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Boate Kiss: réus ficam livres 
mesmo após a condenação  

Resistência indígena 
diante do descaso 

O amor nas 
mãos de 
Spielberg
Diretor revisita Amor, 
sublime amor, um 
clássico de 1961, e dá 
nova roupagem para o 
embate entre facções 
juvenis novaiorquinas.
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Documentário De onde viemos, para onde 
vamos, da mostra competitiva do Festival 
de Brasília, alerta sobre o drama vivido 
pelos indígenas brasileiros, cada vez 
mais esquecidos pela sociedade, mas que 
lutam para preservar diversas culturas da 
floresta. Página 22

Um incêndio numa casa noturna 
na cidade gaúcha de Santa Maria, em 
27 de janeiro de 2013, resultou na mor-
te de 242 pessoas e deixou 636 feridos. 
Quase nove anos depois da tragédia, o 

Tribunal do Júri de Porto Alegre decidiu 
condenar todos os quatro acusados no 
caso. Durante os 10 dias de julgamen-
to, foram ouvidos 12 vítimas, 16 teste-
munhas e um informante. Os sócios da 

Boate Kiss receberam as maiores pu-
nições: Elissandro Spohr, 22 anos e 6 
meses de reclusão; Mauro Hoffmann, 
19 anos e 6 meses. O vocalista da ban-
da Gurizada Fandangueira, Marcelo de 

Jesus dos Santos, e o assistente de pal-
co do grupo, Luciano Bonilha Leão, pe-
garam 18 anos cada um. O juiz Orlan-
do Faccini Neto chegou a decretar a de-
tenção imediata, para que iniciassem o 

cumprimento da sentença. Mas um ha-
beas corpus concedido pela 1ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do es-
tado suspendeu a medida, que deverá 
ser analisada pelo colegiado. Página 6

Ataque hacker adia exigência de vacinação de turistas
Páginas 5 e 14

Bolsonaro vê 
nova chance 
nos R$ 400

Proximidade das festas 
anima comerciantes

número 21.453 • 26 Páginas • r$ 3,00

niko tavernise/ Disney

Papai noel atendeu

a meninada!
Graças a uma campanha de adoção de cartinhas de Natal 
para o bom velhinho, a Escola Classe Comunidade de 
Aprendizagem (CAP) do Paranoá entregou presentes para 
os cerca de 430 alunos, entre 6 e 12 anos. A escola atende 
crianças de famílias com grande vulnerabilidade social.
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 marcelo Ferreira/CB/D.a Press
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minervino Júnior/CB/D.a Press

Em 2006, o Bolsa Família foi determinante para a 
reeleição de Lula. Agora, em baixa nas pesquisas, 

Bolsonaro aposta no Auxílio Brasil, com dobro 
do valor do programa anterior, para alavancar a 

candidatura à reeleição em 2022. Parlamentares se 
dividem sobre o impacto eleitoral do benefício.

Expectativa do setor é de crescimento de 20% nos 
negócios. A empresária  Mayara Milfont acredita 

que o avanço da vacinação deixou as pessoas mais 
confiantes para frequentar as lojas. Página 13
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Flagrante

Preso por suspeita de 
torturar, estuprar e 
abandonar mulher, 
Jeferson Lopes teve 
prisão preventiva 

decretada pela Justiça.
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Jeferson fica 
na Papuda

WikiLeaks

Corte de apelações 
britânica anula decisão 

de não entregar fundador 
de site aos EUA para ser 
julgado. Ele pode pegar 

175 anos de prisão. 
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Assange rumo 
à extradição

Risco de falta
de fertilizante 
preocupa produtor
Vice-presidente da 
AgroGalaxy, Marco Teixeira, 
afirmou, ao CB.Agro, que 
“não haverá problemas para 
as próximas duas safras”. 
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Ana Maria Campos

Denise Rothenburg

Carlos Alexandre de Souza

Distritais destinam r$ 16 milhões em emendas 
para a iluminar Brasília no natal. Página 14

 Promessa de moro de acabar com a reeleição 
pode facilitar um acordo com Doria. Página 4

 País trilha caminhos perigosos, mas há a chance 
de escolhas melhores em 2022. Página 3


