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Cardozorebatecrítica
deGilmaraogoverno

UFA!!!
FlamataLeãoemiraoG-4
Com a vitória, time rubro-negro
ganha fôlego para escalar a tabela.
Galo não perdoa o Flu e segue no
encalço do líder, Corinthians, que
confirmou o favoritismo com o 3x1
sobre a Chapecoense.

SUPERESPORTES, CAPAEPÁGINA3

ROGERMACHADO,
OPEPGUARDIOLA
BRASILEIRO?

O treinador do Grêmio
conta por que não gosta de
ser comparado ao colega
espanhol e diz que os
jogadores brasileiros
são como Ferraris em
marcha lenta.

SUPERESPORTES, PÁGINA2

Ogingado
dasdamas
doCerrado
O gênero conta com
excelentes intérpretes
femininas em Brasília.
Anote os nomes e se
prepare para gastar o
solado na próxima roda.
DIVERSÃO&ARTE, CAPALu
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Causou mal-estar no Planalto e no
PT a declaração feita pelo ministro
Gilmar Mendes, do STF, em entre-
vista ao Correio, de que a corrup-
ção no país se tornou um método

de governança. “Um governo que
tem como método a corrupção não
se investiga nem cria mecanismos
para essas investigações”, reagiu o
ministro da Justiça, José Eduardo

Cardozo. “Ele comete um grave
equívoco histórico, talvez motiva-
do por uma paixão política que to-
dos os cidadãos podem ter, mas
não os juízes no exercício de suas

funções”, disse. Parlamentares da
oposição aplaudiram Gilmar Men-
des. “O ministro do STF traduz um
sentimento que está na sociedade”,
disse o deputado Marcus Pestana

(PSDB-MG). Em São Paulo, ontem,
Cardozo foi vaiado e hostilizado
por manifestantes que protesta-
vam contra o governo de Dilma.

PÁGINA2

Calvário em busca
de um pediatra
Falta de médicos deixa pelo menos 1,6 mil crianças sem

atendimento nos hospitais públicos do DF. Situação angustia

pais e mães como Caroline Gomes,que busca tratamento para

as gêmeas Isabelly e Emanoelly,com suspeita de icterícia:

“Desde o pré-natal,encontro dificuldades”
PPÁÁGGIINNAA 1188

Orçamento tem gasto
maior do que receita

Burocracia trava
empreendedores

Levantamento do
Sebrae mostra como

o excesso de
procedimentos

desestimula novos
negócios no DF.

PÁGINA 15

Saláriomenor
agoraéregra

Profissionais antes
disputados estão se
contentando com

menos para não entrar
na estatística do

desemprego.

PÁGINA7

O Orçamento de 2016 será enviado hoje pelo governo
ao Congresso com despesas superiores às receitas
pela primeira vez na história. Rombo deverá ser de
0,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

PÁGINA6

PadreEmídio
morreaos67anos
O diretor do Colégio Dom
Bosco era um salesiano
admirado pela dedicação.

PÁGINA 17

OliverSacks,
poetadaciência
O neurologista foi levado
pelo câncer, mas sua obra não
descansará tão cedo.

PÁGINA 11

ÀbeiradoLago,bemàvontade
No primeiro fim de semana após o início da desocupação da orla, algumas famílias

aproveitaram a área para um passatempo diferente. Houve também protesto (foto) e visitas
guiadas por técnicos do Ibram. A liberação ao público será gradual, avisa o governo.

PÁGINA 17

Flavio Costa Medeiros do Nascimento/Divulgação Rodrigo Nunes/Esp. CB/D.A Press
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