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Fachinenvia
denúnciacontra
opresidente
àapreciação
daCâmara

Requerimento dadefesa deMichelTemer é
acatadopeloministro do STF, quemanda

pedidode abertura de açãopenal para análise
de deputados federais. Segundoomagistrado,

parlamentares devem fazer“juízo
predominantemente político de
admissibilidade da acusação”.

PÁGINA 4

Invasãoetirosnaporta
doPaláciodaAlvorada
Jovem entrou no local de carro, derrubou
portão e foi parado por disparos de
escopeta de ummilitar. Depois, ele
se escondeu nos jardins da residência
oficial até ser detido por seguranças.

PÁGINA 5

Texto-basedareforma
trabalhistapassapelaCCJ
Governo conseguiu a vitória naComissão de
Constituição e Justiça do Senado, comum
placar elástico, de 16 a 9. Parlamentares
analisamdestaques antes doplenário.

PÁGINA 10

Embuscadoelo
entreex-gestore
CruzVermelha

MaisumavítimanaIlha

Nova etapa da
Genebra vai atrás
de irregularidades
em contrato
assinado por

Fernando Antunes,
ex-adjunto de
Saúde doDF,

com a instituição
filantrópica.

PÁGINA 23

Helicóptero
levaMaduroa
reagircomfúria

Presidente da
Venezuela diz que
ato de policiais,
que usaram

equipamento para
jogar granadas
contra oTribunal
Supremo de Justiça,

é “tentativa
de golpe”.

PÁGINA 16

Flamengo vence o Santos por 2 x 0, na Ilha do
Urubu, na primeira partida pelas quartas de
final da Copa do Brasil. Nas outras disputas,
Palmeiras e Cruzeiro empatam, enquanto o
Grêmio goleia o Atlético-PR. PÁGINA 21

Luzpara
resgatar
dastrevas
umaobra
dearte de
Sérgio

Rodrigues

CINE
BRASÍLIA

DIVERSÃO& ARTE, 6

» SEVERINO FRANCISCO

VicentePiresmiraaregularização
Moradores da área pronta para ser legalizada
devem se habilitar naTerracap em até 40 dias.
Depois, imóveis serão avaliados, na etapa
mais “nervosa” para os ocupantes. PÁGINA 25

RomeroBrito “corre”naStockCar
Piloto brasiliense Lucas Foresti vai participar da
Corrida doMilhãoda categoria, no fimde
semana, comocarro, o capacete e omacacão
estilizados pelo artista. PÁGINA 19

ENTREVISTA JoãoDoria
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OprefeitodeSãoPaulo afirmaquea situaçãodopaís éde“agonia” eque, por isso, émais importante
defender oBrasil doqueos valorespartidários e oprópriopresidenteMichelTemer. Sobre as eleiçõesde
2018,Dorianão confirmaque será candidato.“Émuito claraminha lealdade aogovernadorGeraldo

Alckmin”, diz.Mas, semprequepode, o tucano repete:“Quemtemquedesejar é opovo”.

“É preciso avaliar,dia a dia,
o apoio ao governo atual”

» ANA DUBEUX » ANAMARIA CAMPOS » DENISE ROTHENBURG » LEONARDO CAVALCANTI » ROSANA HESSEL
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Maurenilson/CB/D.A Press

Gilvan de Souza/Flamengo

Temerescolherival
deJanotparaaPGR
A rapidez do presidente da República ao optar pela segunda colocada na lista tríplice eleita pelo MP foi
vista como mais uma ofensiva do Planalto para desgastar o atual procurador-geral da República, Rodrigo
Janot. Isso porque ela é perspectiva futura de poder— e ele, que deixa o posto em setembro, logo será pas-
sado. Com a decisão, Temer quebrou a tradição, iniciada por Lula em 2003, de indicar para o cargo o mais
votado pelos procuradores. Apesar das divergências entre Raquel e Janot, a avaliação dentro do próprio
MP é de que ela— vista como competente e avessa a holofotes— não deve atuar para favorecer Temer.
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PrimeiramulherachefiaroMinistérioPúblicoFederal,
RaquelDodgeassumiráocargoemmomentohistórico
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