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Governomostraforça
nareformatrabalhista
Projeto que atualiza a CLT passa com folga,27 votos a favor e 10 contra,na comissão especial
da Câmara e vai a votação hoje no plenário.A proposta determina que acordo fechado entre

patrão e empregado vale mais que a lei e acaba com a contribuição sindical obrigatória
PPÁÁGGIINNAA99

Índios em

diadeguerra
Cerca de doismil indígenas de diversas etnias entramemconfronto comaPMao
tentar entrar noCongresso durante umprotesto. Eles chegaramadisparar flechas
contra a tropa, que respondeu combalas de borracha e gás lacrimogêneo. PÁGINA 4

Esta turma
serácampeã!!
Umgrupode jovens
karatecas precisa de
ajuda. Eles estão
arrecadandodinheiro
nos semáforos para
disputaremo
CampeonatoBrasileiro.
Acadasinalvermelho,
umavitória:osbrasilienses
semprecolaboram.

PÁGINA 30

PPÁÁGGIINNAA 2255

Reformada
Previdência
esquenta
debateno
Correio

O especialista em segurança no
trânsito da UnB defende penas
mais severas para quem bebe e
provoca acidente fatal, como o

ocorrido domingo no Lago Norte.

“A Justiça tem sido
negligente nos

casos de trânsito”

PÁGINAS 7 E 8

Ministro da Previdência,
relator da reforma,
especialistas e servidores
públicos discutem
necessidade demudanças
no sistemaprevidenciário
brasileiro e expõem
divergências durante
seminário organizadopelo
jornal emparceria como
SindicatoNacional dos
Auditores Fiscais daReceita
Federal (Sindifisco).

PÁGINA 26

Acidentemata
motoristano
EixãoNorte

Avítimaestavanumveículoque invadiu
a pista contrária e atingiu a lateral de
outro carro. Há suspeitas de que a
condutora passoumal ao volante.

PÁGINA 23

Fimdejogo:
Brunovolta
paraacadeia
Condenado pelo assassinato da
ex-namorada Eliza Samudio, o
goleiro teve cassado pelo STF o

habeas corpus que omantinha livre.

Série“Xôprivilégio”,doCorreio,
concorreaprêmiodoMPF

PÁGINA 6

Imprensa

MapeamentodoDNAbusca
resgataraevoluçãodasraças

PÁGINA 22

Cãoancestral

Sistematestadocomovelhasé
esperançaparabebêsprematuros

PÁGINA 22

CAPA E PÁGINAS 2 A 9

Úteroartificial

Bumlaifica
livredeprisão
domiciliar

28motivos
paraviajarpeloplaneta

Ministros do STF revogamprisão
domiciliar do pecuarista, referendam
habeas corpus concedido ao lobista
FernandoMoura e suspendem

julgamento que pode libertar Dirceu,
após voto contrário de Fachin. Os três
foramcondenados na Lava-Jato.

PÁGINA 3

ENTREVISTA DavidDuarte

Antonio
Cunha/CB/D.A
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Carlos Vieira/CB/D.A Press

Ed Alves/CB/D.A Press

Luis Nova/Esp. CB/D.A Press


