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Umpaís
àespera
deum
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UTIGate tem nova
emenda suspeita

Corrida às urnas naUnB
A participação expressiva dos alunos, que têm o
maior número de votos (mais de 40mil), marcou o
primeiro dia da eleição para a Reitoria da
Universidade de Brasília. Três candidatos concorrem
no pleito, que poderá ter segundo turno. PÁGINA 23

Escândalo arrasta até
servidores dos distritais

Uma viagem
a um mundo
de emoções
Para uma geração de

turistas, destinos exóticos
como a Antártica e a

Mongólia, por exemplo,
estão na lista das
próximas férias.

AdestinaçãodeR$9milhõesparapagamentode
fornecedoresdaNovacapestá sobanálise doMinistério
Público.Ocaso assemelha-se aoutros investigadospela
OperaçãoDrácon.Da verba autorizadapelosdistritais,
R$ 4,2milhões já foram liberados aumasóempresa.

PÁGINA 17

PÁGINA 18
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Juro turbina o calote
Dispara a inadimplência nos cartões e no
cheque especial. Taxas de mais de 400% ao
ano aumentaram as dívidas. PÁGINA 11

Amorà voz do dono
Pesquisa revela que o cérebro dos cães é
capaz de entender asmensagens e interpretar
a entonação dos humanos. PÁGINA 15

Detran flagra golpista
Um instrutor de autoescola foi preso em
Sobradinho ao tentar fazer a prova no lugar
de um candidato à habilitação. PÁGINA 21

O Brasil assiste hoje, depois de nove meses de debates, à conclusão do
processo de impeachment contraDilmaRousseff. A expectativa é de que cer-
cade60dos 81 senadores votempelo afastamentodefinitivodapetista.O jul-
gamento, que começa às 11h, ocorre emmeio a uma crise sem precedentes
no país. Caso o Senado confirme a condenação da presidente afastada,
Michel Temer deve ser efetivado no cargo à tarde pelo Congresso. Depois, vi-
aja à China, onde participará de reunião doG-20. Dilma sairá de cena defini-
tivamente deixandopara o sucessor um legadodesastroso: recessão, inflação
acima dameta, juros altíssimos, desemprego recorde e contas públicas em
frangalhos. Pesquisa divulgada ontem pelo IBGEmostra que o número de
brasileiros semocupação chegou a 11,8milhões, omaior da história.

Choronavésperadojulgamento
No último embate, a jurista Janaína Paschoal e o ex-ministro José Eduardo
Cardozo não contiveram as lágrimas. “Que um dia ela entenda que eu fiz
isso pensando também nos netos dela”, disse a advogada de acusação ao
pedir desculpas a Dilma pelo sofrimento que o impeachment estaria
impondo à petista. “Querem condenar, condenem. Mas não enxovalhem a
honra de umamulher digna”, reagiu o defensor da presidente afastada.
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