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"Acaboua
bandalheira
naPetrobras"

Háseismesesno comandodamaior empresadopaís, PedroParente garante quedebelou todosos focosde corrupção reveladospela
OperaçãoLava-Jato.Agora, os contratospassampor,nomínimo, cincocomitêsdeavaliação.Eledizqueomaiorproblemadaestatal é
o elevado endividamento, cuja solução passa por uma política transparente de preços dos combustíveis, que podem subir ou
cair segundoomercado.“NãoháhipótesedeopresidenteTemer interferirnesseassunto. IssocabeàPetrobras”, assegura. PÁGINAS8 E 9

Entrevista//PedroParente

Entrevista//RobertoJefferson

“QuemdáotomdapolíticaéaLava-Jato”
Presidente do PTB e pivô do mensalão diz que apenas com as novas delações será

possível saber quem restará em 2018. E afirma: risco do governo de Michel Temer

está justamente nos desdobramentos da investigação da Polícia Federal . PÁGINAS2E3

»» AANNAA DDUUBBEEUUXX »» DDEENNIISSEE RROOTTHHEENNBBUURRGG »» LLEEOONNAARRDDOO CCAAVVAALLCCAANNTTII

OCAMPEÃOVOLTOU

»MARCOS PAULO LIMA E BRENO FORTES
ENVIADOS ESPECIAIS A CHAPECÓ (SC)

O velório de 50 corpos de jogadores, jornalistas e dirigentes da Chapecoense, na Arena Condá, não poderia ser
mais emocionante. As mais de 20 mil pessoas presentes bateram palmas, choraram e fizeram silêncio. E
permaneceram no estádio mesmo commuita chuva e depois do fim do evento. A partir de hoje, começa um
caminhoduroderecuperação.Comumalento:aConmeboldaráaotimeotroféudecampeãodaCopaSul-Americana.
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TRABALHO&FORMAÇÃOPROFISSIONAL, PÁGINAS6 E 7

3.642 vagas à
disposição em
145 concursos
Confira a lista completa de oportunidades,
tanto na esfera local, quanto na federal, para
ingressar no serviço público. Há seleções pa-
ra níveis superior e médio. Professores tam-
bém dão dicas para quem vai fazer a prova
de residênciamédica no Hospital das Forças
Armadas, no próximo domingo.

OgingadodeBrasília
No centenário do samba, gênero quemudou a
históriamusical brasileira, o CCoorrrreeiioo lembra como o
ritmo de Donga invadiu a capital há 50 anos.
DIVERSÃO&ARTE,PÁGINAS4E5EVÍDEONOSITE

Orepouso deFidel
As cinzas do ditador cubano serão sepultadas
hoje pela manhã, aos pés da Sierra Maestra, em
Santiago de Cuba, cidade considerada o berço da
revolução no país. PÁGINAS 14 E 15

EMPREGO

PÁGINA 11

Trabalhotemporáriodefimdeanoé
umachancedeingressonomercado

Ocâncer emversoeprosa
Médica, repentista e cordelista, a pernambucana
Paola Torres lança um livro emque fala do ofício
de cuidar. Na obra, pacientes do sertão cearense se
transformamempersonagens de cordel. PÁGINA16

Chicungunha faz1ªvítima
Morte, registrada em Sobradinho, deixa o DF em
alerta para a doença transmitida pelo Aedes
aegypti. Este ano, ocorreram 153 contaminações,
umaumentode800%emrelaçãoa2015. PÁGINA21

CChheeggaa,, VVeerrããoo!!
Sorvete feito na pedra, a volta do biquíni

asa-delta e um roteiro de programas dão

início à contagem regressiva para a estação.
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