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TCUmanda702policiais
voltaremàsruasdoDF

JoeValle,Frejate
Cristovam:uma
chapapara2018

Faltamais de umanopara as eleições,mas os rivais
deRollemberg decidiramentrar logono jogo.Um
trio quemuitos considerariam impossível unir
abriu conversas e faz planos.O senadorCristovam
Buarque (PPS), o presidente daCâmara Legislativa,
JoeValle (PDT), e o ex-deputado Jofran Frejat (PR)
discutema formaçãodeumaespécie de“dream
team”da oposição. EIXO CAPITAL, PÁGINA 20

» HELENAMADER

OTribunal deContas daUniãodetermi-
nouque, dentro de 30 dias, 702 policiais
civis,militaresebombeiroscedidosaou-
tras instituições terãode retornar às cor-

porações. Relator do processo aprovado
pela Corte, oministro BrunoDantas foi
incisivo aodefender a volta desses servi-
dores às funções de origem.“Se oDF vi-

vesse o céu de brigadeiro da segurança
pública, os percentuais seriam graves;
quandonos deparamos comessa situa-
ção vexatória para uma capital, em rela-

ção ao número de homicídios, roubos e
estupros, penso que a situaçãomereça
uma especial atenção”, afirmou. OGDF
tem ummês, caso seja de interesse do

Buriti,paraelaborarumalistaparaoTCU
com o percentual mínimo de funções
que podem ser exercidas unicamente
por servidoresdasegurança.PÁGINA 19

Sob sol forte e névoa seca, asas-deltas colorem
Brasília, numa tradicional imagemdesta
época do ano. Apesar da bela paisagem, o
CampeonatoMundial deVooLivre tem
enfrentadopercalços, comoventos fracos,
quedadeumdos competidores e até pouso
forçadonoPalácio doAlvorada. PÁGINA 17

Omundo voa no

céudeBrasília

Da perda de
R$ 2,5 tri

ao arrocho
Medidas como renúncia fiscal,

benefícios tributários, sonegação e
parcelamento de dívidas

consomemmais recursos públicos
do que todos os planos de ajuste do
governo para tentar reequilibrar as

contas. PÁGINAS 8 A 9

Vazio e sem conservação, imóvel
pertencente à União na 304 Norte, que
custa mais de R$ 1 milhão, foi o local
escolhido pela ave para fazer o ninho.
Os vizinhos chamaram a Vigilância

Sanitária, mas os bichos não podem ser
retirados agora: os dois filhotinhos
precisam ficar maiores e mais fortes.

Banho de sangue
naVenezuela

ASANORTE
Urubusmoramem

apartamentofuncional

Invasão da polícia a presídio deixa
pelomenos 37mortos após

rebelião. Amaioria dos detentos era
de baixa periculosidade e aguardava
transferência. É omaiormassacre
da história das prisões no país.

PÁGINA 15

Médico e dublê
de traficantes
Umhomemde36anos
que seapresentavacomo

endocrinologista,masnão tinha
especialização, foi presona
Octogonal. Ele éacusadode
intermediar a vendadedrogas.

PÁGINA 22

Só um gol na
CopadoBrasil
Napartidade idapelas semifinais
dacompetição, oGrêmiovenceu
oCruzeiro, por 1 x0,noSul.No
clássicocarioca,BotafogoeFla
empatarampor0x0.Os jogosde
volta serãonapróximaquarta.

PÁGINA 18

Mapa do DNA
contraocâncer

Drummond,para
sempreessencial

Umsimples examede sangue
podedetectar a doença bemno
início. A análise genética do
material apresentouprecisão

nos resultados.

PÁGINA 16

DIVERSÃO&ARTE, CAPA

PÁGINA 8

LuizCarlosAzedo
Se o PSDB não recuar de última
hora, programa do partido que vai
ao ar hoje baterá forte em Temer.

Reformapara
salvaraprópria
pele em2018

Commedo de o clima azedar, no
Congresso e nas ruas, deputados
adiam aprovação de fundo de
R$ 3,6 bi para bancar a própria

campanha eleitoral.

PÁGINA 2

PÁGINA 5
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