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O litrodo combustível noDistrito Federal pode ser compradoaR$4,16.
Esse era, ontem, omenorpreço.Outraboanotícia équeovalormédio

recuouparaR$4,56—omais baixodesdeo encerramentoda
paralisaçãodos caminhoneiros, quandochegouaatingir R$ 4,87. Chefe
depista dopostoque vendea gasolinamais baratadoDF,Rodrigo
Souza atribui o customenor às recentes reduçõesdepreço feitas pela
Petrobras.“Essaqueda vemdoúltimo repasse”, afirmou. PÁGINA 9

Servidores doMinistério dos
DireitosHumanos realizamato
para lembrar a colega, assassinada
pelo ex-marido. Eles tambémvão
arrecadar dinheiro para ajudar as
filhas e a família da vítimado

feminicídio. PÁGINA 20

Na série sobremobilidade, o
Correiomostra os anos 2010, que
começaramcomobras que
poderiam termelhoradoo

transporte na cidade.O surgimento
de serviços comooUber abriu
novas perspectivas. PÁGINA 19

Acultura
semfronteiras
NoespetáculoO casamento de

Matheus e Catirina, balé clássico e
quadrilhas juninas se unempara
contar a tradicional história do

Bumbameuboi.

Professor do Ceja-Cesas,
Virgínio Beltrami oferece cursos

profissionalizantes para
estudantesmesmo nos períodos
de férias. O foco é a educação

profissional.
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Sempre é hora
deaprender

DIVERSÃO& ARTE, CAPA

Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press

Advogado gravou, dois meses antes
da eleição, conversa em que o
magnata discutia pagamentos a

KarenMcDougal, que afirma ter tido
um caso extraconjugal com o atual
presidente americano. PÁGINA 12

Grampo liga Trump a
modelodaPlayboy

GrupospolíticosdoDFdevem
fechar as chapas somente
apóso ex-secretáriode

Saúdedecidir se disputaou
nãooGDF.NemRollemberg,
que tenta a reeleição, definiu

todas as vagas.

PÁGINA 17

IndecisãodeFrejat
travacandidaturas

Convenções

Responsável por regular os
planosprivados, a agência
trabalha semdiversos
diretores, quenão foram
nomeados.Opresidente é
interino.Consumidores

questionamopapel doórgão.

PÁGINA 8

Improvisoémarca
daatuaçãodaANS

Saúde

PÁGINA 7

Corridano“mar”

deBrasília
Corridano“mar”

deBrasília
Competidoresdetodoopaíscomeçamadisputar,apartirde
hoje,oCampeonatoBrasileirodeparapente.Porcausado
climapropíciodaregiãonestaépocadoano,muitosesperam
baterrecordes.Opúblicopodeaguardarumespetáculo
coloridonocéu.UmdoslocaisdepousoéaEsplanada.

Competidoresdetodoopaíscomeçamadisputar,apartirde
hoje,oCampeonatoBrasileirodeparapente.Porcausado
climapropíciodaregiãonestaépocadoano,muitosesperam
baterrecordes.Opúblicopodeaguardarumespetáculo
coloridonocéu.UmdoslocaisdepousoéaEsplanada.
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Isolado,CiromiraoPSB
Emconvenção, PDT confirma a candidatura do ex-governador
aoPlanalto, umdia depois de oCentrão— formadoporDEM,

Solidariedade, PP, PRB ePR, e comoqual CiroGomes
negociava— fechar como tucanoAlckmin.Opedetista ainda

tenta aliança comPSBpara sair do isolamento.
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