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Vizinhomatapaie
filhoemcondomínio

“O teto da Previdência tem
de ser igual para todo mundo”

Secretário-geral da Presidência, Moreira Franco afirma que o atual sistema de aposentadorias acentua a desigualdade no país.

“APrevidência éumaespécie deRobinHoodàs avessas. Ele tiravados ricos para dar aos pobres.O sistemaprevidenciário brasileiro tira

dos pobres para dar aos ricos”, destaca, ao insistir que a aprovação da reforma levará o Brasil em direção ao equilíbrio fiscal e a um

círculo virtuoso.“Naeconomia, a expectativa émuito forte”, acrescenta. Paraoministro, é impossível qualquer sociedademanter um

sistemacomas características e regras comoasbrasileiras.“Oobjetivodogovernoé recuperar a capacidadede investimentos”, conclui.

ENTREVISTA// MOREIRAFRANCO
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»LEONARDOCAVALCANTI »LUIZCARLOSAZEDO »PAULODETARSOLYRA »VICENTENUNES

A polícia prende em flagrante o segurança doMinistério Público Federal Roney Ramalho Sereno no
Jardim Botânico. Ele estava num bar uma hora depois do crime. Uma lixeira foi o motivo da tragédia
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Alckminassume
comandodo
PSDB deolho
noPlanalto

Mudançasna reforma
trabalhistaempacam

ApesardabrigaentremilitantesdoDF,convenção
nacionaldopartido fortaleceogovernadordeSãoPaulo,

queadotadiscursopesadocontraoPT:“Asurnas
condenarãoLulapelodesgoverno,pelos14milhõesde
desempregados.Ele jogoubrasileiroscontrabrasileiros”.

Na Candangolândia, berço da capital do país, um
cantinho guarda o que há demais puro da cultura
nordestina no Planalto Central. O espaço abriga
objetos garimpados entre os nove estados que formam
a região. O Instituto Orgulho de Ser Nordestino foi
criado, há 30 anos, pelo poeta Affonso Gomes. PÁGINA 28

Onordeste
brasiliense

Bollywood,
aterrado

cinemaindiano
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Fimdeano,tem
festanafirma!

TRABALHO

Invasõesresistemnacapital
Numa das áreas mais nobres do Plano Piloto, o

Noroeste, a favela Cerrado ocupa o que deveria ser
o Parque Ecológico Burle Marx. PÁGINAS 24 E 25
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TrumpfazEUAperderem
espaçocomomediadores
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Meu trabalho,
minhavida!
Brasiliensesdesistemdo
empregoformal parase
aventuraremnovas
profissõesquelhes
oferecemmaisalegria.
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Por umamoda

sustentável

CCoorrrreeiioo acumula
prêmiosem2017
O resultado do trabalho jornalístico
doCorreio Braziliense se traduz no
reconhecimento de entidades
nacionais e internacionais que
destacam a qualidade, o rigor e a
dedicação diária da equipe. PÁGINA 6
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Aproveite as férias

diantedaTV
PÁGINAS 32 A 35

MMaarrcceelloo FFeerrrreeiirraa//CCBB//DD..AA PPrreessss

Bárbara Cabral/Esp.CB/D.A. Press

Minervino Junior/CB/D.A Press


