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Morte cruzada
Acercadeembatepolítico
radical noEquador.

TSE nometaverso
Arespeitode cassaçãode
DeltanDallagnol.

EDITORIAIS A2ATMOSFERA
São Paulo hoje
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esporte B7

Nadal pausa a carreira
Tenista está fora de Roland Garros pela
1ª vez e planeja se aposentar em 2024

CantoraWeyes Blood
vem ao Brasil para o
C6 Fest após sucesso
durante a pandemia

ilustrada C1

Governo de SPmanda famílias
de volta a área de risco no litoral
Trêsmeses depois de chu-
vas que deixaram 65 mor-
tos no litoral norte de São
Paulo,famíliasdomorrodo
Pantanal, próximo à praia
de Juquehy, emSão Sebas-
tião, estão sendo manda-
dasdevoltaparacasasque
játiveramordemdedemo-
lição e que seguem em ris-
co. Elas estavam hospeda-
dasempousadasdaregião.

Algumasdasmoradiasfo-
ram afetadas por desliza-
mentos e têm rachaduras
nasparedes,portasforade
lugar e furos nos telhados.
ADefesaCivilmunicipale

oGovernodeSãoPaulode-
ramavalàreocupaçãoapós
revisãodostatusdeaome-
nosseteresidênciasqueha-
viamsido interditadasper-
manentemente. CotidianoB1

Lula chega ao G7
paramaratona de
reuniões bilaterais
OpresidenteLulaeoutros
líderesdepaísesemergen-
tesforamconvidadosàcú-
pula do G7, em Hiroshi-
ma, onde o brasileiro se
encontrará com os pre-
miêsde Japão,Austrália e
Alemanha,alémdopresi-
dente da França. Depois,
o mandatário ainda irá
se reunir com o primei-
ro-ministro do Vietnã e
comosecretário-geraldas
NaçõesUnidas. MundoA10

PEC da Anistia
contradiz STF e
TSE em inclusão
APECdaAnistia, propos-
taqueavançanoCongres-
soparaperdoarodescum-
primentodecotasdegêne-
roeraçaporpartidosnas
eleições, contradiz deci-
sõesdostribunaissuperi-
oressobrefundoeleitoral,
tempodepropagandagra-
tuitaemTVerádioeomí-
nimo de 30%de candida-
turasfemininasporlegen-
daoucoligação. PolíticaA7

Salário de docentes
não aumentamais
que 50% emmédia
até aposentadoria

CotidianoB4

STF formamaioria
para condenação de
Collorpor corrupção
Ação trata de esquema em subsidiária da Petrobras;
defesa diz que acusação se baseia emdelações premiadas

OSupremoTribunalFederal
formoumaioriaparaconde-
naroex-presidenteFernan-
doCollor(PTB)porcorrup-
çãopassivaelavagemdedi-
nheiro em ação penal que
trata de esquema de cor-
rupçãonaBRDistribuidora,
subsidiária da Petrobras.
Apenaserádefinidaapar-

tirdequarta(24),quandoo
julgamentoforretomado.O
relatordocaso,ministroEd-
sonFachin,votouparacon-
denaropolíticoa33anos,10
meses e dez dias de prisão.

AlémdeFachin,forampe-
lacondenaçãoosministros
Alexandre de Moraes, An-
dréMendonça, Luís Rober-
to Barroso, Luiz Fux e Cár-
men Lúcia. Kassio Nunes
Marques votou pela absol-
vição por considerar que
asinvestigaçõessebaseiam
emdelaçõespremiadas—o
processoderivadaLavaJato.
O ex-presidente e ex-se-

nadorpodesercondenado
ainda por organização cri-
minosa. Mendonça e Kas-
siodescartaramessecrime.

De acordo com Fachin,
as provasmostramque, de
2010 a 2014, Collor influen-
ciavaocomandodaBRDis-
tribuidora, o que levou à
assinatura de contratos da
estatal com a construtora
UTC.Emtroca,dizaacusa-
ção,oex-presidenterecebeu
R$ 20milhões.
AdefesadeCollor afirma

queasacusaçõessebaseiam
apenasemdelaçõespremia-
dasenãoháprovascontrao
ex-presidente,quenãoteria
feitoasindicações. PolíticaA4

Planos de
saúde deixam
crianças sem
tratamento
Nasúltimassemanas,cen-
tenas de planos de saúde
têm sido cancelados uni-
lateralmenteporoperado-
rasdeplanosdesaúde,no
quetemsidovistoporad-
vogadoseautoridadesco-
moumapossívelformade
“limpar” a base dos clien-
tesmais custosos.
Entre as queixas, há ca-

sosdecriançascujotrata-
mentodecâncerfoinega-
doemplenocurso,eopla-
no,canceladopeloconvê-
nio.Osetorenfrentacrise.
Questionadas,asopera-

doras dizem agir dentro
daleieconformeprevisão
contratual. MercadoA15eA16

Hélio Schwartsman
Democracia e Lei
da Ficha Limpa
Não faz sentido tentar
“corrigir”oeleitor,limitan-
doseupoderdefazermás
escolhas. A democracia
nãofuncionaporquefavo-
reça decisões sábias,mas
porquereduzaprobabili-
dadedeviolênciapolítica.
Para isso, é preciso que
todos os grupos tenham
oportunidade de dispu-
tarpleitos.AFichaLimpa
conspiracontra. OpiniãoA2

Ódio é lucrativo
no Brasil, afirma
secretária federal
de direitos LGBT+

CotidianoB2

Festival Só Track Boa
retorna a São Paulo
em sua 6ª edição
commais de 40 DJs

guia C11

Taxa de jovens na
força de trabalho
não se recuperou
A taxa de participação
de jovens de 14 a 17 anos
no mercado de trabalho
continua abaixo do nível
pré-pandemia.A 17,2%no
primeiro trimestre deste
ano,está2,8pontosabaixo
de igual períodoem 2019,
diz o IBGE. Para especia-
listas,porém,issopodein-
dicar mais adolescentes
dedicados exclusivamen-
teaosestudos. MercadoA19

Área submersaemcasteloemLugo,na regiãodeEmilia-Romagna; chuvas forçaram 10milpessoasadeixar suas casas, eprejuízoéestimadoem€ 1bilhão A12

ENCHENTES MATAM AO MENOS 13 E DEIXAM RASTRO DE DESTRUIÇÃO NO NORTE DA ITÁLIA
Federico Scoppa/AFP

Lula chega comaprimeira-damaaHiroshima,no Japão, para cúpuladoG7 RicardoStuckert/Divulgação

Cid se cala ao depor
na PF sobre fraude
em cartão de vacina
Oex-ajudantedeordensde
Jair Bolsonaro (PL),Mau-
ro Cid, adotou o silêncio
emdepoimentonaPolícia
Federal. Ele estápresohá
15diaseéinvestigadopor
fraudar seu cartão de va-
cinação, o de familiares e
odoex-mandatário,além
do da filha de Bolsonaro.
“Peço a Deus que ele não
tenha errado”, afirmou o
ex-presidente. Política A5
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