
Tríplex complica Lula
InquéritodaPolíciaFederal concluiuqueoex-presidenteeamulher,Marisa, forambeneficiáriosdevantagens

ilícitaspagaspelaOAS,novalordeR$2,4milhões, referentesa reformasnumapartamentonoGuarujá.Éoprimeiro

indiciamentodopetistanoâmbitodaOperaçãoLava-Jato.Ele éacusadodecorrupçãopassiva, lavagemdedinheiro

e falsidade ideológica.Alémdocasal, o ex-presidentedo InstitutoLulaPauloOkamotto foi indiciado.Adefesade

Luladissequeo relatóriodaPFé“umapeçade ficção”equeexiste forte componentepolítico. PPÁÁGGIINNAA 66
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Impeachmentfecha
otemponoSenado

O plenário fervia quando Renan
Calheiros (PMDB-AL)pediuapala-
vrapara tentaracalmarosânimose
criticou Gleisi Hoffmann (PT-PR)
por ela ter dito que o Senado não
temmoral para julgar Dilma. “Ela
nãopodedizer isso, quemnão tem
moraléela.EssanãoéumaCasade
doidos”, afirmou. Defensores de
Dilma cercaram o presidente do
Senado. Mas Renan não recuou.
“Como uma senadora pode fazer
umadeclaração dessa? Exatamen-
teumasenadoraqueconseguiu,há
30dias,queopresidentedoSenado
conseguisse, no SupremoTribunal
Federal,desfazeroseu indiciamen-
to e o do seu marido”, indagou.
Gleisi se exasperou. Disse que era
mentira.Oplenáriopegoufogo.As-
sustado,opresidentedoSTF,Ricar-
do Lewandowski, suspendeu a
sessão.Depois, emnota oficial, Re-
nan afirmouque as referências em
relação a Gleisi e o marido eram
alusivas a duas petições protocola-
das pelaMesaDiretora no Supre-
mopara tratar deoperaçãodebus-
caeapreensãono imóvel funcional
ocupadopela senadora.

Além do ex-ministro da Fazenda,
senadores vão ouvir outra teste-
munha de defesa: o advogado Ri-
cardo Lodi. Na segunda, às 9h,
será a vez da ré,DilmaRousseff.

NelsonBarbosa
vaideporhoje

Celina ataca:
“Liliane queria

me chantagear”
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Apresidente afastadadaCâmara
Legislativa diz quehouve edição

mal-intencionadadas conversas gravadas
peladistritaldoPTB,quederamorigemao
UTIgate. ParaCelinaLeão, a filhadeRoriz
estava acuadapelosprocessos judiciais e
pelas ameaçasdeperdadomandato.

Deixeocoração
escolheropet!

JKentrano século 21
Reprodução/Polícia Civil

Minervino Junior/CB/D.A Press

Carlos Moura/CB/D.A Press

Memorial tem novas tecnologias
e até uma holografia do
fundador de Brasília. PÁGINA 26

Gordurapara emagrecer
Cientistas descobremuma forma
de cultivar o bege, tecido benéfico
que queima calorias. PÁGINA 16

Ameaças àjuventude
Bullying, drogas e abusos
atingem parte dos adolescentes
do DF, revela pequisa. PÁGINA 23

Animações no cinema
despertam a paixão da

criançada por cães e gatos.
Mas para ter um animal é
preciso saber como cuidar.
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Gimchorana
frentedeMoro
O ex-senador doDF declarou ao
juiz da Lava-Jato não saber
que as doações que arrecadou
comempreiteiras vinhamde
dinheiro roubadodaPetrobras.
Ele se emocionouaodizerquenão
era desonesto. Preso emCuritiba,
Gimé acusadode receber
R$ 5milhões empropinas.
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