
A inocente arte
dedoaroexcesso
Criançasmostram solidariedade:
aproveitam dezembro para
desapegar e dar roupas, livros e
brinquedos a quem precisa.
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Os donos

dafesta

Amor é omelhor

presente

Belezas do

cerrado
Elementos da natureza
achados pertinho de casa
podem se transformar
em lindos enfeites.

Aprenda como fazer essa
mágica, gastando pouco,

e com resultados
surpreendentes.

Delícias sem

preconceito
Pratos tradicionais,

gourmets
ou lights? Nossas
sugestões para

as ceias de fim de ano
têm cardápios

até para os veganos.
Confira.

Eles aguardamcomansiedade a
meia-noite. É a partir dessa horamágica
que a criançada corre para os presentes.
Mas o que fazer antes da chegada doPapai
Noel? E depois? Festas do pijama e
brincadeiras são bons programas.

ONatalmexecomaemoção.É tempodedar
maisatençãoàfamíliaeaosamigose
derenovarasolidariedade.Numano

difícil comoeste,vale refletir e
resgatarvalores.Ocadernoespecial
doCorreio trazdicasdepresentes,

enfeiteseceiaspara todosos
gostosebolsos,mastambém
mostracomofazerdiferente,

lembrandodemensagens
natalinascomosimplicidadee

perdão.Boaleitura.

Tempo

debrilhar
As festas de fimde
Natal e Réveillon
exigemumvisual

bemcuidado. Confira
dicas demaquiagens
e produções para
fazer sucesso em

todos os ambientes.

SSUUPPLLEEMMEENNTTOO EESSPPEECCIIAALL

DelaçãoatingeTemer,
Renan,Jucá,Eunício...

Cláudio Melo Filho, um dos 77 executivos da Ode-
brecht que firmaram acordo de colaboração com
a Lava-Jato, relatou ao Ministério Público Federal
que o então vice-presidente Michel Temer pediu
R$ 10 milhões ao empreiteiro Marcelo Odebrecht,

em 2014, para a campanha eleitoral do PMDB. O
dinheiro, disse ele, teria sido entregue a Eliseu
Padilha, hoje ministro da Casa Civil, e ao advoga-
do José Yunes, à época tesoureiro da campanha
do peemedebista e agora conselheiro do Planal-

to. Ele também citou pagamentos da construto-
ra, que superam R$ 22 milhões, ao senador Ro-
mero Jucá (PMDB-RR). “Jucá agia em nome pró-
prio e do grupo político que representava, for-
mado por Renan Calheiros, Eunício Oliveira e

membros do PMDB”, afirmou. Em nota, o gover-
no informou que Temer “repudia com veemên-
cia as falsas acusações”. “É mentira”, reagiu Padi-
lha. Jucá, Renan e Eunício também contestaram
as acusações feitas pelo executivo. PÁGINA 2

Lulaefilhosão
denunciadospelo

MPnaZelotes

Ex-diretordoBC,Volpon
defendeapertofiscal

Em entrevista ao Correio, Tony Volpon, que
trabalhou no Banco Central no governo Dilma,

aponta os erros da gestão petista.
Ele diz que, sem os ajustes, a recuperação da

economia será lenta. PÁGINA 11

Bufê fechadoe
riscodecalote

Os culpados pela
poluiçãonoDF
Setor de energia e transporte,
fábricas de cimento e lixões

encabeçam a disseminação de gases
de efeito estufa na capital.
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ParkWay

Clientes do La
Provence, interditado

pela vigilância
sanitária, temem ficar
sem as festas que

contrataram. Os donos
estão fora da cidade.

PÁGINA 24

Investigações
serãoampliadas

Atestados

A farra de licenças
médicas na Secretaria
de Saúde também será
alvo da Corregedoria
do órgão. A falta de
controle de ponto
preocupa o GDF.
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Maiorcaso
dedopingda
históriatem
mãorussa
Segundo o relatório

McLaren, o governo de
Moscou participou de

esquema que envolveu
mais de 1 mil atletas
entre 2011 e 2014, e

influenciou no resultado
dos Jogos Olímpicos de

Londres e Sochi
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O alquimista
AmaroFreitas
Pianista pernambucano

estreia commistura do jazz
americano com ritmos

como o frevo de Capiba e a
bossa de João Donato.

DIVERSÃO&ARTE, CAPA

É a quarta denúncia criminal contra o
ex-presidente da República, acusado de tráfico

de influência, lavagem de dinheiro e
organização criminosa. A acusação atinge

também o filho do petista Luis Cláudio Lula da
Silva. Um dos casos investigados pela Operação

Zelotes é a compra de 36 caças do modelo
Gripen pelo governo brasileiro.

PÁGINA 4

Um grupo especial de araras-canindé pousou na Fazenda Imperial, um santuário da natureza no DF.
Esses animais haviam sido reintegrados ao meio ambiente após receberem cuidados contra
maus-tratos, mas voltaram à reserva. Administrador do local, Marcelo Imperial festejou: “Pássaro não
deve ser enjaulado. Em gaiola, ele não canta, só lamenta”. PÁGINA 26 E VÍDEO NO SITE DO CCOORRRREEIIOO
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