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TJDFaceitadenúnciae
distritaissetornamréus

Alerta—A Vigilância Sanitária recolhe produtos usados namerenda de uma escola pública do Cruzeiro. A
vistoria ocorre após denúncia de que a carne servida foi fornecida por um frigorífico citado na operação da PF.

Em sessão que durou sete horas, o Conselho
Especial do Tribunal de Justiça do DF decidiu
aceitar denúncia doMinistério Público e trans-
formou cinco dos 24 deputados da Câmara

Legislativa em réus: Celina Leão (PPS), Cristiano
Araújo (PSD), Bispo Renato (PR), Júlio César
(PRB) e Raimundo Ribeiro (PPS). Por ampla
maioria, os desembargadores entenderam ha-

ver indícios suficientes de que os parlamenta-
res investigados participaram de esquema no
qual, em troca de propina, mudaram a destina-
ção de emenda e liberaram R$ 30milhões para

empresas de UTI. No entanto, os magistrados
rejeitaram o pedido para que os distritais en-
volvidos na Operação fossem afastados do
mandato até o julgamento da ação.

Crise

PÁGINAS 2 E 4

GilmaratacaPGR
porvazamentos
O ministro do STF criticou a
divulgação de material
sigiloso e disse que “a
Procuradoria não está

acima da lei.” Com aval do
Supremo, a Lava-Jato fez

ontem buscas em endereços
ligados a senadores.

Trabalho

PÁGINA 13

Terceirização
na reta final
A Câmara deve votar

hoje o projeto que regula e
amplia a contratação desse
tipo de mão de obra por
empresas e pelo governo.
A proposta permite o

acesso desses funcionários
a atividades-fim.

OBrasil
naacademia
AUnBé pioneira na oferta de

mestrado para índios, quilombolas,
raizeiros e outros povos do país.

Indígena da etnia puyanwa, Jósimo
é formado emantropologia e já

cursa a pós-graduação.
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Brasil andoupra
trás,mostra IDH

Depois de 25 anos de crescimento,
o país está estagnado no Índice de
Desenvolvimento Humano, medido
pela ONU. De acordo com dados de
2015, a crise econômica afetou a
qualidade de vida dos brasileiros.
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Uma jornadade fé
Muitas cidades noBrasil e nomundo
oferecemprogramações especiais
para aPáscoa. Confira dicas para o

feriadão da Semana Santa.

CAPA E PÁGINAS 2 E 3
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Cresceboicoteà
carne;emnota,
PF baixaotom

Fim dos privilégios
avança no Senado
Os senadores têm cinco sessões para apresentar emendas e

votar a proposta que acaba como foro especial para
parlamentares e integrantes do alto escalão da Justiça.
A proposta dever sofrermaior resistência naCâmara.
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Apesar damobilização do governo para evitar danos às
exportações do produto, subiu o número de países que
embargaram as compras ao Brasil. Em comunicado, o

Ministério da Agricultura e a Polícia Federal disseram que
os problemas constatados na Operação Carne Fraca não
representam uma falha geral do sistema de fiscalização.
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