
CRUZEIRO – P.31 – Regularizado na CBF,
lateral Bryan vira opção para técnico Paulo
Bento no jogo de amanhã, contra o
Figueirense, no Mineirão.

PRIMEIRO PLANO
LEANDRO MAZZINI

ESPORTES

TEATRO – P. 23 – Drama de internos do
Hospital Psiquiátrico de Barbacena é
levado aos palcos em peça assinada por
Luiz Paixão.

SUMÁRIO

AO LEITOR ATENTO
Valdemar da Costa Neto anda magoado. Dos

mensaleiros, foi oúnicoquenão conseguiuper-

dão do STF, porque a ex-mulher barrou, por

litígio judicial em andamento

CULTURA NACIONAL
Inegável dizer que o patrimonialismo é cultura

estatal. Na despedida doMinistério da Cultura,

Juca Ferreira deu tchau para um auditório lota-

do por 200 assessores.

RESISTÊNCIA
Mendonça Filho herdou o Ministério da Educa-

ção de mãos atadas. Uma operação tartaruga

dos servidores alinhados ao PT revela o motim

diário.

SEM ESPERANÇA
Um dos 22 senadores que esteve com a presi-

dente afastada Dilma Rousseff há dias, para

avaliar o cenário do impeachment no Senado,

confessou à Coluna: “Estamos naquela fase ‘a

esperança é a última que morre’”, ao insinuar

que a própria petista acha pouco provável re-

verter o jogo no plenário.

LUPA NELES
O senadorMagnoMalta encabeça proposta de

criar CPI dadevassanos contratos doMinistério

da Cultura. Quer apurar conexões das renún-

cias fiscais para projetos artísticos e a sangria

dedinheirodaPetrobras–amaior patrocinado-

ra das artes.

ARREPENDIMENTO 1
OpresidenteMichel Temer colecionaarrependi-

mentos em menos de 10 dias no cargo. Um

deles, o de ter colocado ‘lavajatianos’ no pri-

meiro escalão. É alto risco de expor seu Gover-

no nas páginas policiais.

ARREPENDIMENTO 2
Temer tambémsearrependeudenão ter segui-

do seu plano inicial: manter o Ministério da

Cultura, sob comando de Francisco Wefort, ex-

ministro de FHC.

O CORAJOSO
Apareceu um corajoso ontem à noite para

presidir a Petrobras. É Pedro Parente, que es-

tava desempregado. Foi o ‘ministro do

apagão’ de FHC.

DA TERRA
A Operação TurboCred da PF pode pegar em

cheio a gestão do vice-presidente do Banco do

Brasil, Osmar Dias, irmão do senador Alvaro

Dias. Foramfeitasbuscas eapreensãoemRibei-

rão Preto, Curitiba (terra de Osmar) e na sede

do BB em Brasília.

BARBA 2018
O ex-ministro José Eduardo Cardozo fez as

pazes com Lula e está em franca campanha

pelo Barba. “É o melhor nome. E nós nunca

brigamos”. Para Cardozo, Dilma cometeu

umúnico erro: “Ter confiado em pessoas que

não merecia confiança”, sem citar nomes.

CEGUEIRA CAMARADA
Ídolo e convidado “de honra” de fóruns sociais

idealizadospeloPT, oescritor americanoNoam

Chomskyassumiuoposto deporta-voz interna-

cional do ‘golpe’. “Dilma Rousseff é talvez a

única política que não roubou para se benefi-

ciar”, tem dito.

XERIFE
Leandro Daiello, diretor geral da PF, avisa que

nãonegocia comJosé EduardoCardozoabertu-

ra de escritório de advocacia caso deixe o co-

mando da Polícia.

PONTO FINAL
“Quemperdeu amamata não adianta chorar”.

Do senadorMagnoMalta (PR-ES), que propala

em plenário o ‘fim da era PT’.

PALAVRA DO LEITOR

NOSSOS CANAIS

NOMEAÇÃO
INVESTIGADOS NO GOVERNO
Como sabemos, a nomeação do
presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va comoministro da Casa Civil foi
suspensa pelo Supremo Tribunal
Federal em decorrência de seu su-
posto envolvimento no esquema
decorrupçãonaPetrobras, investi-
gadopelaOperação“Lava Jato”.As-
sim como Lula, alguns ministros
indicados pelo presidente interi-
no Michel Temer também tive-
ramseusnomescitadosnessaope-
ração, razãopelaqualdeveoSupre-
mo semanifestar sobre a legitimi-
dade destes para a posse nos car-
gos públicos e obtenção oumanu-
tenção de foro privilegiado. São
eles: Geddel Vieira Lima, Romero
Jucá,HenriqueEduardoAlves,Bru-
no Araújo, Ricardo Barros, Raul
Jungmann, Eliseu Padilha e José
Serra. Não aceitaremos posições
contraditórias da Suprema Corte!
Diego Casaes

São Paulo

EDUARDO CUNHA
DESMENTINDO NOMEAÇÕES
Seria melhor que a imprensa não
publicasse o que dizem esses polí-
ticos brasileiros. Não vale a pena.
EduardoMarlúcio

Belo Horizonte

ALMANAQUE

QUEDA DE AVIÃO – P. 11 – Sessenta e seis
pessoas estavam a bordo do voo de Paris
ao Cairo. Suspeita é de atentado
terrorista.

COLUNA ESPLANADA
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Por questão de espaço ou clareza, oHoje em

Dia se reserva o direito de publicar

resumidamente os comentários dos leitores.

ALVOS MAPEADOS

ComWalmorParenteeEquipeDF,SPeNordeste

reportagem@colunaesplanada.com.br

ASUYOSHI CHIBA/AFP

Não ficou sónapromessao discurso deAristides Veras, diretor da ConfederaçãoNacional dos
Trabalhadores daAgricultura (Contag), financiado por anos pelo PT. Emabril, ele incendiouo
Palácio do Planalto ao gritar, ao lado de Dilma Rousseff, que os movimentos vão invadir
propriedades rurais de políticos que apoiaram o impeachment. Omapa das fazendas já está
pronto. O Sul será o primeiro alvo.

Os mascotes olímpicos Vinícius (amarelo) e paralímpico Tom posam no terminal 2 do
aeroporto internacional do Galeão, no Rio

IMAGEM DO DIA

BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2016 – Nº 1.409

WHATSAPP – 98372-1031
TWITTER@JORNALHOJEEMDIA
FACEBOOK.COM/JORNALHOJEEMDIA
INSTAGRAM@JORNALHOJEEMDIA
RELACIONAMENTO COM O ASSINANTE –
3270-8260

SUGESTÃO DE MATÉRIAS:
BAIRROS@HOJEEMDIA.COM.BR
PAUTAS@HOJEEMDIA.COM.BR
ALÔ REDAÇÃO – 32368015

DOIS PONTOS 20MAIO 16 / SEXTA
BELOHORIZONTE /MG
28 ANOS
HOJE EMDIA

ACOMPANHEHOJEEMDIA.COM.BR


