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Rollembergnão
vêhojerazãopara
impeachment
Eleavaliaqueopaísviveumasituaçãodelicada,mergulhadonumacrisequeéaomesmotempopolítica, econômicaemoral.“Apopulação
depositou uma esperança grande no PT e se frustrou”, afirmaRodrigo Rollemberg ementrevista aoCorreio. Mesmo assim, se dependes-
se do governador doDistrito Federal, os defensores do afastamento da presidente da República não teriamhoje apoio para um eventual
processo contra a petista. “Nestemomento, não vemosmotivo algumpara impeachment”, ressalva. Ele também rechaça a aprovação de
despesas pelo Congresso que ameacemo ajuste fiscal. “Se enveredarmos por uma pauta-bomba, todos vão perder”, justifica. Desde que
tomou posse, sua obsessão é pôr emdia as contas doDF, que ele diz ter herdado comum rombo de R$ 3 bilhões. A venda de terras pela
Terracap e a correção do valor venal de imóveis, como formade elevar a arrecadação, estão entre asmedidas emestudo.

» ANA DUBEUX » ANA MARIA CAMPOS » CRISTINE GENTIL » DENISE ROTHENBURG

PIBPERCAPITA

Brasileiros
ficaram
US$ 2,1 mil
mais pobres
Desde queDilma tomouposse, em
janeiro de 2011, o Brasil andou pa-
ra trás. Alémda alta da inflação, da
recessão e do desacerto nas contas
públicas, o país voltou a ser assom-
brado pelo desemprego. Nos sete
anos da presidente, cada brasileiro
teve a renda reduzida emUS$ 2,1
mil, emmédia.
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ECOTURISMO TODO O CUIDADO É POUCO NA HORA DO LAZER
Destino de turistas de todo o Brasil, atraídos pelas lindas cahoeiras e trilhas, a Chapada dosVeadeiros virou
notícia recentemente por conta de dois graves acidentes com visitantes. Sem grupamento dos bombeiros
próximo e compoucos salva-vidas, a palavra de ordem para os aventureiros é bom-senso. PÁGINA 19

LAVA-JATO

Suíça investiga
diretor brasileiro
Promotores apuram denúncia de
corrupção e lavagem de dinheiro
contra executivo da Odebrecht.
PÁGINA 4

QUANTOCUSTAUM
LUCIOOUUMOSCAR?
NÃOSABE?DESCUBRA
PÁGINA 28

OTCU investiga denúncia
de instituições de ensino de
que houve quebra de contrato
e calote por parte do Planalto.

Apuradaspedaladas
tambémnoFies

PÁGINA 5

Estudomostra que altas
quantidades de testosterona e
cortisol aumentamas chances
de investidores tomarem
decisões arriscadas.

Mercadodeações
movidoahormônios

PÁGINA 15

Atransição
deCait

Reality showmostra como o
ex-atleta Bruce Jenner

tornou-se Caitlyn Jenner. O
programa, que estreia hoje,
terá oito episódios.

PÁGINA6

OPOETA
MODERNISTA
Reconhecido com o Prêmio
Pablo Neruda, Augusto
de Campos fala sobre
Brasília, subversão,

novas tecnologias e o seu
trabalho, nem sempre

compreendido pelo público.
DIVERSÃO&ARTE,

CAPA

AVÔSENETOS:
UMCASODE

CUMPLICIDADE
Na edição especial que
antecede o Dia dos Pais,

uma homenagem a quem
revive a paternidade de
forma madura, como
Roberto Santos, com

Felipe e Thiago.
PÁGINAS28A33

XÔ,CRISE! /Para complementar a renda, profissionais apelam
para atividades alternativas. Frederico Silveira tem feito sucesso
entre os vizinhos comoseu churrasquinho. TRABALHO,PÁGINAS2E3

FLUBATEOGRÊMIO
NaestreiadeRonaldinho, craque
inicia jogadapara gol da vitória,
marcado por Marcos Júnior.
SUPERESPORTES, PÁGINA 18
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