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Empresários tememqueLula
revertamedidaseconômicas
Status doBC, desestatização da Eletrobras eMarco do Saneamento preocupam
Empresáriosdesetoresvari-
adosdeclarampreocupação
comasaçõesdopresidente
LuizInácioLuladaSilva(PT)
contramedidaseconômicas
dosantecessoresJairBolso-
naro (PL) e Michel Temer
(MDB),relata JoanaCunha.
Essestemorestomaramo

lugardatensãocomoequi-
líbriofiscal,mitigadacoma
apresentaçãodoarcabouço.

A lista de ações e declara-
ções temerárias extrapola
as críticas à autonomia do
BancoCentral e inclui a de-
sestatização da Eletrobras
e oMarcodo Saneamento.
Pesam também dúvidas

das intençõesdoExecutivo
com as reformas trabalhis-
ta e previdenciária, embo-
rahajaexpectativadequeo
Congressosirvadeanteparo.

“Os países perdem quan-
do, emcada trocade gover-
no, os verbos conjugados
são: revogar, cancelar, des-
truir,criticar.Nãopodemos
tornar o passado incerto”,
afirma Laércio Cosentino,
presidente do conselho ad-
ministrativo da Totvs, em-
presa de tecnologia, e inte-
grante do chamado Conse-
lhãodo governo federal.

Soma-se ao quadro a per-
cepçãodequeLula, emseu
terceiro mandato, não tem
demonstradoamesmahabi-
lidadepolítica emnegociar
comoCongressoecomato-
resdasociedadecivilquete-
ve nopassado. MercadoA21

João Santana
ENTREVISTA

Omelhor que a
esquerda faz por
Lula é criticá-lo
Ex-marqueteiro de Lula e
Dilma afirmaque criticar
opresidentenãoéendos-
sar o bolsonarismo e que
CiroGomesperdeua“elei-
çãodacovardia”. PolíticaA8

Arcabouço fiscal eMPs
serão teste de fogo da
base governista Política A4

Condenado no Carandiru afirma
não ser nemassassino nemherói
Na primeira entrevista de um policial condenado pelo
massacrede 1992, coronel da reservaeentão tenenteda
PM paulista critica escolhas da Promotoria no proces-
so e das autoridades naquele 2deoutubro. CotidianoB1

Brasil discute
Ucrânia no G7,
mas não ainda
com Zelenski
AcomitivadoBrasilnacú-
puladoG7,emHiroshima,
discutiuaGuerradaUcrâ-
niacomoslíderesdaFran-
çaedoJapão.Aindanãose
dirigiu, porém, ao presi-
dentedopaísinvadido,Vo-
lodimirZelenski,adespei-
to do anúncio do líder de
quedesejavaseencontrar
comseuhomólogobrasi-
leiro, Luiz Inácio Lula da
Silva (PT). Kiev busca pa-
íses como o Brasil e a Ín-
dia, que resistem em sair
daneutralidade.MundoA18

Periferia de SP
concentra alta no
uso de drogas K
CotidianoB2

Bernardo Carvalho
Ofilme fora do
lugar que desafia
robôs roteiristas
Nãoveréacondiçãopara
imaginar. E sem imagina-
çãonãoépossível refletir
sobreomundo,nemcom-
preendê-lo.Osalgoritmos
representamhojeatrans-
parência.Sãomecanismos
dehomogeneização,odes-
vio substituído pela nor-
ma,amanipulaçãofazen-
do-se passar por nature-
za. Ilustríssima Ilustrada C5

História
reescrita
Tendência de alterar
livros politicamente
incorretos inflama
debate sobre censura
na literatura C8 e C9

C6 Fest começa com
bom som e público
apático no parque do
Ibirapuera em SP B5

Projeto ‘Terra’ do
Pavilhão do Brasil
leva prêmio inédito
na Bienal de Veneza B5

ilustrada

Veja faculdades com
inscrições abertas e o
que é preciso saber
antes dos exames p.1

vestibular no
meio do ano

Morte em liberdade
Arespeitodebaixasobre-
vida de ex-presidiários.

Moderação distante
SobreexcessosdoJudiciá-
rio e do governoLula.

EDITORIAISA2

EspécimesdecanamantidospeloCentrodeTecnologiaCanavieira; entreasmaisde5.400variedadespreservadasestãohíbridos criadospara seremmaisprodutivosou resistentes MercadoA24

BANCO GENÉTICO DE CANA-DE-AÇÚCAR EM CAMAMU, NA BAHIA, CRIA SUPERPLANTAS PARA O FUTURO
Zanone Fraissat/Folhapress

Morre escritor
britânicoMartin
Amis, aos 73 anos
Umdiadepoisdaexibição
no Festival de Cannes do
longa “The Zone of Inte-
rest”, inspirado em seu li-
vromais famoso, o escri-
torbritânicoMartinAmis,
73, morreu, nesta sexta-
-feira (19), emsuacasana
Flórida,nosEUA.Acausa
foiumcâncernoesôfago.
Aotodo,Amispublicou 15
romances.MundoA20 Oescritor emNova York em 2012 Jennifer S. Altmann/TheNewYork Times

Ato de Aras pode
turbinar salário no
Ministério Público
Política A7
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Dois anos de autonomia
do Banco Central: lições
para o futuro

10h • Abertura

11h •Mesa de debate, com participação:

Roberto Campos Neto

Rodrigo Pacheco Leda Paulani

presidente do Banco Central

presidente do Senado professora do departamento
de economia da USP
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