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Transformação digital, 
uma pauta urgente 

para as empresas do DF

Ômicron: nos 2 casos 
confirmados no DF, 

os sintomas são leves
Os infectados pela nova cepa são homens. Um tem 40 anos; 

o outro, 49. Eles vieram da África do Sul em voo que passou pela 
Etiópia antes de chegar a Guarulhos (SP). Em seguida, pegaram 
novo avião para Brasília. Ambos estão isolados. O bom estado 
de saúde deles é atribuído à imunização contra a covid-19: am-
bos tomaram duas injeções da CoronaVac e uma terceira do-
se da Pfizer. Há ainda seis casos suspeitos de ômicron moni-
torados no DF. No país, o número de contágios chega a cinco. 

A alta transmissibilidade fará a ômi-
cron se espalhar rapidamente pelo Bra-
sil, alerta o professor da UnB Bergmann 
Ribeiro, em entrevista ao CB.Saúde.

Roubada pelo 
próprio noivo 

Mais áreas em alerta 

Somos o orgulho do esporte nacional 

Um empresário carioca é suspeito de aplicar um golpe e 
ficar com R$ 1 milhão de uma personal trainer do DF. Além 
de estelionato sentimental, ele é investigado por stalking e 

deve ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Página 19

Autor de três assassinatos em Corumbá, Wanderson  
Protácio pode estar tentando fugir do Entorno. Moradores 

de municípios goianos relatam medo com a caçada ao 
criminoso. Morte em Minas é atribuída a ele. Página 19

GastronomiaShow
Família Jabour na
esquina da 104 Sul

Uso inadequado 
de espuma na 

Boate Kiss

Neoenergia vê 
serviço melhor 

em 2022

Dia de Nando Reis 
e Sebastião no DF

Fim do Carpe Diem, 
que ocupou o espaço 

por 30 anos, abrirá 
espaço para uma casa 

administrada pelos 
donos da grife Sweet 

Cake. Página 21

Depoimento de 
engenheiro mostra que 

a casa de festa não 
seguiu normas no 
revestimento das 

paredes. O material 
tinha alta combustão. 
Júri pela tragédia entra 

no 3º dia. Página 7

Frederico Candian, CEO 
da empresa, diz que 

“evento climático 
adverso” provocou a 

queda de luz dos 
últimos dias. Segundo 
ele, há investimento 

para aprimorar o 
atendimento. Página 20

O ex-titã traz à capital 
o projeto da nova 

turnê ao lado do filho 
e da banda. Eles se 

apresentam hoje, às 
21h, no Centro de 

Convenções. Página 26

PIB cai 0,1% 
e leva o país 
a recessão 

técnica 

Pôster ilustrado do bicampeão 

MP e PEC abrem 
caminho para o 

auxílio de R$ 400

Mesmo com a alta de 1,1% nos 
serviços, que respondem por 70% 
do Produto Interno Bruto — soma 

das riquezas produzidas no país —, 
a economia recua pelo 2º trimestre 

seguido. O mau desempenho foi 
puxado pela agropecuária, que 

desabou 8%, e pelas exportações, 
que afundaram 9,8%. Páginas 8 e 9

Senado aprova medida provisória 
que cria o Auxílio Brasil e, também, 
a PEC dos Precatórios, que garante 
recursos para bancar o benefício. 

Devido a mudanças, PEC voltará à 
apreciação na Câmara. Páginas 2 e 3

O trecho do belo hino do Atlético-MG resgata a autoestima da torcida. Depois de 50 anos, 
o Galo é bicampeão brasileiro após triunfo de virada por 3 x 2 contra o Bahia. Páginas 23 e 24

Evento promovido pelo Correio Braziliense debateu, 
ontem, os caminhos para ajudar empreendedores a 

estarem ativos na web e nas redes sociais. Essa é uma 
necessidade que se ampliou na pandemia. Confira os 
principais pontos discutidos no Correio Talks Live — 

Sebrae Inova Digital 2021. Página 6 e 7

Universidades 
precisam atrair 

empreendedores

Infraestrutura 
no DF favorece 
a digitalização

Expectativa é que nova 
cepa se torne dominante

número 21.445 • 30 Páginas • r$ 3,00

minervino Júnior/CB/D.a.Press

ed alves/CB/D.a Press

páginas 7, 13, 16 e 17

Liminar barra posse  
de André Clemente no

Tribunal de Contas
Secretário da Economia do GDF 
passa por sabatina de distritais 
para ocupar vaga de secretário 
do TCDF, mas decisão favorável 

a associação de auditores 
impede a nomeação. Página 16

Carlos Vieira/CB/D.a.Press

reprodução/redes sociais

ana Maria Campos
Heloísa Helena (rede) 

pode sair para deputada 
federal pelo DF. Página 18 

Denise Rothenburg
governo terá r$ 7 bi no 
caixa se stF não liberar 

emendas. Página 4 

Luiz Carlos Azedo
Paulo guedes perde a 
força; e a economia do 
país, o rumo. Página 5 

samanta sallum
terracap reduzirá a taxa 
mensal de ocupação de 

terrenos. Página 20 

amauri segalla
lição aos negacionistas: 
as mudanças climáticas 

estão aí. Página 12 
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