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Previdênciaficará,outra
vez,nasmãosdoCentrão

Correio ganha
prêmio na Espanha
OIEBusinessSchool considerou
a cobertura econômica
do jornal comoamelhorda
região ibero-americana.
RepresentandooCorreio, o
editor executivoVicenteNunes
recebeuahonraria ontem,
emMadri. PÁGINA 6

Apagãodeixaoito
cidadesdoDFnoescuro
Aquedade energia começou às 21h49,

e a luz voltou às 23h20.Taguatinga, Ceilândia,
Samambaia,Vicente Pires, Guará, Águas

Claras, Candangolândia eNúcleoBandeirante
foramatingidas. O apagão chegou ainda ao
Entorno. Segundo aCEB, houveproblemas

no sistemadeFurnas. PÁGINA 6

Empronunciamento àNação, Bolsonaro agradeceuo comprometimen-
to dopresidente daCâmara, RodrigoMaia, na aprovaçãodoparecer de
admissibilidadeda reformadaPrevidêncianaComissãodeConstituição
e Justiça (CCJ).O gesto é importante. Afinal, logo após encerrada a vota-
ção,Maia voltou a cobrar empenhodo governona articulação política.
Apesar doplacar folgado, 48 votos a 18, a proposta só seguiu adiante de-
pois de umacordo compartidos de centro, o que levou à retirada de al-
guns pontos que não influenciamna economia de R$ 1 trilhão, em 10
anos,metadoPlanalto comasmudançasnas regrasdas aposentadorias.
A partir da Comissão Especial, criada ontemporMaia, deputados do
Centrão devemaumentar o graude exigência nas negociações. Se o go-
vernonãoacertarosponteiroscomosparlamentares, égrandeoriscode
aproposta sercompletamentedesfiguradaantesdechegaraoPlenário.

Ministro nomeia PMsde
SãoPaulo para comandar
o Instituto ChicoMendes

Denovo,Mourão sedesvia,
semrevidar, de ataquesdo
vereadorCarlosBolsonaro

Depoisque
achuva
passar...

Agefis acaba.
Secretaria terá

novas regras

Momento de
priorizar
Suplemento

especialdoCorreio
detalhaos temas
debatidosno

FórumNacionalde
PolíticasdeSaúde
emOncologia.

Inovação
Aciência
quelêos

pensamentos
Tecnologia
desenvolvida
nosEUAtraduz
empalavrasa

atividadecerebral
decérebrosde
pacientescom
ELAouvítimade
derrames.

PÁGINA 14

JUSTIÇA
STFproíbe
ofertasde
“curagay”
Aministra

CármenLúcia
cassou a liminar
quepermitia o
“tratamento”,
criticadopor
grupos LGBTs e
tambémpor
psicólogos.

PÁGINA 3

Distritais aprovaram o projeto que transforma
a Agência de Fiscalização em Secretaria de
Proteção da OrdemUrbanística, o DF Legal.
A mudança era promessa de campanha do

governador Ibaneis. Emenda de deputado criou
protocolo para humanizar as ações de retiradas.

PÁGINA 17

A sequência de chuvas fortes em abril fez a

Defesa Civil interditar pelomenos uma casa

por dia no Distrito Federal. Há 41 áreas de

risco na cidade, emuitas residências nesses

locais ficam alagadas e têm problemas

com infiltrações. Nas ruas, equipamentos

urbanos, como pontes e viadutos,

também sofrem como excesso de água.

O engenheiro civil Dickran Berberian (foto)

alerta para a degradação do concreto pela

cidade, como na tesourinha da 203/204 Sul.

PÁGINA 18

PPÁÁGGIINNAASS 22 AA 44

Diversãodaresistência/Brasiliensesdevárias idades se
reúnem,às segundas-feiras, noClubedoGamão,naAsaSul. Além
dodesafiodo jogoclássico, eles contamhistórias ebatempapo.
Partidasde trucoedominó tambématraemfãspeloDF. PÁGINA 22

Complicou!
Flamengoperde
por2 x1paraaLDU,
emQuito, e terá
quedecidir vaga
nasoitavasde final
daLibertadores
contra oPeñarol,
emMontevidéu.
PÁGINA 16
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