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Exército ‘ficha’
moradores
de três favelas
no Rio
Moradores de pelo menos três comunidades da zona oeste do Rio tiveram rosto e documentos de identidade fotografados ontem por militares para checagem de antecedentes criminais. A medida, defendida
pelo Comando Militar do Leste, foi
considerada abusiva pela Defensoria Pública. Moradores reclamaram
da ação. “É muita humilhação. Quero ver fazer isso na zona sul”, disse
um deles. METRÓPOLE / PÁG. D2

Membros do PCC
são executados
WILTON JUNIOR/ESTADÃO

l Três homens que participaram do

Checagem.
Fuzileiro naval
fotografa rapaz na
Vila Kennedy, no Rio

‘Balcão’ de troca partidária
se intensifica na Câmara
Siglas prometem até R$ 2,5 milhões para quem migrar de legenda; prazo para mudança começa em 7 de março
Partidos intensificaram nesta semana
as negociações para atrair novos deputados e aumentar as bancadas nas
próximas eleições. O prazo legal para
trocas começa no dia 7 de março e vai
até 7 de abril. Nesse período, os parlamentares podem mudar de legenda
sem serem punidos. Além do Fundo

Partidário de R$ 888 milhões, o fundo
eleitoral, estimado em R$ 1,7 bilhão,
também estaria sendo usado como
moeda de troca. As promessas chegariam a R$ 2,5 milhões para quem mudar
de legenda. O presidente nacional do
PTB, Roberto Jefferson, confirma que
reservou R$ 2 milhões do fundo eleito-

Declaração do
IR vai exigir
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Agência rebaixa
País; mercado ignora

l Temer nega candidatura

O presidente Michel Temer voltou a afirmar ontem que não pretende se candidatar à reeleição, apesar da movimentação
de auxiliares em torno de seu nome. “As
circunstâncias é que ditam a conduta. Eu
não sou nem serei candidato.” PÁG. A6

DANIEL AUGUSTO JR./AG. CORINTHIANS

A Receita Federal apresentou ontem novas regras para a declaração
do Imposto de Renda de Pessoas
Físicas (IRPF), que deverá ser entregue de 1.º de março até o dia 30 de
abril. Entre as novidades deste ano,
os contribuintes terão de informar
os números de registro de automóveis e imóveis. ECONOMIA / PÁG. B9

Antes de
enfrentar o
Palmeiras hoje,
o Corinthians
levou 12 mil
torcedores ao
treino. PÁG. A16

ral por deputado e o MDB divulgou que
repassará R$ 1,5 milhão para deputados
e R$ 2 milhões para senadores. Esta será a primeira eleição geral sem o financiamento de empresas. Com isso, candidatos terão menos recursos para gastos eleitorais, o que aumenta a disputa
pelo dinheiro público. POLÍTICA / PÁG. A4

Editora Global,
de Luiz Alves
Junior, chega
aos 45 anos com
grandes escritores e focando em
professores. PÁG. C1

assassinato de Gegê do Mangue e de
Paca, líderes do PCC mortos no Ceará,
foram executados desde anteontem.
Wagner da Silva foi morto na zona leste de São Paulo. André do Rap e um
suposto bandido chamado Nado também teriam sido assassinados a mando da cúpula da facção. PÁG. D3

Propina pagou
terreno para
Instituto Lula,
afirma perícia
Análise da Polícia Federal no sistema de propina da Odebrecht identificou os pagamentos da empreiteira, no Brasil e no exterior, para a
compra do terreno do Instituto Lula. Em e-mails apresentados pela defesa de Marcelo Odebrecht são citados três pagamentos de R$ 1,057 milhão. Os documentos comprovam
informações passadas pelo empresário em delação premiada. A defesa de Lula nega. POLÍTICA / PÁG. A8

CCR pagou a
ex-diretor da
Dersa, afirma
operador
Adir Assad afirmou em delação que
recebeu R$ 46 milhões de concessionárias do Grupo CCR. Parte teria sido entregue ao ex-diretor da Dersa
Paulo Vieira de Souza. Assad diz que
empresas de fachada eram subcontratadas e o valor de notas frias abastecia
o caixa 2 de empreiteiras. CCR e Souza não comentaram. POLÍTICA / PÁG. A9

EUA ampliam sanções
à Coreia do Norte
INTERNACIONAL / PÁG. A10

A agência de classificação de risco Fitch reduziu ontem a nota do Brasil, de
BB para BB-. O mercado recebeu o
anúncio sem sustos, e a Bolsa fechou
com novo recorde. ECONOMIA / PÁG. B1

João Domingos
A sete meses da eleição, não se
conhece projeto de governo dos
pré-candidatos. POLÍTICA / PÁG. A6

Adriana Fernandes
Ministérios trabalham uma agenda
pop para garantir medidas de apelo
entre a população. ECONOMIA / PÁG. B8
Tempo em SP
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‘Eu não sou
candidato’

N

ão é aceitável que partam
do governo sugestões de
que atos de Temer tinham por objetivo alimentar candidatura que não existe. PÁG. A3

Lição atrasada,
nota rebaixada
Seria um erro grave menosprezar esse sinal de alerta. PÁG. A3
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