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NO SENADO SÃO 
NECESSÁRIOS 
41 VOTOS PARA A 
ABERTURA DO 
PROCESSO DE 
IMPEACHMENT E 
O AFASTAMENTO 
DA PRESIDENTE 
POR 6 MESES

47
A FAVOR

4
INDECISOS

10
NÃO QUISERAM
RESPONDER

6 votos a mais do 
que o necessário

O governo tem 21 votos a
menos do que o necessário

CONTRA
20

41
DEPOIMENTO

FUNDADO EM
1875

Petrobrás altera
participação
nos lucros

JULIO MESQUITA
(1862 - 1927)

Análise

Propaganda enganosa

Comissão do Senado
terá maioria em favor
do impeachment
Escolha de integrantes será na segunda-feira; votação está prevista para o dia 12

Tempo em SP

Assista no estadão.com.br
aos depoimentos com
as explicações de cada
parlamentar.PÁGS. A4 e A10

Morte por
H1N1 sobe 50%
em uma semana

Barça real
A turbulência atual escancara a
falibilidade do Barcelona – e pode
lhe fazer bem, se souber aproveitar
os ensinamentos da vida.
ESPORTES / PÁG. A22

Proposta de realização de eleições em
outubro, feita na medida exata da cre-
dulidade dos incautos e da má-fé dos
sabidos, é um grande factoide. PÁG. A6

DIRETO DA FONTE

32° Máx. 19° Mín.

Placar traz vídeos com
os votos dos senadores

Crise afeta Rio-2016,
alertam dirigentes

Arminio rejeitou convite de
Temer para Fazenda, diz Aécio

A Petrobrás vai alterar o pagamento
da participação nos lucros aos funcio-
nários, que passará a ter como base
principalmente o resultado econômi-
co, para forçar um maior comprometi-
mento com as metas. A mudança de-
ve provocar novo embate com sindi-
catos. ECONOMIA / PÁG. B1

ANTERO GRECO

l] Dora Kramer

OAB avalia processar
Anatel por banda larga
ECONOMIA / PÁG. B16

ECONOMIA / PÁG. B3

O governo sofreu derrota significativa
no primeiro dia de definição do rito do
impeachment da presidente Dilma
Rousseff no Senado. Em reunião de lí-
deres, a maioria definiu que a escolha
dos integrantes da comissão de impedi-
mento levará em conta o tamanho dos
blocos partidários e não dos partidos,
como queriam governistas. Com isso,
parlamentares pró-impeachment te-
rão maioria no colegiado. O presiden-
te do Senado, Renan Calheiros
(PMDB-AL), rejeitou questionamen-
tos da oposição e de aliados do vice
Michel Temer para instalar ainda on-
tem a comissão. Mas cedeu a cobrança
do PSDB e decidiu que votará a indica-
ção dos integrantes do colegiado na se-
gunda-feira. Com o novo roteiro, a pre-
visão é de que o pedido de afastamento
seja votado em plenário em 12 de maio
e não mais no dia 10. Na tentativa de
obter apoio de senadores indecisos, o
governo vai conceder empréstimos
que há tempos esperam liberação para
Estados e municípios. Na lista dos que
devem receber recursos estão Ceará,
Piauí e Paraná. POLÍTICA / PÁGS. A4 e A5

MONICA DE BOLLE

0H30

Documento de federações esportivas
sobre organização da Olimpíada no Rio
denuncia qualidade da água, atrasos e
corte de funcionários. COI é criticado
por escolha da sede. ESPORTES / PÁG. A21

O primeiro-vice-presidente da Câ-
mara, Waldir Maranhão (PP-AM),
definiu limitações que podem levar
à anulação do processo por quebra
de decoro contra o presidente da
Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ),
no Conselho de Ética. Para evitar
sua cassação, aliados ainda preten-
dem pressionar Michel Temer para
que não interfira no processo, sob
ameaça de apoiarem pedido de afas-
tamento contra ele. POLÍTICA / PÁG. A6

Vice-presidente
da Câmara
limita apuração
contra Cunha

Em delação premiada, Diogo Ferreira,
ex-chefe de gabinete do senador Delcí-
dio Amaral (sem partido-MS), reite-
rou a denúncia de que o governo ten-
tou interferir na Operação Lava Jato.
Ele disse que o parlamentar lhe rela-
tou conversas em que Dilma Rousseff
pediu “alinhamento” do ministro do
Supremo Tribunal de Justiça Marcelo
Navarro com o governo e citou caso de
Marcelo Odebrecht, preso preventiva-
mente. POLÍTICA / PÁG. A11

Delcídio tratou
com Dilma de
caso Odebrecht,
afirma delator

O ex-presidente do Banco Central Ar-
minioFragarecusouconvitedeMichel
Temer para o Ministério da Fazenda
emcasodeafastamentodeDilmaRous-

seff, disse o senador Aécio Neves. De-
pois, Temer ligou para Henrique Mei-
relles.Também falará com Murilo Por-
tugal, presidente da Febraban. PÁG. A7

SERGIO CASTRO/ESTADÃO

O número de mortes causadas pelo
H1N1 aumentou 50% em uma sema-
na. Desde o início do ano, 153 pes-
soas morreram por complicações
provocadas pelo subtipo do vírus in-
fluenza, 91 em São Paulo. Das víti-
mas, 80% tinham usado o remédio
Tamiflu. METRÓPOLE / PÁG. A18

NOTAS & INFORMAÇÕES

O Supremo e o impeachment
Mais alta Corte do País está atuan-
do com independência, em ambien-
te carregado de paixões. PÁG. A3

9 Estados já tentam na
Justiça mudar dívida

Guerra ao Estado de Direito
Dilma Rousseff está deliberada e ir-
responsavelmente incitando a suble-
vação das entidades. PÁG. A3

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

Definição.Definição.
Renan, em discussãoRenan, em discussão
de líderes sobre comissãode líderes sobre comissão
do impeachmentdo impeachment

F ernando Henrique tem
dúvidas sobre a participa-
ção do PSDB em eventual

governo Temer, relata Sonia
Racy. “Se o governo for mal,
a culpa será do PSDB, e se for
bem o mérito será do PMDB?”
CADERNO2 / PÁG. C2

Sol forte
e calor.
Pág. A20O sumiço do meio-termo

Sem que haja profunda reforma dos
objetivos e fundamentos das institui-
ções financeiras, o que se pretende-
ria alcançar teria efeitos limitados.
ECONOMIA / PÁG. B6
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