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Umdos locaismais
lindos do planeta, a
TableMountain,
na Cidade do Cabo,
atraimilhares
de turistas à
África do Sul.
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PresidentedoSTF
enquadraRenane
nãoquerconversa
Em reação a ataque a magistrado,Cármen Lúcia exige respeito ao
Judiciário e avisa:“Onde um juiz for destratado,eu também sou”

Capita,o
craqueque
nasceupara

serlíder
Um infarto levou Carlos Alberto Torres

aos 72 anos. Eleito pelos companheiros

para carregar a braçadeira durante

o tricampeonato mundial de 1970 e

levantar a taça Jules Rimet, o lateral-

direito recebeu as homenagens de

clubes pelos quais passou e de colegas

de campo e de vida. “Ele era o cara”,

afirmou Gérson, integrante daquele

timaço. Zico disse que nunca viu

ninguém igual na posição. Até o

alemão Franz Beckenbauer se rendeu:

“Um dos meus melhores amigos”.

Lateral foi o primeiro
ídolo do futebol naTV

PÁGINAS 17 E 18

A declaração da ministra foi uma resposta ao presidente do Se-
nado, Renan Calheiros. No dia anterior, ele chamou de “juizeco”
o magistrado que determinou ação na qual a Polícia Federal en-
trou no Senado, fez apreensão de equipamentos e prendeu qua-
tro integrantes da Polícia Legislativa suspeitos de obstruir in-
vestigações na Lava-Jato. Para Renan, só o STF poderia determi-
nar esse tipo de operação em outro poder. Ele também criticou

o ministro da Justiça e a atuação da PF. Numa tentativa de pôr
panos quentes na crise, Temer articulou uma reunião para ama-
nhã entre os chefes do Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas
Cármen Lúcia afirmou que está com a agenda cheia e não irá ao
encontro. O governo teme que o mal-estar evolua para uma cri-
se institucional e atrapalhe a votação, no Senado, da PEC do te-
to de gastos, aprovada em 2º turno ontem na Câmara.

CúpuladoLegislativotenta
desestabilizaraLava-jato

Supremoanulaosgrampos
contraDemóstenesTorres

Venezuela
Oposiçãopode
destituirMaduro

HillaryxTrumpnoDF

Maravilhada natureza

Assembleia
Nacionalabre
processopara

julgaropresidente.
Chavistaconvocao
ConselhodeDefesa
e falaem“golpe
parlamentar”.

Representantes dos partidos Democrata e
Republicano debatem as eleições dos EUA,
amanhã, no auditório do CCoorrrreeiioo. PÁGINA 13

PÁGINA 12

Aeroportos
JKserátododa
inciativaprivada

A Infraero venderá
aparticipaçãode
49%no terminal de
Brasília. A estatal
tambémdeixará
deatuar em
Guarulhos,

GaleãoeConfins.

PÁGINA 9

Deputados
aprovam PEC
em 2º turno

Em nova vitória do governo, na
Câmara, a proposta de emenda à
Constituição que limita os gastos
públicos pelo período de 20 anos

teve 359 votos a favor, sete a menos
que no 1º turno. Agora, o texto segue

para votação no Senado.

PÁGINA 6

Rollemberg quer
trazer Beltrame

O governador do DF chamou o
ex-secretário de Segurança do Rio de

janeiro para trabalhar em Brasília.
A negociação expõe a frágil situação da
atual chefe da pasta, Márcia de Alencar.

EIXO CAPITAL, PÁGINA 20

Uma história
deesperança
Sueli, de 42 anos, descobriu a
gravidez no sétimo mês de gestação.
Commiomas no útero, ela havia
perdido a esperança de ser mãe.
Após uma série de complicações,
Lilian veio ao mundo, para alegria e
orgulho do pai, Davi. PÁGINA 24
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