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AcordogaranteR$12bi
a2,5milhõesdepessoas

TRF-4marcajulgamentodeLulapara24dejaneiro
PÁGINA 4

Entendimento encerra impasse de 30 anos entre
bancos e representantes de poupadores que en-
traram com ações na Justiça para serem indeni-
zados por perdas provocadas por planos econô-
micos. Cerca de 60% das pessoas têm até R$ 5 mil
a receber e serão ressarcidas de uma só vez. Acor-
do deve ser homologado pelo Supremo.PÁGINA 7

PÁGINA 6

Excelência no
ensino público?
Sim.É possível

R$ 18,8 milhões
para cada distrital

De olho nas eleições, parlamentares
alteram Orçamento para destinar verbas a
projetos e obras em suas bases eleitorais.

PÁGINA 19

Novacâmera
dápistasde
assassino Grêmiono

caminhodo
bimundial

ComMaracanãcheio,
Fladecidetítulohoje
contraoIndependiente

Sul-Americana

Comgol de Everton na
prorrogação, time de
Renato Gaúcho bate
Pachuca por 1 x 0 e
decidirá título como
vencedor deAl Jazira x
Real,marcado para hoje.

A nova face do
últimoJedi
Oitavo filme da saga Star Wars
estreia amanhã e é dedicado à
atriz Carrie Fisher, a princesa Leia
quemorreu no ano passado.

DIVERSÃO& ARTE, CAPA

Definição sobre qual será amão dominante
começa ainda no útero. Descoberta pode

ajudar no combate precoce a
distúrbios como o autismo.

PÁGINA 16

Novosaresno Rio Mãodireitaouesquerda?

A Barra da Tijuca continua
linda. A região oeste da
cidade desponta como
roteiro turístico.

PÁGINAS 2 A 7

PÁGINA 18

Imagens obtidas pelo
Correio mostram

esfaqueador de aluno
da UnB fugindo em

direção à Torre de TV.

PÁGINA 21

Fórumdaágua
deveatrairaté
40milaoDF

Evento mundial será
realizado em Brasília,
de 18 a 23 de março,
no estacionamento
do Mané Garrincha.

PÁGINA 22

Pernambuco é um exemplo. Com
uma verdadeira revolução no ensino,

o estado saiu do 21º lugar para o
1º no Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb). Em Goiás,

que ocupa a 2ª posição, as mudanças
também deram certo. Experiências
exitosas no ensino foram discutidas
ontem em encontro promovido pelo

Correio. Secretários de Educação
do Ceará e do DF também

participaram do evento.

Negócios
Varejorumoaocrescimento

Setor abre lojas e passa a contratar,
enquanto consumidores vão às compras.

Perspectiva é de melhoria em 2018.
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AnaMariaCampos
Aliada? Secretária indicada por
Abadia critica governo. PÁGINA 20

DeniseRothenburg
Previdência: DEMdeve fechar. PSDB,
nomuro, queimaAlckmin. PÁGINA 5

LuizCarlosAzedo
Por queLula pode livrar-se da cadeia
se condenado pelo TRF-4. PÁGINA 3

MarianaNiederauer
Passa pela educação a solução dos

problemas da humanidade. PÁGINA 22

MarcoAntônioVilla
No Brasil, o federalismo é uma
arma das oligarquias. PÁGINA 4
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