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UTIgatederrubadistrital
daliderançadogoverno

Murolembra
queprocesso
contraDilma
estánofinal

Nadador perde e

Brasilganha
QQuuaattrroo ppaattrroocciinnaaddoorreess rreettiirraamm oo
aappooiioo aaRRyyaann LLoocchhttee,, qquueemmeennttiiuu
ssoobbrreeuumm aassssaallttoo..UUmmaa eemmpprreessaa
ddooaarráá ddiinnhheeiirroo aauummaaOONNGG qquuee
aatteennddee ccrriiaannççaass.. PPÁÁGGIINNAA 1166

Amistura
decores
quedeixa
Brasília

maisbonita
O cerrado dá um

show à parte no fim
de agosto. Durante
alguns dias, os
ipês amarelos e

brancos florescem
juntos, e o colorido
das árvores enfeita
ainda mais as

avenidas e quadras.
Com celulares e

máquinas
fotográficas, os
brasilienses

eternizam esse
espetáculo da
natureza.

PÁGINA 26

Fimda invasãodeAmaral
A Agefis derrubou muros e cercas numa área pública
ocupada pelo ex-senador Valmir Amaral no Lago Sul. No
local, ele construiu quadras e churrasqueiras. PÁGINA 21

CenaContemporânea
espalhaaartepor
setecidadesdoDF
DIVERSÃO&ARTE, CAPA

Justiçasuspende
asderrubadas

Condomínios

O TJDFT concedeu liminar
paralisando as operações
da Agefis no Altiplano

Leste. Moradores da região
protestaram ontem no

Palácio do Buriti.

PÁGINA 21

O julgamento que pode afastar a petista
definitivamente da Presidência da
República começa quinta-feira no

Senado. Até omomento, são remotas as
chances de Dilma Rousseff escapar do
impeachment. Na Esplanada, em frente

ao Congresso, ummuro de um
quilômetro de extensão foi erguido para
evitar quemanifestantes a favor e contra
o impeachment entrem em confronto
no dia da votação, que deve ser
concluída na noite do dia 31.

Temer pisa
no freio dos

reajustes
Preocupado coma reaçãonegativa de

investidores, diante das sucessivas correções
dadas a servidores, o governo reuniu líderes da
base noCongresso e determinou: a prioridade,
noCongresso, é a aprovaçãodemedidas que
contribuampara o ajuste fiscal. Ontem, no

Senado, o relator se posicionou contra reajuste
paraministros do STF. PÁGINA 7

PÁGINAS 2 E 3

Júlio César (PSB) decidiu renunciar ao cargo
por ter sido citado no escândalo em que a cú-
pula da Câmara Legislativa é suspeita de rece-
ber propina pela destinação de R$ 30milhões

em emendas para pagamento a hospitais por
serviços de UTI. O deputado disse que precisa
se dedicar à própria defesa. Também, ontem, a
Mesa Diretora da Casa aprovou a abertura de

processodecassação, referenteaoutrocaso, con-
tra Liliane Roriz (PTB). A deputada deflagrou a
crisedoUTIgateaogravarconversasquetevecom
apresidente daCâmara,CelinaLeão.Quandoas

gravações vieramà tona, Liliane renunciou àVi-
ce-presidência da Casa. Para o lugar dela, a Câ-
mara elegeu o deputado Juarezão (PSB), que
ocupará o cargo até o começode 2017. PÁGINA 19

EXEMPLARDEASSINANTE • VENDAPROIBIDA

INSSfará
pente-finoem
benefícios
O instituto tentará
anular concessões
de auxílio-doença e
aposentadorias por
invalidez concedidas
hámais de dois anos

pela Justiça.

PÁGINA 8

Eleiçãosemlei
noEntorno:

maisummorto
Vice-presidentedoPR,
pastor foi executadoa
tiros emSantoAntônio
doDescoberto. Éo
segundoassassinato
nacidadeemmenos

deummês.

PÁGINA 20

Obom jornalismo

perdeummestre
GenetonMoraesNetomorreu ontem, aos 60 anos.
Escrito e exímio entrevistador, ele deixou livros e
documentários para construção damemória do país.

PÁGINA 6

Entremedalhistas

evelhosamigos

PÁGINA 18

Aprimeira convocação de Tite tem sete atletas da
Seleção olímpica e cinco jogadores que atuaram

como técnico no Inter e no Corinthians.
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