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O STF se reúne em março para decidir se acaba com
o auxílio-moradia pago a juízes. Temendo o fim do

benefício, corporações querem que a ajuda, no valor
de até R$ 5 mil, seja incorporada ao salário.

Efeito-cascata pode multiplicar os gastos públicos
com servidores país afora e agravar crise. PÁGINA 2

Evaldo Augusto da Silva e Dulcineia Rosalino da Silva, casados há 50 anos, caminhavam às margens da via principal do
bairro, por volta das 20h de ontem, quando o Mitsubishi ASX de Luciana PupeVieira saiu da pista e os atingiu. Os dois
morreram na hora. A motorista, que ficou presa nas ferragens, foi levada em estado grave para o Hospital de Base.

Familiares corrememdireção ao local do acidente, na altura daQL 10: veículo só parou ao bater emumaárvore, cerca de 100mdepois de atropelar Dulcineia Rosalino e EvaldoAugusto
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Diagnósticoprecoce
contraocâncer
Pesquisadores desenvolvem exame
que descobre com antecedência oito
tipos de tumor, com sensibilidade

de até 98%. PÁGINA 14

Umcarnaval
semBabydoll
Um dos blocos mais badalados da
folia em Brasília anuncia que, por
falta de dinheiro, não vai para as

ruas este ano. PÁGINA 18

A ameaça vem dos
democratas: se os
republicanos não
concordarem em

discutir a questão de
proteção dos jovens

imigrantes, o orçamento
não será votado.

PÁGINA 12

Chefedo
Inmetroé

condenado
Apesar de punido

pela Justiça em
2ª instância, Carlos
Augusto Azevedo

preside instituto que
controla a qualidade

de produtos
vendidos no país.

PÁGINA 6

Carromatacasaldeidosos
emcalçadanoLagoNorte

ENEM AlexOliveira e IsadoraTavares (fotos)

conseguiramboapontuação,masenfrentaram

dificuldadesemlinguagens, códigose suas

tecnologias, disciplinasque tiveramasmenores

notasnoexame.NoBrasil, cercade309mil

estudantes tiraramzerona redação. PPÁÁGGIINNAASS 55 EE 2200

Comanotanasmãos,agora
éesperarporumavaga

Melodiaparaos
ouvidosdascrianças
OMusicar,noCCBB,pertenceaos
pequenos.Eagarotadapoderegistraros
melhoresmomentosnoestandedo
Correio.Giovanna(foto)adorou.PPÁÁGGIINNAA 2222

Docasamento
nocéuaoinferno
dapedofilia
Depois de celebrar a união dos comissários Carlos e
Paula, durante o voo entre Santiago e Iquique (foto
acima), o papa Francisco recebe críticas de chilenos por
presidirmissa ao lado do bispo Juan Barros (à direita),
acusado de encobrir casos de pedofilia do clero local. Foi
o último dia de viagemdo pontífice ao Chile. PÁGINA 13

Caronanavendadecarros
AfabricantedepneusDunlopaproveitao
crescimentonomercadoautomobilísticoe
investeR$500milhõesparaaumentara
produção. PÁGINA 8

Dosambaao rock Favascontadas
UUmmaa aappeettiittoossaa vviiaaggeemm qquuee
vvaaii ddaa ccaarrnnee ddee llaattaa aaoo ccaavviiaarr

Sonsdanoite
AAmmaannhhãã éé ddiiaa ddee GGiillssiinnhhoo
ee ddaa PPoorrtteellaa nnaa AArruucc

OO ffiimm ddee sseemmaannaa pprroommeettee:: tteemm sshhooww ddoo
DDiirree SSttrraaiittss LLeeggaaccyy,, ccoomm cclláássssiiccooss ddaa bbaannddaa
bbrriittâânniiccaa;; aapprreesseennttaaççããoo ddoo ggrruuppoo SSoorrrriissoo
MMaarroottoo;; ee oo eessppeettááccuulloo DDeeiixxaa CCllaarreeaarr,, ccoomm aa
hhiissttóórriiaa ddaa ccaannttoorraa CCllaarraaNNuunneess..
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AntonioTemóteo
Há53anos,ospresidentes têmautonomia
para lotearosbancospúblicos.PÁGINA7

ReinaldoAzevedo
Julgamento de Lula deixa histéricos os
vigaristas de direita e esquerda.PÁGINA5

MarianaNiederauer
Seis dos oito federais do DF são contra
a reforma da Previdência. PÁGINA 18

LuizCarlosAzedo
Omais importante a registrar, hoje, é a
solidez da democracia no país. PÁGINA 3

DeniseRothenburg
PSB, Rede e PDT se recusam a assinar
manifesto de apoio a Lula. PÁGINA 4
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