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Esporteune
gerações de japoneses
Colônia nipônica revive
tradições com a prática de
beisebol e softbol naVargem
Bonita. Paixão é
compartilhada por avós,
pais, filhos e netos.

PÁGINA 24

Omal que o
colesterol
ruim faz
Estudomostra que o LDL-C,
mesmo em taxas consideradas
toleráveis, pode ser fator
determinante para infarto ou
derrame em pessoas
demeia-idade aparentemente
saudáveis.

PÁGINA 16

Brasília
cheiadearte

Mais de 80 obras de Basquiat vão ocupar o
CCBB a partir de abril. A exposição integra

a promissora agenda de eventos prevista
para este ano na cidade. Será possível ver

acervos que vão de Goya a Dalí.

DIVERSÃO&ARTE, CAPA

Umlugarnafilada
matrículacustaaté
R$600emBrasília

Áudios obtidos peloCorreiorevelam pessoas negociando lugares em fila na por-
ta de escola pública no Recanto das Emas. Os valores variam de R$ 100 a R$ 600. O
Secretário de Educação, Júlio Gregório, diz que tal prática é crime e será investiga-
da. Segundo ele, ninguém precisa dormir no local, pois haverá vagas para todos.

Brasil quermostrar
forçaemDavos

NoFórumEconômicoMundial, que começahoje na cidade suíça, governo
brasileiro tentará passar a imagemdequea economia voltou a funcionar,
apesar de oFMI projetar crescimento de apenas 1,9%para opaís este ano,
bemabaixo dos 4,9%previstos paranações emergentes. PÁGINA 7

Homemarmado faz a
segurançano tetodehotel
emDavos. Líderesmundiais
se reúnemhoje em fórum
nacidade suíça
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TJ julga hoje lista tríplice para a
escolha de diretores do Detran e
da Polícia Civil do DF. PÁGINA 20

MarianaNiederauer

Oministro aposentado Gilson
Dipp é o entrevistado de hoje , às
13h30. O programa é transmitido
ao vivo pela TV Brasília e pelo
Facebook do CCoorrrreeiioo.

CB.Poder

Investidores reforçamaposta na
condenação de Lula,mas não
temem a absolvição. PÁGINA 9

VicenteNunes

E a própria sucessão? Alckmin
levantaaboladeMárcioFrança, o
vice, e baixa a deDoria. PÁGINA 4

DeniseRothenburg

Lula põemais lenha na fogueira
do julgamentoaoparticipardeato
hoje emPorto Alegre. PÁGINA 3

LuizCarlosAzedo

Crescerisco
deconfronto
antesdo

julgamento

MECabreinscrição
doSisuàmeia-noite

SisUnB: resultado
individualdoPAS

Atos contra e a favor de Lula,
em Porto Alegre, ocorrerão a

menos de três quilômetros de
distância entre grupos opostos.

O petista, que será julgado
amanhã pelo TRF-4, participa

de manifestação no fim da
tarde de hoje na capital gaúcha.

PÁGINAS 2 E 3

TSE montou grupo de trabalho
para atuar durante o pleito, mas
as leis de combate a esse tipo de
crime no Brasil precisam ser at-

ualizadas ou até criadas.

PÁGINA 4

Comobarrarfalsas
notíciasnaeleição

Negócios
O turbilhão ensaiado
peloWalmart
Entrada de fundos de

investimento em parte da
operação da rede

americana no Brasil pode
provocar estragos na

concorrência.
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Sinal verde
para o metrô
Rollemberg eTemer assinam decreto
que autoriza o GDF a abrir processo de
licitação para expansão do metrô em
Samambaia. Além disso, foi liberada a
concorrência para a construção do
viaduto Sudoeste — Parque da Cidade.

PÁGINA 20


