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Umpente fino doTCDF revela umestarrecedor desperdício de
dinheiro público justamente na necessitada área da saúde. Se-
gundo os auditores, entre 2009 e 2015, foram firmados contra-
tos no valor de R$ 18,6milhões para comprasmal planejadas,
comoade900câmerasdevigilância,dasquaisapenas95 foram
instaladas. Omaterial ocioso está guardado em três depósitos
(fotos): no Parque de Apoio, no SetorHospitalar Sul e no SIA.

Os foliões brasilienses não esperaram
a chegada deMomo. Ontem, tomaram
as ruas com bloquinhos divertidos e
democráticos, voltados para crianças
down, público LGBT e até pets. Nas

páginas da Revista, dicas para aproveitar
a festa com segurança e um ensaio de

moda com os passistas Isabela e Flavinho.

PÁGINA 26 E REVISTA DO CORREIO

Equipamentos básicos,como raio-x,câmeras e camas ginecológicas,enferrujam em galpões pela capital

Ciência
História reescrita

Promessadevida
edoce ilusão:

éocarnaval

Arqueólogo piauiense defende
que pinturas na Serra da Capivara
são representações de animais
gigantes extintos há 10mil anos.

PÁGINA 14

Música
Viva o samba!
História do gêneromais
popular do Brasil ganha
trilogia. Boa dica de
leitura para a folia.
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Federal,com
muitoorgulho
É grande a expectativa de concurseiros

comumpossível edital daPFneste ano. A
delegada federal AndréaAssunção (foto) é
o exemplo de alguémque se realizou com

a carreira,mas aponta as dificuldades
enfrentadas após corte orçamentário.

TRABALHO&FORMAÇÃO,
CAPA, PÁGINAS2A5

Tabelinha
Brasil-EUA
O futebol americano, aquele
da bola oval, cresce a olhos
vistos no Brasil, comduas

competições nacionais. O velho
e bom soccer tambémestá em
ótima fase na terra do Tio Sam.

PÁGINA 18

Aexemplo deMarcelina Szervinsk
(E), parte da população da
Chapadadescende de umsoldado
polonês dos tempos deNapoleão.
A história desse personagem
está sendo agora recuperada.
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AGUbuscaodinheiro
roubadodaPetrobras

Trump:30dias
degovernoe
trapalhadas

Crise

» ANA DUBEUX, LEONARDO CAVALCANTI, PAULO DE TARSO LYRA

Onovopresidentedos
EUAnãocontavaque seu
iníciodemandato fosse
tão tumultuado. Emum
mês, viu seupoder tolhido
pordecisões judiciais,
enfrentouprotestos
eperdeuassessores.
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Inovação
estimula

concorrência

Bancos

Pequenasempresas
estãoentrandono ramo
deserviços financeiros
comferramentas

inovadoras, alémde juros
reduzidosedispensade
taxas.Bancos tradicionais
terãode semodernizar.

PÁGINA 7

AchefedaAdvocacia-Geral daUniãocoordena,hoje,
o trabalhode120advogadosemproldopatrimônio
público. Ementrevista aoCorreio, ela explicaporque
é favorável àprerrogativade foroeenfrentaassuntos
delicados, comoostatusdeministrodeMoreira
Francoeanaturezadosacordosde leniência.
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Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press

Fotos: Reprodução/TCDF

Ga
br
ie
la
St
ud
ar
t/
Es
p.
CB

/D
.A
Pr
es
s

Séries
Estrelas da vez
Atrizes que brilham em
Hollywood transitam
com sucesso também
nos canais de tevê.
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