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Ônibusvoltamacircular
semaumentohojenoDF

Existe vida seminternet!

De hoje a 20 de janeiro,
confira no caderno cidades
a série de matérias especiais
sobre o tema Volta às Aulas.

acesse também o especial volta às aulas em:
correiobraziliense.com.br/voltaasaulas
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Os brasilienses vão pagar passagem de ônibus e
de metrô com omesmo valor cobrado em de-
zembro, antes de oGDFelevar as tarifas do trans-
porte público em até 25%. Isso será possível por-

que a decisão daCâmara Legislativa de revogar o
decreto do aumento sairá na edição doDiário
Oficial do DF desta quarta-feira. A redução deve
vigorar pelo menos até a próxima terça-feira,

quando oTribunal de Justiça deve se pronunciar
sobre ação direta de inconstitucionalidade ajui-
zada pelo Executivo local. A estratégia do Palácio
do Buriti era conseguir uma liminar doTJDF, pa-

ramanter os reajustes, antes que a resolução dos
distritais fosse publicada. Na ação, a Procurado-
ria-Geral do DF afirma que amedida da Câmara
é uma interferência emoutro poder. PÁGINA 18

Moedasvirtuaisemalta
Usadasparacomprar serviços, comoturismoehospedagem,
ascriptomoedascrescemna internet.Amovimentaçãode
umadelasnoBrasilpassoudeR$35milhões, em2015,

paraR$90milhõesnoanopassado. PÁGINA 7

Para correr
comosolhos
Confira comoéparticiparda
meia-maratonaemFernando
deNoronhaedicasdeoutros
lugares incríveisparaparticipar
deprovasemtornodoplaneta.

Omundosevolta
paraDonaldTrump

Àsvésperasde tomarpossecomo
presidentedosEUA,o republicanoé

criticadopelaChina, vêpopularidadecair
e temestátua ridicularizadanaEspanha.
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ForçasArmadas
farãorevistaem
penitenciárias

Secretários de segurança receberamcom
surpresa a decisão do governo federal de
usarmilitares. Detalhes da proposta
serão revelados hoje— inclusive qual
grupamento entrará emação—,mas o
objetivo principal é encontrar celulares,
drogas e outrosmateriais proibidos.
Estados pedem fonte de financiamento

próprio para o setor de defesa.
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TURISMO

Eotécnicodo
Atlético-GO

estavamesmo
emummotel

Desaparecidodesdea
madrugadadedomingo,
o treinadordo time
goiano,MarceloCabo,
foi localizadoontemem
estabelecimentode
AparecidadeGoiânia.

Ele sóvaidar
explicaçõeshoje.
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PÁGINA 24
Uma família brasiliense provou isso em atos e imagens. Irmina e Sávio criam os
filhos,Yasmin e Kajetan, sem tecnologia, televisão e consumismo. O resultado pode
ser visto em um livro de fotos, financiado por uma campanha de crowdfunding.

Aflautista
quetemas
memóriasda
Orquestra
Sinfônica
BethErnestDias contou
até comumencontro

inesperadonoMetropolitan
Museum,emNovaYork, para
construir suacoleçãode

livros, programasegravações
dosmúsicos edomaestro
ClaudioSantoro. Ela guarda
tudocomcarinhoemcasa.

DIVERSÃO&ARTE, CAPA

Preso,mas
comsalário
ehoraextra
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Servidorde
Luziânia foi
condenado,
porém,não

deixoudereceber
osvencimentos.

50casosde
corrupção,
4suspeitos
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Esquemasque
movimentaram
R$15bienvolvem
Cunha,FábioCleto,
LúcioFunaroea
empresaEldorado.
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Luís Nova/Esp. CB/D.A Press - 8/12/16

Atlético-GO/Divulgação - 22/9/16
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