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JulgamentodeDilma
começacomguerra
contratestemunhas

Noprimeirodiado julgamento final deDilma, defensoresdape-
tista conseguiram que o procurador Júlio Marcelo de Oliveira,
doMinistério Público de Contas, fosse destituído da condição
de testemunha de acusação para a de informante. O presidente
doSTF, RicardoLewandowski, quepreside as sessões, entendeu
que o procurador participou de ato pela rejeição das contas de
Dilma e atendeu ao pedido. No contra-ataque, a acusação pe-
diu a interdiçãooda testemunhadedefesa EstherDweck, por ela
trabalhar no gabinete de uma senadora dilmista. Lewandowski
disse que a questão será decidida hoje antes do depoimento
de Dweck. Ao depor, ontem, Júlio Marcelo reafirmou que o
governo Dilma fez maquiagem contábil e praticou crime de
responsabilidade.“Foi umgrande plano de fraude fiscal”, disse.
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Favascontadas

Queijos evinhos,
a combinação ideal

Umaviagem
pelahistória em
pratosdeliciosos

Sucesso em todoopaís
comamúsica 50 reais,
Naiara Azevedo traz ao

DF sucessos do
sertanejo e até versões
para funks famosos.

O concerto

da inclusão
O espetáculo A gruta da garganta, no Museu
da República, é direcionado a crianças de até
6 anos com problemas visuais. Daniel subiu ao
palco com amãe, Raquel, para as cenas finais:
interação e encantamento. PÁGINA 26

Vôlei de ouro
jogará no Mané
Aseleçãocampeãolímpicaenfrenta
Portugalem4desetembro,numa
quadramontadanoestádio.O jogo
marcaráadespedidadeSerginho.
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Ubere táxis
terãomais
concorrência
emBrasília

Medo ainda
rondaa Itália

Comachegada denovos
serviços e empresas—

comoa 99—, omercadode
transporte individual de
passageiros oferecerámais
opções aos brasilienses. Os
descontos podemchegar a

30%nas corridas.

Réplicasdo terremotoque
matoumaisde250pessoas
assustaramos italianosontem.
Maisde6mil socorristas
procuramsobreviventes.
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A herança que
vemdorosto

Pesquisaprocuraos genesque
fazempessoasdeuma família
tãoparecidas. Asdescobertas
podemajudar adecifrar
casosdemalformação.
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Renúnciapara
livrarpetista
dacassação

Dilma recusouapropostade
Renan.Oplanoerasalvá-lado
impeachmenteviabilizara
candidaturadelaaoSenado,

em2018,peloPDT.
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UTIgate:MPinvestiganovasemendas
Representantes da sociedadeprotocolaram (foto)
pedidosparaqueosdeputadosacusadospercamo
mandato: temorpor influêncianas investigações

Minervino Junior/CB/D.A Press
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Breno Fortes/CB/D.A Press

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

AdestinaçãodeR$19milhõesporcincodistritaisparapagamento
dedívidasdaPMcomhospitais está sendo investigadapelos
promotoresdaOperaçãoDrácon.Oremanejamentodessesrecursos
chamouaatençãopor sermuito semelhanteaoesquemaque
provocouoafastamentodaMesaDiretoradaCâmaraLegislativa.


