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Os10minutos
quedevastaram
Samambaia
● Ventosde60km/hdestelharammilcasas,derrubaramárvoreseparedes

● Ummoradormorreu,quatroseferirame21mil imóveisficaramsemluz

● 22escolasfecharamasportasedeixarammaisde4milalunossemaula

Achuva fraca, quedurouduas horas, veio se-
guida de umvendaval. Rápido,mas devasta-
dor. Igreja, escolas, imóveis...Nada foi poupa-
do.Ventos de até 60kmporhora destelharam

casas, derrubaramárvores emuros.Umdeles
caiu sobre umvigilante e o levou àmorte.No
fim, o cenário era de terra arrasada.Muitos
moradores ficarammais de 20 horas sem

energia elétrica. Outros contaramcomaaju-
dadevizinhoseamigosparanãopassaranoi-
te ao relento. “O terror tomou conta de todo
mundo dentro de casa”, contou o agente de

portaria Judson Ferreira França, 33 anos. O
GDFmontou uma força-tarefa para auxiliar
as vítimas na reconstrução das casas. Parte
delaspoderáreceberbolsadeR$408mensais.

DF tem maior
gasto per capita

com servidor

Procura-se a propina
MinistérioPúblicodiz queEduardoCunha temmais
deR$40milhões escondidosnoexterior e tenta
recuperar odinheiroque teria origemnacorrupção.
Conduzidopor agentesmascaradosdaPF, para evitar
repercussãonas redes sociais, o ex-deputado fez
examede corpodedelito emCuritiba.

PÁGINA 2

Assassinatoem
prédiodaAsaSul

Umservidordo
Itamaratyde31anos foi
mortoemcasa.Um
garotodeprogramade
18anos foipreso.Ele é
suspeitodocrime.

PÁGINA 24

MPdenuncia21por
tragédiadeMariana

AsempresasSamarco,
Vale eBPHestãoentre
osacusadospelo
rompimentode

barragemquedestruiu
vila ematou19pessoas.

PÁGINA 6

Rubro-negrovolta
aos60pontos

FlaxFlu

Justiça Desportiva
decide arquivar o pedido
do Fluminense pela
anulação do clássico,
e vitória flamenguista é

confirmada.
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Maduromanobra
ebarrareferendo

Venezuela

Tribunais invalidaram a
coleta de assinaturas em
cinco estados. Com isso,
o processo para reduzir
o mandato presidencial

foi suspenso.

PÁGINA 15

BoletimdaSecretaria doTesouroNacionalmostra
que, em2015, oGDFdesembolsouR$10,84bilhões
coma folhadepagamento.Diantedapopulaçãode
2,91milhõesdehabitantes, isso significa quea

despesa compessoal, per capita, foi deR$3,719mil,
o dobrodamédianacional, deR$1,657mil.
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Osoliluminaohappyhour

Voz,violão,
clássicos
daMPBeo
talentode

AnaCarolina

VivaoNordeste!

EEllbbaaRRaammaallhhoo,,
AAllcceeuu vvaalleennççaa ee
GGeerraallddooAAzzeevveeddoo
ssoobbeemm jjuunnttooss aaoo

ppaallccoo nnoo eessppeettááccuulloo
OO ggrraannddee eennccoonnttrroo..

Livrosemúsica

AA IIIIIIBBiieennaallBBrraassiill ddoo
LLiivvrroo ee ddaa LLeeiittuurraa tteemm

uummaa eexxtteennssaa
pprrooggrraammaaççããoo ddee

sshhoowwss,, ddee CChhiiccooCCééssaarr
aaAArrnnaallddooAAnnttuunneess..

OOss ddiiaass ccoomm oo hhoorráárriioo ddee vveerrããoo ccoonnvviiddaamm àà
cceelleebbrraaççããoo.. CCoonnffiirraa ddiiccaass ddee ddrriinnqquueess ee pprraattooss
ppaarraa ssaabboorreeaarr nnoo ffiimm ddee ttaarrddeemmaaiiss lloonnggoo..
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