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Religiosos
perderão o
passaporte

diplomático

Umpapanoinferno
Depois de uma onda de críticas pela
concessão de oito documentos a

líderes de uma igreja evangélica e seus
familiares, o Itamaraty vai cancelar
esses passaportes especiais. Também
não serámais concedido o benefício a
representantes de entidades religiosas.

PÁGINA 5

Doentes buscam
tratamento de

saúde na Justiça
Empoucomais de seismeses,
chegou a 1.041 a quantidade de

processos de pacientes da redepública
doDFque recorrema tribunais para
resolver problemas, como falta de
medicamentos. Esse número
equivale a 69%do total de casos
registrados no anopassado.

PÁGINA 19

Criseatingeabrigosdeanimais

S.O.S.Bichos

Associações que cuidam de cães e
gatos abandonados ou que sofreram
maus-tratos pedem ajuda para pagar

os tratamentos.

PÁGINA 22

Governomiracomprana internet

Mais imposto

A equipe econômica reavalia a isenção
de aquisições até US$ 50 em sites
estrangeiros com cartões de crédito.

PÁGINA 7

Câmara
Temersanciona
reajustedeservidor

Gasolina
Tanquecheioem
3vezessem juros

Polícia
Aumentode37%
paraevitargreve

Pagamento será feito em parcelas:
servidores da Casa receberão 5,5%
neste ano, 5% em 2017, 4,8% em
2018 e 4,5% em 2019.

Governo cede à pressão de
delegados da PF, que ameaçavam
parar durante as Olimpíadas, e
garante aumento a partir de janeiro.

Quedanaprocurapor combustíveis,
mesmocompreçomais barato, leva
postosdoDFaparcelaremcompra
paraatrair clientela.

PPÁÁGGIINNAA 99

O juiz Ricardo Soares Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, aceitou denúncia do Ministério Público e abriu ação penal contra o ex-presidente.
O petista é acusado de tentar comprar o silêncio de Nestor Cerveró. Teria ordenado o pagamento de R$ 250 mil à família do ex-diretor da
Petrobras, para evitar que ele contasse o que sabe sobre o esquema de corrupção na estatal. O processo contra Lula enfraquece a defesa deDilma
no impeachment e também terá impacto negativo nas campanhas de candidatos do PT nas eleiçõesmunicipais. PÁGINAS 2 E 3

Emmeio ao horror e ao sofrimento de Auschwitz, a Igreja Católica ganhou um santo. E foi na
cela ondeMaximilianoMaria Kolbe passou os últimos dias de vida, antes da execução, que
Francisco rezou ao frade franciscano. Em 1941, o religioso polonês se sacrificou para salvar
um judeu. No local onde ummilhão de pessoas forammortas pelo nazismo, o papa conheceu
sobreviventes e chorou. “Deus, perdoe tanta crueldade”, escreveu o pontífice. PÁGINA 13

Ocapitãoda
eraWhatsApp

IraquechegaaoDF
aosomdebatucada
PÁGINA 17

Comércioapostaem
altade20%comJogos
PÁGINA 21

Antenado com tecnologia, o técnico
Rogério Micale passa instruções
aos jogadores pelo aplicativo nas
horas de descanso. Mas o treinador
da Seleção não ousou ao escolher o
dono da braçadeira, hoje, contra o
Japão, e na Rio-2016: será Neymar,
astromaior do time. PÁGINA 18

Canto pela

igualdade
Jovens artistas negros, comoMC
Soffia, que se apresentará na
abertura da Rio-2016, combatem o
racismo no Festival Latinidades.
SUPER, CAPA E PÁGINAS 4 E 5

Lulasetornaréu
ecomplicaoPTe
ofuturodeDilma
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