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Num depoimento emocionado, Ana Karina de Macedo, viúva de Anderson Ferreira de Aguiar e mãe

de Rafael Macedo, acusa Roney Ramalho Sereno, segurança do Ministério Público Federal, de pla-

nejar o crime. “Eles foram assassinados covardemente, brutalmente, de forma premeditada.” De

acordo com Ana Karina, desde que Sereno chegou ao condomínio no Jardim Botânico, ele demons-

trava um comportamento de conflito com os vizinhos. Cerca de 100 pessoas participaram ontem

do velório e do enterro das vítimas. O clima era de comoção e de revolta. A prisão preventiva do

acusado foi decretada pela Justiça. Ele será transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda.

Negócios
Volkswagenquer

crescer40%
Presidente damontadora, Pablo Di Si,
mostra-se confiante na retomada do
crescimento brasileiro. “Contamos com

umplano de investimentos de R$ 7 bilhões
a serem aplicados até 2020”, prevê. Nesse
período, 20modelos serão lançados.
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Amazoninvesteemparcerias
Portal de serviços passa a vender
ferramentas e até materiais de
construção, entre outros itens.

Temer corre
contra o

tempo para
votar reforma

PEC da Previdência deve começar a
ser discutida na próxima quinta-feira.
As negociações do governo com os
parlamentares avançam. O relator,

deputado ArthurMaia (PPS-BA), avalia que
hoje o Planalto tem cerca de 290 votos—
são necessários 308 para aprovar as
mudanças no sistema previdenciário.

Vítimas daTAM
receberão R$ 30 mi
Uma década depois domaior acidente aéreo
no Brasil, 70 famílias ganharão indenização
da Airbus, fabricante francesa da aeronave
que explodiu após se chocar contra um

prédio, minutos depois da aterrissagem em
São Paulo, matando 199 pessoas.

ADelegacia deRepressão aRoubos e
Furtos (DRF) deflagrou aOperação
Icarus e prendeu integrantes de uma
organização criminosa que atuava, no
AeroportodeBrasília,no furtodecelulares
e tablets que eramdesviados e vendidos
naFeira dos Importados. PÁGINA 18

A trajetória de um dos principais
nomes de Hollywood e precursor do
cinema digital é contada em livro.
Entre os destaques, estão a saga de
Star wars,que estreia novo filme
(Os últimos Jedi) na próxima quinta,
e o clássico Indiana Jones.

Furtava celular e

vendianafeira

O indomávelmago

GeorgeLucas
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DIVERSÃO& ARTE, CAPA

As decorações começam a se
espalhar por vários pontos do
Distrito Federal, como aVila de
Natal, no Lago Sul. A partir da
segunda quinzena, será a vez de
os pontos turísticos da cidade
entraremno climadopapai-noel.

A cidade se ilumina

paraoNatal
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Cidadão honorário de
Brasília e apaixonado
pela capital, teve uma
carreira irretocável
na profissão. O jurista

morreu, ontem,
aos 87 anos. Deixa
mulher, nove filhos,

23 netos e três bisnetos.

Maurício de
CamposBastos,

advogado

Monique Renne/Esp. CB/D.A Press

Copa2018
Petkovic: Sérvia
podesurpreender
Ex-jogador e ídolode

grandes clubesbrasileiros,
Pet acredita que, se a seleção
de seupaís aproveitar as
bolas aéreas contra oBrasil,
temchancesde se classificar.

Jerusalém
Líderes israelensee
turco trocamataques
BenjamimNetanyahu e

RecepErdoganbatemboca
às vésperas de reunião para
discutir a decisão deTrump,
que reconhece a cidade
comoa capital de Israel.
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ONU
Mercadoescravo
emplenoséculo21
Levantamento dasNações
Unidas revela os números
da escravidãomoderna e as
dificuldades para erradicar
essa exploração até 2025.
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Mulhernegraviveem
perigonoDF,alertaUnesco
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RecuperaçãolentadoPIB
podegerardécadaperdida

Luis Nova/Esp. CB/D.A Press
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PCDF/Divulgação

Bárbara Cabral/Esp.CB/D.A. Press

Polícia investigaparticipaçãodemenor namorte depesquisador daUnB
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“Eleestava
esperando
meumarido
emeufilho”
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OBITUÁRIO


