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Ministropedeparasair
apóscriticarLava-Jato
Oitodias depois de levar à quedadeRo-
mero Jucá, entãoministro do Planeja-
mento, o delator SérgioMachado, ex-
presidente daTranspetro, provocouno-
vo estrago no governo: Fabiano Silveira

deixou oMinistério daTransparência,
Fiscalização e Controle, menos de 24
horasapósa revelaçãodeáudioemque,
ainda integrante doConselhoNacional
de Justiça (CNJ), orientava opresidente

do Senado, Renan Calheiros (PMDB-
AL), a se defender naOperaçãoLava-Ja-
to. Na conversa, gravada porMachado,
ele também criticava a atuação da for-
ça-tarefa que desmontou o bilionário

esquema de corrupção na Petrobras.
Ontemà tarde, sob forte pressãode ser-
vidores dapasta e atéda família, Silveira
ligouparaTemer e pediu demissão. Em
carta, tentou se explicar: “Não havia

oposição aos trabalhos doMinistério
Público oudo Judiciário, e sim, comen-
tários genéricos, amplificados pelo cli-
ma de exasperação política que todos
testemunhamos”. PÁGINAS 2 E 3

É aprimeira vez desde 1997, início da série histórica, que as
contas do governo central—que reúneTesouro, BC e

Previdência— fechamoquadrimestre de janeiro a abril no
vermelho, umdeficit de R$ 8,5 bilhões.

A imagemdemaisumacriançamortanoMediterrâneo foi
divulgadaontemporumaONGalemã.Oporta-vozda
entidadeafirmouqueapublicaçãoda foto foinecessáriapara
mostrar agravidadeda situaçãodos refugiados.PÁGINA 13

Umapeloaomundo

PÁGINA 7

As contas do
governo têm

rombo recorde

Mobilização
contra o câncer
Prevenção, diagnósticos
precisos, tratamentos

avançados e qualidade de
vida. Esses foram alguns dos
temas tratados no 6º Fórum
Oncoguia, realizado em
Brasília, que reuniu

especialistas na doença.

SUPLEMENTO ESPECIAL

O12ºCamões
brasileiro

Autor de Lavoura arcaica e
Umcopo de cólera, Raduan
Nassar conquista umdos
mais importantes prêmios
da língua portuguesa.

DIVERSÃO&ARTE, PÁGINA 2

Valente
toda a vida
Dengo, umdos animais
mais encantadores do
Zoo deBrasília,morreu

ontem, perto de
completar 16 anos. O

leão sofreumaus-tratos
numcirco e contraiu

várias doenças. O drama
do felino comoveu

veterinários e tratadores.

PÁGINA 26

O IGP-M, que reajusta os
valores domercado

imobiliário, acelerou em
maio.Mas, emépocade
crise, os inquilinos têm
boa chance denegociar
percentuaismenores de

correção.

PÁGINA 9

Inflação do
aluguel é

de 11,09%
Oex-ministro, que teve o
nomeaprovadoontem
pelo conselho de

administração da estatal,
terá comomissão sanear
a empresa, imersa em
dívidas após obilionário
escândalo de corrupção.

PÁGINA 9

Parente toma
posse hoje na

Petrobras

Ventosda

inclusão

PÁGINA 18

O estupro coletivo de uma jovem de 16 anos expôs a
dificuldade que vítimas de abuso sexual têm para prestar
queixa do crime. Há despreparo e desconfiança nas
delegacias. A delegada Cristiana Bento (C) pediu a prisão
temporária de seis suspeitos do ataque no Rio. PÁGINAS 5 E 6

Dramaatéparadenunciar
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Vejaalista
deaprovados
noUniCeub
PÁGINAS 23 E 24

Brasília terá quatro representantes noCampeonatoMundial de
Vela Adaptada, esta semana, naHolanda. Será a primeira
experiência dos velejadores doCotaMil emáguas internacionais.
Alémdos 80 atletas de 15 países, os brasilienses enfrentarão as
águas frias que banhama cidade deMedemblik.

PÁGINA 16

Herói do título carioca de 1989, o atacanteMaurício é
agora embaixador doBotafogo e está emBrasília para
divulgar o jogo contra oCruzeiro, amanhã, noMané.
O ídolo botafoguense pediu reforços urgentes para o time.

Umtalismãalvinegro CarlosVieira/CB/D.A
Press
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