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Protestos no Chile têm mortes, saques e destruição
IVAN ALVARADO / REUTERS

Na onda mais violenta de protestos desde a volta da democracia pós-ditadura
de Augusto Pinochet, ao menos 7 pessoas morreram e 1.462 foram presas no
Chile. Confrontos entre polícia e manifestantes foram registrados em Santiago, Valparaíso e outras cidades, mesmo
após o presidente Sebastián Piñera suspender no sábado o aumento do metrô,
que desencadeou os atos. Apesar do segundo dia de toque de recolher e de 10
mil militares nas ruas, houve saques,
depredação e vários voos cancelados.
INTERNACIONAL / PÁG. A14

Análise

l
] Giovanna Fleitas
Os motivos da crise
l O modelo chileno, com seus invejáveis números macroeconômicos, esconde profundas rachaduras. PÁG. A14

Bolívia deve ter segundo
turno entre Evo e Mesa
l Resultados provisórios divulgados pe-

lo Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia
indicavam o presidente Evo Morales
com 43,9% dos votos e o ex-presidente
Carlos Mesa, com 39,4%. PÁG. A13

Confronto. Manifestante fica preso a blindado enquanto outro atira pedras em Santiago: estudantes convocaram novos protestos para hoje

Pagamento do auxílio-doença
pode passar para as empresas
Proposta em discussão no Congresso permite abatimento de gastos com o benefício dos impostos devidos à União
Hoje feito pelo INSS, o pagamento do
auxílio-doença a trabalhadores pode
passar para a responsabilidade das empresas. A proposta é seguir o modelo
do salário-maternidade, em que as
companhias pagam as mães e depois
descontam a despesa dos impostos devidos à União. O objetivo é evitar que o

empregado deixe de receber a remuneração até a concessão do benefício,
concedido a quem fica mais de 15 dias
sem trabalhar por motivo de saúde.
Atualmente, por causa da demora na
realização da perícia, o primeiro pagamento leva em média 40 dias. Com
apoio do Executivo, a medida, que de-

ve gerar economia de R$ 7 bilhões por
ano ao governo federal, será agora discutida pelo Congresso. Ela foi incluída
pelo deputado Fernando Rodolfo
(PL-PE) em seu relatório da MP 891,
que trata da antecipação da primeira
parcela do 13.º salário a aposentados e
pensionistas. ECONOMIA / PÁG. B1

l

Concessões suspeitas

Se houver suspeita de irregularidade na
concessão de benefícios por incapacidade, a proposta em análise no Congresso
prevê a convocação de segurados pelo
INSS para reavaliação. PÁG. B1

Caderno2

Surfe em
família

Volta para o hip hop
Rapper Iggy Azalea mostra
novo disco no Brasil. PÁG. C1

Miguel e Samuel
Pupo, em Maresias, litoral paulista: filhos de
Wagner Pupo,
ex-surfista profissional, eles podem garantir juntos vaga no Circuito Mundial.
ESPORTES / PÁG. A19
WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Demitido por
Bolsonaro,
Cintra vai
reformar PSL
Em conflito com o presidente Jair Bolsonaro, o PSL chamou o ex-secretário
da Receita Federal Marcos Cintra para ajudar a reestruturar o partido. Demitido após veto de Bolsonaro à sua
proposta de criar um imposto nos moldes da antiga CPMF, Cintra também
deve apoiar bancada da sigla no debate de grandes temas, como a própria
reforma tributária. POLÍTICA / PÁG. A10

Planalto avalia
classe executiva
para ministros
O governo reavalia regra da gestão
Michel Temer que obriga primeiro
escalão a usar classe econômica em
voo internacional. Está em estudo liberar classe executiva em viagem de
mais de 8 horas ou só para ministro
de mais de 60 anos. POLÍTICA / PÁG. A4

MIKE SEGAR/REUTERS-10/6/2016

Cida Damasco
Se há alguém que pode comprometer os planos da equipe econômica
do governo Bolsonaro é o próprio
Bolsonaro. ECONOMIA / PÁG. B6

Vida na cidade

A ‘PRAIA’ VAI
AOS BAIRROS

C

hamadas de “praias de
paulista”, as intervenções
do programa Centro Aberto – hoje em cinco áreas da região
central – começarão a ser levadas
aos bairros. METRÓPOLE / PÁG. A16
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Hoje, sem dúvida alguma, o epicentro do qual se irradiam graves
ameaças à estabilidade mundial é
Washington. INTERNACIONAL / PÁG. A15
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Ministérios tentam se
aproximar por Amazônia

T-CROSS

NOTAS & INFORMAÇÕES

A doutrina do
Ministério Público

ECONOMIA / PÁG. B4

A

Trump desiste de reunir
G-7 em seu resort
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doutrina do MPF é e sempre deve ser exclusivamente a lei. A bíblia que
vale para nortear sua atuação é a
Constituição. Toda ação que dela se desviar é abuso. PÁG. A3

Estado tem um potencial inexplorado enorme. Explorá-lo depende sobretudo da articulação
entre setores. PÁG. A3
Tempo em SP
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