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Peritosapontam
lesõesquepodem
indicaragressão

Marcos Eustáquio (D), cunhado do motorista que supostamente cometeu suicídio em

delegacia de Sobradinho, mostra fotos em que são vistos vários machucados encontrados em

Luís Cláudio Rodrigues, de 48 anos, após a necrópsia. Peritos ouvidos pelo Correio

contestaram análise preliminar feita pela Polícia Civil, que indicou somente um ferimento no

pescoço. Eric Seba, diretor-geral do órgão de segurança, afirma que todas as circunstâncias

serão investigadas profundamente. “As fotografias divulgadas namídia apresentam sinais que

podem sugerir haver lesões nos membros fotografados”, afirma, em sua primeira entrevista

sobre o caso. Seba, no entanto, diz que é fundamental aguardar a conclusão do laudo do IML.

Desarmada, mas
muitoperigosa
Larissa Borges da Silva é suspeita de 17

golpes emBrasília, nos últimos oitomeses
— e 14 emGoiânia, antes. Ela usava a
simpatia, a beleza e a falsa gravidez para

convencer as vítimas.
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Luis Nova/Esp. CB/D.A Press

Uruguai liberao
usorecreativo

Maconha Frio

Venda em farmácias
oficiais reforça o

objetivo de controle
absoluto sobre a
produção e a

comercialização,
diz o governo.
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Quarta-feirade
gelarosossos

Ontem foi o dia
mais gelado do ano
no Distrito Federal.
Temperaturas
negativas se
espalham por
todo o Brasil.
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ForçaNacional
precisadeajuda
Coordenador da corporação, JoãoGoulart

dos Santos reivindica do governo
verba suplementar deR$ 120milhões para

evitar a paralisação.Há ameaça de
dispensa de 1,5mil homens.
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DEMressurge
esonhagrande
Depois de encolher nos últimos 17 anos, o

partido vê a chance de voltar a ser
protagonista casoRodrigoMaia assumaa
cadeira deTemer. A legenda já ensaia
lançar candidatura aoPlanalto em2018.
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Combustível terá
impostomaisalto
Governodecide elevar os tributos da gasolina,
do etanol e dodiesel para ajudar a cobrir o
deficit nas contas. Asmudanças nas alíquotas
doPIS-Cofins podemser feitas imediatamente e

semaval doCongresso.
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Amizades
mantidas
debaixode
setechaves
Ahistóriadogrupoao

ladocomeçouhácercade
16anos, emumaescola
deTaguatinga, eduraaté
hoje.Uniõesassim

explicamaexistênciado
DiadoAmigo, celebrado
hoje.Eexistemoutrasda
mesmaformamesmo
antesdas redes sociais.
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Empate ruimpara

FlaePalmeiras Dasestradasparaastelonas
Lembre-se de carros que fizeramsucesso nas ruas e

depois brilharamno cinema, comoo simpáticoHerbie,
de Se meu fusca falasse. Depois, leia sobreTransformers:

O último cavaleiro, do engraçadoBumblebee, que
estreia nos cinemas da cidade.
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Maurenilson/CB/D.A Press

Na Ilha doUrubu, os dois times
ficaram no 2 x 2 e perderam a
chance de se aproximar do líder,
Corinthians, e do vice, Grêmio.
Goleiro Jailson, que defendeu um
pênalti, foi destaque da partida.
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Luis Nova/Esp. CB/D.A Press

Pedro Martins/MoWa Press

Ele só precisava
deumachance
OgarçomAndersonRamos aproveitou
a oportunidade que teve: depois de
cumprir penapor tráfico,mudoude
vida e agora vai estudar direito.
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Descarte de remédios
precisa de cuidados

Minervino Junior/CB/D.A Press


