
C2. Cultura & Comportamento, 

A fundo

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

E&N. Destacar Economia & Negócios 

Governo planeja carro popular, 
mas clientes compram SUVs

Inglaterra revê leis 
que regulam apostas

C2 __ C1 e C3

Indústria está voltada ao público de maior poder aquisitivo 

E&N Reativação  da  indústria  __ B1 

Até patrocínio a 
clube será discutido

13° Mín. 27° Máx.

F U N D A D O  E M  1 8 7 5  

J U L I O  M E S Q U I T A  ( 1 8 6 2 — 1 9 2 7 )

Fim de semana

“É uma agenda antiga, que 
já não deu certo muitas 
vezes. É pouco provável que 
se ponha em pé o programa 
(de carro popular)” 
José Roberto Mendonça de 
Barros, economista

Tempo em SP

estadão.com.br

Samara Joy 
Cantora americana e Djavan falam 
sobre música a convite do Estadão

Edição de hoje

3 CADERNOS – 48 páginas

Máquinas antigas 
chegam a R$ 50 mil

Câmera analógica
vira objeto de desejo 

C2 Paladar  __ C6 a C9

Ingredientes
nacionais dão o tom 
do 10º Paladar
Cozinha do Brasil 

Doce feito com pupunha, re-
ceita do chef-confeiteiro Lu-
cas Corazza, foi um dos des-
taques do evento.

Esportes __ A22 E&N __ B4

Os recados da Justiça, 
a torto e a direito

Eliane Cantanhêde __ A8 Leandro Karnal __ C12

O governo planeja re-
viver a era do carro 
popular, mas a rea-
lidade do mercado 

é  bem  diferente da do início  
dos anos 2000, informa Clei-
de Silva. Há uma década, o car-
ro “de entrada” representava 
um terço das vendas de veícu-

los no País. Hoje, essa fatia é 
de 9,3%. Os atuais campeões 
de venda, com 46,4% do merca-
do, são os utilitários-esporti-
vos,  conhecidos  como  SUVs,  
com preço sempre acima dos 
R$ 100 mil e destinados a um 
público de maior poder aquisi-
tivo.  No  mercado,  só  há dois  

carros  “de  entrada”  disponí-
veis,  o  Fiat  Mobi  e  o  Renault  
Kwid, ambos por R$ 69 mil. Se-
gundo  analistas,  há  demanda  
reprimida  de  interessados  
num “popular” se o preço for 
reduzido. O governo pretende 
anunciar na quinta-feira medi-
das para reativar a indústria.

Especialistas veem risco de ansiedade e 
dificuldade de atenção. Gabriel Schneider usa 
tudo em velocidade superior a 1x. __ C10 e C11

Cúpula em  Hiroshima  __ A14

Zelenski se reúne 
com líder indiano e 
pressiona Lula por 
encontro no G-7
Democracias reunidas no Ja-
pão tentam fazer com que Ín-
dia e Brasil mudem posição 
sobre invasão da Ucrânia.

Eleições  municipais  __ A7  

Partidos 
tentam criar 
‘cinturão’ de 
candidatos de 
direita em SP
Dono da maior fatia do Fun-
do  Partidário,  o  PL  de  Jair  
Bolsonaro planeja lançar no-
mes a prefeito em grandes ci-
dades do Estado. Republica-
nos e Novo também entram 
na disputa.

Por que votar em quem 
o expulsa de seu país?

Mario Vargas Llosa __ A13

O preço de mentir ou 
dizer a verdade

Poluição
ideológica

Notas e Informações __ A3

TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Crianças e adolescentes são 
os mais afetados pela crise

Na Argentina __ A12

Empresário expulso da escola 
monta rede de educação

E&N Negócios __ B5
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Sete em dez cidades ignoram 
lei contra racismo na escola

Educação __ A16

Os efeitos da música e 
dos vídeos acelerados 

JEFFERSON BERNARDES / ESTADÃO
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