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A educação do futuro
Este é um dos momentos mais importantes na vida de pais e filhos.
Chegou a hora de definir em qual escola as crianças e os
adolescentes vão estudar. As opções são muitas. Por isso, é preciso
pesquisa e orientação: famílias, estudantes e colégios vão construir
juntos as próximas gerações do Brasil. O Correio traça um panorama
do ensino particular e público do DF para ajudar na escolha.
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Logoapósaprisão,
policiaiscomeçama
entregarsenadores

A importância
da conexão e das

novas tecnologias

Um guia sobre os
métodos que estão
disponíveis no DF

Em nova operação (foto), a PF
fez apreensão de equipamen-
tos, documentos e prendeu
quatro integrantes da Polícia
do Senado — incluindo o dire-
tor-geral, Pedro Ricardo de
Araújo, ligado ao ex-senador
José Sarney e ao presidente da
Casa, Renan Calheiros. Eles
são acusados de atrapalhar as
investigações da Lava-Jato. A
suspeita é de que extrapola-
vam as funções ao fazer varre-
duras fora do Senado, em bus-
ca de aparelhos de escuta, pa-
ra atender a supostos interes-
ses particulares de Sarney, Lo-
bão Filho, Glesi Hoffmann e
Fernando Collor. Menos de 12
horas depois de detidos, pelo
menos um dos servidores já
começou a delatar: contou
que teve de cumprir ordens
em benefício de senadores, a
maioria alvo da Lava-Jato.

Samba do bom
na festa da Aruc,
que faz 55 anos

O mundo fantástico
e muito importante

das abelhinhas

Tributo à
inteligência

A redação do CCoorrrreeiioo parou ontem para tietar o
cartunista e escritor Ziraldo. Além de posar para
fotos, dar autógrafos e, é claro, desenhar, ele falou
sobre a educação no Brasil e o futuro do país.

A maior campeã do
carnaval de Brasília festeja
aniversário amanhã com
shows de artistas locais e

da Portela.

CAPA E PÁGINAS 4 E 5

DIVERSÃO & ARTE, CAPA

PÁGINA 26 E DIVERSÃO&ARTE, PÁGINA 3

Oposição
denuncia
golpe e vai
às ruas na
Venezuela

Gilmar diz que TST
tem “má vontade

com o capital”

“Chegouahoradeopovo
defenderaConstituição”,disse
olíderoposicionistaHenrique

Capriles.Eleconvocou
manifestaçãonacionalcontra
decisãoqueimpedereferendo

paradecidirsobreofimdo
mandatodeMaduro.
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PÁGINA 10

Renan critica
operação e cobra

limite de juízes
PPÁÁGGIINNAASS 22 AA 44

Máfia das
próteses
destruiu

documentos
A Polícia Civil prendeu

ontem o médico Fabiano
Dutra (foto), que trabalha em

hospitais particulares e na
rede pública. Ele é acusado
pela Operação Mister Hyde
de incinerar prontuários de
pacientes para atrapalhar as
investigações do esquema de

fraudes com cirurgias
desnecessárias. Mais de 150
pessoas já denunciaram ter
sido vítimas do esquema.
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Nova fase de
inscrições para
os Bombeiros

Concurso

Quem ainda não se
inscreveu na seleção do

Corpo de Bombeiros
Militar do DF terá mais

uma oportunidade: de 14
a 19 de novembro. São

779 vagas, em oito
cargos, com salários de
R$ 5,1 mil a R$ 11.6 mil.
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Endoscopia
e morte

Mulher de 32 anos passou
mal horas depois de se

submeter ao procedimento,
feito com uso de gás, em

clínica no Sudoeste, e não
resistiu. Médico responde a
ação por morte em cirurgia.
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Corra e fuja do
diabetes!

Mesmo sem mudar a dieta
alimentar, é possível evitar
o surgimento do tipo 2 da
doença com a prática de

150 minutos de exercícios
físicos semanais.
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