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Greveafetatransportee
terminaemvandalismo

PPÁÁGGIINNAASS 22 AA 44,, 1177 EE 1188

NoDistrito Federal, nas demais capitais do país e em grandes cidades, a tática de paralisar o transporte público—ônibus, metrô e trens— e o bloqueio de vias, principalmente com a queima de pneus,

fortaleceram a mobilização, causaram engarrafamentos, transtornos e impediram que milhares de brasileiros chegassem ao trabalho ou à escola. No entanto, os protestos convocados por centrais

sindicais contra as reformas previdenciária e trabalhista não contaram com grande adesão popular. Na Esplanada dosMinistérios, por exemplo, o número demanifestantes se resumiu a cerca de 3mil

pessoas, segundo a PM. No Rio e em São Paulo, a mobilização também foi pequena, começou pacífica, mas acabou em confusão emuito quebra-quebra. Depois da greve, o governo divulgou nota em

que ressalta a liberdade demanifestação, lamenta a interdição do direito de ir e vir dos brasileiros, condena os atos de violência e afirma que as reformas vão continuar a tramitar no Congresso.

Aforçadospioneiros
Filho de candangos, Everaldo Cavazzo vive desde que nasceu na
Vila Planalto. Há 49 anos, o brasiliense acompanha as mudanças
no bairro, que festeja seis décadas de existência. Hoje, o antigo
acampamento de operários mantém o jeito de cidade do interior,
mas se transforma num forte polo gastronômico. PÁGINA 22

Eike sai de Bangu
e volta à Zona Sul

Devolversalárioa
deputadoécorrupção

Habeas corpus concedido pelo STF suspendeu a prisão
preventiva do empresário, acusado de pagar propina
ao ex-governador do Rio Sérgio Cabral. Um juiz vai
decidir agora se o ex-bilionário terá que usar

tornozeleira eletrônica. PÁGINA 5

A investigação da distrital Sandra Faraj peloMP expôs
uma prática considerada comumno legislativo. Mas a
entrega de parte da remuneração ao parlamentar,
como forma demanter o emprego, é crime. O

parlamentar e os funcionários podem ser processados.
EIXOCAPITAL,PÁGINA19

Bola,essa ingrata...
Trêsdias
embalados
pormúsica
Festas com Djs,
festivais, samba e
sertanejo estão no
variadomenu de
atrações do fim de
semana prolongado.
Confira e escolha a

sua balada.

CAPA

Sede dos jogos de Ceilândia e
Brasiliense na primeira fase,
Abadião perde as finais
para o Mané. Decisão começa
hoje. PÁGINA 16

Aciênciada empatia
Pesquisa mostra que alunos e
professores sincronizam as
ondas cerebrais quando a
aula é boa e a turma tem
relação amigável. PÁGINA 14

Foguetessemrumo
Coreia do Norte fracassa em
mais um teste de míssil
balístico. Mas os EUA
alertam que há perigo nuclear
real na região. PÁGINA 13

Na BR-020, perto de Planaltina, manifestantes fecharam a rodovia. Na Esplanada dosMinistérios, aproximadamente 3mil pessoas participaram do protesto contra as reformas previdenciária e trabalhista
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Rio: bombeiros
tentamapagar fogo

emônibus queimados
pormanifestantes


