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A rampa é do povo
Em uma cerimônia repleta de simbolismos, o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou o
terceiro mandato no mais alto cargo da República. Fez questão de mostrar que o Brasil inaugura

um novo tempo — mais democrático, mais inclusivo, com menos ódio e mais tolerância. E, na
volta ao Palácio do Planalto, protagonizou um
gesto para traduzir suas palavras. Subiu a rampa

do edifício projetado por Niemeyer acompanhado de cidadãos brasileiros, em uma forte síntese
da diversidade da nossa nação. Na ausência de
Jair Bolsonaro, Lula recebeu a faixa presidencial

da catadora negra Aline Sousa. Em uma das várias críticas ao governo do antecessor, Lula disse
que se empenhará para reconstruir o país após
um “projeto de destruição nacional”.

“Revogaço” de atos de Bolsonaro atinge armas e munição e o garimpo ilegal em terras indígenas
Novo governo assina MP que prorroga isenção de PIS/Cofins para segurar preço de combustíveis
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Democracia para sempre / No Congresso, Lula, com os
líderes do Legislativo e do Judiciário, elogiou o sistema eleitoral

Mulheres na Esplanada / Presidente deu posse, no Planalto,

Trilha musical do domingo / Lula beija Janja no palco do

aos 37 integrantes da sua equipe, entre os quais, 11 ministras

Festival do Futuro: 60 artistas para marcar a festa da posse
AFP
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Ibaneis aposta no
diálogo e na unificação
No discurso, ontem, na Câmara Legislativa, o governador
reeleito disse acreditar num relacionamento harmônico
com o presidente Lula. Ibaneis Rocha (MDB) apontou que
a área da Saúde terá tratamento especial na nova gestão.
“Será a prioridade zero”, afirmou. Ele elogiou a ação das
forças de segurança do DF, que garantiram a tranquilidade
na festa de posse do novo ocupante do Palácio do Planalto.

Denise Rothenburg

Ana Maria Campos

As contas de Haddad e Tebet
para reconstruir ministérios.

Ibaneis Rocha já começou a construir
a aproximação com o governo de Lula.

Arma especial
intercepta drone

Luiz Carlos Azedo
Posse de Lula representa o resgate
do poder civil no governo federal.

Ana Dubeux
Restaurantes que se tornaram point da
esquerda em BSB registram movimento alto.

Um agente da PF utilizou
uma DroneGun Tactical
para derrubar um drone que
sobrevoou a Esplanada
dos Ministérios, ontem.
A arma possui tecnologia
que permite interromper
a frequência e assumir o
controle do aparelho.
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