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“Nãorenunciarei”,afirmaopresidente
Andressa Anholete/AFP

Luis Nova/Esp. CB/D.A Press

●

Operação da PF prende irmã e primo de senador tucano e filma entrega de malas de dinheiro

●

Bolsa paralisa pregão pela primeira vez em nove anos e desaba 8,8%. Dólar vai a R$ 3,40

●

Especialistas dizem que reformas correm perigo e veem forte risco de o país voltar à recessão

Relator da Lava-Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin decidiu afastar o senador mineiro Aécio
Neves do mandato — e, agora, licenciado da presidência do PSDB. Ele também determinou a abertura de inquérito para investigar se Temer incorreu em crime de obstrução de Justiça, conforme estaria gravado em conversa do presidente com o dono da JBS, Joesley Batista. Mas o áudio do diálogo, na avaliação do Planalto, não compromete Temer, que anunciou que não deixará o cargo. “Sei o
que fiz e sei da correção dos meus atos”, declarou. O estrago, porém, já estava feito. No mercado financeiro, o dia foi de pânico. Pela primeira vez, desde a crise de 2008, a Bovespa teve de interromper
o pregão quando despencava mais de 10%. No fim, fechou em queda de 8,8%. O dólar disparou e
encerrou o dia em alta de 8,62%. Hoje, a expectativa é de que a delação da JBS atinja mais políticos.

O Globo/Reprodução

Brasiliensesnoesquema
Conhecido advogado em Brasília, Willer Tomaz (E)
é acusado de cooptar o procurador Ângelo Goulart
(D) para vazar informações a Joesley Batista. Willer
e Ângelo foram detidos ontem. A foto do jantar, em
3 de maio, foi tirada pelo próprio dono da JBS.

Ana Maria Campos

Denise Rothenburg

Luiz Carlos Azedo

Vicente Nunes

Escritório de advogado preso
fica na ex-mansão de Palloci

Planalto escolhe Rocha Loures
como responsável por erros

Crescem as chances de Temer
ter mandato cassado pelo TSE

Permanência do presidente pode
custar caro à economia do país
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Boa música para
todas as gerações
Roupa Nova, Marcelo Jeneci e
Jards Macalé são algumas das
atrações do fim de semana. Para
a turma do techno, tem Steve Aoki,
e para a do funk, o DJ Dennis.
É escolher, cantar e dançar.

Teatro
Michel Teló canta no
elogiado Bem Sertanejo

Risos
Festclown leva ao Sesc
o melhor da palhaçaria

Ao Correio,
Zico critica
o momento
atual do
Flamengo

AgroBrasília
projeta
vendas de
R$ 650 milhões
em cinco dias

Acuado,Trump
diz ser vítima de
“caça às bruxas”
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