
Juiz dasgarantias opõe

FuxeToffoli
Decisão doministro do STF suspende,

por tempo indeterminado, a
implantaçãodanova figura judicial e
contraria o presidente daCorte.

PÁGINA 3

Marinha
Força abre seleção para preencher 960
vagas de fuzileiros navais. As inscrições
vão de 19 de fevereiro a 20 demarço.

www.correiobraziliense.com.br

CORREIOBRAZILIENSE
LONDRES, 1808, HIPÓLITO JOSÉ DA COSTA. BRASÍLIA, 1960, ASSIS CHATEAUBRIAND

BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, QUINTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2020 NÚMERO 20.698 • 56 PÁGINAS • R$ 2,50

CLASSIFICADOS:3342.1000•ASSINATURA/ATENDIMENTOAOLEITOR:3342.1000•assinante.df@dabr.com.br•GRITAGERAL:3214.1166

Estadospressionam
eMoropodeperder
chefiadaSegurança

Saláriopesana
decisãodeRegina

ENTREVISTA Lobão

A atriz desembarcou ontem emBrasília para reunião com o
presidente Jair Bolsonaro. Ela conheceu as estruturas da

Secretaria Especial de Cultura, que deverá comandar caso passe
do noivado para o casamento com o futuro chefe. Empossada,
Regina Duarte poderá nomear 10 assessores. Disputa pelos

cargos já começou. PÁGINA 4

Dezenasde estudantes comemoraramnaentradado ICCNortedaUnBapós adivulgaçãoda lista de
aprovadosnoProgramadeAvaliaçãoSeriada. São 1.951novos alunospara a instituição.Candidato a
umavagademedicina,GustavoGentil Jacobina teve amelhornotanasprovas. PÁGINAS 21 A 24

O cantor, que passou de aliado de primeira hora a crítico
feroz de Jair Bolsonaro, afirma que, se aceitar o convite
para comandar a Secretaria de Cultura, Regina Duarte

fará papel da “inocente útil”.

PPÁÁGGIINNAA 44

» RODOLFO COSTA

“Governo criou cortina de
fumaça cor-de-rosa”

De branquear os fiosA guerra no Oscar
Indicado a 10 estatuetas, 1917, vencedor
do Globo de Ouro, estreia nas salas
brasileiras. Cinema usa a ousadia para
lembrar os horrores do primeiro
conflitomundial. DIVERSÃO&ARTE, CAPA

Folia de bons
negócios

Estudo comprova que o estresse pode
antecipar o surgimento de cabelos
brancos. Equipe de cientistas, incluindo
um brasileiro, reverteu a situação em
ratos. PÁGINA 14

Dona de loja, Luciana Lobato temexpectativas
altas para a venda de artigos carnavalescos.
Ela vê a festa brasiliense consolidada e em
crescimento. Empresários de outros setores,
comoo de bares e restaurantes, também
esperamaumento nos lucros. PÁGINA 19

Apesar de negar queuma
mulher de 35 anos, deMinas
Gerais, tenha sido infectada
por umvírus que jámatou 17

pessoas naChina—a
paciente está isolada—, o
Ministério da Saúdemontou
umgabinete de emergência
para tratar do assunto. A

Anvisa reforçou o sistemade
fiscalização sanitária em
aeroportos, portos e
fronteiras dopaís.

PÁGINA 5

Servidores contra

congelamento

Dabarbárieà revolta

Funcionalismo se prepara para tentar
derrubar no Congresso os projetos do

Executivo que inviabilizem reajustes salariais.
Mercado aprova proposta dePauloGuedes.

PÁGINA 6

AspolíciasdeGoiás eDFainda
investigamasmortesde

KetleyEstefany (foto) eFátimaLisboa.
Ex-companheirosdelassãoosprincipais
suspeitosde feminicídio.PÁGINA 20

Reprodução

Príncipegrampou
magnata

SauditaMohamedbin Salman é
suspeito de invadir o celular dodono
daAmazon edoTheWashington Post,
Jeff Bezos.ONUpede investigação.

PÁGINA 12

IBGE

PÁGINA

Ministério da Economia autoriza a
contratação de 35 profissionais por

tempo limitado para atuaremnoCenso.

Secretários estaduais deSegurança se encontraramontemcomopresidente JairBolsonaroepedirama recriaçãodeumministério exclusivopara aárea.Oche-
fe do Executivo indicou que deve atender o pleito. O ressurgimento da pasta será umaderrota para oministro da Justiça, que foi empossado com superpoderes.
Umdosnomes cotadosparao cargo éodoex-deputadoAlbertoFraga, amigodeBolsonaro.Moronãoparticipouda reunião. PÁGINAS 2, 17 E EIXO CAPITAL, 18

GovernodoDFalertaparariscosdeataquesdeorganizaçõescriminosas

CONCURSOS

PÁGINA 6

CONCURSOS
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Ana Rayssa/CB/D.A Press

Carolina
Antunes/PR

François Duhamel/Universal Pictures France
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