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Vigíliaàesperade
decisãodoSupremo
sobredoençasraras

Amais alta corte de Justiça do país
devedecidirhojeseéounãoobriga-
ção do poder público fornecer, de
graça,medicamentos de alto custo
que não estão na lista do Sistema
Único de Saúde (SUS). Famílias de
pessoas comdoenças raras inicia-
ramvigília em frente ao tribunal, na
Praça dosTrês Poderes, para acom-
panhar o julgamento. “É sempre
uma luta”, diz a empregadadomés-
ticaAdrianadosSantos, 32anos.Ela
émãedeYann, de10anos, diagnos-
ticado commucopolissacaridose,
doença metabólica hereditária.
Tambémmãe de umgaroto com a
mesma enfermidade, a advogada
Regina Próspero fundouo Instituto
Vidas Raras, umaONGque atua na
área e ajuda outras famílias a recor-
rerem à Justiça para obter amedi-
cação. “O remédio do Dudu custa
R$180milpormês”, indigna-se.

A cidade onde envelheço, damineira
Marília Rocha, ganhou o Troféu Candango
demelhor filme do 49º Festival de Brasília
do CinemaBrasileiro, encerrado ontem
(foto). O longa que conquistou o júri relata a
história de duas amigas portuguesas em
jornada pelo Brasil. Por Elon não acredita
namorte, o brasiliense RômuloBraga foi
escolhido omelhor ator.Rosinha, de Gui
Campos, levou o Troféu Saruê, entregue
pelo CCoorrrreeiiooBBrraazziilliieennssee.PÁGINA 26
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docinema

Supremo:GleisieomaridoviramréusnaLava-Jato

Aconstrução
dapolêmica

Obra para troca de grades por blindex
noBlocoGda 410Norte reacende a
discussão sobremudanças na área
tombadadoPlanoPiloto. O Iphan garante
que a intervenção é legal. PÁGINA 24
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Justiça anula
julgamento

do Carandiru

Revolução
genética dá
à luz bebê

com três pais

Suspeito do assassinato,
Sombra morre de câncer

CelsoDaniel

A4ªCâmaraCriminaldoTJSP
aceita recursodadefesaederruba
condenaçãode74policiaispelo
massacrequedeixou111
detentosmortosem1992.

I.H. (foto),decincomeses, éa
primeiracriançadomundoa
carregarnoDNAgenesde três
pessoas:dopai,damãeedeuma
doadoradeóvulos.A técnica
controversade fertilização

protegeuo fetodeumasíndrome
egarantiu seunascimento.
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Umdos artífices da
construção doEstado judeu,
o ex-presidente israelense
estava internado emhospital
deTel-Aviv desde odia 13 deste
mês, depois de sofrer um
acidente vascular cerebral.

NobeldaPaz,
ShimonPeres
morreaos93

PÁGINA 15

SSoobb oo ccoommaannddoo ddeeDDaavviidd
CCoovveerrddaallee,, ooWWhhiitteessnnaakkee ffaazz
sshhooww eessttaa nnooiittee eemm BBrraassíílliiaa..
AA ttuurrnnêê ddeevvee sseerr aa úúllttiimmaa ddaa

lleennddáárriiaa bbaannddaa ccrriiaaddaa eemm 11997788..

DDIIVVEERRSSÃÃOO&& AARRTTEE,, CCAAPPAA

Orockcomtoda
aforçaetradição

Ponte semHonestino
Justiça derruba a lei que deu o nome
do estudante à estrutura sobre o
Lago. A decisão não prevê a volta do
general Costa e Silva. PÁGINA 22

Os ecos doimpasse
Demora para votação da nova Lei do
Silêncio preocupamúsicos e
comerciantes. Para eles, a atual legislação
agrava a crise no setor. PÁGINA 21

DoRefisao servidor
A aprovação do refinanciamento de
dívidas pode garantir recursos ao
GDF para pagamento do reajuste
para o funcionalismo. PÁGINA 22
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