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“Hámuitochutesobre
ojulgamentodoTSE”

»» AANNAA DDUUBBEEUUXX »» LLEEOONNAARRDDOO CCAAVVAALLCCAANNTTII »» RROOSSAANNAA HHEESSSSEELL

Oministro daTransparência, Torquato Jardim, considera que 90% das análises sobre o processo de cassação da chapa Dilma-Temer sãomera
especulação.“O juiz decide como que está nos autos, o julgamento é jurídico”, destaca. A possibilidade de umpedido de vista, no próximo dia 6, é
considerada normal.Mesmo assim, de acordo com ele, a decisão deve sair ainda em junho, e nem tudo da Lava-Jato faz parte do processo inicial.
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Entrevista//TorquatoJardim

Na conversa
Confira dicas para
negociar um reajuste
salarial,mesmoem
tempos difíceis.
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Vara de Execuções Penais quer saber por que
advogados se aproveitamdas constantes visitas fora de
hora para levar documentos relativos às empresas do
sentenciado. Em janeiro, Estevão foi para a solitária

devido auma série de infrações. PÁGINA 22

Novadenúncia
contraLuizEstevão

PÁGINA 23

Panatenaico
Escândalomuda
rumodas alianças

paraoBuriti
PÁGINA 26

Mulher
Açãosolidária

contraaviolência
doméstica

EaFerrarivirousucata
Mesmo com a carteira suspensa, Fernando Ewerton
dirigia em alta velocidade, segundo testemunhas,
antes de bater em outro carro no Lago Sul. PÁGINA 24

Muitoamor
pelosbichanos!

Mais fashion na academia
PÁGINAS 8 A 12

House of cards é aqui?
PÁGINAS 32 A 34

Como fim do preconceito de que são pouco carinhosos, os gatos têm
conquistadocadavezmais espaçonas casas enoscoraçõesdas
pessoas, comoodaveterináriaNatássiaMiranda. PÁGINAS 20 A 25
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A RECESSÃO
insiste em ficar
Preocupação como futurodas
reformas trabalhistae
previdenciáriadeixaaeconomia
dopaísemalerta.PÁGINA 8

TRUMPNÃO
liga para o Planeta
Presidente norte-americano
sai da reunião do G7 sem
assinar acordo que trata do
aquecimento global. PÁGINA 28

PÁGINA 10

Horadesair da
casadospais

Fernanda Amador decidiu
morar sozinha, mas, antes,
teve de planejar todos os
passos da nova vida.

BBrraassiilleeiirrããoo
ddee eemmooççõõeess
Terceira rodada da Série A começa

comdois jogos empolgantes.
No Rio, oVasco, deNenê (foto),

consegue a virada sobre o
Fluminense (3 x 2). NoMorumbi,
São Paulo derrota o Palmeiras por
2 x 0 e diminui a pressão sobre

o técnico Rogério Ceni.
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