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Arthur Menescal/Esp. CB/D.A Press

No reinado

Do blefe à

do frevo

diversão

Um dos jogos de
cartas mais populares
no DF, o truco atrai fãs
de todas as idades.
Carlos, Marcos, Valter,
Humberto e Wilson
têm até uma associação
para se divertir
com o carteado.

A Orquestra Marafreboi reuniu
os maestros Forró (E), Spok,
Formiga e Edson Rodrigues,
além do cantor EdCarlos e do
coral Edgard Moraes, para
um fim de semana
pernambucano em Brasília.
DIVERSÃO & ARTE, CAPA

Marília Fraga/Divulgação

Leão de olho em

carro e imóvel
Durante o anúncio das regras do
Imposto de Renda, o Fisco
anunciou que vai exigir, a partir de
2019, número do Renavam e valor do
IPTU. A declaração desses dados este
ano será opcional.

Saltosemcimado
ManéGarrincha
serãoinvestigados
A perigosa prática de saltos improvisados na cobertura do Estádio Nacional Mané Garrincha
entrou na mira da Polícia Civil e da Secretaria de
Esportes, Turismo e Lazer do Distrito Federal. A
decisão de apurar a conduta de grupos de jovens
exibicionistas — que, além de pôr a própria vida

PÁGINA 6

Sinpro pode

levar multa
EIXO CAPITAL, PÁGINA 18

em perigo, filmam as manobras arriscadas e divulgam em redes sociais, influenciando outros
adolescentes — foi tomada depois de reportagem publicada pelo Correio alertar sobre a insensatez da aventura. Tudo isso em busca de likes e seguidores na internet. Monumentos co-

mo a Ponte JK, a Honestino Guimarães e cachoeiras também são usados para tais acrobacias. Segundo a polícia, esse tipo de atividade em
espaços públicos só pode ocorrer com permissão
da autoridade responsável. Caso contrário, deve
ser tratado como contravenção penal. PÁGINA 20

Sóauxíliode
juizéodobro
dopisopago
aprofessores

Rio sob vigilância
Tânia Rêgo/Agência Brasil

Justiça manda o Sindicato dos
Professores do DF suspender campanha
contra o governador Rollemberg. Caso a
decisão seja descumprida, a pena é de
R$ 500 mil, informa Ana Maria Campos.

PÁGINA 22

Salário-base de um professor no
país é de R$ 2.287, metade do
auxílio-moradia pago a juízes,
de R$ 4,3 mil. Ameaça de greve,
caso o STF corte o privilégio,
repercutiu mal na Corte.

Libertadores
Final em jogo único terá
60 estádios em condições
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Heuler Andrey/AFP
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Taxistas
A longa espera por corrida
no ponto do Aeroporto JK
PÁGINA 17

No rastro da

demência

Cientistas acreditam ser
possível identificar e
diagnosticar transtorno
analisando a forma como
pacientes caminham.
Segundo eles, essas
pessoas têm em comum
a disfunção dos passos e
o comprometimento
cognitivo. PÁGINA 14
Valdo Virgo/CB/D.A Press

Militares do Exército fizeram operação ontem na Zona Oeste do Rio.
Além de revistados (foto), moradores tiveram o rosto e a identidade
fotografados. O comando da ação garantiu que o procedimento é legal,
apesar do protesto de ONGs. O governo federal anunciou que a Secretaria
Especial de Direitos Humanos acompanhará as incursões. E acredita que
o Congresso e o MP também formarão grupos de observação.

Onze facções
atuam nos
presídios
de Goiás

PÁGINAS 3 E 19

Gim não prova
nota no Enem e
sofre novo revés
Juíza nega pedido de redução
da pena do ex-senador, preso
em Curitiba, porque ele não
comprovou ter tirado pontuação
mínima nas provas do exame.
PÁGINA 14

Demétrio Magnoli

Denise Rothenburg

Sílvio Queiroz

Vicente Nunes

Difundir fake news é da natureza do Face,
semeador de rancores e radicalismos.

MP do governo limita auxílio-moradia
para os funcionários do Executivo.

Cessar-fogo e fim do massacre na
Síria são desafio para a ONU

Rebaixamento pela Fitch não abate o
mercado, que aposta no crescimento.
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