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Asupremaderrota
dopoderosoRenan
DecisãodoSTFdeafastarCalheiroscolocapetistanocomandodoSenadoepreocupagoverno

Umdia após manifestações nas ruas do
país saírem emdefesa da Lava-Jato e co-
brarem o “Fora, Renan”, o parlamentar
alagoano sofreu omaior revés até agora:
foi afastado da Presidência do Senado. A
decisão foi tomada peloministroMarco
AurélioMello,doSTF,emliminarconcedi-
da a pedido da Rede, sob o argumento de
que réu não pode ocupar cargo na linha
sucessória do presidente da República. O
substitutodeRenanéopetista JorgeViana
(AC), opositor do governo. A expectativa é
se ele levará adiante o plano que amorda-
ça o Judiciário e oMinistério Público. No
Planalto, o temormaior é que a troca de
comandoatrapalheasvotaçõesdaPECdo
teto de gastos e da reforma da Previdên-
cia. Líder do governo naCasa, Romero Ju-
cá (PMDB-RR) afirmou que há acordo de
líderes para votar a PEC do teto de gastos
semana que vem.Mas há petista defen-
dendoqueopactonão seja respeitado.
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LuizCarlosAzedo

Renanprotagonizavaoembate com
oJudiciário eacabou feridodemorte

DeniseRothenburg

Temermobilizaabaseparaevitar
queoPTbarreaPECdosgastos

Dida Sampaio/AE

Raiofaz
aviãodeXuxa
pousarnoJK
A aeronave que levava a

apresentadora de tevê ao Piauí
realizou uma aterrissagem de
emergência emBrasília. Uma
descarga elétrica provocou

uma pane no jatinho. Apesar do
susto, ninguém se feriu. Xuxa
gravou um vídeo usando

máscara (foto) durante o voo e
tranquilizou os fãs numa
mensagem pelo Facebook.

Após sete anos de queda no
número de casos, a doença
voltou a crescer no DF em
2016. Até novembro, 176
pessoas tiveram a infecção.
O alto índice demortalidade
preocupa os especialistas.
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Brasíliateve
18mortespor
H1N1esteano

A Petrobras anunciou
ontem o reajuste no preço
dos combustíveis em 8,1%
nas refinarias. Para o

consumidor, o litro deve
subir R$ 0,12 nos postos.
Para o diesel, o aumento é

maior: R$ 0,17.
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Gasolinavai
ficarmais
caraaté3,4%

Conmebol confirma aCopa
Sul-Americana para o time
catarinense, que também

receberáR$ 5milhões da CBF
para custear o velório coletivo de
sábado.Missa de 7º dia, hoje, será
feita por arcebispo deBrasília.
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Minervino Junior/CB/D.A Press

Títuloeajuda
financeira

paraaChape

Dois filmes de terror do cultuado
diretor e ator JoséMojicaMarins

são adaptados para HQs.
DIVERSÃO&ARTE, CAPA.

Zé do Caixão
emquadrinhos

Ingerir uma latinha por dia
eleva em 14%as chances do

surgimento demelanoma, o tipo
mais agressivo de câncer de pele.
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Os riscos
dacervejinha

Muitoalémda

inteligência
Augusto César (foto), de 11 anos, chamou a atenção da família e dos
professores pelo vocabulário diferenciado para a idade, pela
criatividade e pela rapidez de raciocínio. Crianças como ele recebem
acompanhamento especializado e aprendem a vencer desafios no
centro de altas habilidades/superdotação da rede pública do DF.
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Instagram/Reprodução

Renan se recusou a
receber a notificação
do oficial de Justiça,
sobre decisão do STF,
devido ao horário.
Marcou para hoje, às 11h


