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“Apressãopra
cimademimsó
vaiaumentar”

“NãotenhoamigocomR$51milhõesemapartamento”

Na primeira entrevista depois de deixar o
comando da Procuradoria-Geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot relata ao Correio Brazi-
liense os bastidores de momentos impor-
tantes quemarcaram a Lava-Jato. Entre eles,
o pedido de prisão do então senador Delcí-
dio do Amaral; amorte doministroTeori Za-

vascki; a polêmica imunidade concedida ao
empresário Joesley Batista em troca de su-
postas provas contra Temer; e as suspeitas
de que integrantes do próprio Ministério
Público teriam feito jogo duplo e auxiliado
delatores da JBS na trama que pode levar à
anulação da delação premiada. Escaldado,

ele sabe que deixou o cargo, mas, mais do
que nunca, continuará no olho do furacão.
Será alvo, principalmente, da CPI da JBS, co-
mandada por aliados do Planalto. “Vão ten-
tar usar todo mundo e tudo contra mim…
Tudo é possível, vão tentar desconstituir a
figura do investigador”, afirma.
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Trumpameaça,
naONU,destruir
CoreiadoNorte

Reprisede

umatragédia
Exatamente 32 anos depois do abalo que deixou 10mil mortos, em
1985, a Cidade doMéxico voltou a ser sacudida por um terremoto.
O tremor de 7,1 na escala Richter destruiu prédios e deixou pelo
menos 134mortos. As equipes de resgate passaram amadrugada
retirando pessoas soterradas pelos escombros. PÁGINA 15

Previdência
do DF mais

perto de
um acordo

Depois de a Justiça derrubar a liminar
que impedia a análise dasmudanças
na aposentadoria dos servidores do
GDF, os distritais definiram que a

votação será na próxima semana. Um
substitutivo elaborado pela liderança
do governo, com apoio do presidente
da Câmara, exclui a unificação dos
atuais sistemas e ganha força
entre os deputados. PÁGINA 19

PPÁÁGGIINNAASS 22 EE 33

Greve deve deixar o
DFsemônibus
Rodoviários e donos de empresas
estão longe deumacordo salarial.

Motoristas e cobradores podemcruzar
os braços amanhã, na sétima

paralisação do ano.

PÁGINA 21

O terror vai
aocinema

Festival de Brasília leva às telasO nó
do diabo. O longa, uma produção

coletiva, retrata o horror da escravidão
e os reflexos no Brasil de hoje.

DIVERSÃO&ARTE, CAPA

PresidenteamericanodiscursanaAssembleiaGeral
dasNaçõesUnidas ecausaperplexidadeaodeclarar
queosEUApodemnão teroutra saídaanãoser
“destruir totalmenteaCoreiadoNorte”.Trump

chamouKimJong-unde rocket man (“homem-míssil”)
edissequeoditador está emuma“missão suicida”.

Ele tambématacouo Irã eaVenezuela.

Otimismo—Recuperação econômica,meio
ambiente eAmérica do Sul foramalguns dos temas
abordados pelo presidenteMichelTemer na abertura
daAssembleia daONU. Emencontro comDonald
Trump (foto),Temer discutiu a situação daVenezuela.
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Acordodapoupança
poderenderR$16bi

Correção

Chefe da AGU, Grace
Mendonça diz ao

CB.Poder que está na
reta final o acerto entre

poupadores e
instituições financeiras.

PÁGINA 11

Lulaviraréuno
casodevendadeMP

Corrupção

Ex-presidente é
acusado de receber
propina em troca da
edição demedida

provisória que favoreceu
montadora de veículos.
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