
Nervosatrapalham
SãoPaulo

Depois de invasão ao CT,
tricolor ficou no empate de
0 x 0 como Coritiba. Torcida
do Coxa sofreu emboscada.
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provocações

Entrelinhas:
Petistairásecomparar

aJoãoGoulart

Esquemadesegurança
naEsplanadaprevê

públicomenor

Últimodiscurso
deDilma

seráemtom
emocional

PPÁÁGGIINNAASS 22,, 33 EE 44

Hoje, a partir das 9h, noplenário do Senado, a presidente afastada deve fazer umpronunciamentomenos
burocrático e tecnicista, na tentativa de se defender doprocesso de impeachment. Orientadapor Luiz Inácio Lula

da Silva, a petista se apoiará naprópria biografia demilitante contra a ditadura para tentar convencer
parlamentares de que, pela segunda vez, é vítimadeuma injustiça.Mesmocoma recusa doPT, ela vai insistir na
tese doplebiscito para antecipar as eleições. Os argumentos jurídicos serão usados exclusivamente nas respostas

aos opositores naCasa, citando grupode ex-ministros paramostrar a lisura dos atos durante omandato.

Tecnologia
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Robozinho
com jogo

de cintura
Cientistas buscam inspiração
no polvo para criar o octobot,

dispositivo flexível que
anuncia uma linha de

equipamentos cirúrgicos
menos agressivos ao corpo.

Economia

PÁGINA 6

Debandada
no serviço

público
Dados do Ministério do
Planejamento revelam

que, dos 632 mil
servidores da ativa,
232 mil podem se

aposentar até 2020. Se o
abono de permanência
acabar, é possível que
mais 105 mil requeiram

o benefício.

Futebol

PÁGINA 16, SUPERESPORTES

Fla vence
e assume

vice-liderança
Rubro-negro bate a

Chapecoense por 3 x 1 no
campodo adversário,
comgols deDiego,
LeandroDamião e

Mancuello.

Famíliasdecasal
assassinado

clamamporjustiça
PÁGINA 19
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UTIgate expõe
estrutura pífia
dos leitos
nos hospitais
Escândalo de corrupção escancara, de
formadramática, a fragilidade da saúde
pública doDistrito Federal, que gastou
quaseR$ 200milhões em2014 e 2015para
pagamentos de empresas contratadas na
ampliaçãodo atendimento.Na rede
estatal, 27,4%do setor está desativadopor,
entre outrosmotivos, incapacidade de
“recursos humanos” e de“manutenção”.
Manifestantes“lavaram”ontema entrada
daCâmara Legislativa, ondedeputados da
MesaDiretora são suspeitos de desvios.

Vida reinventada na
tramadobordado
Vítimasda violênciadoméstica
aprendemofício, superamador e criam
umaalternativade sobrevivência com
agulha e linha. PÁGINA 22

Cessar-fogo entra em
vigornaColômbia
Começa a valer, a partir de hoje,
o acordo entre o grupo guerrilheiro
Farc e o governo para a paz
definitiva. PÁGINA 11

Militares são
presos por tráfico
CabosdoExército transportavam
três toneladasdemaconha, vinda
dePontaPorã (MS) emveículo
da corporação. PÁGINA 5

PÁGINAS 17 E 18

Palmeiraspõe
Flunaroda

Time paulista volta à
liderança ao vencer o tricolor
carioca por 2x0, comgols de

Dudu (foto) e de Jean.
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