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Caiesquemamilionário
degrilagemnoLagoSul

Operação deflagrada pela Delegacia Especial
de Proteção ao Meio Ambiente (Dema) pren-
deu sete acusados de parcelar e vender lotes
em área de preservação permanente, numa
das regiões mais nobres de Brasília. O esque-

ma envolvia a criação de dois condomínios ao
lado da QI 19 do Lago Sul e poderia render até
R$ 32 milhões aos golpistas. A polícia come-
çou a investigar o caso depois de ser alertada
pela Agência de Desenvolvimento de Brasília

(Terracap). Entre os presos está Gustavo Adol-
fo Moreira Marques, servidor aposentado do
Tribunal de Contas do DF e que, até dois me-
ses atrás, exercia o cargo de diretor de Gestão
Administrativa e Pessoal da Terracap. Exone-

rado em julho, ele é suspeito de ajudar o grupo
dentro da agência estatal. Os acusados de en-
cabeçar a quadrilha chegaram a receber R$ 870
mil pela negociação dos imóveis irregulares.
PÁGINA 17 E EIXO CAPITAL, 18

Chuvinha
paraBrasília
ficar feliz!

Foram alguns pingos, em diferentes
regiões do DF. Mas suficientes para
comemorações. Após 123 dias de

estiagem, a água voltou a cair do céu!
Chuva mesmo, só na semana que vem,
segundo o Instituto de Meteorologia.

Por precaução, já tem gente vendendo
guarda-chuva nas ruas.

PÁGINA 20

Fogoamigo
complicao
socorroao
povodoRio
Impasses, desconfianças e atritos

entre os governos federal e
estadual marcaram a decisão de o

Palácio do Planalto enviar 950
homens das Forças Armadas para

uma ação na Rocinha. A maior
favela carioca viveu mais um dia
de guerra, com o confronto entre

traficantes. PMs e moradores
ficaram sob fogo cruzado (foto). As
aulas e todos os serviços públicos

foram suspensos. O Exército
chegou no meio da tarde para

cercar a comunidade.

PÁGINA 2

Kriptacoin
bancava a

ostentação
A polícia já apreendeu mais de R$ 5 milhões

em bens dos empresários acusados de
aplicar golpes com a moeda digital. Carros,
como uma Lamborghini, e um helicóptero

devem ser vendidos para ressarcir as
vítimas. Por enquanto, o valor arrestado

está muito distante dos R$ 250 milhões que
podem ter sido tomados dos investidores.

PÁGINA 18 E EIXO CAPITAL

TRT-SP

PÁGINA 4

MP tenta
recuperar

R$ 1 bilhão

Ação contra os
condenados no

escândalo da construção
do prédio do tribunal,
entre eles o empresário
Luiz Estevão, busca
reaver o dinheiro

desviado. MP também
pede indenização por

danos morais.

Contra-ataque à zika
Vacina testada emmacacos evita a
contaminação e, se aplicada durante a
gravidez, impede amicrocefalia nos fetos.
PÁGINA 14

Bate-boca nuclear
Trump e Kim Jong-un voltam a trocar
acusações e ameaças. Chanceler russo diz
que disputa é “briga de jardim de infância”.
PÁGINA 12

Trocano timede Dodge
Procurador flagrado num almoço com
advogada da JBS pede demissão do cargo
quatro dias após ser nomeado pela PGR.
PÁGINA 3

EIXO CAPITAL, PÁGINA 18

Saia justa
nasalturas
Uma das maiores
desavenças da
República embarcou
em viagem rumo
à Europa. A foto
mostra Gilmar
Mendes e Rodrigo
Janot no mesmo
voo da TAP.

Pontodeencontro
A tradição do Correio, presente nas 50 edições
do Festival de Brasília, levou dezenas de artistas
a concorridas entrevistas no estande do jornal.

Hoje, a mostra competitiva termina com o
longa Arábia.PÁGINA 22 E DIVERSÃO&ARTE, CAPA

Arquivo Pessoal
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