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Cerrado sob pressão
Sobreevoluçãododesma-
te emdiferentes regiões.

Queda à vista
Acerca de condições pa-
raocortedosjurosdoBC.

EDITORIAISA2

Liz O’Donnell
ENTREVISTA DA 2ª

Nãodápara ser boa
emtodosospapéis
aomesmo tempo
Com o avanço da ciência,
todossetornarãocuidado-
res de velhos doentes, pa-
pelquerecaiespecialmen-
tesobremulheres.Aanáli-
seédeLizO’Donnell,auto-
rade“WorkingDaugther”
(“FilhaTrabalhadora”),que
acumuloufunçõesdemãe,
esposa, profissional e cui-
dadoradospaisenfermos.
Àquelas que vivemames-
ma dificuldade, ela reco-
mendadeixardeladoaper-
feiçãoeaceitarajuda. A20

Anistia pode livrar partido
que gastou com4 t de carne
APECdaAnistia, quedeve
ser aprovada em primeira
etapanaterça-feira(16)pela
Câmara, pode livrardepu-
nição partidos que come-
teram as mais diversas ir-
regularidadesaolongodos
anos—o que inclui uso de
verbapúblicaparacompra
imotivada de quatro tone-
ladasde carneemumano.

No caso do Pros, criado
em 2013 e incorporado ao
Solidariedade,oTSEconde-
nouasiglaadevolverR$2,4
milhõesaoscofrespúblicos.
Além da carne, o dinheiro
teria sidousadoparacons-
truir uma piscina e nama-
nutenção de avião. O Pros
diz queprimoupela legali-
dadeeeconomia. PolíticaA4

Erdogan tem
vantagem
apertada em
eleição turca
O presidente da Turquia,
RecepTayyipErdogan,saiu
na frente na disputa pela
reeleição, de acordo com
resultadosparciaisdopri-
meiroturnodivulgadoson-
tem.Duranteamaiorpar-
tedaapuração,olíderapa-
reciacommaisde50%dos
votos.Mas a tendência na
retafinalapontavaparaum
segundoturnocomseuad-
versáriodecentro-esquer-
da,KemalKilicdaroglu.Es-
taéaeleiçãomaisacirrada
deErdogan,quejáestáno
poderhá20anos. MundoA8

Quadruplica o
número de uniões
homoafetivas
Hádezanos,oCNJobriga-
vacartóriosdetodoopaís
arealizarcasamentosho-
moafetivos. Em 2013, pri-
meiroanodeobrigatorie-
dade,ocorreram3.700ce-
lebrações, enquanto em
2022 foram 12.987, segun-
doaAssociaçãoNacional
dosRegistradoresdePes-
soasNaturais. CotidianoB1

Sob ataques, atores
negros conquistam
espaço em filmes e
séries de fantasia

ilustrada C4

Falta de regulação
facilitoumanipulação
de resultados em
apostas esportivas

esporte B5

Valorização
domínimo
é desafio à
regrafiscal
Piso pode avançar em ritmomaior do
que controle das despesas; Congresso
quer trava semeta não for cumprida
Promessadecampanhado
presidenteLula(PT),apolí-
ticadevalorizaçãodosalá-
rio mínimo pode ameaçar
asustentabilidadedonovo
arcabouçofiscalnospróxi-
mos anos.
Economistas apontam

que é possível que o míni-
moavancenumritmomais
célere do que a regra ge-
ral das despesas, o que se-
ria uma incongruência en-
tre políticas. Amedida de-
vecustarR$82,4bilhõesde
2024 a 2026, segundo esti-
mativadoprópriogoverno.
ApropostadeLulaprevê

reajuste pela inflaçãomais
a variação do PIB de dois
anos antes. Já a regrafiscal
dizqueolimitededespesas
cresce o equivalente a 70%
daaltarealdasreceitas,res-
peitandoumtetodealtare-
al de 2,5%aoano.

Emumcenário de acele-
raçãodoPIB,odescompas-
soentreacorreçãodopiso
earegrafiscalficariaainda
mais evidente, dado que o
crescimento dos salários e
benefíciosultrapassariaca-
davezmaisacorreçãodoli-
mite de gastos.
Oarcabouçoaindaprecisa

servotadonoCongresso.A
FolhaapurouqueoLegisla-
tivodiscutecomogoverno
incluir um trecho que sus-
pendeaaltarealdomínimo
caso a meta de resultado
primário seja descumpri-
da por dois anos seguidos.
Nessa situação, o salário

mínimoaindaseriacorrigi-
dopelo índiceoficialda in-
flaçãoparapreservaroseu
poderdecompra,massem
oaumentoadicionalprevis-
to na política de valoriza-
ção. MercadoA11 e A12

Umterçodosdocentesde
escolas públicas dá aula
para mais de 300 alunos
por ano, o que dificulta
melhoraderesultados. B2

Professores têmmais de
300 alunos por ano

Aeroporto privado
ganha pista emais
hangares em SP
MercadoA14

Bolsonaro teria
usado amáquina
na eleição, diz CGU
RevisãodaControladoria-
-GeraldaUniãodossigilos
impostospelogovernoJair
Bolsonaro(PL)indicaque
houve liberação de em-
préstimos consignados,
gastos comcartãocorpo-
rativo e ações da Polícia
RodoviáriaFederalemes-
tados onde Lula havia si-
domaisvotado. PolíticaA5

Parteirasdeprofissãoba-
talham por mais visibili-
dade e atuampara difun-
dir parto normal seguin-
dotradiçõesancestrais. B3

Parteiras tradicionais
buscam reconhecimento

Estudo associa
poluição do ar a
arritmias cardíacas
Ambiente B4

O jornalista Douglas Picchett (à esq.) e o corretor de imóveis Gabriel Negrão na cozinha da
casa deles, emPinheiros, zona oeste de SP; casal celebrou a união em 2019 Danilo Verpa/Folhapress

PAINEL S.A.

Lula veta plano de
trocar acordo de
leniência por obras
A repactuação de acor-
dosde leniência comem-
presas investigadas pela
OperaçãoLavaJatonãovai
prosperarnogovernoLu-
la. O plano inicial era tro-
carvaloresqueseriampa-
gos à União por obras es-
colhidaspelogoverno. A129 771414 572025
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