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STF marca julgamento
de denúncia contra Aécio
O presidente da Primeira
Turma do Supremo Tribunal
Federal, ministro Alexandre de
Moraes, marcou para o dia 17
deste mês o julgamento sobre o
recebimento da denúncia contra o
senador Aécio Neves (PSDB-MG)
em um dos inquéritos resultantes
da delação do empresário Joesley
Batista, da JBS. O relator do caso é

FACEBOOK
Quase meio milhão de
usuários do Facebook no Brasil
tiveram seus dados coletados e
repassados irregularmente
à empresa de consultoria e
marketing digital Cambridge
Analytica, com base no Reino
Unido. A plataforma anunciou
que enviará mensagem aos
internautas envolvidos no
vazamento com informações
sobre o ocorrido.

TÍTULO
O eleitor tem até o próximo dia 9 de maio para requerer a sua inscrição eleitoral,
alterar dados cadastrais ou
transferir o domicílio eleitoral para estar apto a votar nas
eleições de outubro. A data
também será o último dia para
o eleitor com deficiência ou
mobilidade reduzida solicitar
sua transferência para seção
com acessibilidade. Quem perder esse prazo só poderá fazer
a alteração após as eleições,
para os próximos pleitos.

INDICIADOS
A Polícia Civil de São Paulo indiciou duas pessoas, sem
as identificar, por lesão corporal dolosa, por agressão ao
administrador Carlos Alberto
Bettoni, 56 anos. O caso aconteceu na quinta-feira (5) em
frente à sede do Instituto Lula,
quando Bettoni gritou ofensas
ao PT durante entrevista do
senador Lindbergh Farias (RJ)
à imprensa. Um dos indiciados
empurrou a vítima que bateu a
cabeça em um caminhão.

TERREMOTO
Um terremoto de 4,6 pontos na escala Richter atingiu
ontem a Itália. O epicentro foi
a dois quilômetros da cidade
de Muccia, na província de
Macerata, zona central do
país. A região costuma acusar
grande atividade sísmica. O
Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia italiano
registrou mais de 20 réplicas
do tremor, sentido em diversas
cidades próximas. Não houve
informações de danos graves
ou feridos.

o ministro Marco Aurélio Mello,
que integra a Primeira Turma
junto com Moraes, Luiz Fux, Rosa
Weber e Luís Roberto Barroso.

EDITAL

Segundo a denúncia, apresentada há mais de 10 meses,
Aécio solicitou a Joesley Batista, em conversa gravada

pela Polícia Federal (PF), R$
2 milhões em propina, em
troca de sua atuação política.
O senador foi acusado pelo

então procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, dos
crimes de corrupção passiva e
tentativa de obstruir a Justiça.

