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Senadoderruba
puniçãoqueSTF
aplicouaAécio

O plenário do STF já tinha dado o primei-
ro passo, na semana passada, ao determi-
nar que decisões da Justiça contra parla-
mentares — conforme estabelece a Cons-
tituição — precisam passar pelo crivo do
Congresso. Com isso, arrefeceu a crise
institucional entre os dois poderes e abriu

caminho para que o Senado revisse a pu-
nição que a primeira turma da Corte ha-
via imposto a Aécio Neves (PSBD-MG), ao
afastá-lo do mandato e proibi-lo de sair
de casa depois das 18h. E foi o que ocor-
reu ontem: por 44 votos a 26, senadores
derrubaram a punição aplicada e devol-

veram o mandato ao tucano. A decisão
também revogou o recolhimento notur-
no. Relator de processo contra Aécio na
Comissão de Constituição e Justiça da Ca-
sa, o senador João Alberto (PMDB-MA)
seguirá o plenário e defenderá o arquiva-
mento do caso. PÁGINA 2 E BRASÍLIA-DF, 5

PPÁÁGGIINNAA

Contrataçãode
concursadosvai
ajudaraSaúde

A celebração

daPortela
MarisaMonte e PaulinhodaViola cantamahistória da
escola de samba carioca numshowemBrasília, na
sexta-feira. No repertório, sambas inesquecíveis,
comoFoi um rio que passou em minha vida.

DIVERSÃO&ARTE, CAPA

Amedicina comomissão
Opneumologista Claudio LuizViegas trabalhou
por 45 anos noHospital de Base. Hoje, Dia do
Médico, ele se lembra dos desafios da profissão

e faz alertas às novas gerações.

PÁGINA 22

Luis Nova/Esp. CB/D.A Press

Ele tirou tudo de letra
OatletaparalímpicoFernandoFernandes veio a
Brasília para lançarbiografia emqueconta as

experiênciasnoBigBrotherBrasil, o acidenteque lhe
tirouosmovimentosdaspernas e ahistória noesporte.

PÁGINA 15

PIS/Pasep deve
acelerar consumo

OGDFconvocou1.183 aprovados
emseleçõespara tomarposse até
o anoque vem.Amaiorparte desses
servidores (915) será lotadana

Secretaria de SaúdeenaFundação
Hemocentro.Cultura, ProconeMetrô
tambémterãonovos funcionários.

Pagamento a cotistas começa
amanhãparamais de 350mil pessoas
em todoopaís. Liberação vai injetar
R$ 15,9 bilhões na economia. PÁGINA 7

PÁGINA 17

Jovens ladrões

baladeiros
Polícia desbarata quadrilha que
furtava veículos em comércios
do Plano Piloto. Dinheiro do
roubo era usado para bancar

festas e ostentação.

PÁGINA 20

A água que sai

doBananal
Odesafio chinês

Orepórter RodrigoCraveiromostra, de
Pequim, que oCongresso doPartido
Comunista vai discutir reformas

econômicas nopaís.Mudanças na estrutura
política tambémpodemsurgir, aos poucos,

no“socialismo à chinesa”. PÁGINA 12

A estação de captação do
córrego funcionará ainda este
mês para amenizar a crise

hídrica. Especialistas veem risco
ao Lago Paranoá.

PÁGINA 19

Governistaspreveematé42votosnaCCJ
Relatório sobre as denúncias contra Temer deve ser votado hoje na Comissão, com previsão de vitória da base aliada.
Planalto fala em “pacificar a base” para o plenário, na quarta-feira, e para as próximas votações no Congresso. PÁGINA 3
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Logodepoisdadecisão, tucanoreassumiuomandato

Casa de Aécio
no Lago Sul:

movimentação
discreta

durante a
sessão do

Senado que
devolveu o
mandato ao

tucano


