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Maiscincodiasde
prisãoparaArruda,
AgneloeFilippelli

A pedido do Ministério Público, o juizVallisney de Sou-
za Oliveira, da 10ª Vara Federal, prorrogou por mais
cinco dias a prisão temporária dos ex-governadores Jo-
sé Roberto Arruda (PR) e Agnelo Queiroz (PT), do ex-vi-
ce-governador Tadeu Filippelli (PMDB) e de outros se-

te detidos na Operação Panatenaico. Pesa sobre eles a
suspeita de receber propina e de participar de esque-
ma de superfaturamento, estimado em R$ 900 mi-
lhões, na construção do estádio Mané Garrincha. A
arena mais cara da Copa de 2014 abriu um rombo de

R$ 1,3 bilhão nos cofres da Terracap. Segundo a Polícia
Federal, a possível soltura dos presos poderia interferir
nas investigações. Até o fim da tarde, por exemplo, ain-
da não havia a confirmação do bloqueio de R$ 155 mi-
lhões dos 11 alvos da decisão judicial.PÁGINA 19

MariaSilviasaie
RabellodeCastro
assumeoBNDES

Vandalismonamira
daPolíciaFederal

Ministro da Justiça determina abertura de
inquérito sobre o quebra-quebra na Esplanada.

PMs que atiraram contra manifestantes continuam
nas ruas, enquanto feridos seguem internados.

Cultura viva— MarinaBona eMarinaMiranda
abrem, neste fimde semana, oAteliêMulheres que Inspiramo
Mundo. Abanquinhada 313Norte, fechadahavia 10 anos, será
agora umespaço democrático para arte e cultura.PÁGINA 24

Executiva deixa a presidência do banco após um
ano no cargo. Ela anunciou a decisão

pessoalmente ao presidente Michel Temer e alegou
“razões pessoais” para o ato. Escolha do novo
nome foi rápida e ex-presidente do IBGE deve

assumir a cadeira já na próxima semana.
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Tempo ruim
paradormir
Asmudanças climáticas
podem levarmilhões de

pessoasanoitesmaldormidas.
Pesquisamostra que os

idosos e os pobres sãomais
suscetíveis à perda do sono.
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Egito responde com
bombardeio
Presidente Abdel Fattah
El-Sisi manda caças

atacarem acampamentos
jihadistas na Líbia, após
atentado quematou 28

cristãos no Cairo.
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Trumpentre o
G7eaRússia

Indefiniçãodoamericano faz
cúpula esquecer climae

fechar acordo contra o terror.
Nos EUA, genro do

republicano teria pedido canal
direto comoKremlin.
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Litroda
gasolinacai
paraR$3,25
emBrasília

ArthurM
enescal/Esp.CB/D.A

Press

Preço foi encontrado em
postos do SIG, mas, no
geral, houve queda
entre 22 demaio e
ontem, segundo
pesquisa feita pelo
CCoorrrreeiioo. Diminuição
ocorre depois de

redução anunciada pela
Petrobras em refinarias.

Janot pede
aFachinpara
ouvirTemer

Presidente
negasuposta
“confissão”

DelaçãodeJoesley
entranamiradoSTF
MinistroGilmarMendesdefendequeapolêmicacolaboraçãopremiadadodonodaJBS—

segundomaiordevedordoINSS,comdébitodeR$2bilhões—sejadiscutidanoplenário.

ApesardenãodiscordardadecisãodeEdsonFachindehomologaradelação,omagistrado

afirmaqueresponsabilidadedereferendoédotribunal.Mendesdizterdiscutidooassunto

comoantigorelatordaLava-Jato,TeoriZavascki,mortonoiníciodoanoemacidenteaéreo.

Quejogo
éesse?
Ocríquete, um“primo”dobete, dáascaras
emBrasílianeste fimdesemanaparao
CampeonatoNacionalFeminino.O timeque
representaráoDFnacompetiçãovemde
SãoSebastiãoesurgiudeumprojeto social.
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