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GDFtrocacomandoda
segurançaeeconomia

Zonaazul
jádivide

motoristas
deBrasília

Osgovernos se sucedemnoPaláciodoBuriti—eoprojeto sempre

entra empauta,mas nunca avança. A cobrança por estacionamentos

emáreas públicas centrais, comono Setor Comercial Sul (foto),

voltou a ser debatida peloGDF.O tema é polêmico. Há quemaposte

namaior oferta de vagas e no rodízio dos espaços,mesmo com

tarifas.Muitos brasilienses, no entanto, dizemque já pagammuitos

impostos e são contra a privatização. PÁGINA 21

No ano passado, o governador doDF con-
vidou JoséMarianoBeltrame, ex-secretário
de Segurança Pública doRio, para assumir
a SSP noDistrito Federal. Ele não aceitou,
mas foi nessa conversa que surgiu o nome
de Edval Novaes para substituirMárcia de

Alencar. Comexperiência nas áreas de tec-
nologia e inteligência, Edval Moraes é a
aposta do governador Rodrigo Rollemberg
para umamaior integração entre as forças
desegurançaeumareduçãonos índicesde
criminalidade.O governo também fezmu-

danças na Secretaria deDesenvolvimento
Econômico, que ficará nasmãos de Antô-
nioValdir Oliveira Filho. Atual superinten-
dente do Sebrae-DF,Valdir assume a pasta
no lugar de Arthur Bernardes, deslocado
paraaSecretariade Justiça eCidadania.
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NovotitulardaSSP,EdvalNovaesédelegadodaPFefoi,noRio,
braçodireitodeBeltrame,queoteriaindicadoaRollemberg

Relatorpede
paraTSEjulgar
Dilma-Temer

Desafios para uma
nova previdência

Ministro envia ao plenário da Corte o relatório final sobre o
processo que pede a cassação da chapa que venceu a eleição
presidencial de 2014. O PSDB, que ingressou com a ação, culpa
Dilma e isenta Temer. Caso pode ser julgado semana que vem.
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Justiça exige
volta às aulas
A greve dos docentes da

rede pública foi considerada
ilegal por um

desembargador doTJDFT.
Os servidores terão o
ponto cortado caso não
retornem ao trabalho.

Amanhã haverá assembleia.

Reportagem especial doCorreio detalha o projeto de reforma que
tramita no Congresso emostra os temas polêmicos: idademínima
para aposentadoria; militares; servidores; políticos; e a questão de

estados emunicípios devem esquentar os debates.

Professor

PÁGINA 20

Voos do Pros
sob investigação
OMPF vai investigar se o
presidente da legenda
comprou umhelicóptero
com dinheiro do Fundo

Partidário. Há denúncias de
que Eurípedes Júnior use a

aeronave para fins
particulares.

Suspeita
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Ocircovirou

tragédia
A forte chuva e a ventania do final da tarde de
ontem derrubaram a estrutura de tendas
montada num shopping da Asa Norte. Um
funcionário de 17 anosmorreu ao ser atingido
por uma barra de ferro—momentos antes
havia ocorrido no local um espetáculo para
crianças. Apesar de já ter realizado shows, o
Circo Khronos ainda não tinha passado por
vistoria do Corpo de Bombeiros. PÁGINA 22

MorteemArniqueiras—Umoperáriomorreu e outro
ficou feridonodesabamento deumamarquise num
condomínio perto deÁguas claras. A obra era irregular e
não tinha acompanhamento de engenheiro. PÁGINA 21
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