
O rock viaja
no tempo A Ceilândia

é linda!Roger Hodgson leva o
brasiliense aos anos 1970:
o ex-vocalista do
Supertramp canta hoje
sucessos da banda.
DIVERSÃO&ARTE, CAPA
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ReformadaPrevidência
viraproblemaparaGDF
Ao restringir a reforma da Previdência
aos servidores federais, o presidente
MichelTemer reduzpressãodeeleitores
sobre deputados e senadores nos mu-
nicípios, estados e noDF.Mas a decisão

deve resultar emdesgaste para prefeitos
e governadores.ComoéocasodeRodri-
go Rollemberg. Ele já enfrenta pressão
por haver suspendido reajuste salarial
devido a 32 categorias do funcionalismo

local. Agora, terá pela frente mais um
desgastante embate comas corporações
e a Câmara Legislativa para aprovar a
própria reformanas aposentadorias dis-
tritais. Asmudanças envolvem 111mil

servidores estatutários e umdeficit pre-
videnciário que hoje é de R$ 2,5 bilhões
e que deve chegar a R$ 4 bilhões até o
fim de 2018. Em nome de um possível
projeto de reeleição, Rollemberg pode

deixar as mudanças para 2019. Mas,
nesse caso, a avaliação de técnicos do
governo é de que, sem novas regras, o
rombodaPrevidênciapodequebraroDF.
PÁGINA 9 E EIXO CAPITAL, 20

Londressobasombradohorror

Oatentadoocorreuà luzdodia, numdos lugaresmaismovimentadose icônicosdacapital da Inglaterra.NaPontedeWestminster, umcarroatropelou turistas e londrinos (fotomaior).Oataque
prosseguiu até o prédio principal doparlamento doReinoUnido, ondeumhomemarmado com facamatouumpolicial antes de ser abatido a tiros pela segurança (Foto/D). Era o terrorismo
voltando a assombrar os ingleses e a Europa. Pelomenos cincopessoasmorreram. Entre elas, o assassino, que até o final da noite de ontemnão teve a identidade revelada. PÁGINA 14

ProjetodeterceirizaçãoirrestritaéaprovadonaCâmara

Janot rebateGilmar
sobrevazamentos
Semcitar nome,mas emclara resposta aoministro do
STF, o procurador-geral daRepública afirmaque o

Ministério Público não realiza coletivas de imprensa em
“off”, critica“disenteria verbal” e diz queprocura se
distanciar dos“banquetes palacianos”. PÁGINA 5

Nove candidatas disputamno
sábadoo título demiss damaior
cidade doDF.O tradicional
desfile de passarela ganhanova
roupagempara atrair os olhares
demilhares de pessoas nos
corredores de umshopping.
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Carne

A venda do produto
brasileiro caiu 99,9% na

terça-feira, três dias após a
Operação da PF. Força-tarefa
tentará evitarmais perdas.

Exportação fica
pertodezero
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Congresso

Enquanto avaliam o fim dos
privilégios de parlamentares
na Justiça, senadores tentam
emplacar proposta para
punir MP, PF e Judiciário.

Abusopega
caronano foro
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Nalutapor
mais espaçoe
direitosnaUnB
Aos 55 anos, a universidade
tambémé pioneira no apoio a
causas LGBTs. Estudante de
serviço social Lucci Laporta,
mulher transexual,milita na
busca pela ampliação do
movimento na instituição.
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Gravaçõese
listaspesaram
contradistritais
Os áudios feitos por Liliane
Roriz (PTB) foramdecisivos
para que o TJDFT tornasse

réus os deputados da Drácon.
Planilha achada com

Cristiano Araújo também foi
citada por desembargadores.
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