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Temerdefende
reformasedizque
paísnãovaiparar

Umdiadepois deblackblocs aterrorizaremaEs-
planada, presidente retira Exército das ruas, elo-
gia a aprovação de seteMPs e o avanço da refor-
ma trabalhista no Congresso e comemora boas
notíciasnaeconomia, apesardacrisepolítica.“O
Brasil nãoparouenãovai parar”, disse.“Asmani-
festações ocorreramcomexageros,mas deputa-
dos e senadores continuarama trabalhar em fa-
vor doBrasil e aprovaramnúmero expressivo de
medidasprovisórias: sete emumasemana.”

RETRATODOCAOS
Quebra-quebrana
Esplanadaprovocou
prejuízodemais
deR$2milhões

Naavaliação de especialistas, a ida dos irmãos
Joesley eWesley paraNovaYork pode ser um
tiro nopé, porque lá o rigor da lei contra crimes
financeiros é bemmaior doquenoBrasil.

HáriscodedonosdaJBS
serempresosnosEUA

Nenhumdospresospor
vandalismoédeBrasília

Condomínios
mantêm ritmo

de regularização

Desvendando
umgigante

Omaior planeta do sistema
solar surpreende os cientistas.

Imagens da sonda Juno
mostram características
impensáveis sobre o astro.

PÁGINA 14
Amedida provisória aprovada pela Câmara
dos Deputados esta semana não provocará
alterações nas atuais regras de venda de
lotes pelaTerracap. A lei flexibiliza a
regulamentação da ocupação de terras
públicas em todo o país, mas o processo
aberto pelaTerracap estemês para diversos
parcelamentos temnormas definidas por

decretos doGDF e continuará em andamento.

PÁGINA 20

Terror
Saia justa

entre os EUA e
Reino Unido
Britânicos reclamamdo
vazamento de informações
sobre omassacre de
Manchester. Fotos da
bombaquematou 22
pessoas teriam sido

repassadas por serviços de
inteligência a um jornal
norte-americano.

PÁGINA 13

Trump
Russos até

na família do
presidente
Denúncias levam a
suposta influência de
Moscou no governo dos
EUA à Casa Branca. Genro
deTrump, Jared Kushner é

investigado por se
encontrar com

diplomatas e banqueiros
da Rússia.

PÁGINA 12

OABapresentapedidode
impeachmentnaCâmara

PÁGINA

VicenteNunes
Varejistas aumentam estoques de
olho em vendas maiores. O setor
registrou segunda alta consecutiva

LuizCarlosAzedo
Absolvição de Cláudia Cruz por
Moro reduziu a tensão sobre uma
eventual delação de Cunha

DeniseRothenburg
Reformas? Que nada! O imposto
sindical foi o que mais mobilizou
sindicalistas na quarta-feira!

Umaorquestra
paraFagner

Teatro

Um dos mais
importantes cantores e
compositores da MPB,
o cearense Raimundo
Fagner traz novos

arranjos a seus sucessos
em concerto na cidade.

Acendaa
fogueira
ecaia

noforró!
A temporada de festas
juninas começa neste
fim de semana e só
termina em agosto.

E tem arraiá pra todos
os gostos, com os mais
deliciosos quitutes.
Confira o nosso guia
dessa tradição que

encanta os brasilienses.

Em Grande sucesso,
Alexandre Nero mostra
nos palcos os dois lados
da vida de artista: da
instabilidade da

profissão ao glamour.

Sonsdanoite
Em junho, Brasília

recebe o concerto 3001
Proyecto Piazzolla,
um tributo ao genial
músico e compositor

argentino.

CarlosVieira/CB/D.A
Press

Vem dançar
comagente!
A alegria e a autoestima estão
nas pistas e salões de São
Sebastião. Aulas de forró e
dança do ventre mudaram o
dia a dia de um grupo de
senhoras da cidade.

PÁGINA 22

Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press

Ed Alves/CB/D.A Press

Caio Gomez/CB/D.A Press


