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Trêsmeses depois de deflagrada aOperação Pa-
natenaico, a Polícia Federal decidiu indiciar os
ex-governadores José Roberto Arruda (PR) e Ag-
nelo Queiroz (PT), além do ex-vice-governador
Tadeu Filippelli (PMDB), por envolvimento no

esquema que teria superfaturado em R$ 559
milhões obras doManéGarrincha, a arenamais
cara da Copa de 2014. No total, foram indicia-
das 21 pessoas. Nas 350 páginas do inquérito, a
PF pede a reavaliação do contrato de leniência

firmado entre o Ministério Público e a Andrade
Gutierrez. Isso porque, apesar de as delações de
ex-executivos da construtora terem sido funda-
mentais para as investigações, a empreiteira
não teria reconhecido o sobrepreço total na

construção do estádio. Em celular apreendido
na casa de Filippelli, a polícia diz ter encontra-
do os contatos de todos os alvos da operação e
uma sequência de três fotos de maços de di-
nheiro, comnotas de R$ 50 e de R$ 100. PÁGINA 19

Chegouacontado
Mané:PFindicia
ex-governadores

Impostos levam
gasolinaamaisdeR$4
Depoisdeogoverno federal elevarasalíquotasdoPIS-Cofins sobreoscombustíveis, outro tributo
contribuiuparaaaltadospreços.OGDFaumentoudeR$3,47paraR$3,81ovalormédiodo
produtopara incidênciados28%de ICMS.ASecretariadeFazenda,noentanto,dizqueadisparada
éaçãodocarteldosetor.Nomeiodo fogocruzado,osconsumidores reclamam.Epagamcaro.
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Bolsa-atleta
paraganhar
medalhas
fantasmas
Operação da PF identifica

25 perfis falsos de esportistas
que receberam o benefício
do governo federal. Um

ex-funcionário cubano que
coordenou o programa é

acusado de liderar o esquema.
Rombo chega a R$ 850 mil.

Planaltina
é raiz!

CAPA

Cartas para
doisgênios
Livro mostra a troca de
correspondências entre

Jorge Amado e José Saramago,
dois dos maiores escritores da
língua portuguesa. A amizade
entre eles foi além da paixão

pela literatura.

Juízestêm10
diasparaabrir
acaixa-preta
dossalários

Deputadoscriam
atéauxílio-caviar

Decisão é dapresidente do Supremo. A
ministraCármenLúcia determinouque
tribunais de Justiça devem informar ao
CNJ, todos osmeses, quantomagistrados
receberamde salário, verbas indenizatórias
e demais subsídios. Para evitar abusos,
valores vão ser abertos à população.

Espanha reage com
forçaehomenagens
A polícia evitou um ataque maior da

célula terrorista, que tinha 12 jihadistas,
cinco deles mortos. Em Barcelona,

milhares de pessoas foram a Las Ramblas
orar pelas vítimas do atentado:

são 14 mortos e cerca de 100 feridos.
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Ditadurade
Maduro isola
aAssembleia

EmmaisumatodaConstituintedominada
pelos chavistas, oCongressodaVenezuela é
destituídode suas funções. Parlamentares
oposicionistas convocamsessãoparalela

para tentar resistir ao golpe.
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AconteceunaAssembleiaLegislativade
Rondônia. Parlamentares se concederam
vale-refeiçãodeR$6mil.Mas forte reação
daopiniãopúblicaosobrigoua recuar.

A cidade que já era
tradicional antes mesmo
de Brasília ser construída

celebra 158 anos de
fundação. Moradores,
como Simone Macedo,

trabalham para preservar
a memória e os prédios

centenários.
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