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MPfazblitzcontra
farradosatestados
Batizada deTrackcare, operação deflagrada pelo
Ministério Público, emparceria comaPolícia Ci-
vil, cumpriu ontem mandados de busca e
apreensão no Cruzeiro, no Sudoeste e no Centro

de Saúde Nº 3 do Guará. Dois servidores foram
levados coercitivamente para depor. A ação in-
vestiga fraude na emissão de atestados na Secre-
taria de Saúde do DF. O esquema permitia que

médicos e outros servidores se afastassemdo ser-
viço público enquanto continuavam a atuar em
hospitais e clínicas particulares. De junho de 2015
a setembropassado, 2.578dos 4,8milmédicos se

afastaram do trabalho. Nem todos, de forma
fraudulenta.Mas o alto índice de afastamento—
que chegou a 53%—despertou suspeita. Em se-
guida,umaauditoria identificouogolpe. PÁGINA 19

Policiais civis querem aposentadoria diferenciada

Desocupação
da UnB só
terminará
terça-feira

Osestudantesquehá40dias
estavamnaReitoria (foto)da
UniversidadedeBrasília

deixaramontemoprédio.O
acordocomocomandoda
instituição foi selado,masos
manifestantespedirammais
prazopara consumara saída
de todosos locais ocupados
docâmpus.Umdosmotivos
dosprotestos, aMPque

mudaoensinomédio teveo
texto-baseaprovadopela

Câmara.Napróximasemana,
ospontosmaispolêmicos
começamaser votados.
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Senado
correpara
votarPEC
naterça

Amagia da
solidariedade

Crianças doAreal tiveramoNatal
antecipado por umgrupo de voluntários
numa festa inesquecível. Teve brincadeiras,
mágico, presentes entregues pelo papai
noel e, principalmente,muito amor.

Umdiadepoisdadecisãodo
STFqueomanteveà frentedo
Senado,Renanabriutrêssessões,
emmenosde seishoras, para
garantir a votaçãodaproposta
deemendaàConstituiçãoque
limitaos gastospúblicos à
inflaçãodoanoanterior.

Omovimento, incomum, fezo
governo respirar aliviado.

PÁGINA 2

Profissionaisdaáreade segurançapública reivindicam,na reformadaPrevidência, omesmo tratamentoqueogovernoprometeuaos integrantesdasForçasArmadas, daPMedosBombeiros. PÁGINA 7

Sobdomínio

daMPB
Zeca Baleiro e Zé Ramalho trazem
clássicos para o fim de semana do

brasiliense. A capital também terá show
de novos talentos: Virgínia Rodrigues,

SimoneMazzer e Filipe Catto cantam de
graça no Parque da Cidade.

O romanceUma criatura
dócil leva Dostoiévski aos
palcos. Já o grupo
Os Fantásticos (foto) tem
peça especial para
festejar os 7 anos de
carreira.

Doclássicoàs
gargalhadas

LED sobre oAlzheimer
Experimento comuso de luzes reduziu, em
ratos, a proteína que acelera a doença.
Pesquisa pode resultar emnovos tratamentos.

PÁGINA 14

A viagem doastronauta
Os EUA perderam uma de suas maiores
lendas. Primeiro americano a ir ao espaço,
John Glenn morreu aos 95 anos.
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Orlamais democrática
A comunidade dos lagos Sul e Norte poderá
opinar sobre o projeto de revitalização de
38km de margens do Paranoá.
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Símbolo

Estrelaspara
guiaranova
Chapecoense
Oclube remodelouo
escudo: lembranças

bordadas para lembrar
o título Sul-Americano
ehomenagear as
vítimas doacidente
aéreo.PÁGINA 17

Veja vídeo
sobrea festa
dagarotada
no iPade
no site do
CORREIO

Favascontadas
Símbolo da gastronomia e da
política, Piantella reabre as
portas emantém o cardápio

Sonsdanoite
Durval Lelys inova em set
acústico com clássicos do
axé e do pop internacional
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