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» CIDA BARBOSA

Serviços públicos de amparo a crianças e adolescentes vítimas de violência no
Distrito Federal carecem de mais estrutura e de maior número de profissionais
para atender a demanda. Especialistas apontam dificuldades, principalmente,
na assistência social. Mas há também trabalhos exemplares, como a escuta
especializada realizada no Centro de Atendimento 18 de Maio, na Asa Sul.
PÁGINA 20

Kleber Sales/CB/D.A Press

Governovaipropornova
CPMFde0,20%e0,40%

Apresentada pelo secretário adjunto da Receita Federal, Marcelo de Sousa Silva, a proposta que o Planalto deve levar ao Congresso taxa em 0,40% os saques e depósitos em dinheiro. E, ainda, em 0,20% as

operações de crédito e débito, sendo que, nesse caso,
para cada lado da operação (pagador e recebedor).
Em diversas ocasiões, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se posicionou contra a recria-

ção de uma espécie de nova CPMF. Ontem, porém,
disse que preferia aguardar a medida, que deve integrar a reforma tributária elaborada pelo governo, para se pronunciar sobre a questão. A ideia do ministro

da Economia, Paulo Guedes, é usar o novo imposto
para substituir, gradualmente, tributos que sufocam
as empresas. A iniciativa, segundo ele, abrirá caminho para a geração de empregos no país. PÁGINA 2

CENSO2020 Edital do IBGE para recrutar 3.210 temporários sai dia 20
PÁGINA 7

Ed Alves/CB/D.A Press

Paísterá25mil
quilômetros
de rodovias
privatizadas
O programa de concessões é ambicioso
e está em andamento. O leilão da
BR 364/365 (MG/GO, deve ocorrer
já no dia 27 deste mês, diz o ministro
da Infraestrutura, Tarcísio Freitas.
Além disso, o processo da BR 101 será
apreciado hoje pelo TCU. Decreto
sobre arbitragem, avalia ele, vai reduzir a
judicialização dos contratos. PÁGINA 7

Orçamentopara
comprarcaçasé
reduzidoem50%
» LEONARDO CAVALCANTI, ENVIADO ESPECIAL

Nadadechuva
nohorizonte...
Projeto mostra
a força das
mulheres na MPB
DIVERSÃO & ARTE, CAPA

O DF completa hoje 100 dias sem chover. O período de seca chegou ao auge, com índices mínimos históricos de
umidade — caiu a 8% em 4 de setembro — e temperaturas elevadas. Tempos difíceis, principalmente para quem
precisa trabalhar debaixo do Sol forte. A previsão é que a estiagem só acabe na última semana de setembro. PÁGINA 22

Homicídios em queda
Dados sobre a violência no Brasil
mostram redução de 10,8% nos
assassinatos, mas número de
estupros bate recorde. PÁGINA 6

O treino da exaustão
Comum entre atletas, a síndrome
de overtraining é combinação de
exercícios em excesso e dieta e
sono ruins. PÁGINA 14

Daniel Santos/Terracap

ENTREVISTA/Gilberto Occhi

Aeródromo será
regularizado
Presidente da Terracap confirma ao
Correio que a estatal retomou as terras
onde funciona o Aeroporto Botelho, em
São Sebastião. A pista será entregue
à Infraero para que seja normatizada
e, depois, privatizada. PÁGINA 17
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Linköping (Suécia) — Corte de recursos
preocupa cúpula militar que veio ao país
europeu para acompanhar os primeiros
testes do Gripen, avião de combate que
reforçará frota da defesa nacional. PÁGINA 6

Polêmica

Denúncias

Carlos Bolsonaro
sob bombardeio

Luis Miranda terá
que se explicar

Declarações do
filho 02 do presidente
são consideradas
afrontas à
democracia até por
aliados do governo.
Vereador culpa
imprensa pela
repercussão. PÁGINA 4

Presidente da
Câmara e cacique
do DEM, Rodrigo
Maia exige que
deputado do DF
preste contas sobre
acusações de
supostos golpes
milionários. PÁGINA 5

