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HospitaldeBase inicia
seleçãopara708vagas

Maiarecuasobre13ºdaCâmara
Sobpressão,deputadocedeesuspendeaantecipaçãodobenefíciodeservidoresdaCasa. PPÁÁGGIINNAA 88

TCDFdesistedereajustarvale
Corteadmite“equívoco”administrativoerevogaaumentonoauxílio-alimentação. EEIIXXOO CCAAPPIITTAALL,, PPÁÁGGIINNAA 2200

Rossonegocia
transiçãopara
servidores

PREVIDÊNCIA

ALIÇÃO
deJúlia

Deputado federal afirma ter aval deTemer para
buscar um entendimento sobre a idademínima
relativa à aposentadoria de quem entrou no

serviço público antes de 2003.

BRASÍLIA-DF, PÁGINA 5

Amenina de 11 anos luta para se curar de um tipo raro de câncer emcrianças e enfrenta

isso comotimismo. Ela diz que aprendeumuito desde que começouo tratamento e que

recebe força das postagens vindas das redes sociais: “Minhamãe semprememostra as

mensagens quemandamparamim, eme sintomuito amada”, afirma, comumsorriso

aberto. Para conseguirmanter os cuidados com Júlia, familiares fazembazar.

PPÁÁGGIINNAA2244

ÁguadeCorumbápara
oDFmobilizapolíticos
OsgovernadoresRodrigoRollemberg eMarconi
Perillo e osministrosMoreira FrancoeAlexandre
Baldyparticipamdevistoria das obras que vão

captar águadeCorumbá IV, emGoiás, paraBrasília.

PÁGINA 19

Rendimento
doFGTSbate
a inflação
Ganhodo fundoem
2017 foide3,61%,

contra2,95%doIPCA,
oquenãoocorriahavia
10anos.Distribuição
de lucrosdeve

aumentaro resultado.

PÁGINA 7

Diretoresda
Caixasão

substituídos
Quatro nomes foram
escolhidos para
ocupar o lugar dos
vice-presidentes da
instituição afastados
por recomendaçãodo
Ministério Público.

PÁGINA 2

Norte-americana, que
marcouo rock e oblues com
personalidade, faria 75 anos
amanhã. Cantoras da cidade
falamda influência dela.

DDIIVVEERRSSÃÃOO&&AARRTTEE,, CCAAPPAA

Instituto divulga amanhã as regras do processo para contratação de profissionais da área de saúde,com salários que
chegamaR$16mil. Asprovasdevemseraplicadasem25defevereiroeoresultadoseráconhecidoem22março. PÁGINA 21

Indiciadapor
jogarcachorro
emumbueiro
NoNovoGama,mulher é
gravadamaltratando animal
e responderá por crime

ambiental. Opet, conhecido
agora comoCelebridade,
teria arranhado a filha dela.

PÁGINA 22

Ummito
chamado
Janis
Joplin

MarianaNiederauer

Governador do DF recebe
Geraldo Alckmin em busca
de apoio do PSDB. PÁGINA20

DeniseRothenburg

O jeitinho que parlamentares
dão para conseguir indicar

apadrinhados na Caixa. PÁGINA 5

LuizCarlosAzedo

A Caixa é uma espécie de
galinha dos ovos de ouro para
PR, PP, PRB eMDB. PÁGINA4

VicenteNunes

A Caixa se tornou, nos últimos
anos, um cabide de empregos
para corruptos. PÁGINA 9

Negócios

PPÁÁGGIINNAA 1100

“Criptomoedasterãopapel
importantenofuturo”

Em entrevista, sócio da corretora Bitcoin Trade
afirma que dinheiro virtual nunca será uma

bolha, apesar das atuais polêmicas.
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