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O‘italiano’dos
R$128milhões
empropinas
Prisãodoex-ministroAntônioPaloccipõe
aOperaçãoLava-JatomaispertodeLula
Batizada de Omertà — numa referência ao pacto de silêncio entre mafiosos —,
a 35ª fase da Operação Lava-Jato deteve, ontem, o homem forte da economia
no governo Lula e ministro da Casa Civil de Dilma. Identificado como o “italia-
no” da planilha de propinas da Odebrecht, Antônio Palocci Filho foi preso,
temporariamente, por cinco dias. Ele é suspeito de gerenciar interesses da em-
preiteira nos governos petistas e de acertar R$ 198 milhões em recursos ilegais
da empresa para o PT entre 2008 e 2013. Desse valor, ressalvaram investigado-
res, as apurações indicam que R$ 128 milhões foram efetivamente repassados.
Também foram presos dois assessores do ex-ministro, Branislav Kontic e
Juscelino Dourado. O juiz Sérgio Moro determinou o bloqueio de bens dos três
no valor de R$ 128 milhões. A defesa de Palocci nega que ele seja o “italiano”.

Noite
das farpas
O primeiro debate entre
Hillary Clinton e Donald
Trump foi marcado por
confrontos duros sobre
emprego, racismo e
segurança. Mas houve ataques
diretos entre os candidatos à
Casa Branca: a democrata
disse queTrump “vive em
uma realidade própria”, e o
republicano acusou Hillary de
fazer parte da“velha política”.
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Remédios sob
análisedoSTF

MinistroteráqueexplicaraTemer
supostovazamentodaaçãodaPF

DeniseRothenburg

Operação não cobriu todas as
denúnciasenvolvendooex-ministro

LuizCarlosAzedo

EsquemaquePalocci operava era
omais sofisticado do petrolão

Racionamento
acaba,mas

segue o alerta

CB.Poder
Blogpolítico
doCorreio

ganhaPrêmio
Colunistas

Julgamento no Supremo
definirá se o SUS deve ou não
fornecermedicamentos não
regulamentados pela Anvisa.
Pacientes farão vigília na Corte.
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Drogaria tem
novocomando
Com 150 lojas no Centro-Oeste,
a rede Rosário foi vendida
para o grupo Profarma. A
tradicional rede que atua no
DF custou R$ 173milhões.
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Nova era
naColômbia
Sob aplausos de 15 chefes de
estado, governo e Farc assinam
a paz. Adversários do tratado
intensificam campanha pelo
“não” no plebiscito de domingo.
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Racismo
Fifareduza
lutacontra

discriminaçãoe
ganharepúdio
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A Caesb suspendeu os cortes no abastecimento de
água em seis regiões. As chuvas e a economia

registradas nos últimos dias provocaram aumento nos
níveis dos córregos e levaram à decisão de interromper

o rodízio. Apesar da redução da crise hídrica, os
reservatórios do DF seguem com volume baixo,

e não estão descartadas novas medidas de economia.
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PauloSilvaPinto

Aodomar radicais doPT,Palocci foi
alçadoaoOlimpopor empresários

Memória indestrutívelNoite de vencedores
Confira as apostas do CCoorrrreeiioo para a
premiação do 49º Festival de Brasília.
Diretores de qualidademarcaram a
mostra competitiva deste ano.
DIVERSÃO& ARTE, CAPA E PÁGINAS 2 E 3

Aluada vida
NNaassaa aavvaannççaa nnaa bbuussccaa ppoorr oorrggaanniissmmooss
aalliieennííggeennaass eemm EEuurrooppaa.. VVaappoorreess dd''áágguuaa

llaannççaaddooss aaoo eessppaaççoo ssããoo iinnddíícciiooss ddaa
eexxiissttêênncciiaa ddee uumm oocceeaannoo ssuubbtteerrrrâânneeoo

nnoo ssaattéélliittee ddee JJúúppiitteerr.. PPÁÁGGIINNAA 1155
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Cientistas estudam os super agers,
idosos quemantêm desempenho

cerebral igual ao dos jovens e
identificam as áreas que garantem

essa performance invejável. PÁGINA 14

Nasa/AFP Valdo Virgo/CB/D.A Press
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