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Concursomaiscobiçado
doDFsofrenovorevés

Encontromarcado

NA305NORTE
TREtirado
araguerra
eleitoral

antecipada
OTribunal suspendeu as
inserções de PSDB, PTB, PT
e DEM com críticas ao
governador Rollemberg.

Para a Justiça, os programas
desrespeitavam as regras
da propaganda gratuita.

PÁGINA 17

Comoasmédiasepequenas
empresaspodemvenderpara
outrospaíses?OCorreiodebatea
questãona terça-feira.Participe.

Exportações para
ospequenos

PÁGINA 9

Por unanimidade, oTribunal deContas
doDF determinou a anulação do con-
trato firmadoentreaCâmaraLegislativa
e a FundaçãoCarlos Chagas, escolhida

para aplicar o concurso. Com isso, aCa-
sa terá de refazer oprocedimentode se-
leção e contratação da instituição res-
ponsável pela organização do certame.

A expectativa éque asprovas, quedeve-
riamocorrer emdezembro, sejamadia-
das. O concurso temprevisão de 86 va-
gas,comsaláriosdeatéR$15mil.“AMe-

sa Diretora entende que asmudanças
sãoimportantesparaasegurançajurídi-
ca dos que vão participar do processo
seletivo”, diznotadaCâmara, segundoa

qual os candidatosnão serãoprejudica-
dos. “O calendário do certame passará
por adaptações que serão divulgadas
oportunamente”,afirmaanota. PÁGINA 8

PIS/PASEPCOMEÇAASERPAGOA1,2MILHÃODEAPOSENTADOS
PPÁÁGGIINNAA66

As brincadeiras, as conversas debaixo do bloco e as amizades
marcaram a vida dos adolescentes da quadra nos anos 1970 e
1980. Essa galera não perdeu contato e, no próximo dia 25, vai se
reunir para lembrar os bons tempos. PÁGINA 22

PÁGINA20

Montanhade
queijo ruim

Fiscais apreendem duas
toneladas do produto
transportadas sem

refrigeração e higiene. A
carga seria vendida no DF.

PÁGINA5

CNHvem
nocelular

Motoristas do DF já podem
ter a habilitação digital no

smartphone. O aplicativo está
à disposição de quem tem o

QR Code na carteira.

Liçãocontraoódio
Sobforteemoção,alunoseprofessoresvoltamàsaulasnocolégio
deAlexâniaondeajovemRapahellaNoviskifoiassassinada.PÁGINA19

VVoozz,, ccaarriissmmaa
ee ssuucceessssoo
AnaCarolinachegaaBrasíliacomoshowque

trazseushitspara festejaros18anosdecarreira.

Os contos de Maitê
EmA mulher de Bath,Maitê Proençadánova

vida a texto escrito em1476.

SonsdaNoite
A obra de Chico Buarque
ganha toque especial
do cantor português
Antônio Zambujo.

FavasContadas
O novo B Hotel Brasília
selecionou chefs para

virar referência
gastronômica na capital

DeniseRothenburg
Temer vai combinar
comMaia cada passo
rumo à reforma da
Previdência. PÁGINA4

SeverinoFrancisco
Como Gilberto Freyre
fez a intelectualidade
abraçar a ideia de criar
Brasília. PÁGINA20

AnaMariaCampos
Não é só Ibaneis. Há
mais nomes da OAB
cotados para a disputa
em2018. PÁGINA 18

LuizCarlosAzedo
É grande o risco de a
delação da Odebrecht
naufragar e políticos
se safarem. PÁGINA3

DAVINCIBILIONÁRIO
Quadro do artista italiano que chegou a ter
a autoria questionada é o mais caro do

mundo: R$ 1,5 bilhão. PÁGINA 13

Ondenascem
oscampeões
MMaaiiss ddee 33,,55mmiill eessttuuddaanntteess

ddee ttooddoo oo ppaaííss ddiissppuuttaamm

eemm BBrraassíílliiaa ooss JJooggooss

EEssccoollaarreess ddaa JJuuvveennttuuddee

22001177..NNaa cceerriimmôônniiaa ddee

aabbeerrttuurraa,, ppaaddrriinnhhooss

mmeeddaallhhiissttaass oollíímmppiiccooss ee

aacceennddiimmeennttoo ddaa ppiirraa..
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