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‘Diálogo de Lula com o 
meio empresarial está 
pequeno’, diz Gerdau

Loteamentos Imobiliários __  D1 a D12

Tempo em SPEspecial 

Loteamentos Imobiliários

estadão.com.br

Para o industrial, envolvimento do empresariado 
é insuficiente para ajudar a solucionar problemas

E&N Presidente  do  conselho  do  Movimento  Brasil  Competitivo __  B12 e B13

Edição de hoje

Victor Brecheret, um italiano com a cabeça em São Paulo
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Que valores éticos 
desejamos para a IA?

Pedro Doria __ B16

Celso Ming __ B2

Cúpula de  Hiroshima  __ A11

EUA vão impor 
novas sanções à 
Rússia na abertura 
de reunião do G-7
Até domingo, países discuti-
rão guerra na Ucrânia e medi-
das para conter avanço da Chi-
na, mas sem alienar Pequim.

Obras do escultor italiano, conhecido pelo Monumento às Bandeiras, no Ibirapuera, estão expostas no Centro Cultural Liceu de Artes e Ofícios. __ C1

Sextou!

Notas e Informações __ A3

Um dos líderes mais 
respeitados no de-
bate sobre o Custo 
Brasil,  o  empresá-

rio Jorge Gerdau Johannpeter 
disse ao Estadão  que há  um 
“desconhecimento  político”  
sobre o tamanho da crise brasi-
leira e que o “marasmo buro-
crático” se tornou teto para o 
crescimento do País.  Sobre o 
presidente Lula, Gerdau disse 

que o chefe do Executivo tem 
pouco diálogo com o empresa-
riado e se declara angustiado 
por não vislumbrar como o go-
verno vai equilibrar a questão 

orçamentária e a relação com o 
Congresso. Para  o  industrial,  
presidente do conselho supe-
rior do Movimento Brasil Com-
petitivo, se Lula fizer um “cha-
mamento” é possível estabele-
cer ponte com o setor privado. 
Aos 86 anos, Gerdau também 
critica  o  baixo  envolvimento  
do  empresariado  na  política:  
“Sou da velha-guarda que con-
tinua brigando”.

Saiba como otimizar o uso de 
água, evitar riscos ambientais 
e aproveitar melhor o espaço 
ao planejar construção.

Em pequenos 
lotes, conforto
e planejamento

‘Procuro trabalhar 
bastante para não ter 
tempo de envelhecer’
Jorge Gerdau

E&N Novo arcabouço  fiscal  __ B1 e B2

Gastos corrigem desoneração
de combustíveis, afirma relator
O deputado Cláudio Cajado (PP-BA), relator na Câmara do pro-
jeto das novas regras fiscais, afirmou ao Estadão que os disposi-
tivos incluídos no texto que permitiriam ao governo gastar cerca 
de R$ 80 bilhões a mais em dois anos são decorrência da desone-
ração de combustíveis iniciada na gestão de Jair Bolsonaro (PL). 

O petróleo da foz
do Amazonas

Cassação de Dallagnol é, afi-
nal, coerente com o espírito 
da era lavajatista.

Decisão esquisita em 
tempos estranhos

Máfia das apostas __ A19

Investigação gera 
onda de denúncias
e MP agora mira
times da Série A
Atletas e dirigentes de ao me-
nos 5 clubes procuraram au-
toridades de Goiás, onde se 
concentram investigações.

J
A

R
B

A
S

 O
L

I
V

E
I

R
A

/E
S

T
A

D
Ã

O

Bíblia hebraica é arrematada 
por US$ 38 milhões em leilão

Pergaminho de valor __ A13

Nadal não irá a Roland Garros 
pela 1ª vez e fala em parar

Tênis __ A20

Desemprego aumenta em 23
Estados no primeiro trimestre

E&N Pnad Contínua __ B9

Operação Lava  Jato __ A8

STF forma maioria 
para condenar
Fernando Collor 
por corrupção
Seis ministros já votaram pela 
condenação do ex-presiden-
te e ex-senador em caso envol-
vendo a BR Distribuidora.
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