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Ana Maria Campos // líder da “rachadinha” 
foi indicado por Benício tavares. página 14

GDF demite 
acusado de 

“rachadinha”  

Lira organiza reação à 
ofensiva das bigs techs

Denise Rothenburg // aliados de Bolsonaro 
creem que ele é vítima de “perseguição”. página 5

Luiz Carlos Azedo // políticos questionam 
“excessos” de alexandre de moraes. página 4

tensão no
Kremlin

mudança no sCs
é sancionada

Rússia acusa Ucrânia 
de atacar o palácio, 

em Moscou, com 
drones, para matar o 
presidente Vladimir 

Putin. Governo de Kiev 
nega ofensiva. página 9 

Lei que amplia 
atividades autorizadas 

foi assinada pela  
vice-governadora 

Celina Leão e permitirá 
300 novas modalidades 

de negócio. página 15

Comissionado na Secretaria de Cidades, 
Celso Francisco de Assis foi alvo de 

operação da Polícia Civil. Ele é suspeito de 
contratar amigos e parentes para cargos 

públicos e ficar com parte do salário deles. 

O ex-presidente Jair Bolsonaro é investi-
gado pela Polícia Federal por participação 
numa suposta fraude em cartões de vaci-
nação. O político do PL foi um dos alvos 
da Operação Venire, no início da manhã 
de ontem, e sua casa, num condomínio do 
Jardim Botânico, estava entre os endereços 
para busca e apreensão de documentos e 
provas — o celular do ex-chefe do Execu-
tivo foi apreendido. No  mesmo horário, o 
ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o te-
nente-coronel Mauro Cid, foi preso. Eles 
são suspeitos de inserir informações falsas 
sobre imunização no sistema do Ministério 
da Saúde. A ação foi autorizada pelo minis-
tro do STF Alexandre de Moraes.  Além de 
Cid, foram detidos o PM Max Guilherme; o 
militar do Exército Sérgio Cordeiro; o secre-
tário de governo de Duque de Caxias (RJ), 
João Carlos Brecha; o sargento do Exército 
Luis Marcos dos Reis e o candidato a de-
putado Ailton Gonçalves Moraes Barros. 
Bolsonaro negou participação. “Não exis-
te adulteração da minha parte. Não tomei 
vacina. Ponto final”, disse. Relatório da PF, 
no entanto, sustenta que o ex-presidente 
sabia da fraude. 
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PF apura envolvimento de
Bolsonaro no vacinagate 

Depoimento 
só depois 
de acesso a 
inquérito,  
diz defesa

Moraes manda 
PF apreender o 
passaporte do 
ex-chefe 
do Planalto 

Ex-presidente 
reclama de 
perseguição: 
“Operação para 
te esculachar”
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Sem surpresa, BC mantém Selic em 13,75% e não sinaliza corte
Página 7

EntREviStA / Lucilene Florêncio

“O iges pode ofertar mais”
Ao repórter Arthur de Souza, a secretária de Saúde do DF falou sobre os desafios da pasta, como 
reduzir a fila de cirurgias e aumentar a cobertura vacinal. Ela defendeu maior transparência no 

Instituto de Gestão Estratégica, o Iges, que administra parte das unidades da rede pública. 
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a última
aventura

Terceiro filme da série, Os guardiões 
da Galáxia vol.3 estreia hoje nos 
cinemas, quase seis anos depois da 
segunda aventura, na expectativa 
de manter o sucesso de bilheteria 
conquistado pela Marvel. página 22 

Carlos Vieira/CB/Da press

página 12

Minha casa na versão rural

novo remédio reduz 
declínio por Alzheimer

Ao CB.Poder, o ministro das Cidades, Jader Filho, 
disse que portaria de programa para habitações 

rurais será publicada “nos próximos dias”. página 8 

mariana lins/esp.CB/D.a pressCesar greco/agência palmeiras

Jessica miglio/marvel

palmeiras se impõe
no Equador

Alviverde usa bola parada para 
vencer o Barcelona, em Guayaquil. 

Atlético-MG bate Alianza, e Inter 
tropeça. Flamengo enfrenta o 
Racing hoje, às 19h. página 19 


