
Asériequevirouumvício
Breaking bad completa 10 anos e ainda atrai
fãs por causa da história densa, do complexo
desenvolvimento dos personagens e dos
aspectos técnicos da produção. CAPA
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Aguerrilhaqueatuapor
trásdasnotíciasfalsas

“A força-tarefa
para combater
as FakeNews
é irrelevante”

“Anotícia falsanão
buscaa verdade.
Quer apenas

legitimar adúvida”

Nos Estados Unidos, investigações indicam que o uso de notícias falsas pode ter sido decisivo para a vitória de Trump à

CasaBranca.Nenhumpaís está a salvodesseperigo.Trêsprodutoresde fakenews localizadospeloCorreio, umdelesnuma

cidade de 100 mil habitantes no interior da Argentina, revelam bastidores da montagem e disseminação de mentiras.

Especializados em tecnologias e marketing político, eles usam o anonimato e a técnica de apagar rastros para acionar,

impunemente, a artilharia virtual que põe em risco a democraciamundo afora. Umdeles foi contratado, a peso de ouro,

para influir em eleição presidencial brasileira, comomostra a série de reportagens que o jornal começa a publicar hoje.
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» LEONARDO CAVALCANTI

Aeronáutica abre 227
vagasparanívelmédio

PÁGINA 8

InstitutoHospitalde
Basepublicaedital

PÁGINA 18

ContasdoFGTS vão
ter reforçodeR$6bi

PÁGINA 7

9

Odiadepois
datragédiano
LagoNorte

Motorista queatropelou casal foi
indiciadaporhomicídio com
dolo eventual.Ontem,missa em
homenagemaEvaldo eDulcineia
reuniu cercade 300pessoas.

Superdelegacia
criada contra
facçõesnoDF

Gasolina apartir
deR$3,89noDF

SecretariadeSegurançaconcebeua
iniciativadevidoànovaPenitenciária
Federal, queabrigará208presos
perigososquepodemtrazer grupos

criminososparaacidade.

PreçoéencontradoempostosdaEPTG,
naalturadeÁguasClaras,masvalores
abaixodeR$4nãosãodifíceisde serem

encontradosnacidade. PÁGINA 8

EIXO CAPITAL, 18, E PÁGINA 19

ExposiçãonoCCBBconfirmaa
genialidadedohomemque fez
muitomaisdoqueosazulejospelos
quais é conhecido. São300peçasque
incluematévestimentas religiosas.

CADERNO ESPECIAL

PÁGINA 17

Athos Bulcão,
um artista em
toda a plenitude

PÁGINA 13

Emdefesa
da terraedos
indígenas

Depois da tensa
visita aoChile,
Francisco é
recebidopor

representantes dos
povos amazônicos,
no Peru, com festa.

Papa

ComPacotãoesemBabydoll
Omais tradicional bloco de carnaval de
Brasília faz o concurso demarchinhas
hoje, noConic. Já oBabydoll deNylon
reafirma: está fora da folia. PÁGINA 22
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