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“Agrandereformado
Brasilserádoeleitor”

Aagressividade depolíticos, as tentativas de antecipação da campanha e os abusos nas redes sociaismostramo tamanhodode-

safio que a Justiça Eleitoral terá que enfrentar em 2018. Em entrevista aoCorreio, o presidente doTribunal Regional Eleitoral do

DF,desembargadorRomeuGonzagaNeiva, falousobreesseclimadevale-tudo,aquasenovemesesdo iníciooficialdapropagan-

dapolítica.Omagistradoestápessimistaquantoamudançasnoperfil dos eleitos,masdefendeuumamaior conscientizaçãodos

cidadãos na hora de ir às urnas. “Só a partir damodificação da forma de o eleitor agir é que a grande reforma sairá”, afirma.

Carlos Vieira/CB/D.A Press

GDF promete abrir salas de aula na cidade
enquanto escola não é construída no

conjunto habitacional ondemora o garoto
de 8 anos que desmaiou de fome em

colégio público no Cruzeiro.

Cursos de especialização são importantes
para alavancar a carreira,mas funcionam
melhor como reforço na formação

acadêmica. Beatriz Canhaci, por exemplo,
conseguiu uma vaga de analista de gestão.

TRABALHO, PÁGINAS 2 A 5

O cerrado
emperigo

O bioma, que teve metade da área original
devastada, corre o risco de desaparecer ainda
na primeira metade deste século, afirmam
pesquisadores. Animais ameaçados de extinção e
a escassez de água são umalerta. PÁGINAS 22 E 23
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Piñerapodevencerhoje e
voltaraopodernoChile

PÁGINA 14

MBAémaiseficiente
nasuaáreadeatuação
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Dezanosde
Latinidades
brasilienses

Iabás contra o racismo
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Paranoádeve
ganharescola
apósdesmaio
demenino

Segóviadefende
uniãonotrabalho
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Onovodiretor-geral da Polícia Federal diz, em
entrevista aoCorreio, que a corporação vai se
empenhar de formamais ampla na segurança
pública nopaís, semdescuidar das investigações
da Lava-Jato. Ele defende auniãono trabalho
comoMinistério Público e critica a forma

“precipitada” comque Janot conduziu o caso JBS.
“Ele temde esclarecer esses fatos”, diz.
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Vinícius de Souza/Divulgação
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Ed Alves/CB/D.A PressMinervino Junior/CB/D.A Press

LuisN
ova/Esp.CB/D.A

Press

Estudantes
encarnam

herois negros

Violêncialevabrasileiros
apediremasilonosEUA

Dadosdogovernoamericanomostramque,entre2012
e2015,167pessoaspediramasiloalegandoqueeram
vítimas,noBrasil, deagressõeseameaçasdemortepor
causade raça,opiniãopolíticaeorientaçãosexual.
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ÉricaMesquita: já
não se colhe baru de
forma tão abundante

comoanos atrás
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