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Lula: pedido
bloqueio de
R$ 24 milhões

oglobo.com.br

_

Picciani é preso, mas pode
ser solto hoje pela Alerj

O Ministério Público pediu o
bloqueio de R$ 23,9 milhões
do ex-presidente Lula e do seu
filho caçula, Luis Cláudio, no
âmbito da Operação Zelotes.
Lula é investigado por tráfico
de influência em negociações
que levaram à compra de
36 caças suecos pela Força
Aérea e na prorrogação de
uma MP que beneficiou
montadoras. PÁGINA 8

Deputados decidem à tarde se mantêm decisão do TRF da 2ª Região
Paulo Melo e
Edson Albertassi
também estão
no presídio de
Benfica, no Rio

MÁRCIO ALVES

Dodge quer prisão
já na 2ª instância

RIO DE JANEIRO

‘CONFRARIA DO CRIME’

Ministério Público

Aplicação da pena

(1904-2003) Roberto Marinho

A procuradora-geral da
República, Raquel Dodge,
enviou ao STF memorial em que
defende a prisão de condenados
em segunda instância. Esse
entendimento foi fixado pela
Corte no ano passado, mas
pode ser revisto. PÁGINA 7

Um ano após a prisão do exgovernador Sérgio Cabral, outros três integrantes do grupo
político que comanda o Estado do Rio há 20 anos foram
para a cadeia ontem: o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Picciani, e os
deputados estaduais Paulo
Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB. Os três se apresentaram à PF logo depois de
a prisão ser decretada por
unanimidade pelo TRF da 2ª
Região e foram levados ao presídio de Benfica, o mesmo de
Cabral. Mas a Alerj imediatamente se mobilizou e marcou
para hoje à tarde votação em
que decidirá se derruba as
prisões. O trio conta com o
apoio de grande parte dos colegas, mas a pressão popular
pode complicar uma decisão a
favor dos detidos. PÁGINAS 3 e 4

Mais de 40 tiros

Polícia de Portugal
mata brasileira
A brasileira Ivanice Carvalho
da Costa, de 36 anos, foi
morta por engano, na
madrugada de quarta-feira,
em operação da polícia
portuguesa. Alvejado por ao
menos 40 disparos, o carro
onde estava foi confundido
com o de assaltantes. PÁGINA 8

Crime em Copacabana

Ação de justiceiros
é investigada
A Divisão de Homicídios da
Polícia Civil suspeita que os
assassinos da moradora de
rua Fernanda Rodrigues dos
Santos, de 40 anos, em
Copacabana, tenham ligação
com grupos de justiceiros que
atuam na Zona Sul. PÁGINA 9

DESCANSO

Rio terá
12 feriadões
em 2018
Além de dez feriados
nacionais prolongados,
o Rio terá outros dois
folgões em 2018: 23 de
abril (São Jorge) e 20 de
novembro (Consciência Negra). PÁGINA 12

MERVAL PEREIRA
Soltura seria afronta à Justiça
e à opinião pública. PÁGINA 4

MÍRIAM LEITÃO
No Rio, delitos ocorrem no
presente contínuo. PÁGINA 18

MAIÁ MENEZES
Não havia acordo que não
passasse por Picciani. PÁGINA 3

A caminho do xadrez. Jorge Picciani (de rosa), Paulo Melo (em segundo plano) e Edson Albertassi (atrás) deixam o IML após serem presos

Bretas: corrupção no
Rio ‘é uma metástase’

CHICO

Entreouvido
no RJ

Juiz se assustou com extensão do esquema
Juiz que comanda a Lava-Jato
no Rio, Marcelo Bretas diz que
ficou assustado com a extensão e a capilaridade do esquema de corrupção no estado:
“Parece que tem mais gente
envolvida do que não envolvi-

da. É uma metástase”, disse
em entrevista aos repórteres
J ULIANA C ASTRO e M ARCO
GRILLO. Para ele, a investigação poderia andar mais rápido não fosse a demora em instâncias superiores. PÁGINA 6

— Daqui
a pouco
a gente
volta...

Manobra para
reaver também
os mandatos
Além da articulação para soltar os três peemedebistas, deputados estaduais também
encomendaram um parecer
à assessoria jurídica da Alerj
que permita autorizar a retomada dos mandatos dos afastados, algo que o TRF-2 proibiu ontem. PÁGINA 4

Brasileiro
FLA E BOTAFOGO PERDEM
O Flamengo sofreu a 3ª derrota em
quatro jogos, para o Coritiba (1 a 0).
O Alvinegro não resistiu ao lanterna
Atlético-GO (2 a 1). PÁGINA 28
EURICO SOFRE REVÉS
Justiça anula votos
de urna e dá vitória
a Brant no Vasco.
PÁGINA 27

GERALDO BUBNIAK/AGB

PETER NICHOLLS/REUTERS

ESPORTES

SEGUNDO CADERNO

RIO SHOW

DA VINCI

Em alta
A VISTA
COMO
ATRAÇÃO

O MAIS
CARO DA
HISTÓRIA
Atribuído ao mestre do
renascimento, “Salvator
Mundi” foi arrematado por
cerca de R$ 1,5 bilhão.
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Um roteiro
com terraços
de novos bares,
restaurantes
e eventos de
frente para
cartões-postais.

