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GravaçãodeJoesley
comTemernãoteve
edição,afirmaaPF

Laudo aponta 180 interrupções no aúdio,mas descarta possível manipulação

Senado:pedidoparacassarAécioéarquivado

Achoufrio?Vaipiorar...
Aprevisão é que a temperatura caia a 10ºCnos próximos dias emBrasília. Ontem, os
termômetrosmarcaramamínimade 14ºC e os brasilienses tiraramde vez os casacos dos
armários. Alémdo frio, junho também traz o agravamento da seca.O reservatório do
Descoberto teve sua capacidade reduzida abaixo dametade: 49,76%. PÁGINAS 19 E 20

Reformana
Previdência
podeexcluir
maispobres
eservidores
Umaalternativaparadestravar aPEC
noCongresso seria retirardaproposta
asmudançasparaquemrecebe
aposentadoria rural eBenefíciode
PrestaçãoContinuada (BPC).Outra
medidaavaliadaparaacelerar as
discussões éeliminar artigos

referentes ao funcionalismopúblico.
EvaNunes foi às compras e percebeu a queda no preço de alguns produtos. Coma
inflação embaixa—o IPCA 15 ficou em0,16% e aponta para deflação nestemês
—, o alívio no bolso começa a ser percebido nos supermercados. Confira a
pesquisa realizada pelo CCoorrrreeiioo. Em alguns locais, a carne caiu até 40%. PÁGINA 7

Boasnotíciasnasprateleiras

Desafio para o
trintãoMessi
Argentino tentará, no
anoque vem, naRússia,
ser o terceiro jogador
eleitomelhor domundo
a conquistar pela

primeira vez aCopa após
fazer 30 anos de idade

Uma lei aprovada há 17
anos, mas que dormia nas

gavetas do GDF, foi
sancionada ontem pelo
governador Rodrigo

Rollemberg. A discriminação
à comunidade LGBT na
cidade vai resultar em
multas e outras sanções.

PÁGINA 16

PÁGINA 18

Mais benefícios
aospresos

DFvaipunir
os casosde
homofobia

Novo Código Penitenciário
do DF prevê a chance de
presidiários assistirem a
teatro, cinema e esportes.
Especialistas aprovam as
medidas para recuperação
de detentos, mas há quem
as considere exageradas.

PÁGINA 17

Forró é rei no
São-joão!
O ritmo que embala as

festas juninas tem grupos
que marcaram a história da
música em Brasília, como o
Trio Siridó. Artistas da nova

geração, como Thiago
Lunar, mantêm acesa a
tradição do Nordeste.

DIVERSÃO&ARTE, CAPA

PÁGINA 6

Governo
discute
FGTSem
3parcelas
Aárea técnicadaequipe
econômicaadmite estudos
paraadivisão, emtrêsmeses,
dopagamentodo fundoe
dos40%de indenizaçãoaos
demitidos sem justa causa.
Os recursosqueviriamdesse
parcelamento financiariamo
seguro-desempregodesses
trabalhadores: obenefício só
poderia ser requisitadoa
partir desseprazo.

PÁGINA 9

O relatório com a conclusão da perícia oficial será
enviado ao STF. O laudo foi pedido pela defesa de
Temer, depois de o perito Ricardo Molina avaliar a
gravação e sustentar que tinha mais de 50 trechos
editados. Além de contrariar a conclusão de Moli-

na, especialistas da PF teriam eliminado ruídos do
áudio, o que traz alívio ao procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, muito criticado por haver
fechado o acordo de delação com Joesley sem ter
feito a perícia da conversa, peça central da acusa-

ção contra Temer. A polêmica, porém, continua.
Ouvido, ontem, Molina pôs o laudo sob suspeita.
“Não vou citar nomes, mas conheço quem assina
(o documento) e, se colocarem eles aqui na minha
frente, vão começar a gaguejar”, disse. PÁGINA 2

PÁGINA 3

Bárbara Cabral/Esp.CB/D.A. Press

Minervino Junior/CB/D.A Press


