
Moradores de cidades como Ceilândia (foto)
cobram a pintura das travessias para

pedestres. Segundo eles, muitos
locais não estão visíveis, e são
comuns atropelamentos e
incidentes. O Detran diz que
65% das faixas do DF já foram
atualizadas. PÁGINA 21
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Nohorizonte dePyongyang, umapirâmide de 330metros de altura domina apaisagem.O

Hotel Ryugyong foi planejado para ser um dos símbolos da modernidade e do poder da

Coreia do Norte, mas nunca ficou pronto. Há três décadas, o arranha-céu virou um tabu

para os próprios norte-coreanos. Obras recentes deramnova cara ao prédio,mas os cerca

de 3mil quartos do hotel nunca foram ocupados. Omonumento erguido pelo governo a

um custo estimado deUS$ 750milhões—até uma empresa estatal foi criada para viabili-

zar a construção— é o tema da reportagem de hoje da série Passaporte para o segredo.
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Previdência
do GDF terá
4 propostas
em votação

Osdeputadosdistritaisdevemdecidirhojeo futurodo
sistemadeaposentadoriasdos servidores locais. Além
doprojetooriginal doPaláciodoBuriti, queunificaos
fundos, três substitutivos serão levadosaoplenário.
Oúltimodeles, articuladopelopresidentedaCâmara,
JoeValle (PDT), retomaa ideiaoriginal,mascriaum
caixapara cobrir eventuais rombosno futuro.

Técnicos doMinistério da Fazenda reconhecemque
apoio à proposta demudançanaPrevidência Social
está cada vezmenor.Namelhor das hipóteses,
votaçãonaCâmara ocorrerá emmaio de 2018.

PGRforte—A procuradora-geral da República, Raquel
Dodge, defendeu a urgência de “fazer com que a sociedade
volte a acreditar no Ministério Público como seu protetor”.
Segundo ela, “apoiadores de posições totalitárias” estão
desafiando as instituições de Justiça no Brasil. PÁGINA 4

Situaçãograve
O economista Raul Velloso
afirmou ao programa
CB.Poder que o GDF pode
parar por falta de recursos
caso essa reforma não
avance. Mas, para ele, a
solução é paliativa.
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Denúncia

Processo contra Temer
pode ser “fatiado” na
Câmara por causa das

acusações contraministros.
Deputados veem espaço

para negociações.

Aliadosde
olhoemcargos
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Alívioaobolso

A forte queda dos preços
dos alimentos fará com que
o custo de vida deste ano

seja inferior a 3%, omínimo
fixado em lei. Banco

Central terá que se explicar.

Inflaçãoabaixo
dopisodameta
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Apesar de estudos do
próprio governo
mostrarem a pouca
eficácia damedida na
economia de energia, os

relógios serão
adiantados em uma
hora a partir de 15 de
outubro. Uma consulta
popular pode ser feita
para saber se os

brasileiros aprovam ou
não sua implementação
nos próximos anos.
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Rock inRio
deumais

forçaàRenca
Manifestações durante o
festival demúsica, com
repercussãomundial,
pesaramnadecisão do
governo federal de

desistir da extinçãoda
reserva, naAmazônia.No
entanto, o debate sobre a
mineraçãona área, entre
oAmapá e oPará, pode
voltar após umaampla
consulta pública.

Uma loja de celulares
num centro comercial
do Cruzeiro foi roubada
por três bandidos
armados. O prejuízo
passou de R$ 15mil.
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Assaltantes
noshopping

Técnica testadanum
pacienteemcomahá15
anospermitea retomada
dealgunssinaisde

consciência.Apesquisa
trazboasperspectivasno
tratamentoapessoasem
estadovegetativo.
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Faixaapagada,riscodobrado

Governo já admite
fracasso da reforma
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