
C2. Cultura & Comportamento, 

A fundo

Caderno A. Opinião, Política, Internacional, Metrópole, Esportes, Para fechar...

E&N. Destacar Economia & Negócios 11° Mín. 25° Máx.

Em reunião com mi-
nistros da coordena-
ção de governo e lí-
deres  na  Câmara  e  

no Senado, o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) avi-
sou que o governo não vai acei-
tar oposição de seu partido ao 
projeto de lei do arcabouço fis-
cal – regra de controle das con-
tas públicas que deve substi-
tuir o teto de gastos como ân-
cora fiscal. A Câmara vai votar 

nesta semana a tramitação do 
texto em regime de urgência. 
Lula disse que, mesmo não ha-
vendo acordo  para o projeto  
da  forma  que  o  PT  gostaria,  
não admitirá racha. Dissiden-

tes poderão até perder indica-
ção no governo para ocupar ca-
deiras em CPIs, por exemplo. 
Acordo firmado na noite de on-
tem por líderes partidários e o 
presidente da Câmara, Arthur 
Lira  (PP-AL),  estabeleceu,  a  
pedido de Lula, que o aumento 
real (acima da inflação) do sa-
lário mínimo  e o  pagamento  
do Bolsa Família ficam garanti-
dos mesmo se o governo des-
cumprir a meta fiscal. 

Coluna do Estadão __ A2

Siglas querem usar MP 
para enfraquecer PT

Tempo em SP

E&N Novo  arcabouço __  B1 e  B2
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Edição de hoje

Eliane Cantanhêde __ A8

Lula e PT, 
Bolsonaro e Cid

Coluna do Broadcast __ B14

Banco de investimento
sofre efeito Americanas

Pôsteres do presidente turco Recep Erdogan, em Istambul; no poder há duas décadas, ele foi o mais votado no 1º turno da 
eleição presidencial, domingo, e deve herdar votos do 3º colocado. Kemal Kilicdaroglu será o rival dia 28, no 2º turno. __ A11
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Lula diz que não vai
aceitar voto contrário 
do PT à regra fiscal

Dissidentes podem sofrer punições; acordo de líderes 
partidários blindou o salário mínimo e o Bolsa Família
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Com o MST, Lula 
quer vingança
Petista já nem tenta dis-
farçar que o MST será ins-
trumento de sua vendeta.
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Raquel Landim __ B2

Investigação aponta indícios 
de lavagem de dinheiro 

Apostas fraudulentas __ A18

Erdogan perde força, mas vai ao 2º turno na Turquia em vantagem

Saúde __ A17

Adoçante artificial 
não emagrece
nem evita diabete,
alerta OMS
Consumo de produtos pode 
trazer prejuízos à saúde, afir-
ma a organização. Lista a ser 
evitada tem itens populares.Agenda da esquerda 

do PT não foi eleita

Artigo

D
A

N
I

E
L

 T
E

I
X

E
I

R
A

/E
S

T
A

D
Ã

O

E&N Impostos __ B5

Governo prepara 
anúncio de cortes 
nos tributos sobre 
automóveis 
Programa de incentivo à in-
dústria vai incluir a redução 
da carga tributária para o re-
torno dos carros populares.

Questão indígena  __ A7

Gestão Bolsonaro 
comprou pescoço 
de galinha a
R$ 260 o quilo
Produto, que seria distribuí-
do a indígenas, pode ser en-
contrado  em  supermerca-
dos por até R$ 5 o quilo.

Brasil envelhece e 
precisa se adaptar

Notas e Informações __ A3

Congresso  __ A6

Câmara pode
aprovar
quarta anistia 
a partidos
em 3 décadas
Proposta tem apoio da maio-
ria das legendas, do PT ao PL. 
Hoje, o primeiro passo deve 
ser dado com a aprovação do 
tema pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Câmara.

“Parlamentares estão 
se autoanistiando” 
Luciano Santos, Movimento 
de Combate à Corrupção 

Argentina eleva taxa de juros a 
97% ao ano para conter preços

E&N Inflação anual de 108% __ B10

Canto discriminatório da torcida 
pode levar Corinthians a punição

Ataque homofóbico __ A19

Júri elege o 
melhor tomate 
pelado à venda

Paladar __ C5
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