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Sul concentra inquéritos da PF 
sobre atos antidemocráticos

Notas e Informações

12° Mín. 26° Máx.

ARegião Sul  concen-
tra a maior parte dos 
inquéritos  abertos  
no País para apurar 

atos  antidemocráticos.  Dados  
da Polícia Federal obtidos por 
meio da Lei de Acesso à Infor-
mação mostram o mapa das in-
vestigações,  com  Rio  Grande  
do Sul, Paraná e Santa Catarina 
na liderança do número de in-

vestigados por incitação de ani-
mosidade de militares ou For-
ças  Armadas  contra  Poderes  

constitucionais,  tentativa  de  
abolição do estado democráti-
co de direito, investidas para de-
por  governo  legitimamente  
constituído e impedimento ou 
perturbação  de  eleição.  Nos  
dois  primeiros  meses  deste  
ano, a aplicação da Lei do Esta-
do Democrático de Direito já su-
perou 2022. Foram 326 casos,  
ante 68 no ano passado.

Só em janeiro e fevereiro foram abertas 326 apurações no País

Lula tenta disfarçar falta de 
rumo,  de ideias novas  e  de 
base parlamentar

A revanche como 
política de governo

Tempo em SP

Kate, sensação na 
novela e nas redes

estadão.com.br

Oliver Stuenkel __ A11

Luiz Carlos Trabuco Cappi __ B3
Nem só punitivismo, 
nem só garantismo

Edição de hoje

3 CADERNOS – 44 páginas

Personagem da atriz Clara 
Moneke conquista o público 
com deboche em ‘Vai na Fé’

C2 Televisão __ C1

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 )

Mariana Luz __ A4

Investigação  __ A6

A fundo __ C6 e C7

Os muitos debates 
por trás do projeto 
de lei contra as 
fake news
Temas considerados polêmi-
cos e falta de entendimento 
sobre propostas atrasam vo-
tações no Congresso.

E&N Balanço do 1º trimestre __ B1

Inflação e juro alto 
derrubam em 18% 
a lucratividade das 
empresas na Bolsa 
Vendas aumentaram 12,8%, 
mas custo de operação subiu 
na mesma proporção e des-
pesas saltaram 31,8%.

Saúde __ A12

Mais Médicos vai 
pagar até 
R$ 1 milhão por 
contrato de 4 anos
Novo edital fixa o valor men-
sal em R$ 12,3 mil. Há ainda 
bônus para locais de difícil fi-
xação, de até R$ 475 mil. 

Máfia das apostas __ A18

Inteligência 
artificial aponta 
sinais de fraude em 
3 jogos da Série A
Empresa  de  tecnologia  diz  
que  Brasil  é  recordista  em  
partidas suspeitas e notifica 
CBF sobre os dados.

Nova Guerra Fria 
revigorou o G-7

‘Condenamos a 
violação da integridade 
territorial da Ucrânia’
Lula, no G-7

Cúpula do  G-7  __ A10

Lula critica 
invasão russa, 
mas não se 
reúne com 
Zelenski
Os dois presidentes estiveram 
frente a frente em painel em 
que o brasileiro discursou de 
improviso contra a Rússia. Não 
houve reunião privada por pro-
blemas de agenda, diz governo.

Após ser mais uma vez vítima de insultos, desta vez da torcida do Valencia, jogador brasileiro acabou expulso e desabafou: ‘Hoje, 
no Brasil, Espanha é conhecida como país de racistas’. Vini afirmou que pode deixar o Real Madrid por causa dos ataques __ A17 

Sancionada em novem-
bro de 2021 por Jair Bol-
sonaro, Lei do Estado De-
mocrático de Direito 
substituiu a antiga Lei de 
Segurança Nacional.

Legislação prevê até 
12 anos de prisão

Reduzir juro e inflação 
abre espaço para avanço

Custo da gravidez na 
adolescência é de todos
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379% 
foi o quanto aumentou o total 
de casos na comparação dos 
dois primeiros meses deste 
ano com 2022 inteiro Viaturas da PM de Tarcísio 

têm adesivo de Bolsonaro

Ronda Escolar __ A9

Exame de inglês Toefl terá 
menos tempo e questões

Educação __ A13

Vinicius Junior diz que vai até o fim contra racistas
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