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confira HOJE E AMANHÃ,
no caderno cidades

a série de matérias especiais
sobre o tema Volta às Aulas.

acesse também o especial volta às aulas em:
correiobraziliense.com.br/voltaasaulas
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‘JeanWyllys’
doItamaraty
entranoBBB
Ex-chefedegabinetedo
Buriti, odiplomataRômulo
Neves éumdosdois

brasilienses aparticiparda
17ª ediçãodoprograma.

EIXO CAPITAL, PÁGINA 19
E DIVERSÃO&ARTE, PÁGINA 2

Febreamarelamata
8emMinas.Brasília
correparasevacinar
OaumentodecasosdadoençaemMinasGerais eno
Espírito Santo deixou brasilienses preocupados e
provocou corrida pela vacina contra a febre amarela.
A procura foi tanta que faltaram doses em algumas

unidades, comonoCentro de Saúde no nº 9 doCru-
zeiro e noHospital das Forças Armadas (HFA). Em
nota, a Secretaria de Saúde informou que a situação
deve ser normalizada ainda hoje. Destacou que a va-

cinaçãocontraadoençaé feitaoano inteiro.Nosúlti-
mos dias,muita gente tambémbuscou os postos de
saúde atrás de informações.Hoje, para a imunização
completa, bastamduasdosesdavacina. PÁGINA 17

Estudantesque fizeram
oexamemais tarde,por

causadeocupações, tiveram
problemasparavero

resultadopela internet.Mais
tarde, a falha foi resolvida.

SitedoEnem
travaefrustra
estudantes

AVila dá samba

Nãoéumadeus...
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Esperançaparadoenças
cardíacas: peçacriadapor
pesquisadoresdosEstados
Unidosenvolveoórgãoe
melhoraobombeamento,
semefeitos adversos.

Capapara salvar

ocoração
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Estudomostraqueosdois
clubes commaior torcida,
CorinthianseFlamengo,
aindanãoaproveitamo
potencial deganhocom
patrocínioepublicidade.

Futebol leva 7 x 1
nomarketing
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PÁGINA 5

VEÍCULOS, CAPA E PÁGINAS 2 E 3

O belo é
umafera!
Topode linhadoCompass,
oTrailwalk éanovaaposta
da JeepentreosSUVs,

segmentoquecaiunogosto
dosbrasileiros.No teste,
o confortoea força

conseguiramsecompletar.

Não se enganem:oblocoVilõesdaVila nãoquer fazermal aninguém.O intuitodo
grupoé levar a folia para as estreitas ruasda tradicionalVila Planalto, comdireito a
homenagens aospioneiros do local. Este ano, oPacotãoparticipará comoparceiro.
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Nicholas Kamm/AFP

Ana Rayssa/Esp. CB/D.A. Press

Barack Obama diz, na última entrevista
coletiva como presidente, que não deixará
de defender os “valores fundamentais” dos
Estados Unidos nem assistirá impassível a
qualquer impedimento à democracia.
Democrata descarta a possibilidade de
concorrer a outro cargo eletivo
em um futuro próximo.
Para a posse de Donald
Trump,Washington
prepara um forte
esquema de
segurança.

PÁGINAS 12 E 13

“EEike?”, pergunta o então deputado.“Eike tudobem, abordadoo
temadoFI”, responde FábioCleto, vice-presidente daCaixa à época.

Documentos a que oCorreio teve acesso revelamdiálogos
envolvendo a liberação dedinheiro doFI-FGTSpara empresa do
grupoEBX, do empresário EikeBatista, em troca depropina.

EsquemadeCunhaagiu
parabeneficiarEike

PÁGINA 2

Amazonas,RoraimaeRio
GrandedoNorte já
pediramaajudadas
ForçasArmadas,mas
grupoqueparticiparádo
PlanodeSegurança
Nacional teráoutros
militares.Ontem,em

Alcaçuz,TropadeChoque
transferiupresos.

AtéPMsde
folgaatuarão
empresídios
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