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HospitaldaCriança
precisadesocorro

Centro de referência no combate ao câncer
infantil, o Hospital da Criança está nomeio de
um debate perigoso e delicado. O Ministério
Público questiona a parceria entre a Abrace e
o Governo do Distrito Federal no modelo de

administração do hospital, por meio de uma
organização social. Preocupados, médicos e
colaboradores temem pelo pior. Newton Alar-
cão, voluntário da instituição, questiona os
interesses políticos por trás desse embate. Diz

que movimentos sindicais são contrários às
organizações sociais. A presidente da Abrace,
Ilda Peliz, defende um acordo entre o hospi-
tal, o GDF e o MP. E ressalta: a fiscalização é
necessária. Pediatra e hematologista, Ísis Ma-

galhães diz que o futuro do hospital está
ameaçado se for entregue à administração di-
reta. “Não temos interesse econômico nem
político. Estamos usando um modelo que a
legislação permite ”, ressalta.
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Autoconhecimento
comajudadecavalos
Coachings usamesses animais para
auxiliar quembusca se conhecermais
profundamente.Háquemdiga que eles
espelhamas emoções humanas.Maria
Clara,Bruna,Alyssa e Luiza
encontraramnessas terapias uma
formade superar osmedos e teremmais
segurançapara praticaremhipismo.
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TodopoderàvitaminaD
Correlação entre a vitaminaeamicrobiota intestinal pode

ajudarno tratamentodedoenças autoimunes,comoodiabetes.

PÁGINA 16

AestreiadeBeneditaCasé
Filha de Regina Casé segue os passos damãe e dirige o programa
Fora da Caixa, que conta a história de jovens empreendedores.
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Hoje temFla-Flu!
Primeiro jogo
dadecisão

Osdoistimestentamsuperarafalta
deDiegoedeScarpa,noMaracanã.
NoMineirão, AtléticoeCruzeiro
voltamaseenfrentarpelotítulo

depoisdedoisanos.

PÁGINA 18

Afinal,
areformada
Previdênciaé
boapraquem?

Apesardas críticas,
especialistasdestacamque
mudanças sãonecessárias
para sobrevivênciado

modelodeaposentadorias
epara retomadados
investimentosnopaís.

PÁGINA 8

Foroprivilegiado
podeestarcomos
diascontados

PÁGINA 2

Tragégiano
Jardins Mangueiral
Dois jovensmorrem atropelados
por Fernando Salvador depois de
briga durante uma festa. PÁGINA 23

Trânsitoainda
mais complicado
Projetos demobilidade urbana
noDF emperramna falta de foco
e de continuidade. PÁGINA 19

Papacondena
o fanatismo religioso
Em visita ao Egito, pontífice
voltou a defender a tolerência e
a criticar o terrorismo. PÁGINA 15

Bagagensvoltam
a ser cobradas

Justiça derruba liminar e empresas
aéreas podem adotar taxa extra.
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Cursoparaalém
da advocacia

A contragosto da OAB, formação de
tecnólogos jurídicos ganha faculdades.
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Ogrão-mestredotaichichuanMooShongWoo(à frente)ensinaqueaarte
milenarprevineeajudaacurardoenças,alémdetornaropraticanteaptoase
defender, senecessário.OrepórterLuizCalcagnorelataaexperiênciade

participardeumaaulacomomestreWoo.
PÁGINA26

Pixinguinha,
osanto
daMPB

Nossa taxa de
sucesso de cura
de câncer, na
década de 1980,
era de 40%.Hoje
estáem70%,75%”

Ísis Magalhães,
pediatra

O importante é o
projeto continuar.
Esse hospital não
pode sucatear.
Queremos que a
ideia prevaleça”

Newton Alarcão,
voluntário

Teve pessoas
que doaram
imóveis, carros,
tudo para a
construção do
hospital”

Ilda Peliz,
da Abrace
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Em2017,o clássico
Carinhoso completa
100anos!Oaniversário
“revisado”domúsico
queinfluenciou
geraçõesdecantorese
compositores também
será festejadona
próximaquinta-feira.
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