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Copa do Brasil
Palestras de Diniz e 

Sampaoli na CBF, em 
2019, ajudam a decifrar 

Fla-Flu de hoje. 

NÚMERO 21.974  26 PÁGINAS  R$ 4,00

Adeus ao frei
João Benedito

Em dia de muitas reuniões, integrantes do Executi-
vo e do Legislativo chegaram à primeira versão da 
proposta de regra fiscal que será submetida ao Con-
gresso Nacional. A nova âncora impõe travas se o 
governo federal exceder o limite de gastos estabe-
lecido. Em caso de descumprimento, a União fica 
proibida de abrir concursos públicos e de conceder 
aumento salarial a servidores. Em uma articulação 
do Planalto, ficou acordado que as sanções não se 
aplicam para as políticas de valorização do salário 
mínimo nem ao Bolsa Família. Ao sair da reunião 
na Residência Oficial da Câmara, o relator do ar-
cabouço fiscal, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), 
disse que novas mudanças podem ser acrescidas à 
proposta. Amanhã, os deputados devem votar o re-
querimento de urgência para o texto.  

Em decisão liminar, o ministro do STF Luís Roberto 
Barroso liberou o pagamento do piso da enfermagem. Mas 

determinou que estados e municípios paguem no limite 
dos recursos repassados pela União. Na iniciativa privada, a 

remuneração seria definida em convenção coletiva.

No Parque de Águas Claras, ciclovias inacabadas põem em 
risco ciclistas e pedestres. Frequentadores queixam-se da 

falta de segurança e do pouco espaço. Ibram diz que pretende 
realizar novos estudos para ampliação da malha.

Pronto para a CPMI — Ao CB.Poder, o senador Izalci Lucas 
(PSDB-DF) destaca a necessidade de uma investigação, no 
Congresso, dos atos antidemocráticos em 8 de janeiro. PÁGINA 14

Pároco e reitor da Basílica Santuário São 
Francisco de Assis passou mal enquanto 
rezava missa. Fiéis fizeram vigília durante o 
dia de ontem e seguem hoje na cerimônia 
de despedida do religioso. PÁGINA 17

Regra fiscal proíbe concurso 
se governo exceder gastos 

Recado de Lula ao PT: nada de 
fogo amigo contra o arcabouço  

Crítico das big techs, Lira diz não 
haver prazo para PL das Fake News 

Bolsonaro depõe hoje à PF sobre 
vacina e admite conta no exterior 

PÁGINAS 2 A 4

Hoje, a partir das 14h, o Correio Braziliense promove o debate Caminhos do Ouro, com 
o propósito de contribuir para a extração do minério dentro da legalidade. Em três 
painéis, os convidados discutirão as alternativas políticas, jurídicas e tecnológicas que 
se apresentam para tornar essa atividade econômica sustentável e no quadro da lei. 
Em entrevista ao jornal, o secretário de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e 
Energia, Vitor Saback, afirma que o país pode ampliar a participação da mineração no 
PIB sem a necessidade de explorar áreas preservadas nem de invadir reservas indígenas.   

O caminho 
da legalidade 

para o ouro
PÁGINA 7 E VISÃO DO CORREIO, 10
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Barroso autoriza 
piso na saúde 

Mais espaço para bikes

Doce 
sem efeito

Toda poética de

Nei Lopes

OMS desaconselha o uso 
de adoçantes não nutritivos 

para o controle da obesidade. 
A longo prazo, pode causar 
doenças crônicas. PÁGINA 12

Estudioso da ancestralidade 
africana, o poeta e 

sambista acaba de lançar 
Oitentáculos, coletânea de 
versos cheios de emoção.
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