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Debora Amorim/Divulgação

Palco nobre para
os talentos locais

Chuck Berry
celebrado

O projeto Prata da Casa,
do Clube do Choro, mostra
que a cidade tem craques para
sustentar uma programação
quase diária. Nesta quarta-feira,
tem show de Oswaldo Amorim.
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Ed Alves/CB/D.A Press

Cerveja de primeira
se faz no Entorno

Roqueiros do mundo
inteiro renderam
homenagens ao
guitarrista. Melhor
amigo da lenda
falou ao Correio.

DIVERSÃO & ARTE, CAPA

A fábrica da Valkyrja, destaque
do último Bier Hub Festival,
fica a poucos quilômetros do DF,
na Cidade Ocidental (GO). Os
sócios André, Luis Henrique e
Jorge contam o segredo da cerva.

PÁGINA 13

PÁGINA 22

Governo defende carne
e vê erros técnicos da PF

O Palácio do Planalto anunciou que uma força-tarefa vai inspecionar, a partir de hoje, os 21 frigoríficos

Luis Nova/Esp. CB/D.A Press

investigados na Operação Carne Fraca. Numa ofensiva para convencer os consumidores brasileiros e os
países importadores sobre a qualidade do produto nacional, abalada por denúncias de venda de carne
vencida, estragada e com substâncias proibidas, o governo federal promoveu uma série de reuniões em
Brasília. A maratona terminou com um jantar do presidente Michel Temer e embaixadores numa
churrascaria da cidade (foto). Em entrevista, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo
Maggi, afirmou que não há risco de contaminação por ingestão de alimentos e garantiu o rigor da
fiscalização. Maggi mostrou desconforto com a forma como a PF apurou e divulgou algumas
informações e disse que a pasta não foi consultada sobre questões técnicas, como o uso de papelão, de
cabeças de porco e do ácido ascórbico. “As empresas brasileiras destinam milhões e milhões de dólares
nos seus mercados, e conquistá-los exige mais de 10 anos. Não dá para aceitar esse tipo de situação. A
partir de uma fala, a narrativa nos leva a criar até fantasias”, declarou.
PÁGINA 2

MP investiga
se distrital
oculta empresa

Antonio Cunha/CB/D.A Press

Promotoria apura se o deputado Cristiano Araújo (PSD) é o
verdadeiro dono da Pontual Serviços Gerais Ltda, que mantém
contratos com o Governo do Distrito Federal, o que seria ilegal.
Firma funciona em imóvel da família do político.
PÁGINA 17

Dia decisivo para Sandra Faraj

Mesa Diretora da Câmara Legislativa decide hoje se leva adiante
processo por quebra de decoro parlamentar em desfavor da distrital.
Nota fiscal falsa deve reforçar a defesa da deputada. PÁGINA 17

O descanso do guerreiro Michel

Caminhada por inclusão

Militar que liderou campanha nacional em prol da doação
de medula óssea faleceu ontem, em Curitiba, após três
anos de luta contra a leucemia. PÁGINA 19

Cerca de 300 pessoas participaram ontem da CaminhaDown, evento que celebrou, em Brasília, o Dia Internacional da Síndrome de
Down. Nesta edição, os participantes reivindicaram expansão do atendimento médico e educacional especializado. PÁGINA 18

Primeiro contato de jovens
com o álcool preocupa

Um baiano em

é verde!

Montecarlo

Palmeiras segue vencendo
clássicos no Paulistão. Jean e
Róger Guedes festejam a vitória
por 2 x 1 sobre o Santos, na Vila.

Nas quartas de final da Liga dos
Campeões, o zagueiro Jemerson,
jogador de PlayStation,
festeja a boa fase do Monaco.

PÁGINA 15

PÁGINA 16

Valery Hache/AFP

A alegria

Cesar Greco/Agencia Palmeiras

Mais da metade dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental do
DF já experimentou álcool. Muitos deles não param aí e passam a se
embriagar com frequência. Segundo especialistas, famílias precisam
detectar o comportamento antes que se torne vício.
PÁGINA 18
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