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Irineu Marinho (1876-1925)

Valor da
JBS cai
R$ 1 bilhão
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Tiros na Rocinha não
despertam autoridades

Após a nomeação do patriarca
da família Batista, José Batista
Sobrinho, para substituir seu
filho Wesley, que está preso,
na presidência da JBS, as ações
caíram 3,95% ontem. O valor da
empresa recuou R$ 955 milhões
na Bolsa. O BNDES quer afastar
a família da empresa. PÁGINA 21

PM sabia de invasão, mas nada fez para impedir guerra de traficantes
Por causa da violência, 3 mil alunos ficam sem aulas, e lojas e postos de saúde não abrem na
comunidade. Operação policial tem três suspeitos presos e duas granadas apreendidas

Pressão sobre chavista

Trump e Temer
contra Maduro

Horas após uma operação policial
que terminou com três suspeitos
presos e apenas duas granadas
apreendidas, traficantes ontem voltaram a aterrorizar moradores da
Rocinha com tiroteio e toque de re-

colher. Lojas, escolas e postos de
saúde não abriram por causa da
guerra de bandidos que, desde domingo, já deixou pelo menos quatro mortos na maior comunidade
do Rio. O serviço de inteligência da

Polícia Militar tinha informação de
que traficantes rivais planejavam
invadir a Rocinha e nada fez para
evitar. O governador Pezão e a cúpula da Secretaria de Segurança
não quiseram comentar a escalada

da violência. O ministro da Defesa,
Raul Jungmann, voltou a dizer que
as Forças Armadas estão prontas
para ajudar a polícia, embora as
tropas não saiam às ruas há quase
um mês. PÁGINAS 8 a 13

MARCOS CORREA/PRESIDÊNCIA

O presidente Trump, dos EUA,
disse em jantar com Temer e
outros líderes querer ajudar a
Venezuela a ter democracia de
novo. O brasileiro afirmou que
houve sintonia. PÁGINAS 25 e 26

CHICO

RIO DE JANEIRO

O CAOS DO RIO

Após volta do fundador

Entreouvido
na chegada

(1904-2003) Roberto Marinho

— Bye, bye, Temer!

Obama faz palestra no
Fórum Cidadão Global
Barack Obama, ex-presidente
dos EUA, virá a São Paulo
para palestra em 5 de outubro
no Fórum Cidadão Global, do
“Valor Econômico”. PÁGINA 23

VOLTA AO PASSADO

Juiz autoriza
‘cura gay’
Liminar de juiz federal
abre possibilidade para
que psicólogos tratem
homossexualidade como
doença e façam terapia
de reversão sexual, proibida desde 1999. PÁGINA 27

Depois de Janot. Sem a presença do ex-procurador-geral, Raquel Dodge toma posse ao lado do presidente Temer e dos presidentes do Senado e da Câmara e da presidente do Supremo (à esquerda)

Raquel toma posse sem citar Lava-Jato
Nova procuradora-geral da República fala sete vezes a palavra corrupção, diante de nove investigados
No discurso de posse, diante de pelo menos nove autoridades alvos da
Lava-Jato, a nova procuradora-geral
da República, Raquel Dodge, usou
sete vezes a palavra corrupção, mas
não fez referência direta à operação.
Ela falou da importância do respei-

to entre os poderes da República.
Rodrigo Janot, ex-procurador-geral,
não compareceu à cerimônia. Já Temer afirmou que “toda vez que há
um ultrapasse dos limites da Constituição ou da lei, verifica-se um
abuso de autoridade”. PÁGINAS 4 e 5

A montanha de herança de Janot
O ex-procurador-geral Rodrigo Janot enviou ao Supremo, antes de
deixar o cargo, uma montanha de
processos, entre eles a delação da

Queiroz Galvão e a do marqueteiro
Renato Pereira, que, entre outras,
fez campanha do governador Pezão,
revela CAROLINA BRÍGIDO. PÁGINA 3

MÍRIAM LEITÃO

MERVAL PEREIRA

JOSÉ CASADO

LYDIA MEDEIROS

Foco em duas frentes: corrupção
e direitos humanos. PÁGINA 20

Raquel Dodge: novo estilo não pode
significar mudança de rumo. PÁGINA 4

Odebrecht pagou R$ 26,2 milhões
a Temer, Cunha e Alves. PÁGINA 17

Delação de Funaro pode abrir brecha
para questionar MPs. PÁGINA 2

SEGUNDO
CADERNO

Em SP

Direitos da Mulher

Proposta pode
proibir aborto
Comissão especial da Câmara
vota amanhã proposta que
tenta alterar a Constituição e
proibir todo tipo de aborto,
mesmo os hoje permitidos
por lei. Tema foi incluído em
projeto que amplia licença de
mães de prematuros. PÁGINA 27

Campeonato Brasileiro

Após gol de mão,
CBF libera vídeo
Um dia depois do gol irregular
de Jô, do Corinthians, contra o
Vasco, a CBF antecipou o teste
com os árbitros de vídeo, que
pode acontecer já na próxima
rodada do Brasileiro. PÁGINA 29

UM NOVO
ESPAÇO PARA
A ARTE

São muitas as razões
para ser cliente SafraPay.
E as mais diversas empresas
já perceberam isso.
SafraPay.
Agora você tem opção.
Taxas imbatíveis
0% de taxa e aluguel grátis
por 60 dias* e taxas de
0,98% para débito e
1,48% para crédito à vista
por 120 dias**.

Consulte condições no site
WWW.SAFRAPAY.COM.BR

Central de Relacionamento:

0300 100 2100
(24 horas por dia,
7 dias por semana)

• Atendimento diferenciado
• Acesso ao portfólio Safra

Instituto Moreira
Salles inaugura hoje,
na Avenida Paulista,
o seu maior centro
cultural no país.

EMMY CONSAGRA
A DIVERSIDADE
Maior prêmio da
TV americana
reconhece qualidade
das produções.

• Informações transparentes
*Isenção total do aluguel de máquina e taxa de transação (MDR) de 0% para os primeiros R$ 100 mil vendidos a cada 30 dias, por 60 dias. **Para vendas acumuladas em até R$ 2 milhões a cada 30 dias, por 120 dias. Após os 120
dias, taxas aplicadas conforme contratação. Condições válidas a partir da primeira transação a ocorrer até 31/10/17. A aceitação do credenciamento está condicionada à análise cadastral segundo as políticas de admissibilidade do
Safra. SAC: 0800 772 5755 (24 horas por dia, 7 dias por semana). Ouvidoria: 0800 770 1236 (dias úteis, das 9h às 18h).

Preço deste exemplar no Estado do Rio de Janeiro • R$ 5,00

PATRÍCIA KOGUT
Novidade há poucos
anos, o streaming já
não é questionado.

