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MortedeTeori
põeemrisco
aLava-Jato
Prestes a homologar a delação
mais temida pela elite política
do país,ministro do STF
perde a vida em queda de
avião.Filho levantou
suspeita de atentado.
A FAB,o Ministério
Público e a Polícia
Federal vão
investigar

DeniseRothenburg
Preocupaçãodaministra
CármenLúcia, agora, é
zelar pela imagemdoSTF.

LuizCarlosAzedo
Teori era o principal esteio
de juízes de 1ª instância nos
casos envolvendoLula.

AnaMariaCampos
“Fechado”, na opinião de
políticos, Zavascki era o juiz
certo para a Lava-Jato.

Escolha
denovo
relator
jáabre
polêmica
Éatribuiçãodopresidente da
República escolher quem

substituirá Teori noSupremo.
Mas éprovável que

a sucessãodeZavascki na
relatoria da Lava-Jato seja feita

pela presidente daCorte,
ministraCármenLúcia. O

escolhido para oposto terá que
decidir sobre a bombástica
delaçãodaOdebrecht.

A posse do 45º presidente dos EUA,
hoje, dá início a uma polêmica

agendamundial. Nenhum secretário
dele foi aprovado pelo Senado.

PÁGINAS 14 E 15

Agora, é com
DonaldTrump

Umpedreiro de 40 anos, que veio
deMinasGerais para Brasília na

segunda-feira, foi a vítima.Governo
diz quenãohámotivos para pânico.

PÁGINA 19

Febre amarela
mataumnoDF

A estação é amelhor temporada para
programas diferentes na capital. E,
ainda, para se alimentar de forma
leve, semdeixar o sabor de lado.

DIVIRTA-SEMAIS, CAPA, PÁGINAS 4 A 16 E 35

Para curtir o verão
comsaúde!

Obrasiliense PedroMarques
Nóbrega alcançou anota
máximanoEnem, algo que
só 77 alunos nopaís fizeram.

PÁGINA 26

Umrapaz fera
emredação

Tragédiacausa
comoçãonopaís

Anotícia de que Teori Zavascki, 68 anos,morreu na queda de avião, a 2kmdo aeroporto de
Paraty (RJ), deixou o país perplexo e provocou consternação entreministros do STF. “Semele,
não teria havido a Lava-Jato", afirmou o juiz SérgioMoro. O presidente Temer declarou luto
oficial por três dias. O velório e o enterro serão emPortoAlegre, ondemora a família deTeori.
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confira HOJE, no caderno
cidades a última matéria
da série sobre o tema

Volta às Aulas.

acesse também o especial volta às aulas em:
correiobraziliense.com.br/voltaasaulas
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