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Em entrevista ao programa CB.Poder, parceria do
CCoorrrreeiioo com a TV Brasília, Anderson Torres disse
que, por conta das investidas de criminosos, o uso
de celular viroumotivo de preocupação para a se-
gurança pública no Distrito Federal. Além do
combate ao crime contra o patrimônio, ele tam-
bém falou sobre feminicídio, defendeu as escolas
militarizadas e reajuste para policiais e bombeiros.
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São quase 7mil vagas em 20 seleções. Entre elas, a de diplomata,
que tem salário de R$ 19.199; e a de analista censitário, R$ 4.200.

Secretário deSegurançaafirmaque smartphonedavítima
aparece comomotivaçãodo crimeem80%dos latrocínios
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Para afastar os riscos de
uma paralisação, governo
suspendeu a tabela do
frete, rejeitada pela
categoria. Ministro da
Infraestrutura se reunirá
hoje com lideranças dos
transportadores para
discutir reivindicações.
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AtelapolêmicadeFatihAkin
Premiado emCannes eBerlim, o diretor
alemão traz novapolêmica às telas. Em

entrevista aRicardoDaehn, ele fala sobreO
barLuvaDourada. DIVERSÃO&ARTE, PÁGINA 6
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mulheresnorock

Urgência
emobras
ADF-001,umasdasrodovias
mais perigosas da capital,
terá um trechode 8,2km,
emBrazlândia, reformado
em180dias. As obras foram
autorizadas ontempelo
governador IbaneisRocha.
OchefedoBuriti também
visitou, comempresários, o
TeatroNacional (foto). Eles
discutiramestratégias para
reabriroespaço.
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SaquedeR$500

noFGTS
Pelas novas regras que o governo vai
anunciar amanhã, o valor acimadeve
ser omáximoque o cotista poderá
retirar do FundodeGarantia este ano.
Já os saques doPIS/Pasep começam

naquinta-feira. PÁGINA 6

Cassi
sobvigilância
Por determinaçãodaANS,
o planode saúdedos

funcionários doBancodoBrasil
serámonitoradopor umanova
diretora fiscal. Amedida foi
tomadadevido aos sucessivos
deficits de caixa.PÁGINA 7

Governo age para deixar
ogásmaisbarato

PlanoreduzparticipaçãodaPetrobrasno
setoreaumentaconcorrência.PÁGINA 7

Previdência blindada contra
polêmicasdeBolsonaro
Declarações, avaliamdeputados, não vão
influir na votação daPEC.PÁGINAS 3 E 4
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Ana Rayssa/CB/D.A Press

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Cesar Greco/Agência Palmeiras

Étempode
mata-mata
Brasileiros
estreiamhoje
nas oitavas da
Libertadores.
Palmeiras, de
Felipão, encara
oGodoyCruz.
Cruzeiro pega o
River Plate.
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