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Morto,colocado
numamalae
jogadonolago

De acordo com a polícia,
corpo é de comerciário

condenado por pedofilia
em 2011. Ele estava com
um saco de plástico na

cabeça, em posição fetal.
Junto, a perícia encontrou

um teclado de
computador e embalagens

de bombons e pipoca.

Representantes de Hillary Clinton e Donald Trump
falaram durante evento feito em parceria com a

Embaixada dos EUA e concordaram que o eleitor está
insatisfeito com a elite política tradicional.

PÁGINA 14 E VÍDEOS NO SITE DO CCOORRRREEIIOO

CorridaàCasaBranca
édebatidanoCorreio

Carreira pública,
umaquestãodedom

Greveabusiva justifica corte
depontodeservidores, dizSTF

A definição vem do bombeiro Ramon
Rodrigues (foto): a vocação e a dedicação
precisam falar mais alto que o salário e a
estabilidade no trabalho para o Estado.

Temlazerpara
todaa família
(egostos)

Não é só o Porão do Rock,
com o grupo Ira! (foto),
que anima o fim de

semana do brasiliense.
Show da Legião Urbana,
peças comNil Agra e

Setebelos e um roteiro da
lasanha são destaques.

Mais que uma

lembrança
As doações de fim de ano não chegaram à Casa
do Idoso Amor à Vida. Então, Antônio, Maria de
Fátima, Maria Celeste e outros moradores do lar
resolveram ir para a internet pedir. E fizeram
sucesso. PÁGINA 28 E E VÍDEOS NO SITE DO CCOORRRREEIIOO

TRE torna
Agnelo e
Filippelli

inelegíveis

Maduro ameaça
greve.Violência

nas ruas continua

O placar foi apertado (4 x 3) em
favor da representação contra o

ex-governador e o ex-vice,
acusados de promover

publicidade institucional de
serviços não essenciais no site
do GDF. Os advogados dos dois

afirmaram que vão recorrer

Grupos armados agridem
deputados naVenezuela.
Presidente diz que Estado

tomará empresas que
integrarem a paralisação geral

de hoje e anunciou aumento de
40% a trabalhadores do país.
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TeorisuspendeaçãodaPF
noSenado.Renanfesteja

Relator da Lava-Jato no STF, o ministro
Teori Zavascki entendeu que a ação da
PF no Senado mirava não apenas os po-
liciais legislativos presos, mas também

senadores. Logo, só poderia ser autori-
zada pelo Supremo, que ainda resolverá
se a investigação vai prosseguir, só que,
agora, na Corte. Hoje, encontro coloca-

rá, frente a frente, a presidente do STF,
Cármen Lúcia, e o presidente do Con-
gresso, Renan Calheiros. Ele chamou de
“juizeco” o magistrado que autorizou a

operação no Senado. Ela reagiu exigindo
respeito ao Judiciário. O mal-estar es-
quentou a discussão sobre o fim do foro
privilegiado, que torna políticos corrup-

tos praticamente intocáveis. “Esse privi-
légio é uma anormalidade”, uma excres-
cência”, diz o jurista Carlos Velloso, mi-
nistro aposentado do STF. PÁGINAS 2 E 3
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