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PropinanoLagoSul,
cadeiaemCuritibae
R$3mibloqueados
Ex-presidentedoBBedaPetrobras,BendineépresopelaLava-Jato

Umouro
paraahistória

Muito som e
adrenalina

SSccaalleennee ((EE)) ee JJoottaaQQuueesstt eessqquueennttaamm oo BBrraassíílliiaa CCaappiittaall
MMoottooWWeeeekk,, qquuee sseerráá oo ppoonnttoo ffiinnaall ddaa vviiaaggeemm ddee
aavveennttuurraa ddee GGeerraallddoo ((DD)) ee ddoo aammiiggoo RRaapphhaaeell DDeeeetteerr..
CCiiddaaddee aaiinnddaa rreecceebbee sshhoowwss ddee IIrraa!! ee KKaarriinnaa BBuuhhrr..

Os dois atores e comediantes
voltam à capital para
encenar o sucesso de público
Meu passadome condena.

Miá e Porchat
nopalco

Liana Sabomostra o burger com
pitada nordestina no DF. As
receitas regionais também estão
na 17ª edição do Restaurant week.

Sanduba
alagoano

O que esperar deDunkirk
Uma parte da 2ª Guerra Mundial é contada
pelo diretor inglês Christopher Nolan.

Paulinho eMarisa juntos
Paulinho da Viola e Marisa Monte se
encontram em outubro na capital.

PPÁÁGGIINNAA 2222 EE DDIIVVIIRRTTAA--SSEEMMAAIISS

Último comandante da Petrobras na era petista e ex-presidente do
Banco do Brasil, Aldemir Bendine teria acertado o recebimento de
propina na varanda de uma casa no Lago Sul. Emdelação,Marcelo
Odebrecht contouque o acerto coma empreiteira ocorreu às véspe-

ras de Bendine assumir a presidência da petroleira, em fevereiro de
2015,paraqueogruponão fosseprejudicadonosnegócioscomaes-
tatal. Teria sido feito, então, o pagamento de R$ 3milhões em três
parcelas de R$ 1milhão. Nas planilhas da construtora, o executivo

era identificado como“Cobra”, nome que batizou a operação defla-
grada ontempela Polícia Federal. Também foramdetidos pela PF os
irmãos Antonio Carlos e André GustavoVieira, apontados como
“profissionais da lavagemdedinheiro” eoperadores deBendine.

Quase90%do
cortedegastos

dogoverno
atingeoPAC
ProgramaperderáR$5,2bilhões
dosR$5,9bilhões comque

contava.MinistrodoPlanejamento
confirmaqueoadiamentodo
reajustede servidores éumadas

medidas emestudopara
reequilibrar as contaspúblicas.

“Bicicletada”
emCeilândia

Tristezadepois
de incêndioem

quiosquenoGuará
PÁGINA 19

Omundoseune
comoobjetivode

enfrentarahepatite
PÁGINA 14

ONGRodas daPaz fará
tradicional evento

ciclístico fora doPlano
Piloto pela primeira vez:
6mil pessoas esperadas.

PÁGINA 20

Maduroproíbe
manifestações
Presidente daVenezuela
diz queparticipantes de
protestos contra a

Constituinte podemser
presos por até 10 anos.

PÁGINA 12

Universidades
de pires na mão
Quedanos repasses dogoverno
afeta, principalmente, contratação
de terceirizados, oquepode

interferir no funcionamentodas
instituiçõesde ensino superior.

EtieneMedeiros, de 26 anos, tornou-se a primeira brasileira a
conquistar o ouro emumMundial deNatação empiscina longa.
NaHungria, ela venceu os 50mnado costa. Assim, a pernambucana
se junta à baiana AnaMarcela Cunha, primeira colocada nos
25kmdamaratona aquática, também emBudapeste. PÁGINA 16

PÁGINA 4

Ocomércio ilegal
dovale-refeição
Nema substituição do

tíquete empapel pelo cartão
acabou como crime de

comercialização do benefício
noDistrito Federal.
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