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Orçamentode2018coloca
CâmaraeGDFemguerra

Emsessãomarcada por bate-boca e
troca de xingamentos, distritais
adiaram, pela segunda vez, a vota-
ção da Lei Orçamentária Anual

(LOA), proposta que fixa as receitas
e asdespesasdogovernodoDistrito
Federal paraoanoquevem.Por trás
da briga estão as eleições de 2018. A

oposição não quer dar sinal verde
paraousodeR$1,2bilhãoemobras,
alegando que vai favorecer preten-
sões eleitorais de Rodrigo Rollem-

berg. Nomeio da disputa de egos e
da campanha antecipada, quem
sairá perdendo, como sempre, será
a população. PÁGINA 21

Impasseameaçadeixarogovernosemdinheiropara investir emobrasem2018

ConcursodaAbinficacomCebraspe:300vagasesaláriodeatéR$16.620
PÁGINA 8

AmauriSegalla
Ex-presidente da Nestlé, Ivan Zurita
articula volta ao mercado. PÁGINA 11

AnaMariaCampos
Joe Valle e Rollemberg travam embates
cada vez mais acirrados. PÁGINA 20

Comércio
esperamais
de850milno
fimdesemana

Os lojistaspreveem
shoppingse ruas lotadas
paraascomprasdeNatal.
MariaLúciaRodrigues

escolheuontempresentes
paraa família. Edeua

dica: “Pesquisei omáximo
possívelantesdegastar.
Nãosaioporaí semantes

olharbastante”.

PÁGINA 20

AntonioTemóteo
Sem reforma, Selic pode não cair
0,25 no início de 2018. PÁGINA 8

DeniseRothenburg
Álvaro Dias queria Reguffe como

vice na chapa. PÁGINA 3

ReinaldoAzevedo
Condenado, Lula ficará inelegível
e solto. Poderia ser pior. PÁGINA 4

LuizCarlosAzedo
Será mais difícil aprovar a reforma

em ano eleitoral. PÁGINA 2

Depoisdo
Carnaval, tem
Previdência

Estevãovaià
JustiçaFederal
Senador cassado chegou algemado para a
audiência de um processo sobre a falsifi-
cação de documentos de obras no aeropor-
to de Fortaleza. Ele retornou à Papuda,
onde cumpre pena, após se encontrar com
familiares no tribunal. PÁGINA 19

Odramadeum
homeminocente
Preso injustamente no lugar do irmão, Jef-
ferson da Silva comemora a liberdade com
a família. Mas os 18 dias em que ficou na
Papuda foram degradantes. Com proble-
mas mentais, ele foi agredido por outros
presos. PÁGINA 21

Governo remarca para 19 de fevereiro o
início da votação da reforma.OPalácio do
Planalto avalia que terá tempopara explicar
asmudanças à sociedade e reunir até 330
votos favoráveis.Mercado reagiu com

cautela ao adiamento. PÁGINA 2

Otironopeitode
ChicoMendes

Hoje faz29anos
queoambientalista,
apesardo riscode
sermorto, foi

passaroaniversário
coma família.

PÁGINA 5

Onovocaçador
douniverso

Desenvolvida pela
Google para aNasa,
tecnologia achou
mais planetas nos
sistemas solares

Kepler-90 eKepler-80.

PÁGINA 16

Novoexecutivodos
DiáriosAssociados
Mineiro, GuilhermeMachado
tem58 anos, está no grupo
há 32 e sempre ocupou
cargos estratégicos. PÁGINA 5

Brigadegigantesnofastfood
Com 600 lojas no Brasil e de olho na

ampliação domercado, Burger King abre
capital na Bolsa de São Paulo. Outras
redes também planejam expansão para

conter a concorrente.
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Elasmandam

no sertanejo!
Embaladas pelo sucesso em todooBrasil,
MaríliaMendonça eMaiara&Maraisa se
reúnememBrasília para o showaFesta das
patroas.Motel, 10% e Sorte que cê beija bem
são sucessos garantidos no repertório.

Favas
contadas
Delícias da
Argentina
invadem

os shoppings
de Brasília

Sons
danoite
Discípulo de

Dominguinhos,
Mestrinho
festeja o

Dia do Forró
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