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ENTREVISTA GilmarMendes

Reformatrabalhistaé
aprovadanaCâmara

Ogoverno obtevemais uma importan-
te vitória para oprojetode retomadado
crescimento do país. Numa votação
queentroupelamadrugada,deputados

aprovaram a reforma trabalhista, que
muda diversos pontos da CLT, por 296
votosa favor e177contra. Pilaresdosis-
temaatual, comooFGTS,o13º salárioe

férias proporcionais, não foram altera-
dos. Entre outros pontos, o projeto
aprovado estabelece que acordos fir-
mados entre patrões e empregados

prevalecem sobre a legislação; a contri-
buição sindical deixa de ser obrigatória;
e a jornada diária de trabalho poderá
chegar a 12 horas, desde que o funcio-

nário tenha 36 horas de descanso. Ago-
ra, o foco do Planalto se volta para a
aprovação da PEC da Previdência na
comissãoespecial daCâmara.PÁGINA8

Senadoaprova,por75a0,ofimdoforoprivilegiado
Proposta, que agora vai à votação em2º turno,mantémprerrogativa apenas para presidente daRepública, daCâmara, do Senado edo STF. Projeto do abuso de autoridade tambémavança. PÁGINA 2

TSEquerjulgarchapa
Dilma-Temeratéjunho
Opresidente do Tribunal Superior Eleitoral afirma
que processo pode até ser interrompido por um
eventual pedido de vista,mas ressalva que a

marca da Justiça Eleitoral é a celeridade. “Acredito
que podemos terminar esse julgamento ainda no

primeiro semestre”, diz. PÁGINA 4

Osguardiões
voltamafazer
agaláxia sorrir

AAméricapode
ter sidopovoada
há130milanos

DIVERSÃO&ARTE, CAPA

PÁGINA 16

PÁGINA 6

Brasília
na rota da

lavagem de
dinheiro

AOperaçãoPerfídia,daPF,
cumpriumandados judiciais e
prendeuempresáriosdoDFede
12estados.Eles sãosuspeitosde
enviarbilhõesde reaisao

exterior, apósmovimentações
ilegaisdecâmbio,numesquema
queusavapostosdegasolina,
lotéricaseagênciasdeviagens.O
doleiroCarlosHabibChater,um
dosprimeiros investigadospela
Lava-Jato, foi levadoparadepor.
Osagentes tambémconduziram
coercitivamenteumaprimade
Chatereumfuncionáriodela.

EIXO CAPITAL, PÁGINA 20

Niemeyer
perdeua
brigacom
o7ºandar

Adormecidanasgavetasda Justiça
havia17anos,umaaçãomovida
peloarquiteto,quemorreuem2012,
foi rejeitadapeloTRFda1ªRegião.
OscarNiemeyerquestionoua
construçãodecoberturasnos
prédiosdoPlanoPiloto.Os

desembargadoresconsideraram
queessasconstruçõesnãosãoum
riscoaoprojetooriginaldeBrasília.

Modelobrasiliensevive
oterroremBangkok

A jovemde 22 anos foi sequestrada e agredida por um taxista na
Tailândia. A família pede ajudapara trazê-la de volta. Emumdia,
o agressor foi preso e condenado a 25 anos deprisão. PÁGINA 22

Mulhermorre
degripenoDF

Alerta

Moradora do Riacho Fundo é o
primeiro caso fatal deste ano na
cidade. No Entorno já houve

seis óbitos, um deles por H1N1.

PÁGINA 20

MPapertacerco
aadministradores

Cachês

Pelomenos seis gestores são
investigados por suspeita de

superfaturamento degastos em
eventos regionais emcidades doDF.

PÁGINA 19

BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, QUINTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2017

Ed Alves/CB/D.A Press
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CarlosChagaséumdosmais importantesnomesda imprensabrasileirados

últimos50anos.ProfessordaUnB,Chagas, comogostavadeserchamado, também

eraformadoemdireito,masfoinas redaçõesde jornaisedeTVsquemarcouseu

nomecomoumdosprincipaisanalistaspolíticosdopaís.Vítimadeumaneurisma

naaorta, elemorreuontem,aos79anos. “Eraumexemplodehonestidadeeamorà

notícia”, lamentouafilhaetambémjornalistaHelenaChagas.PPÁÁGGIINNAA 77
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O jornalismo
perde um de
seus mestres


