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Segurança reforçada empontos estratégicos da
cidade, operações para simular reação a ataque
terrorista, treino de atletas, chegada de turistas,
ruas enfeitadas e torcedores que não veemahora
de os Jogos começarem.Na capital da República,
já se respiraOlimpíada por toda parte. OMané
Garrincha será palco de 10 partidas de futebol.
A primeira, na próxima quinta-feira, entre
a Seleção Brasileira, deNeymar&Cia.,
e os bafana bafana da África do Sul.

“Soubomem
plantar coisas”
Não é apenas o futebol
que embala o zagueiro
TerciusMalepe, da

África do Sul, primeira
adversária doBrasil.
“Quero estudar gestão
do agronegócio”, conta.

Presosuspeito
de terrorismo

ChaerKalaoun,34anos,
foidetidopelaPolícia
FederalnoRio.

Brasileiro,descendente
de libaneses, eleé

suspeitode ligaçõescom
ogrupoEstado Islâmico.
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Grito contra

oassédio
Estudantes de jornalismo

e publicidade
desenvolvem campanhas
para denunciar abusos

sexual e moral.
Produções podem ser
vistas em jornais, na
televisão e na internet.

PÁGINA 20

Condomínio

negociado
OMinistério Público vai

acompanhar a
negociação entre o GDF e
osmoradores do Setor
Jardim Botânico, após a
Justiça considerar a terra
pública. Promotoria
defende a adoção de
preços demercado na
venda direta dos lotes.

Saravá,

Vinicius
Toquinho, Wanda Sá,
Quarteto em Cy e
Carlos Lyra cantam
sucessos do poetinha.
Emais: Buchecha
agita orla. E Anitta
incendeia arraial.

PÁGINAS 18 A 21

Reprodução/Internet

Um amigo
gigante

Cinco anos
depois de Tintim,
Steven Spielberg
volta às telas com
uma aventura

infantil de tirar o
fôlego da garotada.

PÁGINA 33

Mar inspira
chefs à beira
do Paranoá

FavasContadas

PÁGINAS 10 E 11

Trá-trá-trá da
metralhadora
anima a cidade

Sonsdanoite

PÁGINAS 22 E 23

Laudo da PF
diz que Lula

orientouobra
em Atibaia

Hillary pede
união para

derrotar Trump

CozinhagourmetquecustouR$252mil
—e teria sido feita conformeorientações
dopetista ededonaMarisa—reforça
suspeitasdeque sítio reformadopor
empreiteiras, no interiordeSãoPaulo,
pertenceaoex-presidente. Lula, que
nega serodonodapropriedade,

apresentouqueixaàONUnaqual sediz
perseguidopelo juiz SérgioMoro.

PÁGINA 12

FilippoMonteforte/AFP

Justin Sullivan/AFP

“Forçaspoderosas ameaçamnos
dividir”, disseaex-secretáriade

Estado, aodiscursarnacerimôniaem
que foinomeadacandidatadoPartido
Democrata àCasaBranca.Primeira
mulher comchances reaisdechegar à
PresidênciadosEUA, ela conclamou
osamericanosa“trabalharem juntos”

para superardesafios.

Francisco cai e
assusta católicos

PÁGINA 13

Papasedirigiaaoaltarparacelebrar
missa,naPolônia,quandosofreuotombo
—semgravidade—eprecisoudeajuda
parase levantar.Logodepois,prosseguiu
comacerimôniasemproblemas.

Bombeiros retiram teste
para provar virgindade

PorordemdogovernadorRollemberg,
corporaçãomodificaeditalde

concurso.Candidatascomhímen
íntegrodeverãoapresentarapenasum
laudoqueatestecondições saudáveis

na regiãopélvica.

EIXO CAPITAL, PÁGINA 20

Erdogan mira o
Exército após

calar a imprensa
PÁGINA 13
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Rodrigo Nunes/Esp. CB/D.A Press
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