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PÁGINA 5

Noivamorre
acaminho
docasamento
Mulher estava acompanhada do irmão e de
uma fotógrafa grávida em um helicóptero,
que caiu em São Lourenço da Serra, na Re-
gião Metropolitana de São Paulo. Os três
passageiros e o piloto não sobreviveram. O
acidente ocorreu às 16h, mesmo horário
em que seria realizada a cerimônia, a ape-
nas 5kmdo local.Abraço

apertado

Osmilhares demanifestantes que ocuparam as ruas demais de 200 cidades do país em defesa da Operação Lava-Jato e das 10medidas de combate à corrupção pediram a

renúncia do presidente do Senado, Renan Calheiros. Tambémprotestaram contra o presidente da Câmara, RodrigoMaia, que comandou a sessão, emplenamadrugada, na

qual foramdesfiguradas aspropostas elaboradaspeloMinistérioPúblico.OAI-5doCongresso tornará a Justiça eoMP refénsdebandidos. Emnota, tantoRenanquantoMaia

afirmaramque asmanifestações são legítimas e elogiaramo tompacífico dos protestos. NoDistrito Federal, cerca de 5mil pessoas ocuparamaEsplanada dosMinistérios.

Enemtermina
com alta abstenção
Pelomenos 30% dos candidatos
não compareceram às duas
aplicações do exame. Ministro
querdebaterpossíveismudanças.

PÁGINA 18

Pressãototal
para baixar juros
PresidenteMichel Temer admite
que empresários vêm cobrando,
de forma veemente, redução
mais rápida da taxa Selic.

PÁGINA 7

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

Torcedores e simpatizantes dão asmãos
ao redor da Arena Condá. PÁGINAS 13 A 16

OADEUS
AOPOETAIMORTAL

FerreiraGullar,umadasmais inconformadasvozes
brasileiras,morreu,vítimadepneumonia,noRio.

Amaior parte dos 86 anos de vida deGullar foi dedicada à literatura

e à luta.Preso e exilado durante a ditaduramilitar,manteve-se crítico.

As portas do apartamento emque vivia,emCopacabana,estavam

sempre abertas para leitores e escritores,mesmodesconhecidos.

O poeta está sendo velado naBibliotecaNacional e hoje,às 15h,

será enterrado nomausoléu daAcademiaBrasileira de Letras.

DIVERSÃO&ARTE, CAPAEPÁGINA3

Dos 3,1 mil casos registrados nos últimos seis anos
no DF, 47% têm entre 20 e 34 anos. Desleixo no uso
de preservativo preocupa especialistas. PÁGINA 17

Aidsavançaentre jovens

Aumento aplicado pelas operadoras de saúde,
principalmente na última faixa etária, chega a 130%
e vem provocando ações na Justiça. PÁGINA 6

Planosabusamemreajuste

O ano nem terminou, mas o número de afogamentos
no Paranoá já se iguala ao de 2015. Foram 20
acidentes no local, três deles commorte. PÁGINA 19

AtençãoaonadarnoLago

Breno Fortes/CB/D.A Press
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Manifestaçõescobram
arenúnciadeRenan

Miguel Schincariol /AFP

Ramon Lisboa/EM/D.A Press

Yasuyoshi Chiba/AFPAndre Violatti/Esp. CB/D.A Press
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