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Ed Alves/CB/D.A. Press

Nazih Jarjour, dono da
Fazenda Arábia, situada na
região do PA-DF, encaminha
toda a produção para o
mercado externo. A
cafeicultura ganha cada vez
mais espaço no DF em razão
da elevada qualidade dos
grãos, beneficiada pelo clima.
Embora a área cultivada
do DF seja pequena, a
produtividade é alta e chega a
cerca de 942 toneladas por
ano. É possível colher até 60
sacas por hectare, o dobro
da média nacional.

nós temos

Caçada aberta
ao líder Timão

PÁGINA 7

VIDA, DESAFIO E ESPERANÇA

Arquivo Pessoal

Se parecia missão impossível
alcançar o Corinthians na tabela,
a 14ª do Brasileirão abriu novas
possibilidades no torneio. O Grêmio,
de Lucas Barrios (foto), venceu a
Ponte (3 x 1), e aproveitou o tropeço
do Timão no sábado (2 x 2 com
o Atlético-PR) para reduzir a
oito pontos a diferença entre o
primeiro e o segundo colocados.

Bancada do
DF aumenta
gasto em ano
pré-eleitoral
Os oito deputados federais
que representam os brasilienses
na Câmara gastaram, juntos,
R$ 1.303.587,03 da verba
indenizatória no primeiro
semestre do ano — 18% a mais
que no mesmo período de 2016.
Divulgação do mandato,
contratação de consultorias
e até aluguel de carros
estão entre as despesas.

PÁGINA 13

PÁGINA 15
Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Tucano quer
Lula nas urnas

Desde que descobriu estar com leucemia mieloide aguda, Beatriz Luna vive uma
situação dramática, mas com o apoio da mãe, Emília (E), e da família, supera os
problemas. A jovem fez transplante de medula e precisa de duas doações diárias
essenciais para a sobrevivência: de sangue e de plaquetas.

Inverno

Em entrevista ao Correio, o
líder do PSDB Ricardo Tripoli
diz que o petista já perdeu duas
eleições seguidas para FHC.
PÁGINA 4

PÁGINA 20

Prepare o
cobertor, que
vem mais frio
Uma frente fria vinda da
Argentina deve manter as
temperaturas baixas nesta
semana no DF. A previsão
do Instituto Nacional de
Meteorologia é de mínima
de 9ºC na quinta-feira.

TRISTEZA, REVOLTA E DÚVIDAS

Proteçãoparaos
tribunais de contas
Minervino Junior/CB/D.A. Press

Cinco PECs tramitam no
Congresso para tentar blindar
os órgãos de fiscalização de
estados e municípios da
influência política.
PÁGINA 6

PÁGINA 16
Mauro Pimentel/AFP

Tela com centenas
de explosões e
muitos decibéis
O diretor Michael Bay fala ao
Correio sobre Transformers –
O último cavaleiro, novo
título da franquia.

Familiares e amigos que se reuniram no Cemitério de Sobradinho para prestar
homenagem a Luís Claudio Rodrigues repudiam a versão de suicídio. O funcionário
terceirizado da Caixa, que completaria 49 anos no sábado, foi encontrado morto
em delegacia, depois de ser preso e autuado por embriaguez ao volante.
PÁGINA 16

Grupo paramilitar
mata 1 e fere 3
na Venezuela
Extremistas atiraram
contra oposicionistas durante
consulta popular (foto)
sobre a assembleia
constituinte convocada
pelo governo de Maduro.
PÁGINA 10
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