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O escândalo de corrupção na Petrobras impôs, ontem, a primeira baixa ao governoTemer. Apenas 11 dias depois
de empossado, o ministro do Planejamento, Romero Jucá, deixou o cargo diante da divulgação de conversa na
qual discute estratégias para estancar a“sangria” das investigações da Lava-Jato. O interlocutor era SérgioMacha-
do, ex-presidente daTranspetro e que hoje negocia delação premiadanopetrolão. “Eu soupresidente nacional do
PMDB e não quero deixar que qualquermanipulaçãomal-intencionada atrapalhe o governo”, afirmou. Ele disse
que volta ao Senado para ajudarTemer na aprovação demedidas. E que pedirá aoMinistério Público informações
para saber sehá“crime”nodiálogo.Ovazamento causou irritação emal-estar noPlanalto. Elevoua tensãonoCon-
gresso, onde petistas pediramaprisão de Jucá. E causou estragos nomercado, comqueda da bolsa e alta do dólar.

JoãoCláudioGenué suspeito
de receberR$2milhõesde
propinadopetrolão.

Ex-assessor dodeputado José
Janene (PP-PR), já falecido, ele
tambémfoi investigadono
esquemadomensalão.

Ex-tesoureiro
doPPépreso
porMoro

Especialistas estudam ir à Justiça
contra portaria que detalha regras
para o uso de áreas no Plano Piloto.
Segundo eles, o documento pode
desvirtuar o projeto de Lucio Costa.
A permissão para uso residencial da
orla do lago e a liberação de lotes no
EixoMonumental estão entre as

propostas contestadas.

PÁGINA 19

Iphan abre
polêmica no
tombamentoUmapoesia foi a forma

criativa que LuizCarlos
Garcia encontroupara
reclamar daCaesb.
Omorador do Lago
Norte usou a arte para
cobrar soluçãopara um
vazamento emsua
casa. A empresa
resolveu oproblema e
ainda respondeu à
carta comumpoema
de agradecimento.

PÁGINA 25

Opoeta da
cidadania

O chanceler brasileiro se
encontrou com o presidenteMacri
em Buenos Aires e prometeu

priorizar as relações bilaterais entre
os países. A visita também foi

marcada por protestos de ativistas
contra o governoTemer.

PÁGINA 12

José Serra afaga
a Argentina

PÁGINA

PFecerveja
emHanói

No primeiro dia de viagem
ao Vietnã, Obama suspendeu
o embargo à venda de
armas ao país. À noite,
gastou US$ 6 num jantar
típico. PÁGINA 12

Adescobertado
mosquito

Pesquisadores do Rio de
Janeiro capturam insetos
infectados com o zika e
comprovam que o Aedes
aegypti é transmissor do
vírus. PÁGINA 14

Um sargento e um cabo são
acusados de agressão, após
intervirem numa discussão
em Águas Claras. Eles
tentaram conter um policial
civil, que se desentendeu com
a noiva, e o caso acabou em
pancadaria. PÁGINA22

Briga entre

agenteePMs

Invicto há 29 jogos, o bicampeão
carioca enfrenta hoje oVila
Nova-GO, emBrasília, pela Série
B.Os organizadores dapartida
acreditamque35mil torcedores
vão assistir ao time comandado
porNenê.PÁGINA 18

Vasco quer o

Manécheio

AnaMariaCampos

JeanWyllys terá quepagar, por
ofensa, R$ 40mil a procuradora

DeniseRothenburg

Meirelles será o encarregadode
encontrar umsubstituto para Jucá

LuizCarlosAzedo

Amizade egratidãonãopodem
estar acimado interesse público

VicenteNunes

Após perder Jucá, Temer precisa
virar o jogo rápido ou fracassará

Votaçãodemeta
fiscaltestahoje
basedeTemer
Renan levará aoplenário doCongresso a

proposta de deficit de R$ 170,5 bilhões para 2016.
Novameta precisa ser aprovada até

segunda-feiraparaevitaraparalisaçãodogoverno.

TramacontraLava-Jato
derrubaJucádogoverno
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Últimoato de
Jucá (E) como
ministro foi no
Senado, ao lado
deTemer, Renan
eMeirelles


