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Dilma
fazo
apelo
final

Ao se defender pessoalmente no processo de impeachment, DilmaRousseff negou ter cometido crimes de

responsabilidade, voltou a insistir na tese de que é vítima de uma injustiça, apontouCunha eTemer como

algozese,apesardeadmitirque,“comotodos”,cometeerros,nãofeznenhumaautocrítica.“Façoumapelofinal

a todos os senadores: não aceitemumgolpe que, emvez de solucionar, agravará a crise brasileira”, disse.Das

galerias, divididas entre defensores do impedimento e apoiadores da petista, Chico Buarque e Lula (D)

acompanharam o discurso de 45 minutos e respostas dela a perguntas feitas por senadores. Hoje, o

plenáriodeve julgá-laemsessãoquepodeentrarpelamadrugada.Dos81parlamentares, a expectativa é deque

mais de 54 — número mínimo para afastá-la definitivamente do cargo — votem pelo impeachment.
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Mercadoapostano
impeachment: dólar
cai ebolsadispara
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Mais recente assalto aos cofres
públicos emBrasília, oUTIGate

mostra que alguns denunciados são
velhos conhecidos da Justiça e do
MP. Eles surgememcasos comoa
OperaçãoAquarela e aCaixa de
Pandora, alémdaLava-Jato.

O ex-secretário-geral daCâmara
LegislativaValérioNeves é umdeles.

Desafio
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Onúmerode
homensemulheres
commaisde60anos
triplicará em36anos,
chegandoaquase
30%dapopulação.
Esse crescimento
exigirá reformasnas
políticasde saúdee
naPrevidência.

Brasil terá
66milhõesde
idososem2050

Colômbia respira a paz
Cessar-fogo definitivo entre o governo e as
Farc começou a vigorar, depois de 52 anos de
lutas e 260 mil mortes. PÁGINA 16

Osamba anima a feira
Artistas vão percorrer os centros de comércio
popular do DF para tocar música de
qualidade. DIVERSÃO&ARTE. PÁGINA 8

Incentivoparavencer— Commalas prontas para o
Rio de Janeiro, Thais e Luciano estão entre os 18 brasilienses
que disputarão as Paralimpíadas. Os dois integrantes da
equipe de tiro com arco são servidores públicos e puderam
treinar commais facilidade para os Jogos. PÁGINA 26

Barbárieperto do teatro
Uma jovem de 26 anos foi encontradamorta
numa saída de emergência do Teatro Nacional.
O corpo da vítima estava carbonizado. PÁGINA 23

Concursos
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As inscrições para a
seleção doCBMDF
terminamna

quinta-feira. O salário
chega aR$ 11,6mil.
Em todooBrasil, há
mais de 14mil
oportunidades de
trabalho emdisputa
no serviço público.

Últimachamada
para779vagas
nosBombeiros
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