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CasadeR$6milhões
noLagoSuleraQGdo
esquemadeBendine

Presidente doBancodoBrasil e da Petrobras nos governos de Lula e deDilma, Aldemir Bendine (D) foi preso pela Lava-

Jato na quinta-feira, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Um imóvel pertencente ao publicitário André Gus-

tavoVieira da Silva, no bairro mais nobre de Brasília, teria funcionado como quartel-general para boa parte das nego-

ciatas tramadas por Bendine. Foi lá, por exemplo, que o executivo, às vésperas de assumir o comando da Petrobras,

se reuniu comMarcelo Odebrecht. O encontro, revelou Marcelo em delação premiada, resultou no pagamento de

R$ 3milhõespara queBendinenão atrapalhasse os contratos da empreiteira comaestatal dopetróleo. Antes disso, Bendi-

ne já havia exigido, semsucesso, queOdebrecht lhepagasseR$ 17milhões em trocade empréstimosdoBBà construtora.

PPÁÁGGIINNAA 22

DIVERSÃO&ARTE, CAPA E PÁGINA 3

PÁGINA 19

Design e
arte para
os olhos e
a mente

Salõesebarbearias
fazemcabelo,barba
ebigode…nacrise!

OcomérciodabelezanãoparadecrescernoDF:acapital
temumamédiade20lojasinauguradaspormês.Os
empresáriosapostamnacriatividade,oferecendo
cervejas,caféeoutrosmimosàclientela.Emaisduas
boasnotícias:pela1ªvezdesdede2014,odesemprego
recuounopaís;eogovernoanunciouquevaipagar,em
agosto,aprimeirapartedo13ºdosaposentados.

PPÁÁGGIINNAASS 77 EE 1177
Nasemanaque vem,Brasília
receberá a 12ªBienal doDesign
Gráfico, que reúne50 trabalhos
ediscute a evoluçãonaárea.No
CCBB, exposiçãodemestres
comoVanGogheRenoir recebe
médiade 3mil pessoaspordia.

PÁGINA 3

ICMBio:
uniforme

novo,mesmo
comacrise
O InstitutoChicoMendes sofre
para cuidar dos 324 parques e
reservas nopaís.Mas gestores
fizeramquestão de celebrar os 10
anos de existência do órgão coma
confecção de roupas especiais.Exército,MarinhaeAeronáutica colocam8,5mil

homenspara combater a violêncianoestado.Primeira
etapaéumaoperaçãode reconhecimento.PÁGINA 6

ExércitovaiàguerranoRio

Vai deixar de
jogar na Mega?

R$105milhões

Pela 11ª vez seguida, a loteria
acumulou e oprêmio bateu
recorde. Lembre-se: só dápara
jogar até as 19hdehoje.

PÁGINA 24

O reggae vem

deCeilândia
Estilomusical encontra

um terreno fértil
na cidademais cultural

do DF, com o
crescimento de diversos
grupos. Hoje, a região
recebe o evento
Regando na Praça.

PÁGINA 22

Dia de festa dos
ipês-amarelos
Nacontinuaçãodoprojeto
Brasília, Capital do Ipê, uma
praça será inaugurada, hoje, às
8h, atrás doTeatroNacional.

DIVERSÃO&ARTE, 2, E BRASÍLIA-DF, 4

Chico: single e
novanamorada
Tua Cantigamarca o retorno
do cantor e compositor ao
trabalho criativo. Na vida

pessoal, o carioca é visto com
companheira.

Futebol
Neymarperde
asestribeiras
emMiami

Durantea
pré-temporada, o

atacantedoBarcelona,
objetodedesejodo
milionárioPSG,brigou
comumcompanheiro

declubee, em
eventopublicitário,
empurrou fãs.

PÁGINA 15

Venezuela
Populaçãosai
às ruas, apesar
dasameaças

Manifestantesnão
se intimidaramcom
ordensdogoverno
deNicolásMaduro
para impedir

protestos contra a
Constituinte.Mais
umapessoa
morreu.
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