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AI-5doCongresso
tornaráJustiçaeMP
refénsdosbandidos
Manifestantesvão
àsruasamanhãem
defesadaLava-Jato

‘Delaçãodofimdo
mundo’começana
semanaquevem

OAB fazpressão
paraRenandeixar
chefiadoSenado

Na calada da noite, enquanto o país chorava a tragédia que vitimou a Chapecoense, parlamentares debo-
chavam dosmais de dois milhões de brasileiros que endossaram as 10medidas de combate à corrupção
apresentadas peloMinistério Público. Eles não apenas desfiguraram a proposta como a transformaram
numpacote a favor do crime. O alvo era acabar com a Lava-Jato, a operação que ameaça levar boa parte do
Congresso à cadeia.Mas foram além. Caso siga adiante, a estrovenga jurídica—uma espécie de AI-5, o ato
institucionalmais perverso da ditaduramilitar—pode amordaçar a Justiça e oMinistério Público e inviabi-
lizar o combate ao crimenopaís. “Oque está em jogo agora não é só a Lava-Jato,mas todas as investigações,
processos e punições”, diz Ronaldo Pinheiro deQueiroz, procurador da República, integrante da força-tare-
fa que investiga o bilionário esquema de corrupção que quebrou a Petrobras. É contra o golpe na Lava-Jato,
tramadonaCâmara e no Senado, quemilhares demanifestantes devemsair amanhã às ruas de todoopaís.

Mais de 100mil pessoas devemassistir hoje, emChapecó
(SC), ao velório de 50 dos 71mortos no acidente de terça-
feira comoavião que levava a delegação daChapecoense
paraMedellín. Emmais umademonstração de carinho
dos colombianos, as vítimas foramhomenageadas
no embarquedos corpos.Na cidadedoOeste
catarinense, dirigentes do clube já discutemo
pagamento de seguros e indenizações. PÁGINAS 15 A 18

MARCO PAULO LIMA E BRENO FORTES
ENVIADOS ESPECIAIS A CHAPECÓ (SC)
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AnaMariaCampos / Medidasamordaçam
promotores e juízes edão superpoderesaadvogados

DeniseRothenburg / Háumtemor,emBrasília,
dequeGimArgellovireoMarceloOdebrechtdeamanhã

VicenteNunes / Planalto temequemanifestação
deruaa favordaLava-Jatosevolte contraogoverno
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Regularização
avançanos

condomínios
deSobradinho

Àespera da
solidariedade

Mais de 30% dos lotes (1.490
imóveis) em cinco

parcelamentos da antiga
Fazenda Paranoazinho, na
área doGrande Colorado,
tiveram as escrituras
registradas em cartório.

Muitosmoradores da região,
no entanto, ainda resistem em
pagar novamente pelo terreno.
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Lindauro Gomes/CB/D.A Press

Minervino Junior/CB/D.A Press

Luana busca desesperadamente
o remédio que mantém viva a
filha Geovanna, de 4 anos.

A menina sofre de uma doença
rara e o medicamento especial
está em falta na rede pública.

Pioneiro da
democracia
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Empresário e ex-senador,
Lindberg Cury foi um dos principais
articuladores da autonomia política
do DF. O goiano de Anápolis, que
morava em Brasília desde 1959,
morreu ontem, aos 82 anos.

Maisde50mil
brasiliensesfazem
hojePASeEnem
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Pobrezavoltoua
crescernoBrasil
entre2014e2015
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Cantoseencantos:
corais infantisdoDF
despertamtalentos
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