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Umamistura de
sotaques chamada

Ceilândia

Governo
devemudar
metafiscal
desteano

Para evitar entregar um rombo de R$ 197,2 milhões, o Planalto
terá de fazer um contingenciamento de gastos e aumentar
impostos, como o PIS-Cofins sobre os combustíveis. Tais
medidas poderão ser anunciadas amanhã, mas há claros
indícios de que não serão suficientes. Por isso, apesar da

relutância noMinistério da Fazenda, analistas apostam e fontes
do governo já admitem que será preciso rever a meta prevista
na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é de R$ 139 bilhões.

A conta já extrapolou em R$ 58,2 bilhões.

PÁGINA 6

Presidente do IBGE, Paulo Rabello de Castro considera
limitado o projeto quemexe com as aposentadorias. “Não à
toa, parte doMinistério da Fazenda. Tem umDNA de ajuste

financeiro, é correto, mas com visão restritiva.”
PÁGINA 7

“AreformadaPrevidência
deixarágostodequeromais”

ReinoUnido
ensaia saídada
UniãoEuropeia
Ausência dos ingleses rouba a
celebração pelos 60 anos do
início domaior projeto de

integraçãomundial.Naquarta,
Londres formaliza pedidode
desligamentodobloco.

Processodevedurar dois anos.

PÁGINA 10

TRANSPLANTE
Enquanto 291 brasilienses

estão na fila de espera por um
órgão, DF registra queda de
9,5% no número de doações.

PÁGINA 17

PROTESTO
Grupos que apoiaram o

impeachment de Dilma voltam
às ruas. Só que, desta vez,

manifestação foi esvaziada.

PÁGINA 3

Ocurioso
patrimôniode
umnanico

Comapenas cincodeputados,
o Pros, partido criado em
Planaltina deGoiás, tem
imóveis e até helicóptero.

Sigla recebeuR$35milhõesdo
FundoPartidário e acumula
saldodeR$ 14milhões.

PÁGINA 2

Morar na maior cidade do Distrito Federal
significatermuitodenordestino,mineiro,goiano.
Mas é,sobretudo,carregar uma identidade
própria, conquistada na garra.Vibrante,
moderna e com uma cultura efervescente,
Ceilândia chega hoje aos 46 anos,com orgulho
de exibir um passado de luta e com força para
trilhar um futuro brilhante. SUPLEMENTO ESPECIAL
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Ojogodosvárioserros
Flamengo eVasco empatamemumclássicomarcadopor
graves falhas do juiz e por falta de energia noMané

Garrincha. Estádiomanteve-se às escuras por noveminutos.
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