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Embuscadaflauta‘perdida’
SérgioMoraes, 38 anos, herdouo
instrumento deAltamiroCarrilho,
umdosmestres do chorinhono
país. Flauta de estimação sumiu
após shownoClube doChoro.

PÁGINA 24

Expectativadosmoradoresnos condomíniosda
Etapa2do JardimBotânico, após adecisãodoTJDFde
quea áreapertence àTerracap, é comopreçoquea
empresa vai estabelecer paraos lotes. Se a estatal

seguir opadrão adotadonoúltimoprocesso, realizado
em2007, os imóveis custarão cercadeR$180mil.

InvestigaçãodaPFsobre
aviãodoacidenteemque
morreuEduardoCampos
conclui que“dono”da

aeronavecaptavapropina
paraoex-governador.

PÁGINA 5

Uniãooferece28imóveis
Entre as ofertas estão apartamentos funcionais nas asas
Norte e Sul, no Cruzeiro e lotes no Lago Sul e Guará, a

partir de R$ 386mil, sem leilão.
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Ummergulhoparaahistória

Iraquedribla
asadversidades
O país abre o futebol da

Rio-2016 contra a Dinamarca, em
Brasília. Na história da Seleção, um
país devastado e o terror nasmãos

do filho de Saddam.

Basquete
ficasemVarejão

Contundido, o experiente pivô do
Golden State Warriors desfalcará a
Seleção brasileira no Rio. Felício, do

Chicago Bulls, herdou a vaga.

Fabricantedecampeões
Guilherme Lopes cuida da preparação física
de Natália (tênis em cadeira de rodas) e
Jady (paraciclismo). As duas são esperanças de
medalhas para o Brasil nas Paralimpíadas.

PPÁÁGGIINNAASS 1188AA 2200

Principais saltadores do país, os brasilienses Hugo Parisi e Cesar Castro vão disputar as Olimpíadas
pela quarta vez. Os dois viraram referência namodalidade para centenas de jovens atletas.

Sobroupara
osaposentados

Dívida de beneficiários do INSS combancos bate recorde
Eles devemquase R$ 100 bilhões no crédito consignado
Muitos tomamempréstimos após pressão de familiares
NoDF, 30,3%dasagressões a idosos têmaver comdinheiro
PPÁÁGGIINNAA 1100

Umaestrela
emação
Atrizbrasileiramais festejada
nocenário internacional
naatualidade,AliceBraga
voltaàtevênasérie

A rainha do Suleàstelonas
emEntre idas e vindas.

DIVERSÃO&ARTE, CAPA

Edge,daFord:
um gigante

cheio de estilo
CAPA, PÁGINAS 2 E 3

EdsonNascimento,66anos,
recorreuaempréstimos
consignadosparapagar

dívidasecomprar remédios

Principal cabo eleitoral de Hillary Clinton na corrida à

Casa Branca, Barack Obama discursou ontem à noite na

convenção que oficializará a candidatura democrata.

Sob intensos aplausos, o presidente elogioumuito a sua

ex-secretária de Estado e criticou a inexperiência e a postura

impulsiva do republicano DonaldTrump. Hillary encerra

hoje o encontro do Partido Democrata. PÁGINA 14

Comabênção

deObama
Antonio Cunha/CB/D.A Press

Drew Angerer/AFP

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Edy Amaro/Esp. CB/D.A Press
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