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Michelle McLoughlin/Reuters

A Justiça da Argentina julgou constitucional a Lei de
Mídia do país. Com a decisão,
caiu a medida cautelar obtida pelo grupo Clarín que
adiava a aplicação de dois artigos antimonopólio da lei.
Grupos multimídia terão
um ano para se desfazer de
licenças de rádio e TV.
O Clarín pode perder o canal aberto El Trece e a companhia Cablevisión. Cabe recurso da decisão. mundo a20

Rosemary é
denunciada
por tráfico de
influência
O Ministério Público Federal apresentou denúncia
contra Rosemary Noronha,
ex-chefe do gabinete da Presidência em São Paulo, e outros 23 investigados na Operação Porto Seguro.
As investigações indicaram que Rose fez várias referências ao ex-presidente
Lula ao tratar com supostos
participantes do esquema
de tráfico de influência em
órgãos públicos. Poder a4

Rússia mantém
veto a carnes e
frustra Dilma
A presidente Dilma encerrou visita à Rússia sem obter um acordo para derrubar
os embargos às exportações
de carnes para o país.
Ela apelou diretamente a
Vladimir Putin, mas não
houve acordo. O fim das barreiras era dado como certo
pelo Planalto. mercado b8
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Justiça julga
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Lei de Mídia
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Obama se emociona ao falar do massacre; acima, crianças do lado de fora da escola de Newtown depois da tragédia

Teremos que
nos unir e
tomar uma ação
decisiva para evitar
tragédias fúteis
como essa
BARACK OBAMA

Ao todo, 26 foram mortos pelo atirador em Connecticut; Obama chora na TV
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Jovem mata 20 crianças e
a mãe em escola nos EUA

80km

Um atirador invadiu uma
escola primária em Newtown, no Estado de Connecticut, nos EUA, e matou 26
pessoas. Entre elas, a própria mãe e 20 crianças com
idades de cinco a dez anos.
Depois, cometeu suicídio.

O acusado de ter cometido o massacre, Adam Lanza, 20, era filho de Nancy
Lanza, professora da escola.
Por volta das 9h30 (12h30
no Brasil), ele entrou armado em uma sala de aula e
matou a mãe e as crianças.
Misha Japaridze/AFP
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Amanhã, 30%
dos palmeirenses
torcerão pelo
Corinthians,
revela Datafolha d1
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Faz sentido o
monopólio dos
Correios no país?

Corinthians x Chelsea
8h30, Globo, Band,
Bandsports e SporTV

A novela dos vistos americanos serve para chamar a
atenção para o problema dos
Correios. Faz sentido que eles
detenham o monopólio na
distribuição de cartas? Em
tempos de informática, tal lógica perdeu a razão. opinião a2
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Leia “Nada de muito novo”, sobre o secretariado de Fernando Haddad,
e “Celulares supertaxados”, acerca de tributos
cobrados por esse serviço.

Continuou atirando até
assassinar mais cinco adultos, antes de se suicidar. Segundo a polícia, a ação ocorreu em duas salas do prédio.
Outro corpo foi achado fora da escola. Ainda não há
explicação para o crime.
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em moscou, Dilma Rousseff participa de cerimônia no túmulo do Soldado
Desconhecido; Datafolha mostra que seu governo mantém 62% de aprovação Poder a9
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Produtos da
novela ‘Carrossel’
invadem as
escolas reais Pág. 1
ATmOSFERA Cotidiano C2
Chove forte em SP, MG e RJ
Lua nova

Na TV, emocionado, o
presidente Barack Obama
prometeu ações para evitar
novos casos, sem detalhar.
A tragédia se deu a poucos quilômetros de Danbury,
cidade com forte presença
de brasileiros. mundo a15

Reunião sobre
telecom acaba em
‘guerra fria digital’
A Conferência Mundial
sobre Telecomunicações
terminou com racha.
A internet dividiu a reunião. Alinhado aos EUA, um
grupo de países se opôs a referências à web. Ligado à Rússia, outro defendeu menções.
Especialistas falam em “guerra fria digital”. mercado b13

Cresce procura
por caminhão, e
lojas já têm filas
O corte de produção das
montadores neste ano tem
levado à falta de caminhões
no mercado brasileiro. Estimulados pelos incentivos do
governo, os pedidos aumentaram, mas a retomada da
produção não acompanhou.
Só haverá alguns modelos
em abril. mercado b1

