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Arruda,AgneloeFilippellinacadeia

Avingançado
ManéGarrincha

Brasília amanheceu abalada pormais
um escândalo de corrupção de gran-
des proporções. Nada menos do que
três dos mais conhecidos políticos da
capital — dois ex-governadores e um
ex-vice — foram presos ontem em
ação da Lava-Jato e tiveram, juntos,

R$ 26 milhões em bens bloqueados
pela Justiça. Arruda, Agnelo e Filippelli
são alvo de operação que investiga o
superfaturamento de R$ 900 milhões
em obras do estádioMané Garrincha.
Inicialmente orçada em R$ 600 mi-
lhões, a arena custou quase três vezes

mais, abriu um rombo de R$ 1,3 bi-
lhão nos cofres públicos e, após a Co-
pa de 2014, transformou-se num gi-
gantesco elefante branco, que dá pre-
juízos mensais ao GDF. Com a prisão
dos três, o Distrito Federal vive hoje a
inusitada situação de ter, atrás das

grades, uma bancada formada por
seis políticos eleitos em pleitos majo-
ritários: também cumprem pena os
ex-senadores Luiz Estevão,GimArgello
e o ex-vice-governador Benedito Do-
mingos. Na operação de ontem tam-
bém foram detidos Fernando Márcio

Queiroz, presidente da Via Engenha-
ria; Maruska Lima de Souza, ex-presi-
dente da Terracap; Nilson Martorelli,
ex-presidente da Novacap; Cláudio
Monteiro, ex-secretário Extraordiná-
rio da Copa do Mundo; e três opera-
dores de propina.
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Rodoviários prometem
greve hoje em todo o DF
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ReinoUnido temenovo
ataqueapós terror emshow
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Consumo moderado de
chocolate pode evitar AVC
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Conabconsegueaadesão
de1.280 servidores aoPDV
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O adeus a Roger Moore,o
007 simpático e engraçado

DIVERSÃO&ARTE, CAPA

O dia começou com a prisão dos ex-governadores José Roberto Arruda (PR) e Agnelo Queiroz (PT) e do ex-vice-governador Tadeu Filippelli, que perdeu o cargo de assessor especial de Temer
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Investigados no superfaturamento do
Mané terão sigilos quebrados

VicenteNunes

Setores empresariais pedem solução
para a crise e pressa nas reformas

LuizCarlosAzedo

Tensão nas comissões do Congresso
expõe dificuldades do governo

DeniseRothenburg

Briga política pela sucessão dá fôlego
para Temer semanter no cargo
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R$35milamenos
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