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Ao CB.Poder, o secretário de Economia, André
Clemente, explicou o projeto de lei enviado à
Câmara Legislativa alterando a alíquota do imposto
de 14 itens, entre eles alimentos. A medida, segundo
Clemente, reforça o combate à carestia na capital,
iniciado com a redução do tributo dos combustíveis,
aprovado na semana passada. O secretário falou
também sobre os impactos da vacinação na
economia brasiliense e sobre concursos. PÁGINA 13
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NAONU
Bolsonaro
entrecrisese
expectativas
No discurso de hoje, em Nova York,

presidente deverá focar em questões
como meio ambiente e pandemia, mas
voltado, principalmente, para sua base
de apoio. Especialistas acreditam que
temas como desmatamento, falta de

energia e inflação serão minimizados.
Em encontro com o premiê britânico

Boris Johnson (foto), Bolsonaro
confirmou que ainda não se vacinou.

PÁGINA 2

Os estrangeiros de 33 nações, inclusive
o Brasil, que exibirem comprovante do
ciclo completo da imunização, além de
teste negativo para a covid-19 feito até
72 horas antes do embarque, poderão

ingressar no país. Medida começa a valer
no início de novembro. PÁGINA 9

Retomadado
mantosagrado
GlicériaTupinambá (foto)
reconstituiu a vestimenta
dos índios da etnia, levada

pelos europeus para formar
coleções reais. O processo

de retomada do objeto
ritual é exibido em

exposição apresentada na
Galeria Fayga Ostrower, da

Funarte, em Brasília.

PÁGINA 22

Brasileirovacinado
poderáentrarnosEUA

Calor sem

trégua
A chegada da primavera traz esperança de chuva para sábado, no DF, mas

até lá, a previsão do Inmet é de novo recorde, com a temperatura

passando dos 35,6ºC e aumentando o risco de incêndios florestais, que

desde o dia 1º, atingiram 5,17 mil hectares. Com o calor, os brasilienses

aproveitam para curtir as belas paisagens do pôr do sol.PÁGINA17
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Apresentação
de relatório
final éadiada

Relator Renan
Calheiros estima
que documento
será entregue na

segunda quinzena
de outubro.

Comissão quer
investigar novos

detalhes.
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Acartada
deDoria

noPlanalto
Governador de São

Paulo confirma,
em Brasília, que

disputará as
prévias tucanas
à Presidência.
Estratégia, se

aprovada, é atacar
Bolsonaro e Lula.

Alan Santos/PR

Carlos Vieira/CB/D.A Press
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De janeiro a 1º de julho
deste ano, o DF registrou a
morte de 17 mulheres em

decorrência de gênero.
Número representa 64%

das pessoas do sexo
feminino assassinadas
no período.PÁGINA 16

FEMINICÍDIO

As semifinais do torneio
continental começam hoje, às
21h30, no Allianz Parque, em
São Paulo, com jogão entre o
vice e o líder do Brasileirão.

Atual campeão da América, o
time alviverde terá pela frente
um Galo confiante na força da

dupla Hulk e Diego Costa.
PÁGINA 19

LIBERTADORES

Começahojeavacinaçãoparajovensapartir
dos13anos
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Ed Alves/CB/D.A Press

A possibilidade de a Evergrande, a segunda maior
empresa chinesa, dar calote em seus credores dei-
xou o mundo em alerta sobre uma eventual desace-
leração da economia do país asiático. Forte na cons-

trução civil, o conglomerado tem dívidas de US$ 300
bilhões. Os sinais da crise provocaram queda das
bolsas. O índice Dow Jones, em NovaYork, recuou
1,79%, e a bolsa de tecnologia Nasdaq, 2,17%. No

Brasil, o reflexo foi imediato: o Ibovespa desabou
2,33%. Uma derrocada da gigante derrubaria o pre-
ço de commodities como o minério de ferro, atin-
gindo em cheio as exportações brasileiras. Analistas

avaliam que a intensidade deste“terremoto” — mui-
tos compararam este caso com a quebra do banco
Lehmann Brothers, em 2008 — vai depender da
atuaçãoedadisposiçãodeajudardogovernochinês.


