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Amor que diz seu nome
A respeito de casamentos
homoafetivos nopaís.

A força do autocrata
SobrechancesdeErdogan
no 2º turnodaTurquia.

EDITORIAISA2

Nenhum
partido
respeita cota
feminina
Irregularidade está entre as que
devem ser perdoadas pela PEC da
Anistia, cuja vigência fragilizaria regra

Acotacriadahá30anospa-
raestimularaparticipação
dasmulheresnapolíticafoi
desrespeitada por absolu-
tamentetodasas legendas,
mostram osmais recentes
acórdãosedecisõesdoTri-
bunalSuperiorEleitoralso-
bre as contas partidárias.
A irregularidade integra

a listadasqueserãoperdo-
adas com a aprovação, pe-
lo Congresso, da chamada
PECdaAnistia—proposta
de emenda à Constituição
que exime os partidos de
puniçãoporviolarasregras.
Com o apoio de governo

e oposição, a medida deve
ser aprovada hoje na CCJ
(ComissãodeConstituição
e Justiça) daCâmara.

Julgamento recém-con-
cluídodascontaspartidári-
asde2017mostramqueto-
dos os 35partidos existen-
tesnaépocanãocomprova-
ramaaplicaçãodomínimo
fixado por lei para estimu-
lar a participação das mu-
lheresnapolítica(oPartido
Novo,naqueleano,nãouti-
lizouoFundoPartidário).
Odescumprimentotam-

bém propicia o surgimen-
to de candidatas laranja,
quandoaverbaédestinada
ao nome de uma determi-
nadaproponente,masnão
hácomprovaçãodousoefe-
tivodo recursosparaofim
determinadopela lei.
Aanistiafragilizariaainda

mais essa regra. Política A4

B. Ribeiro-Neto
A credibilidade da
busca do Google
Aconfiançaqueaspessoas
têm no Google é fruto de
umavisãodelongoprazo.
Distorcerosresultadosda
buscaminaria essa confi-
ança,prejudicarianossos
negócios e colocaria em
dúvidanossocompromis-
so.Issonãoaconteceueja-
maisacontecerá. OpiniãoA3

Presidente precisa
sair da polarização,
afirma ruralista
Primeiramulherapresidir
aSociedadeRuralBrasilei-
ra,TeresaVendramini, in-
tegrantedoConselhãode
Lula(PT),esperaliderança
dopresidenteparadeixar
polarizaçãodeladoebus-
car união. Ela diz que Jair
Bolsonaro(PL) trouxese-
gurançaaoagro. PolíticaA8

Esquema forja
origemde
madeira para
‘esquentá-la’
A inteligência do Ibama
identificou no Sistema
Nacional de Controle de
ProdutosFlorestaiscrédi-
tosdemadeiraproceden-
tes de locais onde não há
exploração depois vendi-
dos a empresas em áreas
comextração irregular.
Oesquemaerausadopa-

ra“esquentar”madeiraile-
galerenderiaR$2bilhões
aoscriminosos. AmbienteB1

Festival de Cannes
começa com Brasil
de volta às mostras
paralelas e oficial

ilustrada C2
Especialistas em
saúde, organização
e limpeza dão dicas
para lavar louça

comida C10

Lula quer saláriomínimo eBolsa
Família blindados emarcabouço
Mercado A15

Citroën, Renault e
Fiat saem na frente
com carro popular
Testes de desempenho e
consumo feitos pelo Ins-
titutoMauádeTecnologia
em parceria com a Folha
identificaramcomocandi-
datosalargarnafrentena
retomada dos carros po-
pulares no país os mode-
losRenaultKwid,FiatMo-
bieCitroënC3. MercadoA16

ÀPF, assessor de
Bolsonaro admite
atestado semvacina
AtualassessordeJairBol-
sonaro(PL),MaxGuilher-
me Machado de Moura
confirmouemdepoimen-
to que emitiu certificado
de vacinação sem ter se
imunizado.Elefoiumdos
presos em operação que
teveoex-presidentecomo
alvodebuscas. Política A5

Big techs propõem
texto alternativo ao
PL das Fake News
Política A7

ComunidadeNova Jerusalém,no rioPadauiri, regiãodomédio rioNegro,noAmazonas;diferentesetnias seendividamemregimede ‘superexploração’ damatéria-prima,dizemdocumentos B2

DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA COM EXPLORAÇÃO DE PIAÇABA POR PATRÕES SE ARRASTA HÁ 16 ANOS NA FUNAI
Lalo de Almeida/Folhapress

Trem de Campinas a
SP terá dois modelos
de vagões e reajuste
antes do fim da obra

mercado A16

Edinho, filho do Rei do futebol, na abertura domemorial no litoral de São Paulo; ele busca
investidoresparaassumir amarcadopai, hoje controladapeloescritórioSports 10 EsporteB7

MAUSOLÉU DE PELÉ É ABERTO AO PÚBLICO EM SANTOS
Zanone Fraissat/Folhapress

Novas diretrizes divulga-
daspelaOrganizaçãoMun-
dialdaSaúdeindicamque
adoçantes artificiais não
são recomendados para
substituir o açúcar emdi-
etasdeemagrecimento. B5

OMS desaconselha uso
de adoçantes em dietas
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