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PARAVOLTARAOMANDATO

Trump apela para a expulsão
dos terroristas em Riad

PÁGINA 12

OescritorMichel
Melamedpassa
oBrasil a limpo

DIVERSÃO& ARTE, CAPA

OABDEVECASSARADVOGADO
DODFPRESOPELALAVA-JATO

DEFESADOPRESIDENTE QUESTIONA
15PONTOSDAGRAVAÇÃODEJOESLEY

Laboratório
sobre rodas

Omilitar reformado Elifas Gurgel construiu o
primeiro carro elétrico brasiliense. Ele alimenta o sonho
de que um dia esse tipo de automóvel dispute omercado.
PÁGINA 22

PPÁÁGGIINNAASS 22 AA 55 EE 1199.. VVIISSÃÃOO DDOO CCOORRRREEIIOO,, 1122

O presidente dos Estados Unidos fez discurso
para 55 líderes de países muçulmanos e conclamou

à cooperação na luta contra o extremismo.

Proteja-se
do cibercaos

PÁGINA 14

Conheça asdicaspara
seprecaver contra os
ataquesde vírusnos
computadores, que se

tornarãomais frequentes.

Barbárie na
Venezuela

PÁGINAS 13

Maduro acusa a
oposição de atear fogo
a suposto chavista e

convida para umdiálogo
embusca da paz.

Temerquermostrar força
antesdedecisãodoSTF

Opresidente vive uma semana decisi-
va para estancar a crise provocadapela
delação do empresário Joesley Batista.

No fim de semana, montou um“esta-
do-maior” comministros e lideranças
políticas visando traçar uma estratégia

deuniãodabasealiada—porenquan-
to, PSDB e DEM permanecem no go-
verno. Alémdisso, ele tentarámanter a

agenda de votações no Congresso. Na
quarta-feira, o STF avalia o pedido de
suspensãodo inquéritoque investigao

peemedebista e pode dar novos rumos
à crise. Ontem, a OAB decidiu entrar
comprocesso de impeachment.

ENTREVISTA //Roberto Jaguaribe

Luís Fabiano (foto) foi decisivo
navitória doVascopor 2 x 1,
sobreoBahia, comumgol.HenriqueDourado
marcoueoFluminensepassoupeloAtlético-MG
por2 x 1. Jô confirmouaboa fase eoCorinthians
derrotouoVitória por 1 x0. PÁGINAS 15E 16

Odomingo
dos artilheirosMultimídia

TEMPOFECHADO

Opresidente daApex, agência responsável
por promover as exportações brasileiras,

sustenta que,mesmocom turbulências, o país
temcondições de retomar o crescimento.

»ANAMARIADUBEUX »VICENTENUNES,
»LEONARDOCAVALCANTI »PAULOSILVAPINTO

“Apesar das crises,
o Brasil é atrativo”

PPÁÁGGIINNAA 88

Osjovens
viciadosem
psicotrópicos

A série Brasília
dopadamostra
que o consumo
indiscriminado
de remédios por
essa parcela da
população tem
crescido em
uma escala
preocupante.

PÁGINA 17

CarlosVieira/CB/D.A
Press

Carlos Gregorio Jr/CR Vasco

Marcelo Ferreira/CB/D.A PressEd Alves/CB/D.A Press

Nos 21 dias demaio, choveu 63,3mm, o dobro damédia histórica para o período. Emmeio à crise hídrica, osmeteorologistas acenam comumalívio; eles
preveemmuita chuva e névoa até o fim domês. O nevoeiro provocou baixa visibilidade, o cancelamento de voos e a operação por instrumentos. PPÁÁGGIINNAA 1188


