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OMinistério Público investiga se integrantes do esquema criminoso—que já levou ao afastamento da presidente
da Câmara Legislativa, Celina Leão (PPS), e de toda a cúpula daMesaDiretora— fizeram remessa de dinheiro

para contas no exterior. Por isso, além de requerer que os deputados fossem afastados do comando da
Casa,ospromotores responsáveispelocasochegaramapedir aapreensãodopassaportedosenvolvi-

dosnoescândalo.E, ainda, aproibiçãodequeelesdeixassemopaísouoDistritoFederal semau-
torização prévia da Justiça. “Por ora”, no entanto, o desembargador Humberto Ulhôa, do

TJDF, considerou não haver evidências claras que pudessem justificar as duas últimas
medidas. Celina, Raimundo Ribeiro (PPS), Júlio César (PR), Bispo Renato (PR) e

Cristiano Araújo (PSD) são suspeitos de destinar R$ 30milhões em emenda
parapagamento a empresas deUTI. Em troca, teriamrecebidopropina.

Um terremoto de 6,2 graus na escala Richter levoupânico à região daUmbria, no centro dopaís, reduzindo a escombros a cidade deAmatrice
e povoados vizinhos. “Nós viemospara a praça e parecia o infernodeDante”, disse Agostino Severo,morador deRomaque visitava o vilarejo
de Illica, em referência à obraDivina comédia, do escritorDante Alighieri. O primeiro-ministro italiano,MatteoRenzi, suspendeu a agenda,
visitou a área dodesastre e prometeuque“nenhuma família” será abandonada. Pelomenos 159 pessoasmorrerame centenas estão
desaparecidas.Moradores e brasileiros que estavamem localidades próximas relataramaoCorreioosmomentos dehorror. “Parei e esperei
que o teto desabasse sobre aminha cabeça”, contou JéssicaDido, que trocou Jundiaí (SP) pelomunicípio deRipa, a 50kmdeAmatrice. PÁGINA 14
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Afrêni Gonçalves e o presidente
da Saneago, José Taveira Rocha,

foram detidos pela Polícia
Federal sob a acusação de

desviar R$ 4,5milhões.PÁGINA4
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Governo colombiano e o grupo
guerrilheiro firmaram

compromisso em Cuba. Mas a
decisão precisa ser referendada

em plebiscito. PÁGINA 15
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ocorraatéodia31.GDFpreparaesquema

especialdesegurança, com364PMs,paraevitar
confrontosnaEsplanada.PÁGINAS 2 E 3

SergioPirozzi,prefeito de Amatrice

As primeiras pesquisas revelam que ele é
rochoso e está situado em uma zona habitável,
com a possibilidade de conter água em estado
líquido. Cientistas acreditam que ele poderia

abrigar uma nova Terra. PÁGINA 17
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