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TSEmontaestratégia
contra mercenários

Força-tarefa criada peloTribunal Superior Eleitoralmontará umpadrãode ações para combater fabricantes denotícias
falsas.OExército eaPolíciaFederal, alémdoMinistérioPúblico, participarãodeoperaçõesduranteopleitodeste ano. PÁGINA 4

Antonio Cunha/CB/D.A Press

PÁGINA 14

Ficçãopauta
a realidade

Assim como na série de
tevê BlackMirror,

cientistas desenvolvem
interfaces entre o

cérebro e o computador.

PÁGINA 13

Talibãsmatam
18emhotel
Grupo terrorista

reivindica o ataque na
capital do Afeganistão.
Governo investiga falta
de segurança no local.

Trumpameaça
mudarregras
noSenadopara
encerrarcrise
Comos serviçospúblicos
paralisados, e semapoiono
Congresso,presidentedos
EstadosUnidosquer
diminuirde60para51o

númerodevotosnecessários
paraaaprovaçãodo

orçamento.Maisde1milhão
de servidorespúblicos estão
semcondiçõesde trabalhar.

PÁGINA 13

Ph.D. em neurociência, a
atriz Mayim Bialik, de The
Big Bang Theory, lança

livro e fala ao CCoorrrreeiioo sobre
a carreira ao lado de
Sheldon Cooper.

DIVERSÃO& ARTE

Osucesso
deAmy!

Brasileiros
fazemfilaspor
vacinação

PÁGINAS 2, 3 E 17

Candidaturas
àesperado
julgamento
deLula

Decisão doTribunal Regional
Federal da 4ª Região, na
quarta-feira, podemudar
futuro do ex-presidente e
tambémdepolíticos que
sonhamcomoPalácio do
Planalto.NoDF, o PT segue
semumnomepara oBuriti.

PÁGINAS 5 E 18

Emestados comoSão
Paulo eRio de Janeiro, a
procura pela imunização
contra a febre amarela foi
intensificada nos últimos
dias.NoDF, a situação está
sob controle, segundo a
Secretaria de Saúde.

Emdefesado
livre comércio
Dono da Riachuelo, Flávio
Rocha quer a participação de
empresários numa campanha
demoralização da política e
pela retomada do crescimento

da economia. PÁGINA 9

ViniciusJr.
decide para o Fla
Atacante brilha na vitória

contra a Cabofriense
(1 x 0). Em São

Januário,
com portões
fechados,

Vasco
vence Nova

Iguaçu
(4 x 2).

PÁGINA 16

Diaquentena beira do lago
Anocomeça comaltas temperaturas, quedevemcontinuar esta semana.O Inmet registrouontem29,9ºC. O brasiliense apro-

veitou o domingo para se refrescar no Lago Paranoá.Mesmo como calor e a evaporação neste veranico, os principais reserva-

tórios de águadoDistrito Federal, Descoberto e SantaMaria, atingiramvolumes satisfatórios: 40%e 33,5%, respectivamente.

ARTENOPONTODEÔNIBUS
AsparadasdoCruzeiroganhamcores comaartistaVivi Dourado (foto).

EmSobradinho, é ToninhodeSouzaquemmostra seu trabalho. PÁGINA22

Antonio Cunha/CB/D.A Press
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