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LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS
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Sabor exótico
nos cardápios

Confira roteiros dentro e fora do
Brasil para contemplar a natureza
em viagens incríveis. Minas tem
opções interessantes que vão além
da maria-fumaça de Tiradentes,
como o Trem das Águas (D), entre
São Lourenço e Soledade de Minas.
CAPA E PÁGINAS 4 E 5

Frutas bem conhecidas pelos
brasileiros, mas nada convencionais
na gastronomia, têm vencido a
desconfiança dos consumidores e
conquistado espaço à mesa.
Receitas incluem até coxinha
de jaca (E), com venda de
200 unidades por semana. CAPA

LAVA-JATO MANDA PRENDER
MARQUETEIRO DE DILMA
Coordenador das campanhas que elegeram a presidente, João Santana tem contas investigadas no exterior
No rastreamento dos recursos desviados da Petrobras, a 23ª fase da
Operação Lava-Jato, batizada de Acarajé, em alusão ao apelido dado por
operadores ao dinheiro vivo, pôs no centro do alvo o marqueteiro João
Santana (D) e sua mulher e sócia, Mônica Moura, também com mandado
de prisão expedido. O marqueteiro é investigado por ter recebido cerca
de US$ 7,5 milhões no exterior. Os pagamentos teriam sido feitos pela
Construtora Odebrecht, uma das mais implicadas na Lava -Jato, e pelo
lobista polonês Zwi Skornicki, um dos presos ontem pela Polícia Federal.

WILSON PEDROSA/ESTADÃO CONTEÚDO

Skornicki intermediou contratos na Petrobras que somam R$ 6 bilhões.
Santana e a mulher não foram presos pois estavam na República
Dominicana, trabalhando na campanha à reeleição de Danilo Medina. Mas
sofreram o bloqueio judicial de R$ 25 milhões em contas pessoais e de
empresas e o sequestro de um apartamento em São Paulo avaliado em
R$ 3 milhões. Santana informou ter deixado a campanha de Medina para
retornar ao Brasil e se defender. O marqueteiro afirmou que todo o dinheiro
que recebeu no exterior refere-se a trabalhos feitos fora do país. PÁGINA 3

LULA SOB SUSPEITA IMPULSO À CASSAÇÃO

PF APONTA POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO EX-PRESIDENTE EM “PRÁTICAS CRIMINOSAS”

Relatório da Polícia Federal com base em registros do celular do empresário Marcelo Odebrecht
levanta indícios de que a Odebrecht tenha arcado com os custos de construção do Instituto Lula
e/ou outras propriedades de Lula. Em nota, o instituto negou a irregularidade. PÁGINA 4

PARA A OPOSIÇÃO, DENÚNCIAS REFORÇAM AÇÃO PARA IMPUGNAR MANDATO DE DILMA
O presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), disse que o partido pedirá que as novas provas
obtidas pela Lava-Jato sejam anexadas a ação que corre no TSE pedindo a cassação da chapa
Dilma/Temer por suspeita do uso de dinheiro desviado da Petrobras na campanha. PÁGINA 4

EDÉSIO FERREIRA/EM/D.A PRESS

ALÍVIO NO
RETORNO
À FAMÍLIA

ESTADO

MG enxuga o
orçamento e
a máquina

A estudante Débora, de 15 anos,
que desapareceu no sábado ao
voltar de cinema na Savassi, deixou
ontem hospital em João
Monlevade, cidade onde foi
encontrada. Com vários ferimentos
no corpo e marcas de corda no
pescoço, ela disse na delegacia que
foi sequestrada. A mãe da jovem
agradeceu empenho nas buscas.
PÁGINA 14

O governador Fernando Pimentel
(PT) detalhou ontem o corte de
R$ 2 bilhões no orçamento do
estado, que atingirá custeio e
despesas operacionais de 26 áreas,
mas poupará a educação. E
adiantou que enviará na semana
que vem projeto de reforma
administrativa, com redução do
número de secretarias e órgãos
públicos e corte de cargos. PÁGINA 5

PAULO FILGUEIRAS/EM/D.A PRESS

CHUVAS

RODÍZIO DE ÁGUA É MANTIDO
EM DUAS CIDADES DE MINAS

Início de ano chuvoso suspendeu
o racionamento em 95% dos 41
municípios abastecidos pela Copasa.
Só Montes Claros e Capitão Enéas
mantiveram rodízio. Chuva já matou
quatro em Minas. PÁGINA 15

BARBÁRIE

Babá presa
por abusar
de criança
A cuidadora Rosânia Maria Aguiar
(acima), de 51 anos, foi presa por
agredir e violentar uma menina de
5, vítima de paralisia cerebral. Caso
foi descoberto com a ajuda de
câmera escondida no quarto pelo
pai da criança. PÁGINA 14

MOBILIZAÇÃO CONTRA DENGUE
Descarte irregular de lixo e entulho em lotes e ruas é um dos grandes desafios nas ações contra a dengue. Balanço da Secretaria Municipal
da Saúde mostra que, em BH, já são 2.916 casos confirmados e três mortes neste ano. Para ajudar a conter a doença, grupo de teatro
convocou passageiros do metrô a embarcar no combate ao Aedes aegypti e explicou como acabar com os focos do mosquito (acima).
PÁGINA 13

CONGRESSO
OAB QUER IMPEDIR QUE
DELCÍDIO VOLTE AO SENADO
PÁGINA 2

ATLÉTICO
ROBINHO VAI REFORÇAR UM
TIME COM 10 GOLEADORES
PÁGINA 20
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