
Multidãotomaasruase
governoMaduroagoniza
Milhõesdepessoasparticiparamdeprotesto exigindoumreferendo
para reduzir omandatodopresidentedaVenezuela.Houve repressão,
com feridos epresos. Aoposição convocougreve geral parahoje. Já o

chavista tripudioudamanifestação e voltoua falar emgolpe.

PÁGINA 14

Opróximo pagamento do funcionalismo local deve atrasar. Segundo o governo, faltam R$ 76milhões para fechar a folha. Esvaziado, protesto de servidores por reajuste fica para novembro.PÁGINA 22

Desaposentaçãoé
ilegal,decideSTF
A revisão do benefício previdenciário depois da aposentadoria foi
considerada inconstitucional pelamaioria dosministros do
Supremo. Em sessão plenária, hoje, eles vão discutir como a
decisão deve ser aplicada e se quem já recebe valor atualizado

terá de devolver dinheiro ao INSS.
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Afolhadeponto
daSaúdesumiu

Fraude

Os registros dodia a dia de
trabalho de 32mil

funcionários da secretaria
doGDF foramapagados do
sistema. Apolícia desconfia

de sabotagem.
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Reajustedapolícia
irritaosauditores

Servidor

A Câmara dos Deputados
aprovou aumento

salarial para as polícias
Federal e Rodoviária.
Carreiras da Receita

seguem na fila de espera.
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GDFdiznãoterdinheiroparapagarsalários

As próteses da
sensibilidade

Novo sistema em
teste, comestímulos
cerebrais, recupera o
tato e devolve

sensações a pacientes
que tiverammembros

amputados.

PÁGINA 28

Sob proteção
daLuzDivina

Membros e
frequentadores da Igreja
Messiânica se preparam

para o Culto dos
antepassados, uma das

celebraçõesmais
importantes da religião,
em 2 de novembro.

DIVERSÃO& ARTE, CAPA

Show celebra 1º
discodaLegião

VEÍCULOS, CAPA E 2 E 3

GT-R: o Nissan
deR$900mil

Limitarações
contrapolíticos

Anistiarcrime
decaixadois

Proibirpresos
defazerdelação

Vedarreparosa
delaçãopremiada

Exigirquedelator
sejaficha-limpa

Revogarsegredo
seprocessovazar

Tornarmaisfácil
acordosdeleniência

Liberar jogosque
facilitamlavagem

Ampliar impunidade
deparlamentares

Daraex-presidentes
foroprivilegiado

Porummundo
melhorpara
Samantha

Porummundo
melhorpara
Samantha
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A força-tarefa que desmontou o bilio-
nário esquemade corrupção na Petro-
bras—pondo na cadeia empresários,
políticos e operadores de propina liga-
dos ao PT, PMDB e PP—corre perigo.
Enquanto a Lava-Jato tenta aprovar 10

medidascontraacorrupçãonopaís,po-
líticos acuados pelas investigações ini-
ciaramofensiva comobjetivo contrário:
ampliar a impunidade e destruir a ope-
ração conjunta da Polícia Federal,Mi-
nistério Público e Judiciário. Levanta-

mento feitopeloCCoorrrreeiioo aponta aome-
nos 10medidas encabeçadas por parla-
mentares para peitar ações contra cor-
ruptos.Naprática, umadelas es-
tendeo foroprivilegiadode se-
nadores edeputados a servi-

doresepoliciais legislativos.Outra, anis-
tia o crimede caixa 2.Uma terceira che-
ga ao cúmulo de exigir ficha-limpa de

delatores. Emmeio à crise entre
Legislativo e Judiciário, a

presidente do STF, Cár-

men Lúcia, marcou para a próxima
quinta-feira julgamento quepode afas-
tar o presidente do Senado, RenanCa-
lheiros, da linhasucessóriadaPresidên-
cia daRepública.O senador responde a
12 investigaçõescriminaisnoSupremo.
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#arrochalavajato

Antonio Cunha/CB/D.A Press

Caio Gomez/CB/D.A Press

manobras
depolíticos
paramelara
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AestudantedeCeilândiaé
símbolodeumacampanha
dasNaçõesUnidaspor

educação,saúdeeigualdade
dedireitosàsmeninasde10
anosemtodoomundo.

SegundoaONU,essaéuma
idadedecisivaparaas

mulheres.“Todacriançatem
umsonhoeprecisadeajuda
pararealizá-lo”,dizamenina,
quesonhaserpolicialcivil.


