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ReformadaPrevidência
põefimàdesaposentação

Festival de O longa de ficção Deserto, dirigido por GuilhermeWeber,
fecha a programação damostra competitiva do evento
hoje. A fita marca a estreia do ator na direção.CinemadeBrasília

DIVERSÃO&ARTE, CAPA

Ogoverno está disposto a proibir, pormeio de projeto a ser enviado aoCongresso, que pessoas que se aposentaram,mas continuamnomercadode trabalho,
peçamaanulaçãodobenefício para conseguir umvalormaior pormeiodeumnovoprocesso. Atualmente, há 182mil pessoas comaçõesna Justiça. PÁGINA6

DebandadanaSaúde— GDFatrasaaposentadoriadeaté600servidores,poisnãohácomoreporasvagas PÁGINA 18

Grilagem de terra
aumenta risco de
falta d'água no DF

SentençadeGimArgello
sairáatéofimdeoutubro

Ocupação irregular do solo impedea reposiçãodos lençóis
freáticos, que abastecemos rios que supremapopulação.O
Distrito Federal vive apior crise hídricadahistória e, na
avaliaçãode especialistas, senada for feitopara conter a

invasãode terras, o abastecimento será comprometidode vez.

Quando já ouvia o grito de “olé”, aos 38minutos do segundo tempo, o Flamengo
reagiu e venceu o Cruzeiro por 2 x 1,mantendo os 100% de aproveitamento em

Cariacica. Rafinhamarcou para o Cruzeiro; Guerrero (foto) eMancuello, para oMengão.
Com a vitória, o time rubro-negro semantém a umponto do Palmeiras.

PÁGINA 17

Pedidodesocorroporremédios —Familiareseassociações
de pacientes comdoenças raras semobilizame fazemmani-
festações no Parque daCidade e por todo opaís. Eles apelam
aoSTFparaquegaranta tratamentosdealto custo. PÁGINA 19

Preso no âmbito da Operação Lava-Jato, o ex-senador se
recusa, até agora, a fazer delação premiada. Defesa diz
que entregarámais de 300 páginas ao juiz SérgioMoro

para tentar livrar o ex-parlamentar das grades.

PÁGINA 4

Odescontrole
aéreo continua
NeusaMachadoeSalma

Assadsãoparentesdevítimas
doacidentecomaviãodaGol
quematou154pessoas.
Dezanosdepois,persistem

osproblemascom
controladoresdevoo.
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Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Selfie reduz
oestresse
Tirar fotos coma família
e os amigos faz bemao
humor, dizemestudiosos.
Mas há riscos.Deborah
Sogayar fica decepcionada
quandonão se acha bonita

depois do clique.
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Marcelo Ferreira/CB/D.A Press Gilvan de Souza/Flamengo

Flavirae colano líder

SSUUPPEERREESSPPOORRTTEESS,, PPÁÁGGIINNAA 1155

Fluarrancavitória
empleno Itaquerão
No sufoco, o Fluminense venceu
oCorinthians por 1 x 0 comgol
de Cícero, aos 49minutos do
segundo tempo, nos acréscimos,
e se aproxima doG4.

Rússia acusada
de barbárie

Síria

EstadosUnidos
responsabilizamMoscou
pelosbombardeios que
arrasaramacidadede
Aleppo.NaçõesUnidas

pedemo fimdo“pesadelo”.

PÁGINA 11

Hillary e Trump
cara a cara

Eleições

Candidatos àPresidência
dosEUAtravamoprimeiro
debateaovivo.Adisputa
permaneceacirradaeas
pesquisas apontamempate
técnicona intençãodevoto.
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Combateaoeczema
Estudo britânico indica que
aumentar a vitamina B na
gravidez diminui risco de
o filho ter dermatite.

Mailson Santana/Fluminense FC

Ed Alves/CB/D.A Press

Alice eErik: osherdeiros
doCinemaNovo
DIVERSÃO&ARTE, PÁGINA6


