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Brilha,Anitta!

Horade
dançar com
aCeilândia!
Cidade é palco do projeto In Steps, criado por
b-boy Papel (C), que usa a dança de rua comomeio
de inclusão e cultura. Tem gente que se reencontrou
na vida com os passos do breaking.

De olho nas eleições, todos
querem tirar uma casquinha da
expansão dometrô. PÁGINA 20

Cantora brasileira
ultrapassa o sucesso do
funk nacional e segue
cartilha para vencer no
mercadomundial.

DDIIVVEERRSSÃÃOO&& AARRTTEE,, CCAAPPAA

Sambanaveia
Dhi Ribeiro comemora os
30 anos de carreira com o
lançamento do primeiro
DVD da carreira, em

março, no Clube do Choro.

DDIIVVEERRSSÃÃOO&& AARRTTEE,, 66PPÁÁGGIINNAA 2244

O dinheiro é para áreas prioritárias, como saúde e
educação, mas também destina-se a obras, a no-
meações de aprovados em concursos públicos e a
pagamentos em outros setores. O crédito comple-

mentar, porém, veio commuitas conversas e con-
cessões. A longa negociação entre governo e depu-
tados contou com reuniões na Câmara Legislativa e
no Palácio do Buriti. Em ano de eleições, o aval teve

como contrapartida o aumento de R$ 6milhões pa-
ra R$ 9milhões mensais no valor das emendas par-
lamentares. Assim, o placar pela aprovação acabou
em 17 x 1 a favor do Executivo. PÁGINA 19

Cobrança das galerias— Servidores públicos encheram o plenário da Câmara Legislativa com faixas pedindo contratações e o pagamento de pecúnias

Índice indica
quePIBsubirá
1%oumais

MarianaNiederauer

Nunca assumimos a autoria
daquilo que deu errado, ainda
mais na política. PÁGINA 4

PedroLobato

Apostamajoritária nomercado
é de que Lula perderá de 3 x 0 no
julgamento do TRF-4 . PÁGINA 9

VicenteNunes

PDT e PSB preferem não emitir
opinião sobre o julgamento de
Lula pelo TRF-4. PÁGINA 6

DeniseRothenburg

Febre amarela e segurança fazem
parte do ambiente no início de
umano eleitoral.PÁGINA 5

LuizCarlosAzedo

PÁGINA 8

DFganhadois
voosdiretos
paraosEUA

PÁGINA 9

OdesembargadorThompson
Flores, doTribunal Federal da 4ª
Região (TRF-4), emPortoAlegre,
diz àpresidentedoSTF,Cármen
Lúcia,queencarregadosdejulgar
Lula estão sendoameaçadosde
morte.“Este caso está tomando
umaproporção comonunca
ocorreunoBrasil”, ressaltou.

PÁGINA 2

PÁGINA 7

Organização
fazalerta
contra febre
amarela

Númerode casos éomaior
emdécadasnasAméricas,
aponta estudodaOpas.
MasoBrasil foi oúnico a
registrar ocorrênciasneste
ano.Umhomemmorreu
domingonaBahia.

PÁGINA 17

Vagaparaoveloz
trenóbrasileiro

Olimpíada

Pela quarta vez nahistória,
o timebrasileiro de bobsled

fará parte dos Jogos
Olímpicos de Inverno.

Desta vez, naCoreia do Sul.

PÁGINA 16

Menosansiosos
emais fogosos

Ciência

Nos ratos deu certo: em
pesquisa britânica, ação de
umhormônio reduziu a

tensão e aumentouodesejo
sexual de cobaias.

PPÁÁGGIINNAA 1100

Negócios
Leis trabalhistas
geramdúvidas
Empresários reclamam
que regras não são

totalmente claras e, por
isso, criam incertezas e
afugentam investidores.

CASOLULA
Ameaças ao

TRF antes do
julgamento
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