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STFmantémRenanna
PresidênciadoSenado
MasproíbeopeemedebistadeassumiroPlanaltoemeventualausênciadeTemer

Por seis votos a três, o SupremoTribunal Federal derrubou

a liminar de Marco Aurélio Mello e decidiu que Renan Ca-

lheiros (C) permanece no comando do Senado. Determi-

nou, porém, que o peemedebista não poderá ocupar a Pre-

sidência da República. ComoTemer não tem vice, ele seria

o segundo na linha sucessória. O primeiro é o presidente

da Câmara, RodrigoMaia. Em nota, Calheiros classificou a

decisão do STF de “patriótica”. O governo comemorou. Na

avaliação do Planalto, afastar Renan da chefia do Senado

poderia atrapalhar votações consideradas importantes pa-

ra a retomada da economia, como a PEC do teto de gastos,

que deve ser apreciada em 2º turno na semana que vem.
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DeniseRothenburg
Sarney e Planalto
atuaram em acordo
para salvar Renan

LuizCarlosAzedo
Supremo agiu com
humildade para não
agravar a crise

VicenteNunes
Governo vê decisão
da Corte como um
ato de sensatez

Acordo garante
fim da ocupação
e aulas na UnB

Uma escola degerações
Mais de 200 ex-alunos do Rosário, na Asa Sul, vão se reunir no fimde semana para
homenagear o colégio, umdos pioneiros da capital. Pelos próximos dois anos, o
centro educacional terá as atividades suspensas.Mas isso não émotivo de tristezas
para os eternos estudantes Rebeca, Fausto, Denise, Francisco, Camila e Leibnitz. Nas
salas, parques, quadras e jardins do Rosário, eles aprenderammuito sobre a vida.
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Umato, hoje demanhã, no câmpusDarcy Ribeiro vai
marcar a saída pacífica dosmanifestantes dos prédios da
instituição. Uma ampla negociação encerrou omovimento,
que durou 39 dias. As atividades normais serão retomadas
até segunda-feira. Os estudantes—muitos deles ligados a
partidos políticos—prometemmanter amobilização

contra reformas na economia e na educação.
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Fimdosigilocontra
afarradosatestados

EstátuadaJustiça
éalvodeataque
Emprotesto contra
decisãodoSTFde

permitir o aborto até o
3ºmêsde gravidez, dois
homens jogaram tinta

nomonumento, que fica
em frente àCorte, e

puseramumaboneca
“ensanguentada”no

local. PÁGINA 7

Openta dos

pampas
Emnoite de homenagens
à Chapecoense, Grêmio
empata por 1 x 1 como
Atlético-MG e conquista

o quinto título da
Copa do Brasil
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Blindagem

àleucemia
Umavacina testadaem
pacientes submetidosà

quimioterapiaevitouavolta
dadoença.Omedicamento
poderáserútil apacientes
comrestriçõesa transplantes.
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Hiluxmostrapotência
nabrigadaspicapes

CAPA E PÁGINAS 2 E 3

Aborto

SecretariadeSaúdeeMinistérioPúblicodoDFquerem
acessoa todasas informações sobre licençasmédicas.Há

suspeitasde fraudeempedidosdeafastamento.Entidadesde
classepedemamplodireitodedefesaparaosprofissionais e
veempéssimascondiçõesde trabalhona redepública.
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Luis Nova/Esp. CB/D.A Press

Carlos Vieira/CB/D.A PressJefferson Bernardes/AFP

MudançaemreformadaPrevidênciabeneficiamilitares
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