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Maisde50%dosdistritais
têmpendênciasnaJustiça
Deputados que arquivaram processo de cassação contra Liliane Roriz agiram pensando em serem salvos no
futuro,avaliam especialistas.Levantamento do CCoorrrreeiioo mostra que a maioria deles está na mira do Judiciário

PÁGINAS 17 E 18

PÁGINA 2

Votação na
Câmara é
novo teste

paraTemer
Aindasobo impactodaprisão
deEduardoCunha,aCâmara
iniciahojeosegundoturnoda
PECdotetodegastos.Polêmica,
avotação testaráa fidelidadeda
basedopresidenteTemer.
Eventualaprovaçãoabrirá
caminhopara reformamaior.

Governopõe
opénanuvem

PÁGINA 19

PMdefolga
matavigilante

OpolicialYuri RafaelMiranda
disparoucercadesetevezescontra
o segurançaKássio Enrique de
Souza.Os dois estavamem
uma festa noGamaquando se
desentenderampor ummotivo
banal.Yuri se apresentou à

polícia e aguarda em liberdade.

PÁGINA 6

Setor público ensaia
entrada emdefinitivo no
mundodigital. OTCUserá
oprimeiro órgão a testar
serviços privatizados de
armazenamentodedados.
Atualmente, as informações
de Estado são guardadas
em salas-cofre, cuja

manutenção édispendiosa.

PÁGINA 13

Bibliotecade
células-tronco

Cientistas da USP trabalham
em um “banco de DNA”. A ideia
é que, no futuro, o material
possibilite tratamentos

individualizados.

PÁGINA 12

Semáforoscom
vidaprópria
Engenheiro brasileiro

desenvolve equipamento
que podemelhorar em

até 20% eficácia do tráfego
em grandes cidades.

Boomcriativo
nas letras do DF
Nadamenos do que
16 autores brasilienses estão
lançando obras de prosa ou
poesia até o fim domês.

DIVERSÃO& ARTE, CAPA

Hillaryestá
12 pontos à frente
Democrata amplia vantagem
sobreTrump, indica pesquisa.
Correio e Embaixada dos EUA
promovem debate na quinta.

PÁGINA 11

Amantes
daUnB

OCâmpusDarcyRibeiro é umapequena cidade commilhares de visitantes por dia.Nem todos sãoprofessores ou alunos regulares. Ivonette
de Almeida e Cláudio Antônio, por exemplo, aproveitamaomáximo a programação acadêmica, embora não tenhamvínculos formais.

OSPERIGOSDOE-COMMERCE
Maior armadilha ainda é a clonagem de cartão. O empresário Carlos

Almeida (foto) passou por esse aborrecimento. PÁGINA 21

Antonio Cunha/CB/D.A Press

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

EmpatenoMaraca
espantaocheirinho.
OVerdãoagradece

Overmelhoepreto tomoucontadasarquibancadas,o templodofutebol reabriucom
recordederendanoBrasileirão,eGuerrero(E),numadasmelhoresatuaçõescoma
camisadoFlamengo,marcoudoisgols.Masorestodotimenãoajudou.Eoplacar
ficounos2x2contraoCorinthians.MelhorparaoPalmeiras,deDudu(D),que fezo
primeironos2x1sobreoSport.Comisso,aequipepaulistaampliouavantagem
sobreotimecariocaeestácomumamãonataça.Àtorcidarubro-negrarestauma
esperança:em2009,namesma32ªrodada,oPalmeiras tambémtinhaseispontos

à frentedoFlamengo.Eadivinhaquemganhouotítulo?

PÁGINA 22 EVÍDEONOSITEDO CCOORRRREEIIOO

PÁGINAS 15 E 16
Cesar Greco/Agência PalmeirasPedro Martins/Mowa Press


