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Previdência:policiaiscivis
doDFemsituaçãoincerta

Sobrou até
para a casa
de Fraga

Noitedecelebrar

TomJobim
JJooyycceeMMoorreennoo,, TTooqquuiinnhhoo ee
JJooããoo BBoossccoo ssoobbeemm aaoo ppaallccoo
ddoo CCeennttrroo ddee CCoonnvveennççõõeess,,
aammaannhhãã,, ppaarraa cceelleebbrraarr
aammúússiiccaa ddooMMaaeessttrroo..

Favascontadas
Asdelíciasárabes como
necessário toque familiar

Éhorademorfar!
PPoowweerrss RRaannggeerrss qquueerr

rreeppeettiirr oo ssuucceessssoo qquuee ffeezz
nnaa tteevvêê dduurraannttee aa
ddééccaaddaa ddee 11999900,,
ccoomm oo ddeessaaffiioo ddee
cchhaammaarr aa nnoovvaa

ggeerraaççããoo..

Sonsdanoite
Emabril, Brasília recebea
poderosaElzaSoares

Dilmatinha
a“dimensão”
docaixa2

OPAIDAASTRONOMIA

Febreamarela
preocupaoDF

Pelomenos na UnB, José
Leonardo Ferreira—
punido durante a ditadura
militar por participar de
ato político— é o dono do
conhecimento na área.

Vigilância Epidemiológica
notificou 25 casos suspeitos da

doença em três meses.

PÁGINA 19

Oincontrolável
poderdocâncer

Diagnóstico precoce é essencial:
maioria demutações em 32 tipos

de tumores são aleatórias.
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Produçãoésuspensa
em33frigoríficosdaJBS

Paulinho,oinspirado
Meiamarca três gols na vitória da Seleção Brasileira sobre oUruguai
por 4 x 1—Neymar tambémdeixou o dele. Equipe de Tite, líder das
EliminatóriasSul-Americanas, estápertodavagaparaaCopadaRússia

AafirmaçãoédeMarceloOdebrechteestá
nosdocumentosentreguesaosministrosdo
TSEque julgamoprocessodecassaçãoda
chapavencedoradaseleiçõesde2014.Se-
gundoodelator, aex-presidente sabiados
acertosdacampanhacomaempreiteira.
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Cercas da residência dodeputado
federal no LagoNorte foram
derrubadas no segundodia de
retomadada operaçãopara liberar
área àsmargens do LagoParanoá.
Em fevereiro, o político, em tomde
brincadeira, “desafiou” o
governador RodrigoRollemberg a
mexer no terrenodele. PÁGINA 22
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A exclusão dos estados, dos municípios e do
Distrito Federal da reforma da Previdência en-
viada pelo presidente Michel Temer ao Con-
gresso fará com que o GDF tenha de conviver
com um emaranhado de regras de aposenta-

doria diferentes para seus contratados: servi-
dores estatutários, celetistas, temporários. O
caso mais curioso, porém, é o do pessoal da
área de segurança pública, cujos salários são
pagos comdinheiro que aUnião transfere para

o GDF, como estabelece a Constituição. Na
PEC que, neste momento, tramita na Câmara
dosDeputados, policiaismilitares e bombeiros
ligados ao governo local ficaram de fora das
mudanças. Eles serão regidos por uma legisla-

ção específica: a mesma que valerá para os in-
tegrantes das Forças Armadas. Mas os policiais
civis locais, não. Especialistas dizem que a si-
tuação deles é o ponto mais controverso da re-
forma previdenciária. PÁGINA 8
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Dante Fernandez/AFP

Arte: Maurenilson sobre fotos de Myrian Vilas Boas/Divulgação - Edson Gês/CB/D.A Press - Marc Ducrest/Divulgação

Senadoqueraprovaraterceirizaçãoem15dias
Planoéqueapropostaque liberaaprática ematividades-fimchegueaoPlanaltoomais rápidopossível para Temerpublicarumconsolidadoapenas comospontosque interessamaogoverno.PÁGINA 10


