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Paiefilho
dividemo
sofrimento
Ramiro, do time
sub-20 da Chape,
chegou a pensar
que o pai, Carlos
Eugênio Simon,
ex-árbitro e
comentarista da Fox,
estavano voo fatal

Chapecó espera

seusheróis
Os corpos estão identificados, e o velório deve ocorrer
amanhã. Enquantomoradores e comerciantes da
cidade se solidarizam, as investigações seguem.
Diretoria do time teria escolhido a empresa boliviana
por causa de “mimos”, comoa customizaçãoda
aeronave, comoemblemaeas cores do clube.

Boicote à
hortaquedeu
fimao lixo

Administração quer destruir
praça quemoradores fizeram
onde só haviamato e sujeira.

PÁGINA 24

MARCO PAULO LIMA E BRENO FORTES
ENVIADOS ESPECIAIS

PÁGINAS 15 A 18

Iprev sai e
abredisputa
naCâmara

Novovazamento
comprometeEnem

Distritais aprovam a utilização de recursos da
previdência de servidores locais para o GDF
fechar a folha de pagamento — conforme o

governo queria — e corrida para a presidência e
as comissões da Casa toma novos rumos.

Essa é a conclusão do procurador do Ceará, Oscar
Costa Filho, depois de investigação da Polícia

Federal confirmar que pelo menos dois
estudantes tiveram acesso a provas. MEC, porém,

descarta o cancelamento do exame nacional

PÁGINA 19

PÁGINA 6

AlémdeDaniel, que
farámegashow
acompanhado da

Orquestra Sinfônica, o
fim de semana tem

Anitta e as duplas Zezé
Di Camargo& Luciano

e Victor & Leo.

Favascontadas

Hambúrguer no
contâiner, chá gourmet
e sorvete italiano. Trio
arrasador emBrasília.

Sonsdanoite

Zeca Baleiro vem aí,
com a promessa de
alegrar a noite do

brasiliense outra vez.

Economia

Umdos responsáveis
pelo desastre econômico
do país, o ex-ministro já
acertou comaUnB para
lecionar na capital. Falta
apenas a aprovação do
Ministério da Educação.

NelsonBarbosa
voltaaoDFpara
daraulanaUnB

CORREIO ECONÔMICO, 9

Concurso

Concursados, de seleção
feita emmaio passado,
vão ocupar cargos de
níveismédio e superior,

com salários de
R$ 4,8mil e R$ 7,5mil,
respectivamente.

Sinalverdepara
INSS nomear
150aprovados

PÁGINA 8

AnaMariaCampos/PECpara constranger juízes
eoMPacabacomauxílio-moradiae limitaas fériasa30dias

DeniseRothenburg/Temer concorda coma
emendaqueMoro sugeriuà lei deabusodeautoridade

LuizCarlosAzedo/Mesmosenãoforcondenada,
elite políticadopaís está comasobrevivênciaameaçada

Edilson Rodrigues/Agência Senado

Raul Arboleda/AFP

Breno Fortes/CB/D.A Press

Fernando
H
iro/Divulgação

Alvode12 investigações,CALHEIROSVIRARÉUNOSTF,acusadodedesviardinheiro

público. Sabatinado no Senado,MORODEFENDEMUDANÇA emprojeto feito sob

medidapara intimidaraLava-Jato.ODEBRECHTACEITADEVOLVERR$6,8BILHÕES,

empactodecolaboraçãorecorde,epededesculpasaopaíspor“práticas impróprias”

Brasília é
eclética


