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Numamanobra antecipada peloCorreio, aMesaDiretora da
Câmara congelou o andamento dos pedidos de cassaçãodos
distritais acusados de receber propina.Os deputados alegam
queo andamento das representações dependedenovas

denúncias oude condenações pela Justiça.

PÁGINA 25 E EIXO CAPITAL, 24

Vemaío osso 3D Cheirinho de

vexame
O Flamengo podia
até empatar, mas foi
derrotado por 2 x 1
pelo Palestino,
perdeu a
invencibilidade
em Cariacica e
acabou eliminado da
Sul-Americana.

PÁGINA 21

Mais flexível e modelável, o novo
biomaterial será testado em
humanos: aplicação em cirurgias
odontológicas e plásticas. PÁGINA 18

Aposentadona pendura
Beneficiários do INSS devemR$ 96,7
bilhões em consignados aos bancos.
Esse tipo de empréstimo foi o que
mais cresceu no país. PÁGINA 10
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Mensalidade
dasescolas

vaisubir
até15%

Comprovas emdezembro, o Programa
deAvaliação Seriada oferecerámetade
das vagas daUnBem2017.Vivian,
Cristian, Prisley, Ivine e Lucas tentam
conciliar os estudos da seleção comos
doEnem. PÁGINA 29

O índice de reajuste dos colégios particulares
ficará bemacimada inflaçãopara este ano,
estimada em7,3%.O aumento vai variar de
10%a 15%, dependendodo estabelecimento.
Muitos pais já semobilizampara questionar
os índices.No anopassado,mais de 12mil
estudantesmigraramdas escolas privadas
para o ensinopúblico. PÁGINA 11

Um atirador interrompeu uma carreata em Itumbiara (GO),

cidade de 100 mil habitantes a 409km de Brasília, sacou

uma pistola .40 e abriu fogo, matando o candidato a

prefeito José Gomes Rocha (PTB), que liderava a corrida

eleitoral no município. O vice-governador e secretário de

segurança pública do Estado, José Eliton (PSDB), que estava

em cima de uma caminhonete ao lado de Rocha, foi ferido

no abdômen. Seguranças de Eliton – que foi operado e não

corre riscodemorte – reagirame trocaramtiros comoassas-

sino, que acaboumorto. Identificado comoGilberto Ferreira

doAmaral, oBéba, ele era funcionário daprefeitura local. No

tiroteio morreu ainda o cabo da PM Vanilson Rodrigues.

BoaschancesnoPAS

Taxa extra para
conter gastança

Água

Os consumidores doDF
pagarão 20%amais se
consumiremacimade 10
mil litros/mês. Amedida
será adotada caso os

reservatórios fiquemabaixo
de 25%da capacidade.

PÁGINA 23

Adiada decisão
sobre remédios

Justiça

Pedido de vista de
ministro suspende sessão
emque STF discutia se o
poder público deve pagar
pormedicamentos de
alto custo que não estão

na lista do SUS.

PÁGINA 8

Se joga
namúsica!
Premiada pelo Ministério da

Saúde, a bandaMaluco Voador
reúne pacientes do Centro de

Atenção Psicossocial e se destaca
no tratamento de transtornos
mentais. Ao som da zabumba,
eles descobrem um novomundo
longe das terapias tradicionais.

PÁGINA 30
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Dearmaempunho,oatiradormatouumcabodaPM,ocandidatoaprefeitoJoséGomesRocha (devermelho,àdireita)e feriuovice-governador, JoséEliton (deazul,ao ladodeRocha).Nofim, foimortoporseguranças


