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Odebrechtpagou
propinaatéem

cabaré,dizdelator
Ex-chefe da área de operações es-
truturadas da Odebrecht, Hilberto
Mascarenhas disse ao Tribunal Su-
perior Eleitoral que os pagamentos
de propina a João Santana e à mu-
lher, Mônica Moura, então mar-

queteiros do PT, eram feitos em
qualquer lugar: hotel, bar e até em
cabaré. No depoimento, referente
ao processo de cassação da chapa
Dilma-Temer, ele afirmou que pre-
feria fazer repasses ao casal em

contas no exterior. Mas ressalvou
que Mônica pedia para receber
parte do dinheiro no país. O presi-
dente do TSE, ministro Gilmar
Mendes, determinou a abertura de
sindicância para investigar o vaza-

mento das delações da Odebrecht
sob responsabilidade do tribunal.
A defesa do presidente Temer pe-
diu à Corte a anulação dos depoi-
mentos e a separação das contas
de campanha. PÁGINAS 2 E 4

Amoremdobro— Filhos de pais separados,
Gabriel e Luiz têm duas casas. Moram com a
mãe, Fernanda, e com o pai, Alexandre: guarda
compartilhada e novas experiências.

Respeitável

público!
Palhaços, trapezistas, equilibristas,mágicos...
Quemnuncasonhoubrilharnospalcosdebaixode
lonascoloridasemuitas luzes?AnaPaula,Pedro,
Ariel e Júlia tiveramaulas sobreessaartemilenare
vãocomemoraroDiadoCirconasegunda-feira.

Terceirização
vaiincentivar

empresasa
contratarmais

PF blinda
a equipe da
Carne Fraca

Especialistasavaliamque leiaprovada
naCâmaradosDeputados trarámais
segurança jurídicaparaasempresas,
estimularánovos investimentose

levaráanovascontratações.Emvários
países,observam,esse tipode

contrataçãotrouxeresultadospositivos
paraoaumentodaprodutividade.

Após as críticas à operação, feitas
principalmente pelo governo, a
Polícia Federal optou pelo

silêncio sobre as investigações.
Delegados e agentes serão

preservados de novos ataques.

PÁGINA 8

PÁGINAS 10 E 11

Serviçosde
saúdesão
alvosde

criminosos
Umaequipe de

atendimento domiciliar foi
atacada por bandidos
armados quando visitava
umpaciente em Itapoã.No
Paranoá, o hospital e o
centro de saúde também
foramassaltados e furtados.
Commedo, servidores
chegarama suspender os
trabalhos na região.

PÁGINA 19

Opioneiro
dainovação
NaUnB desde 1972, Isaac

Roitman é um dosmais célebres
professores da instituição.
Criador do Laboratório de
Microbiologia, o seguidor de
Darcy Ribeiro escreveu um

relevante capítulo nos 55 anos
de história da universidade.

Livre arbítrio
eviolência

Um dos livros virtuais mais
vendidos no site Amazon,

Os desembestados, de Miguel
Lucena, traz enfoque polêmico

sobre a criminalidade.

DIVERSÃO&ARTE, PÁGINA 3

AnovaF-1évelha!
Para resgatar a emoção (e o
público), a categoria apostou
emmudanças que deixaram os

carros mais velozes e
parecidos com os de 2007.

PÁGINA 18

Prevenção
aoAlzheimer
Testada em ratos, a cafeína
combate o acúmulo de
substâncias que levam a

doenças neurodegenerativas.
A pesquisa pode resultar em

novos remédios.

PÁGINA 16

ObamacarevenceTrump

Oposição

PresidentedosEUAsofrederrotana
Câmaraao tentar acabar como
programade saúdedoantecessor.

Deputados republicanos reforçarama
resistênciademocrata aonovoprojeto.
CasaBrancaanuncia reforma fiscal.

PÁGINA 14

Alemãoilegalenervoso

Deportação

A Polícia Federal pediu a prisão e a
expulsão do Brasil de Stephan
Brode, 44 anos. Ele vive no

Aeroporto de Guarulhos (SP) desde
dezembro e é acusado de agredir

mulheres no terminal.

PÁGINA 7

UnB
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