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Moradoresterãoque
pagardenovoporlote
noJardimBotânico

UnB
Vejaalistados
aprovadosna
3ªchamada
dovestibular
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Avidaluta
contraos
burocratas

Lídia (D) tenta conseguir
remédio à base de
canabidiol paraUriel,
que saiu háummêsda
maternidade. Janaína
vive omesmodrama
comSharon, de 1 ano.
Dificuldades para

preencher documentos e
conseguir autorizações
aumentamodrama
dessasmães.
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Surpresana
portadaescola

Ofriocheiode
charmedaSerra
Catarinense

MichelTemer e a
primeira-dama,Marcela,

forambuscar
Michelzinho, 7 anos, no
1º dia de aula num
colégio do Lago Sul.
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Rodrigo Nunes/Esp. CB/D.A Press

CAPA E PÁGINAS 2 A 7

OTribunalde JustiçadoDFdecidiuque
pertenceàTerracapaetapa2do Jardim
Botânico. Na área, há cinco condomí-
nios: Estância Jardim Botânico, Jar-
dim Botânico 1, Jardim BotânicoVI,

Mirante das Paineiras e Jardim das
Paineiras. Moradores tentavam pro-
var que as terras, onde hoje existem
1.225 lotes, haviam sido compradas, e
não invadidas. Com a decisão, oTJDF

põe fim a umadisputa judicial que se
arrastava desde 2008. Como não ca-
be mais recurso no processo, as fa-
mílias terão de comprar os terrenos
diretamente da Terracap, que espera

arrecadar até R$ 250 milhões com a
venda. “É uma área muito extensa e
não pode continuar na irregularida-
de”, diz o presidente da estatal, Júlio
César deAzevedoReis.

PPÁÁGGIINNAA 2222

Ódioebarbárienaigreja
Oassassinato do padre JacquesHamel (fotomenor), no norte da França,
causou revolta e reações em todo omundo. Os jihadistas entraramno templo,
fizeram reféns e degolaram o sacerdote antes de seremmortos pela polícia. O
papa disse estar horrorizado como ato. Já o presidente francês chamou a ação
de “ataque terrorista ignóbil”. PÁGINA 12
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Créditode
R$3,8bi

paraacasa
própria
Linha de financiamento

da Caixa beneficia trabalhadores
com aomenos três anos de FGTS.

No total, R$ 1,8 bilhão irão
para a compra de imóveis de
até R$ 225mil. O restante,
paramoradiasmais caras,

de até R$ 750mil.
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PF indicia
Paulo Bernardo
por corrupção

Jornalistahavia
sofridoatentado

Ex-ministro é acusado de receber
R$ 7,2milhões de esquema
criminoso que teria lesado
emR$ 100milhões servidores
públicos endividados com
empréstimo consignado.

Executado a tiros no
domingo em Santo

Antônio do Descoberto,
JoãoMiranda, dono de um
site, teve o carro incendiado

no início do ano.
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Diaulas sai do
MP para oTJDF
Promotor que se notabilizou
por atuação na área da
saúde e na defesa dos
direitos dos transexuais,

Diaulas Ribeiro foi nomeado
desembargador, ontem,
após ser indicado pelos
colegas em lista tríplice.

A força
dabeleza
Eles cansam de receber

elogios e cantadas. Mas a
cara séria, o profissionalismo
e a farda logo espantam os

“saidinhos”. Bonitos e
elegantes, homens e

mulheres da PM do DF
chamama atenção nas ruas.

PÁGINA 26

Solidariedadeà

vilacariocaDesastrenoar
daRio2016

Dois caçasdaMarinha treinavampara a segurançadas
Olimpíadasquandocolidiram.Umdeles conseguiu voltar

àbase epousar.Ooutro caiunomar emSaquarema
(foto).Opiloto se ejetoudaaeronave enãohavia sido
encontradoaté o fechamentodesta edição. PÁGINA3

Atletas brasileiros e representantes
de delegações internacionais
minimizam críticas às instalações.
Muitos lembram que em outras
Olimpíadas e competições houve
problemas semelhantes em prédios
e quartos. PÁGINA 18
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