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PF reforça
segurança

nas eleições
do Entorno
Incidentes violentos, tensão entre cabos eleitorais
e até assassinatos fizeram oTRE deGoiás pedir
maior presença da Polícia Federal no Estado neste
domingo. Dos seismunicípios com situação

considerada crítica, três fazem limite comoDF:
Águas Lindas, Santo antônio doDescoberto e
Formosa. Em várias cidades goianas, carreatas e
passeatas serão proibidas na véspera da votação.

PÁGINA 20

Força-tarefa investiga
assassinato em Goiás
AlémdaPolícia Civil e da PM, a PF vai acompanhar
as investigações sobre o assassinato de JoséGomes
daRocha, candidato a prefeito de Itumbiara (GO)
pelo PTB.Nodomingo, 25mil homens das Forças
Armadasvãoatuarem408municípiosde14estados.

AoCorreio, a
ex-senadora Ingrid
Betancourt, refém das
Farc por seis anos,
prevê retrocesso caso
o“Não” vença o

referendo de domingo.

Paz será desafio,
avalia Betancourt

Colômbia

PÁGINA 12

Mudança de regra permitirá o
financiamento da casa própria
com taxas de até 12% ao ano.
Antes, esse juro era apenas

para imóveis de até R$ 750mil.

Juromenor
para imóveis
novalorde
atéR$1,5mi

PÁGINA 9

Farmacêutica que inspirou
lei e se tornou símbolo da
luta contra a violência

doméstica no país terá seu
nome indicado ao prêmio

Nobel da Paz.

Maria da Penha
paraoNobel

BRASÍLIA-DF, PÁGINA 5

Especialistas reforçam a
necessidade da cobrança de
taxa extra para o consumo
excessivo e pedemmais

educação contra desperdício.

Água: entre
multaeações

PÁGINA 23

Descoberta de um tipo de
proteína que, em excesso no
cérebro, desencadeia a
doença pode levar a

tratamentos com foco na
raiz do problema.

No rastro do
Parkinson

PÁGINA 14

Fabiola Bittar, de 34
anos, foi atingida por
escombros da colisão
de um trem com a
estação, emNova
Jersey. Mais de 100
ficaram feridos.

Acidente nos EUA
mata brasileira

Tragédia

PÁGINA 13

PÁGINA 2

Ofimde semana serádemeditação e contato comanaturezaparaos amantesda Ioga.Organizado
pelasprofessorasThaís Joy (E), Juliana Sartori eAndreaHughes, umretirodoColetivoNamaste
celebraráHermógenesFilho, oprecursor dapráticanoBrasil. Alémdos exercícios que fazembem
parao corpoepara alma, osparticipantes terãopalestras edicasde alimentação saudável. PÁGINA 26

RobertaSá
trazseuDelírio

aBrasília

Amagia imortalde

MichaelJackson
Com cantores e dançarinos brasilienses,

o espetáculo I'll be there homenageia o Rei do Pop no
Teatro Sesc, em Ceilândia.

50 anos de encantos— Toquinho, Ivan Lins
e MPB4 festejam meio século de carreira em show no
Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O repertório
traz grandes clássicos da música brasileira.

Sonsdanoite
Brasil festeja
seusvinhos
dequalidade

Favascontadas

Orocknão

temidade!
Num espetáculo cheio de
interatividade, com direito a
subir ao palco para cantar
Blackbird, o show
Beatles para
crianças
chega a
Brasília com
os sucessos
da maior
banda de
todos os
tempos.

GDFquersubirIPTUpara
pagarreajusteaservidor
Caso cumpra a promessa de reajustar o salário de 32 categorias nomês que vem, semque haja aumento de arrecadação, o governo doDF alertou

ontemqueumadasconsequênciaspode seropagamentodo funcionalismodepoisdoquintodiaútil.Hoje, calculao secretáriodeFazendadoDistrito

Federal, João Antônio Fleury, o GDF temumdeficit de R$ 890milhões para fechar as contas até dezembro. Comos aumentos salariais, o rombo

chegariaaR$1bilhão.Umadasmedidasemestudoparaequilibrarascontasécorrigiro IPTU,pormeiodarevisãodatabeladevaloresvenaisde imóveis.

Reforma da Previdência
Contribuição de servidores públicos pode subir
de 11%para até 14%do salário. Governo estuda
tambémampliar o tempode serviço demilitares
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