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Emdecisãohistórica,Justiçaafasta
Celinaetrêsintegrantesdacúpula
daCâmaraLegislativasuspeitosde
liberarememendaemtrocadepropina

PTdenunciaretiradadecomputadoreseMPinvestigaovazamentodeinformações

Diretor-geraldaPolíciaCivil,EricSebaavisa:vemaíumafaxinanapolíticadoDF

Governista,Juarezão“herda”apresidênciaeprometenãoatacarosinvestigados

Adevassapolítica deflagradapeloUTIgateuniu Justiça,MinistérioPúblico ePolíciaCivil
numaoperação conjunta semprecedentes contra o comandodeumaCâmaraLegislativa.
AlémdeCelinaLeão, que tevededeixar aPresidência daCasa, foramafastadosdaMesa
Diretora osdeputadosRaimundoRibeiro (PPS), BispoRenato (PR) e JúlioCésar (PRB).Osquatro,
maisCristianoAraújo (PSD), tiveramquedepor sobre o escândalode corrupção.Gravações feitas
peladistrital LilianeRoriz (PTB), quedenunciouo caso e tambémé investigada, indicamque eles
receberampropinaparadestinarR$30milhões ememendaaopagamentode serviços deUTI
prestadospor hospitais. Depuseram, ainda,AlexandreBragaCerqueira eValérioNevesCampos,
ex-servidores daCâmara; eRicardoCardosodosSantos, ex-presidente doFundodeSaúdedoDF.

RaimundoRibeiro (PPS)
Ex-secretário de Justiça eCidadaniadoDF,
foi afastadoda 1ª Secretaria daMesaDiretora

Janot desmente;
Gilmarcritica

O chefe da PGR negou
vazamento da delação da OAS e
citação a Dias Toffoli, do STF. Já o
ministro do Supremo fala em
“falsos heróis”. PÁGINA 3

Gestante émorta.
Ebebê,roubado
Amulher foi assassinada e a filha
arrancada do ventre. Amandante
do crime simulava uma gravidez
e queria a criança para enganar o

namorado. PÁGINA 6
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BispoRenato (PR)
Afastado do cargo de 3º secretário daMesa
Diretora, ele também integra aCPI da Saúde

JúlioCésar (PRB)
Umdia após renunciar ao cargo de líder do
governo, foi afastadoda2ªSecretariadaMesa

CristianoAraújo (PSD)
Teria negociado a propina. É o único dos
investigados que não integrava aMesa

CelinaLeão (PPS)
Emáudio gravado, ela diz à então vice,
LilianeRoriz (PPS), que a colega está
no “projeto” que teria rendido a propina
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Reajuste só
depois do

impeachment

Homenagens
aumadiva

Sonia Braga receberá esta
semana o Troféu Oscarito, no
Festival de Gramado. A atriz é
a estrela de Aquarius, filme
que estreia em setembro.

DIVERSÃO& ARTE

Uma estrela
doOriente

Passado e futuro semisturam
nas ruas de Seul. A capital da
Coreia do Sul é um destino rico

em tecnologia, cultura,
gastronomia e história.

CAPA E PÁGINAS 2 A 9

O ministro da Casa Civil, Eliseu
Padilha, disse que o governo não

recuará da decisão de adiar os
aumentos para o funcionalismo

até o afastamento final de Dilma.
Além de desagradar a várias

categorias, a decisão provocou
uma divisão na base de apoio do

Planalto no Congresso.

Umprêmioàousadia
Roze Mendes (foto) e Maria de Fátima Lima
estão entre as 100 melhores artesãs do Brasil.
Sustentabilidade, empreendedorismo e
inovação colocaram as brasilienses na final do
concurso promovido pelo Sebrae. PÁGINA 24 PÁGINA 7
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