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BenefícioàJBSpodesofrerrevés
JoesleyeWesleyBatistateriamusadodelaçãoparalucrarquasemeiobilhãodereaisno

mercado.Seasuspeitaforconfirmada,dizemespecialistas,irmãosdevemperdervantagens
PÁGINA9

Inglaterrasangra:
19mortosemshow

Artistatem
apresentações

marcadasnoBrasil
CAPA

Explosões no fim de espetáculo da cantora americana
Ariana Grande também ferirammais de 50 pessoas,
principalmente adolescentes. Polícia deManchester,
cidade ao norte do país, acredita que tenha sido ato
terrorista, “até que se prove o contrário”. PÁGINA 14

PÁGINA 24

O milionário
asfalto que
não presta

Auditoria doTCDFafirmaqueo serviço feitonas
ruasdeBrasília entre 2013 e 2014 exibiudiversas
falhas—comomaterial dequalidade ruim—,

alémdeapresentar superfaturamentode40%, com
umcustodequaseR$800milhões. Conselheiros
determinamqueogoverno exija das empresas
contratadas a correçãodosdefeitos. PÁGINA 19

Antidepressivos,uma
“epidemia”na capital

Esperançacontraodiabetes
noHospitaldaCriança

Na continuação da série Brasília dopada,
pesquisa feita pela Secretaria de Saúde, a pedido
doCorreio, mostra que houve crescimento do
consumo de drogas superpotentes usadas no

controle de crises severas. PÁGINA 22

Prepare-separa
27,2mil vagas

CONCURSO

PPÁÁGGIINNAA 1100

Certame do IBGE terá
25 mil oportunidades e
vencimentos de até

R$ 2,6 mil. Mas atenção:
as inscrições terminam

hoje. Também há
chances na Marinha e

no Exército, com salários
que podem chegar

a R$ 10 mil.

Trump critica Irã
Em visita a Israel, presidente
norte-americano vai a Muro das
Lamentações, reafirma aliança
com o país e ataca arquirrival
do Estado judeu. PÁGINA 15

Chapena espera
Time brasileiro precisa vencer o
Zulia, da Venezuela, para passar
de fase, mas também depende
de decisão da Conmebol sobre
escalação irregular. PÁGINA 18
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Temerganha
fôlegoetesta
apoiodabase
Opresidente da República, que está sob forte pressão da Lava-Jato desde que a delação da JBS foi ho-

mologada, ganhou tempopara tentar reorganizar a base e semanter no cargo. Isso porque a presidente

do STF, CármemLúcia, decidiu adiar o julgamento do pedido de suspensão do inquérito contraTemer

atéqueaPFconclua aperícia sobre a gravaçãoquepôsomandatodopeemedebista emrisco. Aprópria

defesa do presidentemudou de tática e pediu que a investigação seja concluída “omais rapidamente

possível”. Alémdisso, perito contratado por advogados do chefe do Executivo afirmouque o áudio está

repletode falhasequenãopoderia serusadocomoprova.Hoje,ogoverno tenta retomaraapreciaçãoda

reforma trabalhista no Senado e a votação, naCâmara, demedidas provisórias. A da Previdência segue

emcompassodeespera.Nomercado, foimaisumdiade instabilidade,comquedadabolsaealtadodólar.

● JanotvoltaapediraprisãodeAécioaoSupremo

● DeputadosentramcomrepresentaçãocontraLoures

● Pelasextavez,MinistérioPúblicodenunciaLula

DeniseRothenburg
Temer tem 14 dias para
mostrar capacidade de
comandar o país.

LuizCarlosAzedo
Presidente adota
estratégia de
desconstruir provas.

VicenteNunes
Advogado cotado para
assumir a CVM tem
relação com a JBS.


