
Incêndioem
quartodehotel
O fogo atingiu um cômodo do
Golden Tulip Brasília Alvorada,

destruindo um armário e
queimando roupas da hóspede.
As chamas foram controladas
pelos bombeiros, mas a fumaça
assustou os moradores, que,

ontem mesmo, foram
autorizados a entrar no prédio.
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MacroneLePen
vãoao2ºturno
naFrança

Em votação apertada, o
candidato centrista venceu

o 1º turno do pleito presidencial
e deve formar uma ampla
frente de partidos contra

a representante da
extrema-direita. O desfecho

será em 7 de maio.
PÁGINA 10

Salve,guerreiro
São Jorge!

RiodeJaneiro
O Fla-Flu é
a esperança

Cariocas apostamno clássico
para elevar o público do torneio.
Guerrero (D) fez dois no Botafogo
e colocou o Flamengo na decisão.
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SãoPaulo
Timão e Ponte
40 anos depois
A final do Campeonato Paulista
deste ano vai reeditar o confronto
de 1977, quando o Corinthians saiu
de uma fila de 23 anos sem títulos.
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Brasília
Tem Jacaré e
Gato na final

Brasiliense e Ceilândia decidem o
título do Campeonato do DF deste
ano. Esse será a terceira disputa
entre eles pela taça do torneio.
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Álcooledireção:
atragédianas
ruasdeBrasília

Edson Antonelli, 61 anos, aproveitou a manhã en-
solarada de ontem para pedalar pelo Lago Norte,
região em que morava. Ele não voltou para ca-
sa. Durante o passeio, às 10h, foi atingido por
um GM Ônix, dirigido por Mônica Karina Ro-
cha Cajado Lopes, 20 anos, que retornava de
uma festa. A jovem invadiu a ciclofaixa e atingiu
em cheio a vítima. Antonelli teve uma parada car-
diorrespiratória no local, foi socorrido por técnicos do

Samu, mas não resistiu e morreu ali mesmo. O exa-
me do bafômetro de Mônica Karina apontou 0,85
miligrama de álcool por litro de ar expelido dos
pulmões, quando 0,3 miligrama já é suficiente
para se responder a processo na esfera criminal.
Segundo levantamento do Detran-DF, somente
no primeiro trimestre deste ano, 4.834 pessoas fo-

ram flagradas bêbadas ao volante, um crescimento
de 36,5% em relação aomesmo período de 2016.
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MotoristaembriagadamatahomemqueandavadebicicletanoLagoNorte.
Apenasem2017,quatrociclistasmorreramnoDFemacidentesdetrânsito

Mais de 10mil pessoas fizeram questão de ir à paróquia em

homenagem ao santo, localizada entre Taguatinga e Ceilândia,

para saudar um dos representantes mais queridos do catolicismo.

Houvemissa, procissão e até trio elétrico. Entre os diversos

pedidos dos fiéis, emprego foi o principal. PÁGINA 16

Entrevista//Miro Teixeira

Para o decano da Câmara Fe-
deral com 11 mandatos, ca-
sos de corrupção deveriam
ser julgados pela própria po-
pulação; e afirma que o país
precisa, sim, de reformas,
mas que não tirem direitos
do povo: “O Brasil tem di-
nheiro de sobra, mas ele vai
para o bolso de amigos”.

Eledefende
júripopular

paracorruptos
» PAULO DE TARSO LYRA E
» MATHEUS TEIXEIRA

ESPECIAL PARA O CCOORRRREEIIOO

Propinas no PAC
Nove dasmaiores obras do
programa são investigadas
pela Lava-Jato por suspeitas

de corrupção. PÁGINA 2

Servidores
Relator da reformadaPrevidência
decidemanter a proposta da regra
de transiçãomais dura para quem
entrou no governo até 2003.PÁGINA7

A partida do
“rebelde”da

Jovem Guarda
Aos 70 anos, Jerry Adriani
perdeu a luta para o câncer.
Muito ligado ao rock, ele
foi umdos principais
personagens do

movimento que revelou
ídolos, comoRoberto
Carlos e Erasmo Carlos.
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Remédioparapressão
altatratacâncerdepele
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M
inervino

Junior/CB/D.A
Press

M
inervino

Junior/CB/D.A
Press

Luis Nova/Esp. CB/D.A Press

CarlosRosset/Divulgação

Gilvan de Souza/Flamengo

Luis Nova/Esp. CB/D.A Press
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