
www.correiobraziliense.com.br

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

BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, SEXTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2016 NÚMERO 19.387 • 86 PÁGINAS • R$ 2,50EXEMPLARDEASSINANTE • VENDAPROIBIDA

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

Caxumbamuda
rotinadeescolas
doPlanoPiloto

O GDF confirmou 638 casos da doença este ano.
Houve registro de 12 surtos, sete em colégios.

Com 19 pessoas contaminadas, o Marista da 609
Sul, que já havia suspendido a festa junina,
decidiu adiar também a semana de provas.

PÁGINA 20

Referendoé
umretratodo
ReinoUnido
Campanha que dividiu britânicos
evidencia insatisfação com a
integração continental, o fiasco
político na questãomigratória e a
necessidade de repensar a União

Europeia. PÁGINA 12

Pesquisa revela que pacientes que
já tiveram dengue podem

desenvolver uma infecçãomais
grave do vírus zika. PÁGINA 14

Saúde
Golpeda

moradia leva
15àcadeia

Polícia doDF desmonta
esquemade propina
para burlar a lista de
programahabitacional

PÁGINA 21

Itamaraty tenta
rever cortes

Brasília em
ritmode jazz

Umsonhode
R$140milhões
Luiz Carlos fez ontem o jogo
da Quina de São João.
O sorteio do prêmiomilionário
será hoje, às 20h. A aposta
mínima custa R$ 1,50. PÁGINA 22

O norte-americano Steve Guyger (foto)
é uma das atrações de um festival no
Parque da Cidade. A entrada é gratuita.

ManoeldeBarros:
e a poesia virou dança

ETs e catástrofe em
IndependenceDay2

Após protestos, ministério negocia
comogoverno a volta dagratificação
sobre férias e 13º de servidores
lotados no exterior. PÁGINA 9

Colômbia traça
oplanodepaz
Após o acordo histórico, Bogotá
e as Farc detalharam o fim da
guerrilha: a deposição de armas
terá supervisão da ONU. PÁGINA 13

Carestia vai
alémdo feijão
O produto não foi o único a ter o
preço reajustado bem acima da
inflação. Frutas e verduras também
tiveram altas exageradas. PÁGINA 7 Católicos são

iludidos com
eurobarato

Falso padre fica como
dinheiro de fiéis que
sonhavamviajar para
encontro naPolônia.

PÁGINA 20

Esquema de fraudes que levou à prisão doex-ministroPauloBernardoteriamovimentado
R$ 100 milhões em propina entre 2010 e 2015.O valor saía de empréstimos consignados

PPÁÁGGIINNAASS 22,, 33 EE 99

Derivada da Lava-Jato, a Operação Custo Brasil deflagrada on-
tem nasceu da delação de ex-vereador petista que atuou como
operador da organização criminosa. Encarregada de adminis-
trar o sistema de crédito consignado, a empresa Consist cobrava
R$ 1 de funcionários públicos da ativa e de aposentados a cada
mensalidade paga e ficava com R$ 0,30 pelo serviço. Os outros

R$ 0,70 viravam propina e iam para o então ministro Paulo Ber-
nardo — que teria recebido R$ 7 milhões —, o PT, uma série de
operadores e parceiros. O esquema funcionou por cinco anos,
entre 2010 e 2014, nos governos de Lula e de Dilma. Marido da
senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), Bernardo foi preso no aparta-
mento funcional dela em Brasília e levado para São Paulo (foto).

A defesa do ex-ministro alega que a prisão foi ilegal. O Senado
entrou com reclamação no STF por causa da ação. “Prisão pre-
ventiva para quê? Que risco ele representa? Uma fuga?”, reagiu
Gleisi. A sede do PT em São Paulo também foi alvo da opera-
ção. E Paulo Ferreira, ex-tesoureiro do partido, teve a prisão
decretada, mas até a noite de ontem estava foragido.

PÁGINA

Muito amor contraofrio
Preocupada com os cachorros, a estudante Talita Rocha
espalhou casinhas de papelão pelo Sol Nascente para os
animais se protegerem. A boa ação contagiou os moradores
do bairro, que deixam água e ração para os bichos. PÁGINA 26

Roubaramdinheiroatéde
servidoresendividados

DeniseRothenburg
Petistas avaliam que operação Custo Brasil reduz
as chances de Dilma se livrar do impeachment

VicenteNunes
Nemmesmo as duras ações da Lava-Jato contra a
corrupção inibem os ladrões dos cofres públicos

LeonardoCavalcanti
Prisão de Paulo Bernardo e operação que envolve
PSB tiram foco do Planalto e dão alívio ao PMDB
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