
AartedosuspenseMédicobrasileiro
conquistaomundo
Uma pesquisa de vanguarda que ajudou na redução da mortalidade infantil,
priorizando a amamentação com leite materno, deu ao epidemiologista
Cesar Victora, de 65 anos, o prêmio Gairdner. A condecoração canadense é
considerada o pré-Nobel de medicina. PÁGINA 16

Dono de grandes sucessos, como
Sexto sentido, o diretor M. Night
Shyamalan volta a surpreender o
cinema com Fragmentado.
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TSEcomeçajulgamento
deDilma-Temernaterça

Avisaláqueeuvou!
Comumdesempenho incontestável, a Seleção Brasileira está com os pés nas Eliminatórias, mas a cabeça já
viajou para a Copa da Rússia. O Brasil venceu o Paraguai por 3 x 0 e chegou à sétima vitória seguida no
torneio sul-americano. Uma vitória construída sob o comando do técnicoTite, que deu nova cara ao time
e saiu ovacionado do Itaquerão ontem.Mas a boa fasemostrou a personalidade de craques comoNeymar
(foto), que estão prontos para brilhar em 2018. PÁGINA 20

O presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, ministro GilmarMendes, re-
servou quatro sessões — duas delas
extraordinárias —, na semana que
vem, para julgar o pedido de cassação

da chapa Dilma-Temer, acusada de
abuso de poder político e econômico
na eleição de 2014. Autor da ação,
apresentada dois anos e quatromeses
atrás, o PSDB culpa Dilma e isentaTe-

mer, sob a alegação de que ele não te-
ve participação nas negociações ile-
gais de financiamento da campanha
presidencial. Se o relator do caso, mi-
nistro Herman Benjamin, pedir a cas-

sação de ambos, como é esperado, a
defesa de Temer entrará com recurso
pedindo que a prestação de contas do
peemedebista seja julgada à parte.
Há, também, a expectativa de que al-

gum dos integrantes da Corte peça
vista para analisar melhor o relatório
final de Benjamin, que tem 1.086 pá-
ginas, e provoque a interrupçãoprovi-
sória do julgamento. PÁGINA 2

Davi bom

debola
Sombra,

água fresca
e futebol

Conhece Malta? A ilha do
Mediterrâneo é o quinto
país que mais importa
jogadores profissionais
brasileiros no mundo.
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Fã deNeymar eMessi,
omenino de 12 anos de
Ceilândia Sul quer ser
jogador de futebol. Ele
precisa de ajuda para
disputar um torneio
mundial emGoiás.
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Governo
deve retirar
incentivo a
54 setores

Conta de luz
terá redução de
5,92% em abril

Medida, que fazpartedoajuste
fiscal queaequipeeconômica

anunciahojepara cobrir rombode
R$58,2bilhõesnas contas

públicas, vai acarretar aumentona
folha salarial deempresasque
haviamsidobeneficiadaspor
incentivos tributários.

Agência reguladora anuncia
que tarifa de energia de

moradores do Distrito Federal
terá desconto para compensar

valor cobrado amais
por distribuidora.
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BRBanuncia lucro
Crescimento

Opresidente doBancodeBrasília,
Vasco daCunhaGonçalves, falou
aoCorreio sobre o excelente
resultado em2016. A instituição
lucrouR$200,5milhões, o segundo

maior valor de suahistória.
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Pazpelaeficiência
Segurança

Onovo secretário da pasta, o
delegadodaPFEdvalNovaes, terá
comoprimeiro desafio integrar as
polícias Civil eMilitar. Disputas
salariais agravarama crise entre as
corporações nos últimos anos.
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No tempo
dascavernas

Circo foi
avisadode
falhas,diza
DefesaCivil

Grutas em várias regiões
do Brasil e domundo
viraram atrações

turísticas. Saiba onde
estão essasmaravilhas

da natureza.

OórgãodoGDFafirma
que fezduasvistoriasna
estruturaquedesabou
apósumtemporal,na
AsaNorte, ealertousobre
problemasnamontagem
da lona.Adireçãodo

Khronosnega ter recebido
anotificação.Apolícia
investigaamortedo
jovemde17anosna

queda.Nasegunda-feira,
horasantesda tragédia,
criançasdepelomenos
trêsescolasestiveram

nocirco,que
funcionavasemalvará.
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Trumptrocaa
energia limpa
pelocarvão
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Justiçaintimida
aoposição

naVenezuela
PÁGINA 15
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