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Amoedaévirtual,
masogolpeéreal.
Acadeia,também

Era bom demais para ser verdade.
Imagine: rendimento de até 1% ao
dia, enquanto a inflação anual está
em torno de 3% e a maioria dos in-
vestimentos não passa de 1%aomês!
Não deu outra: investigação da Polí-

cia Civil e do Ministério Público do
Distrito Federal concluiu que era gol-
pe. Com o esquema, uma pirâmide
financeira envolvendomoeda digital
batizada de Kriptacoin, a organiza-
ção criminosa desarticulada ontem

teria feito cerca de 40mil vítimas –no
DF, em Goiás e em Pernambuco – e
lucradomais de R$ 250milhões. On-
ze suspeitos de integrar a quadrilha
forampresos edois estão foragidos. A
fraude foi descoberta devido a de-

núncias de pessoas que tentaram sa-
car o valor investido e não consegui-
ram. EmBrasília, os criminosos usa-
vam contas de uma academia de gi-
nástica e de lanchonetes para fazer a
lavagemdodinheiro.PÁGINAS 17 E 18

PÁGINA 2

STF envia
denúncia
à Câmara
Por10a1, oSupremodecidiuque sóanalisará as

acusações contraTemerapósdeliberaçãodaCâmara.Com
isso, oPlanalto já searticulaparaderrubar adenúncia.
Deputadosaliadosacreditamquedesta vez serámais fácil
devidoàs suspeitasdequeauxiliarde Janotorientou
JoesleyBatista sobre comogrampearopresidenteda
República.Nesse caso, adelação teriade ser anulada.

PÁGINA 3

CPI quer ouvir
Janot e Miller

Criadapara investigar supostas irregularidades em
transaçõesdoBNDEScoma JBS, comissão volta a

artilharia parao ex-procurador-geral daRepública. Para
Janot, hádesviode foco.“Eunãoparticipei de empréstimo

nenhumda JBS”, disse, ementrevista aoCorreio.
PÁGINA 12

Entretragédias
e ilusões

Diante de um cenário de devastação,
as equipes de resgate seguem dia e
noite em busca de sobreviventes do
terremoto na Cidade doMéxico.
A descoberta de que era falsa a
notícia sobre Frida, uma criança
supostamente viva sob escombros
da escola, entristeceu omundo.

PÁGINA 19

NotaLegalvai
sortearprêmios

Hora de ter
esperança

Dinheiro

A partir de 20 de novembro,
serão distribuídos

R$ 6milhões aos inscritos
no programa. Além de

manterem os descontos no
IPTU e no IPVA, os

contribuintes participarão
da promoção. Veja as regras.

PÁGINA 9

HoráriodeVerão
podesersuspenso

Energia

Estudo mostra que adiantar
os relógios em uma hora, de
outubro a fevereiro, tem
pouca eficácia atualmente
para a economia de luz. O
governo federal já avalia
não adotar a medida neste

ano.

Leve recuo dagasolina
Depois da disparada dos preços, o valor do
combustível caiu emmuitos postos do DF.
Preçomédio, ontem, era deR$3,99.PÁGINA8

Boas novas paraoMAB
GDF anuncia a reforma doMuseu de
Arte de Brasília. A obra de R$ 9milhões
deve começar este mês. PÁGINA 22

Meia hora pelocoração
Apenas 30minutos de exercícios todos os dias
podemevitar infartos e derrames, segundo
pesquisa feita com130mil pessoas.PÁGINA 14

Pelo quintomês seguido, o Brasil registrou
crescimento na criação de empregos.
Ezequias Lima teve sorte. Fez uma
entrevista numa loja de sapatos e em uma
semana foi chamado. A queda da inflação
— que deverá fechar o ano abaixo do piso
dameta— e as projeções de crescimento
do PIB reaqueceram a economia. PÁGINA 6

JK e Ceilândia
nastelas
Ficção e realidade
semisturam em
Era umavez Brasília,
filme de Adirley
Queirós, destaque
de hoje do festival
de cinema.

Favascontadas
Panelinhasmineiras
encantamoSudoeste

Sonsdanoite
AnaCarolina festeja
acarreira emBrasília

Encontro com
umalenda

Símbolo do hard rock nos anos 1980,
a banda inglesa The Cult faz show

emBrasília. O fim de semana
também tem axé, com Léo Santana,

sertanejo, com João Bosco &
Vinícius, e tributo ao Bee Gees.
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