil exemplares, a edição presta homenagem a
Hipólito José da Costa, que concebeu em 1808 o Correio Braziliense,
considerado o marco inicial da imprensa brasileira, um trabalho de
pesquisa feito pelo jornalista Raul
PAULO NUNES Quevedo, recentemente falecido.
Para o presidente
da ARI, Ercy Torma, o
anuário representa
um importante instrumento de trabalho,
identificando o veículo
mais adequado para
atingir os públicos.
Para ele, a decisão do
Supremo Tribunal Federal sobre o fim da
obrigatoriedade do diploma foi pouco ou
nada qualificada.

www.oi.com.br

ganhe 1.000 minutos
e 1.000 torpedos
todo mês por
31 meses.
chegaram os planos
oi conta sem multa.

Ligações locais pra fixos e móveis da Oi e torpedos pra qualquer operadora.

Vá a uma loja Oi.

Promoção válida para novas ativações de pessoas físicas nos planos Oi Conta 60, Oi Conta 110, Oi Conta 220, Oi Conta 400, Oi Conta 600, Oi Conta 800 e Oi Conta 1.250, entre os dias 05/07/2009 e 11/08/2009 nos estados do AC, GO, MS, MT, PR, RS, RO, SC, TO e DF. A oferta “31 MIL MINUTOS + TORPEDOS” concede bônus de 1.000 (mil)
minutos mensais em chamadas locais para qualquer outro Oi móvel ou para qualquer telefone fixo e 1.000 (mil) mensagens de texto por mês para qualquer operadora móvel, com origem e destino no Brasil, durante até 31 (trinta e um) meses, totalizando até 31.000 (trinta e um mil) minutos e 31.000 (trinta e um mil) mensagens de texto
em bônus ao final de 31 (trinta e um) meses. Para mais informações, consulte condições da oferta no regulamento disponível em www.oi.com.br, nas lojas Oi, ou ligue 0800 285 3131 ou 1053.

