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Oprocurador-geral daRepública, Rodrigo Janot, enviouao
SupremoTribunal Federal (STF)pedidodeaberturade açãopenal

contra opresidenteMichelTemerno casodasdelaçõesdo
empresário JoesleyBatista, do grupo JBS.Opeemedebista se

tornouoprimeiropresidentedoBrasil denunciadopor corrupção
passivanoexercíciodo cargo. Ele teráque sedefender das

acusaçõesnoSupremo, queprecisade autorizaçãodaCâmarapara
processá-lo. Alémdaperdadomandato, a PGRquer queTemer
pague indenizaçãodeR$10milhõespordanosmorais.Também

Minervino Junior/CB/D.A Press Arthur Menescal/Esp. CB/D.A Press

ontem, aPolícia Federal divulgou relatório apontando indícios de
queopresidente cometeuos crimesdeobstruçãoda Justiça e
formaçãodequadrilha, oquepode resultar emnovasdenúncias da
PGR.Temer reuniuministros e assessoresmais próximospara
definiçãoda estratégiadedefesa, comenfrentamentonas áreas
jurídica epolíticapara evitar queopedido seja aprovadopelos
deputados.“Háque seguir adiante. Portanto, nadanosdestruirá.
Nemamimnemanossosministros”, declarouopeemedebista
antesda formalizaçãodadenúnciadaPGR. PÁGINAS 2 A 5

DFéviceno
Mundialde

velaadaptada

Umjeitoanimal
dehomenagear
Harry Potter
Thayná Barbosa (ffoottoo) e
amigas fantasiam cachorros
com as roupas do famoso
bruxo para comemorar os 20
anos de lançamento do
primeiro livro da série— com
direito a ensaio fotográfico.

PÁGINA 22

Ana Paula Marques,
gaúcha radicada em

Brasília, fica atrás apenas
de espanhola em regatas e
conquista o segundo lugar
na competição realizada

na Alemanha.PPrroodduuttoorreess ee DDJJss ssee rreeúúnneemm eemm ccoolleettiivvooss
ppaarraa vvaalloorriizzaarr aa cceennaa aalltteerrnnaattiivvaa ee

iinnddeeppeennddeennttee.. DDIIVVEERRSSÃÃOO&&AARRTTEE,, CCAAPPAA
PÁGINA 15

Aforça
damúsica eletrônica na cidade

Disputa voto a voto pela sucessão na PGR
Os subprocuradoresMário Bonsaglia e Raquel Dodge aparecem como favoritos na eleição para um dos cargos demaior visibilidade da República. PÁGINA 5 E EIXO CAPITAL, 18

Maratonaestánosangue
Estudo espanholmostra que
existe uma predisposição
genética para o bom
desempenho em provas de
longa distância: características
do DNA podem influenciar
os danosmusculares
durante corridas. PÁGINA 14

Desconto na
vendaàvista

Governo sanciona lei que
permite ao comércio

diferenciar preços no cartão
de crédito e nos pagamentos
em dinheiro. Consumidores,
porém, estão desconfiados.

PÁGINA 8

Atrás da origem de
634kgdecocaína
Polícia Federal prendeu pilotos

do avião que carregava a
droga. Detidos dizem que

saíram da Bolívia. Informação
de que decolaram de fazenda
do Grupo Amaggi não foi
confirmada. PÁGINA 6

Ainformalidadesalvaobrasiliense 11milvagasnosetordeeducação

Distritais compram
brigacomoBuriti

Enquantoo comércio formal fecha asportas e odesempregoaumentanopaís, os camelôs entopem
as calçadas da cidade. Segundo eles, apesar da falta de regularização, émais fácil ser ambulante
para fugir dos gastos com impostos. Governo assegura que faz fiscalização diária. PÁGINA 19

Apesardacrisequeatormentaopaís, as instituiçõesdeensinoestãocontratando.Asoportunidades
estãoespalhadaspor todoopaís, segundooSistemaNacionaldeEmpregos.NoDF,hápelomenos250
postosdisponíveis.AcontadoraDéboraCruzentrounumavagaprovisóriae foi efetivada.PÁGINA 7

Deputadosderrubamlei anti-homofobiaassinadapelo
governadorRodrigoRollemberg.ChefedoExecutivoentrana
Justiçaparamanter a regulamentação.Confronto lembracaso
doaumentodepassagensdeônibusno iníciodoano. PÁGINA 17
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JanotdenunciaTemer.
Planaltoarmaofensiva


