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STFdecidehoje
asortedeRenan

Respaldado por um ato da Mesa Diretora do Se-
nado, Renan Calheiros (PMDB-AL) resolveu de-
sobedecer a liminar do ministro Marco Aurélio
Mello, do STF, determinando que se afastasse de
imediato do comando da Casa. Ao descumprir a
ordem judicial, alegando que Mello não poderia
tomar de forma monocrática uma decisão que
interfere em outro poder, o Senado esticou a
corda da crise e ampliou a tensão entre Legisla-
tivo e Judiciário. Uma saída para a saia justa se-
ria a retomada do julgamento que proíbe réus
na linha sucessória da Presidência da Repúbli-
ca. O ministro Dias Toffoli, do Supremo, pediu
vista da ação quando a maioria dos colegas já
havia votado a favor do afastamento. Caso volte
ao plenário hoje e a votação seja concluída, sem
revés no placar, Renan sai, a decisão de Mello
perde efeito e abre-se uma chance de o embate
entre os poderes ser superado. Caso contrário,
seja qual for o resultado do plenário da Corte so-
bre a liminar de Mello, o mal-estar vai persistir.

Líderes tentam
garantirvotação
daPECdoteto

Farradeatestadospõe
médicossobsuspeita
O Ministério Público e a Secretaria de Saúde

investigam supostas fraudes em licenças médicas
na rede do DF. Em 18 meses, mais de 2,5 mil
profissionais deixaram o trabalho por algum
período. Há casos de servidores que, mesmo
afastados, atendiam em clínicas particulares.

PÁGINA 23

Decisão em nomedaChape
Pela final da Copa do Brasil, Grêmio e Atlético-MG
jogam hoje em Porto Alegre, com grande vantagem
para os gaúchos. As duas equipes planejam diversas
ações para homenagear o clube catarinense.

PÁGINA 22

Educação ladeiraabaixo
O Brasil ficou em 63º lugar entre 70 países
pesquisados no Programa Internacional de Avaliação
de Estudantes (Pisa) de 2015. O país recuou 11 pontos
em relação ao último levantamento, em 2012.

Alunos da Escola Classe 15 de Ceilândia têm uma
horta comunitária, cultivada com adubo produzido
com sobras de comida que seriam desperdiçadas.
Essa garotada é finalista de um concurso de educação
ambiental. Além de desenvolverem projetos para o
saneamento, eles ajudam a conscientizar a vizinhança.
PÁGINA 28 E VÍDEO NO SITE DO CCOORRRREEIIOO
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Um passeio pelahistória

Mulherde
Cabraldorme
emBangu

Guerreiros do

planeta

Adriana Ancelmo
é acusada de ocultar

o dinheiro de
propina recebido

pelo marido,
ex-governador do
Rio, que também

está preso.

PÁGINA 6

Advogadosde
Arrudaparam
aPandora

STJ acata pedido da
defesa para perícia
em equipamentos

usados para
gravação de diálogos.
Ações penais contra

o ex-governador
estão paralisadas.

PÁGINA 25

Teto para aposentadoria atinge servidores
Reforma da Previdência fixa limite de R$ 5,1 mil para quem entrou no serviço público antes de 2013, mas tem menos de 45 anos (mulheres) e 50 anos (homens). PÁGINAS 9 A 11

DeniseRothenburg/ Classe política aposta
todas as fichas que o Supremo vai afastar Renan

LuizCarlosAzedo/ Clima no Senado e no
STF é de perplexidade com a evolução da crise
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Evaristo Sá/AFP

Carlos Vieira/CB/D.A Press

Renan, seguidodopetista JorgeViana,
quepodesubstituí-lonaPresidênciado

Senado: “HáumadecisãodaMesa
Diretoraqueprecisa serobservada”


