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Nas praias, nos rios,

Equipe do EM percorre a foz do Rio Doce e mostra a destruição do berçário de várias espécies
LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS

As tentativas de conter a lama de
minério não impediram que os
igarapés, onde se reproduzem
caranguejos e peixes, fossem
atingidos, nem que a maré levasse os
detritos até a parte norte da reserva
ecológica de Comboios, único
ponto fixo de desova das
tartarugas-gigantes no Brasil.
Enquanto isso, a mancha marrom
avermelhada continua a avançar
no Atlântico, chegando a
8 quilômetros ao sul, 35 ao norte
e 20 quilômetros mar adentro.

Em Mariana, a prefeitura espera que
a Samarco continue a pagar valores
em atraso desde 2010 da
Compensação Financeira pela
Exploração dos Recursos Minerais
(CFEM). A dívida é de cerca de
R$ 22 milhões, divididos em cinco
parcelas, das quais duas já foram
pagas. O dinheiro pode ajudar a
reconstruir comunidades destruídas,
como Paracatu de Baixo, onde
moradores que perderam casa,
trabalho e renda não sabem como
recomeçar a vida. PÁGINAS 17 A 20

no Senado...

Líder do governo, Delcídio do Amaral (PT-MS) é preso por tentar obstruir investigação da Lava-Jato
WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

Como nunca antes na história do país,
um senador em exercício do mandato
foi para a cadeia. E ninguém menos do
que o líder do governo Dilma, Delcídio
do Amaral. A prisão preventiva,
decretada pelo ministro do Supremo
Teori Zavascki, se deveu a tentativa de
barrar apurações do esquema de
corrupção na Petrobras. Sob a mesma
acusação, também foi preso o dono do
Banco BTG, André Esteves. No pedido
de prisão, o procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, afirma que a
trama tem um “componente
diabólico” e lança mão de “práticas
tipicamente mafiosas”.

Delcídio foi flagrado em gravação feita
pelo filho do ex-diretor da estatal Nestor
Cerveró. Nas conversas, das quais
participou o advogado de Cerveró,
Édson Ribeiro, outro que acabou preso,
o petista traça uma rota de fuga para o
ex-diretor da Petrobras – para quem
conseguiria habeas corpus no STF – e
ainda oferece mesada de R$ 50 mil à
família. Tudo para que Cerveró não o
mencionasse em delação premiada,
como acabou ocorrendo.
● À noite, depois de longa discussão
para que a votação fosse aberta, o
Senado manteve a prisão de
Delcídio. PÁGINAS 3 A 8

SUJEIRA PRA TODO LADO

Lama que envenena o Rio Doce até o mar aflora em Brasília e emporcalha relações políticas e empresariais
CLAUDIA ANDUJAR/DIVULGAÇÃO

Ninguém
respeita a
Constituição
Guardiães da Carta Magna, ministros do STF
reagiram com indignação às citações nominais de
alguns deles por Delcídio do Amaral como
passíveis de manipulação. “Parece se constatar que
o escárnio venceu o cinismo (....) Os criminosos não
passarão sobre a Constituição do Brasil”, disparou
a ministra Cármen Lúcia. “Ninguém, nem o líder
do governo no Senado, está acima da autoridade
das leis”, ressaltou Celso de Mello. PÁGINA 4

Quando vendermos
todas as almas dos
nossos índios num leilão
Um dos povos mais ameaçados ao longo de
décadas pela chegada dos brancos, os ianomamis
são tema de pavilhão em Inhotim dedicado à
fotógrafa Claudia Andujar. EM CULTURA, PÁGINA 6

Terceiro mundo,
se for. Piada
no exterior
Relatório da Organização das Nações Unidas
(ONU) sobre o rompimento de barragem em
Mariana faz duras críticas ao governo federal, à
Samarco e suas controladoras, a Vale e a BHP
Billiton. Documento afirma que medidas tomadas
para evitar danos “foram claramente insuficientes”
e considera inaceitável a demora na divulgação
de “informações sobre os riscos tóxicos
da catástrofe”. PÁGINA 18

QUE PAÍS É ESTE?

Frase do ex-governador mineiro Francelino Pereira, imortalizada por Renato Russo com a Legião Urbana, vem
dos anos 1970 e continua atual. Afinal, que Brasil é este, atormentado pelo descaso e saqueado pela corrupção?
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