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TemerperdenoSupremo
ebuscavitórianaCâmara

O julgamento quemarcou a estreia de Raquel
Dodge (foto) no STF, comoprocuradora-geral
da República, deve ser concluído hoje.Mas a
derrota deMichelTemer está selada. A sessão
foi interrompida quando o placar estava 7 a 1
pelo envio, à Câmara, da denúncia emque Ja-
not acusaopresidentedoscrimesdeorganiza-
ção criminosa e obstrução de Justiça. Apesar
de rejeitaropedidodesuspensãodadenúncia,
feito pela defesa de Temer, ficou claro que,
mais à frente, o Supremodeve voltar a discutir
aquestãodavalidadedadelaçãoda JBS.“Tere-
mos um encontromarcado com isso”, disse a
presidente daCorte, CármenLúcia, após omi-
nistroGilmarMendes lançar suspeitas sobre a
atuaçãode Janot edeauxiliaresdoex-procura-
dor-geral nas negociações do acordo de cola-
boraçãoda JBS.Comorevésno tribunal, oPla-
nalto articula deputados aliados para rejeitar a
denúncia o mais rapidamente possível. No
Congresso, entrevista de Janot aoCorreio es-
quentouodebate entreparlamentares.
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Umcasode
amorcom
oFestival
deBrasília

O cineasta André Luiz de
Oliveira (E), o ator Murilo
Grossi e a fotógrafa Irone
Queiroz fazem parte da
história do principal festival
do cinema brasileiro. A vida
deles e a demuitos outros
profissionais se confundem
com a trajetória do evento,
que está na 50ª edição.

PÁGINA 24 E DIVERSÃO&ARTE

Tragédiada
L4Sultemdois
indiciadospor

homicídiodoloso

Busca por vida
nosescombros
Equipes de resgate lutampara encontrar sobreviventes do terremoto quedestruiu dezenas
deprédios naCidade doMéxico. Pelomenos 230 pessoasmorreram. Entre as vítimas estão
21 crianças de umaescola infantil que desabou. Brasileiros quemoramna capitalmexicana
relataramaoCCoorrrreeiioo osmomentos de horror durante o abalo. PÁGINA 14

A polícia concluiu que um advogado e um
bombeiro devem responder pelamorte de
duas pessoas num acidente na Avenida das
Nações, em abril. Segundo a investigação,
osmotoristas consumiram álcool e

disputaram umpega, assumindo o risco de
provocar a colisão com o carro das vítimas.

Condomíniosseguem
comaregularização
STF nega liminar contra a lei federal que
permite a venda direta de lotes da União.
Medida alcança áreas deVicente Pires e

Grande Colorado. PÁGINA 21

Maiaacusa
oPMDBde
trair oDEM

Opresidente da Câmara dos
Deputados disse que o partido
do presidenteMichel Temer dá
uma“facada nas costas” ao
tentar atrair aliados e esvaziar
a legenda. Na reforma política,

o fim das coligações foi
aprovado ontem,mas só
valerá nas eleições de 2020.

Raquel Dodge: no primeiro ato,
recomendação para que o STF
enviasse a denúncia à Câmara
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SobrouoGrêmio
Gaúchos vencem o Botafogo
(gol de Barrios) e serão os
representantes do Brasil na

semifinal da Libertadores. O Santos
foi eliminado pelo Barcelona-EQU.
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Tribunaldecontasabre
133vagasemconcurso
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