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Programadevolveráparte
dasdespesascomremédio

Revoluçãooubolha?

Bitcoin, o enigma
que intriga o mundo
Controversa desde a origem—até hoje ninguémsabe ao certo quema criou—, a
moedadigitalmais cobiçada doplaneta causou alvoroçona estreia naBolsa de
Valores deChicago, que teve de interromper as negociações duas vezes diante da

elevadaprocura. Comvalorização superior a 1.500%, sóneste ano, a divisa eletrônica
é vista comeuforia e temor por investidores. Até às 19h30 de ontem, registrava alta de

12,2%nos EUAe era negociada aUS$ 17.151,20.NoBrasil, era vendida por
R$ 56.299,99 e acumulava elevação de 12%nomesmohorário.

PÁGINA 7

Lançado ontem pelo GDF, com vi-
gência a partir de 1º de janeiro, o
Nota Saúde Legal funcionará nos
moldes do Nota Legal, programa
existente há nove anos em Brasília.

A diferença é que, em vez de anual,
a restituição de até 7,5% dos gastos
com medicamentos nas farmácias
do DF deverá ser feita pelo menos
duas vezes por ano. A estimativa é

que o montante devolvido aos con-
sumidores, no primeiro ano, che-
gue a R$ 24 milhões. A implementa-
ção desse serviço cumpre parte de
uma promessa de campanha do go-

vernador Rodrigo Rollemberg que
vinha sendo cobrada pelo senador
Reguffe (sem partido/DF), aliado
do socialista nas eleições de 2014.
De olho na reeleição, a medida po-

de reatar a antiga aliança. Apesar de
defender a isenção de tributos so-
bre a cesta de medicamentos, o
parlamentar considerou a proposta
um avanço. PÁGINA 19

Combatea
fakenews
emdebate
noSenado

Golpe nas
adversidades

Oque fazer para evitar que
notícias falsas divulgadas
pelas redes sociais

influenciemo resultadodas
eleições noBrasil? É o que
parlamentares, juristas e
especialistas discutemhoje
no Senado.Nos EUA,

investigações indicamqueo
uso de fake news teria sido
crucial para a vitória de

Trump. PÁGINA 4

Projetos como o Instituto Judô
Gonzaga (foto), no Caub, e a
Associação Granado, em

Sobradinho, fazem do esporte
ummeio de inclusão social.

Essas iniciativas mudam a vida
de jovens de baixa renda.

Luis Nova/Esp. CB/D.A Press

PÁGINA 24

APolíciaCivil deBrasília temquatro linhasde investigaçãosobre
o latrocíniododoutorandodaUnBArlonFernandodaSilva,
mortoquandoandavadebicicletanoEixoMonumental.Um
adolescentede14anoschegouaconfessarenvolvimentono
crime,masodepoimento foi considerado inconsistente.Há
suspeitos identificadosqueestãosendomonitorados.PÁGINA 20

Caçada ao
assassino do

aluno da UnB

Umapoupança
deR$12bilhões

Representantes de bancos e
poupadores prejudicados por
planos econômicos fecham
acordo. Só falta homologação

pelo STF. PÁGINA 8

Semtestosterona,
aasmaataca
Pesquisa revela que o

hormôniomasculino impede
as inflamações pulmonares.
Descoberta explica amaior
vulnerabilidade dasmulheres

à doença. PÁGINA 16

Preso por cometer um
duplo homicídio num
condomínio do Jardim
Botânico, Roney Ramalho

perdeu o cargo
comissionado na

procuradoria. Familiares
do assassino tentaram,
sem sucesso, visitá-lo na

cadeia. PÁGINA 20

Reprodução da internet
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PGRexonera
matadorde
pai e filho

Amaioria dos postos
com combustível barato
está longe do Plano

Piloto. Mas, nos eixinhos
Sul e Norte, ontem, ainda
era possível achar a
gasolina a R$ 3,99. Em
Taguatinga Centro, o

Correio encontrou o litro
a R$ 3,82. PÁGINA 9

Gasolinaabaixo
deR$4?Saiba
ondeencontrar

Ferido, Akayed Ullah (foto) foi preso pela polícia de Nova
York. O bengali, de 27 anos, tentou explodir uma bomba
numa estação dometrô. O artefato falhou, mas ainda
atingiu outras três pessoas, sem gravidade. PÁGINA 14

Ofracassodo terror
AnaMariaCampos

Polícia Civil do DF integra
forças no combate à
corrupção. PÁGINA 21

DeniseRothenburg

Rodrigo Maia alerta:
fracasso da Previdência
ajuda Lula e PT. PÁGINA 5

LuizCarlosAzedo

A chance de a reforma
passar é o governo ceder
ao baixo clero. PÁGINA 3

RaulVelloso

Brasil precisa mudar
para crescer em taxas
mais elevadas. PÁGINA 4

VicenteNunes

Planalto encontra o
discurso ideal, mas

vitória é incerta. PÁGINA 9

Negócios
Tecnologia

contra fraudes
Banco, e-commerce e
cartão de crédito
se unem para

implementar sistema
de compras mais seguro,

pelo celular, sem
senha de pagamento.
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