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Temertrocaministrosde
olhonadecisãodoTSE

A uma semana do julgamento da cha-
pa Dilma-Temer noTribunal Superior
Eleitoral, o presidente resolve nomear
Torquato Jardim para oMinistério da

Justiça, no lugar de Osmar Serraglio,
que vai para a Transparência. Em en-
trevista ao Correio, publicada na edi-
ção de ontem, Torquato Jardim desta-

ca que hámuito “chute” nos prognós-
ticos do julgamento no tribunal. Afir-
ma que a decisão será técnica e prevê
que resultado deve sair até o fimde ju-

nho. O novoministro tem vasta expe-
riência na área eleitoral e bom trânsito
no meio jurídico, como no STF, onde
Temer é alvo de inquérito. Ele nãoquis

adiantar se farámudanças no coman-
do da Polícia Federal: “Tudo será refle-
tido e estudado” comopresidente.

PÁGINAS 2 E 3

OTRIGO
ÉNOSSO!
OTRIGO

ODistrito Federal irá colher 5 mil toneladas do produto este ano, o que dá à região o melhor índice de
produtividade do país, além de um potencial para plantio de mais 4 milhões de hectares. José Guilherme
Brener projeta uma safra, em julho, duas vezes maior que a domesmo período de 2016. PÁGINA 7

BRASILEIRÃO
CoringãoeRaposadividem
apontadocampeonato
O Timão supera o Atlético-GO, em Goiânia,
com gol de Rodriguinho (1x 0). Pelo
mesmo placar, o Cruzeiro bateu o Santos.
Agora, os dois assumem a liderança da
competição. Em Curitiba, o Flamengo só
empata com o Furacão. PÁGINAS 13 E 14

StarWars,
40anosde
tecnologia

A franquia criada por
George Lucas mudou a

indústria cinematográfica
com técnicas inovadoras,

como o uso em larga escala
da computação gráfica.

PÁGINA 12

Chuvamatae
alagacidades
emquatro
estadosdoSul
edoNordeste
EmPernambuco, 13municípios
estão emestado de calamidade.
A situação é de emergência em
Alagoas. Nos dois estados, seis
pessoasmorreram.Michel
Temer ofereceu ajuda para obras
de controle a enchentes. NoRio
Grande do Sul, 67 famílias estão
desabrigadas e 146, desalojadas.
Os temporais tambématingiram
Santa Catarina.

PÁGINA 5

Forró
Arrasta-pé do
DF vai à Europa
Violeiro, DJ e pesquisador,
Cacai Nunes sai em turnê
em vários países difundindo
o ritmo em bailes com vinis.
PÁGINA 20

Licitação do Mané Garrincha
está prevista para 30 de julho

PÁGINA 15

Roubodecelular
Criminosos aproveitam festas da cidadepara

furtar objetos dos frequentadores.
Organizadores dos eventospodemser

responsabilizadospela falta de segurança.

PÁGINA 16

Traficantepreso
WellingtonBorgesdos Santos, 33 anos, foi
abordadopelapolícia, na 710Norte, com38
porçõesde cocaína. Ele ainda confessou ter
assassinadoumdesafetona semanapassada.

PÁGINA 17

ProtestonoRio
reúneartistas
contraogoverno
Ato patrocinado por entidades
sindicais e partidos de oposição
contou com a participação de
personalidades, comoCaetano
Veloso eWagnerMoura, na
orla de Copacabana.

PÁGINA 4

Ed Alves/CB/D.A Press

Breno Fortes/CB/D.A Press - 13/9/15

Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians


