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Que Hiroshima

nãoserepita
Em visita à cidade japonesa bombardeada
pelos EUA na Segunda Guerra, Barack Obama
pediu um mundo sem armas nucleares e
cumprimentou sobreviventes (D).
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Medida dá transparência a procedimentos envolvendo
pessoas com prerrogativa de foro, mas não fere

sigilo de conteúdo nem vale para mandados de prisão
e de busca e apreensão.
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Militaressão
condenadospor
OperaçãoCondor

Grávidasquecomemfrutas
turbinamocérebrodos filhos

Ex-ditador argentino e
coronel uruguaio

receberam pena de 20 e
25 anos de prisão,

respectivamente, em
julgamento por crimes

praticados na repressão.
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Previdênciade
estadosedoDF
estáameaçada

O aviso foi dado pelo
TCU: sem reforma,

sistema terá um deficit
de R$ 2,8 trilhões até
2079. Servidores de

municípios também
serão afetados.
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Aextrema
covardiados
crimescontra
amulher
Uma mulher é estuprada a cada 11 minutos no Brasil.Porém,foi preciso que o caso da jovem de
16 anos,covardemente violentada por cerca de 33 homens no Rio,corresse o mundo para que o
país admitisse sua face mais perversa.“É um absurdo que em pleno século 21 tenhamos que
conviver com crimes bárbaros como esse”,lamentou o presidente em exercício,Michel Temer,que
prometeu criar um departamento para crimes de gênero na PF.Ontem,a vítima prestou novo
depoimento e agradeceu as mensagens de solidariedade.Quatro suspeitos foram identificados.

“Nãodóioútero,esimaalma”
“Eumesintoumlixohoje”

Depoimentoda jovemestuprada:
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Luiz Estevão é condenado por crime ambiental
Preso desde março por desvio de verbas do TRT de São Paulo, ele foi apenado em 1 ano e 2 meses de detenção por outro delito: danos em Área de Preservação Permanente no Paranoá. PÁGINA 18
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No ar coma
novela Êta
mundo bom!, o
ator comenta o
sucesso e relembra
os tempos de teatro
amador no Espaço
Cultural Renato
Russo, da 508 Sul.

DIVERSÃO& ARTE, CAPA

Umnovenas
suas ligações
A partir de amanhã,

será preciso acrescentar
o dígito 9 em chamadas
para celulares do DF

e de Goiás.
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