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Diante das dificuldades financeiras doGDF, o governador Rodrigo
Rollemberg disse haver, hoje, apenas duas saídas para pagar os
salários emdia. Uma, considerada remota, é a entrada de recursos
devidos pela União, valor estimado em até R$ 1,1 bilhão. Outra, a
aprovação de umprojeto de reestruturação previdenciária para o

Distrito Federal. Ele deve enviar a proposta hoje à Câmara
Legislativa para ser votada até sexta-feira da semana que vem.
“Comopassar dosmeses, a dívida acumulada vai ficandomaior e
insustentável, o queobrigao governoa fazer parcelamento atéque
entrem recursos novos”, alega. No total, 44.953 servidores serão

afetados, o equivalente a 22% do funcionalismo. Aqueles que
ganhammenos de R$ 7,5mil líquidos receberão o salário integral
numa única parcela. Sindicalistas classificaram a medida de
“autoritária” e estudamentrar commandado de segurança contra
oGDF. Lojistas temem impactonegativonas vendasdo comércio.

QuemganhaacimadeR$7,5millíquidosreceberáaremuneraçãodeagostoemduaspartes:aprimeiranoquinto
diaútildesetembro;easegunda,dia14.Amedida,queatinge45milservidores,podeserestendidaatédezembro
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Chico,
sempre atual
Chico,
sempre atual

Privatização da
Eletrobras causa
euforia na bolsa
Anúnciodequea estatal será vendida levouaçõesda

companhia a subir 49,30%.Com isso, emumdia, a empresa
teve valorizaçãodemais deR$9bilhões. E abolsa superoua
marcados 70mil pontos, fechandonomaiorpatamar em
maisde seis anos. Especialistas divergemsobrepossível
reduçãona contade luzdepois dadesestatização.

Em entrevista ao CB.Poder, do
Correio e da TV Brasília, o secretário
da Previdência, Marcelo Caetano,

afirma que reforma igualará políticos
e trabalhadores na fila do INSS.

Brigapelo fim
dosprivilégios
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Educação
Aviolência
invadeaaula
Caso de professora

atacada por aluno em
Santa Catarina
escancara a

realidade: o país é
recordista em

agressões a docentes.
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Lava-Jato
Cercofechadoa
ColloreBendine

Acusado de
ganhar propina, o
ex-presidente virou
réu no STF. Já o
ex-executivo da

Petrobras e doBB foi
denunciadopeloMPF.

PÁGINA 2

Alerta
Acovardiado
golpedaUTI
Quadrilhas que
tentamenganar

famílias de pacientes
internados ainda

agemem todo o país.
Polícia evitou um
caso emBrasília.
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Irlam Rocha Lima e Paulo Pestana desvendam Caravanas, o novo álbum de
Chico Buarque. A criatividade de um dosmaiores nomes daMPB continua
em alta. A coerência e a contemporaneidade de suas letras, também.

DIVERSÃO&ARTE, CAPA

Máfiaabusava
da tecnologiaemconcursos

Da conquista de “clientes” às colas,
sofisticados aparelhos e a internet eram
usados pela quadrilha que fraudava

seleções no DF. OAB e concurseiros cobram
punições para aqueles que se beneficiaram

das fraudes. PÁGINA 21

Obichoestásolto!
A Polícia Militar Ambiental montou 15
armadilhas para tentar pegar a onça-parda
de 55kg que ronda a Esplanada. PÁGINA 22
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