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PÁG. A20

Jack White. Músico
americano fala sobre rock
e a banda Raconteurs, com
a qual virá ao Brasil. PÁGS. C1 e C5

Pessoas com
doenças graves,
como Daniela Saldanha (foto), relatam sua rotina de
tratamento em redes sociais e viram
inspiração para
amigos e desconhecidos. METRÓPOLE /

DANIEL TEIXEIRA / ESTADÃO

Caixa cobra
dívida do
Corinthians.
Banco notificou
o clube sobre
a execução de
dívida de
R$ 450 milhões
do financiamento
do estádio.

Caderno2

Pacientes
dividem dor
e histórias
nas redes

Esportes

Divirta-se *

Saúde! Novos bares em
Perdizes e na Pompeia
renovam vida noturna
na região. PÁGS. 4 a 7

PÁG. A19

*SÓ CIRCULA NA GRANDE SP

Moro prepara ‘Lei Rouanet’
para a segurança pública

Decano do
STF e Dodge
cobram MP
independente

Texto da MP em elaboração prevê abatimento no Imposto de Renda de doações de pessoas físicas e jurídicas

Sem recursos para bancar as crescentes exigências do setor, o Ministério da
Justiça prepara o texto de uma medida
provisória para criar a “Lei Rouanet da
Segurança Pública”, informa Tânia
Monteiro. A MP prevê abatimento no
Imposto de Renda de parte das doações
que pessoas físicas e jurídicas fizerem

ao Fundo Nacional de Segurança Pública. A equipe do ministro Sérgio Moro
propõe que pessoas físicas possam abater até 60% das doações e as jurídicas,
cerca de 40%. Os possíveis destinos para o dinheiro incluem a compra de armas e equipamentos para as polícias, a
melhoria das 1,1 mil Guardas Munici-

pais existentes e a criação de novos contingentes. A menção à Lei Rouanet, de
apoio à produção cultural, foi feita pelo
secretário nacional de Segurança Pública, Guilherme Theophilo. Oficialmente, o plano recebeu o nome de Programa Nacional de Apoio à Segurança Pública (Pronasp). POLÍTICA / PÁG. A4

l

Na despedida de Raquel Dodge da
PGR, o decano do STF, Celso de Mello, defendeu a independência do MP.
Ele afirmou que a instituição “não serve a governos”. A fala foi vista como
recado a Jair Bolsonaro, que indicou
Augusto Aras para o cargo. Raquel pediu aos ministros que “permaneçam
atentos a todos os sinais de pressão
sobre a democracia”. POLÍTICA / PÁG. A6

No RS, projeto recebe críticas

Regulamentada há três meses no Rio
Grande do Sul, a versão gaúcha da lei é
alvo de críticas de empresários. Segundo eles, o texto aprovado não assegura a
compensação nos impostos. PÁG. A4

Argentina entra
em emergência
alimentar

CELSO PUPO / FOTOARENA

Deputados argentinos aprovaram
projeto de lei de emergência alimentar, que estabelece um aumento
mínimo de 50% do orçamento destinado a programas de alimentação
este ano. O texto agora vai para o
Senado. Ontem, milhares de manifestantes saíram às ruas em Buenos
Aires para pedir a aprovação da medida. INTERNACIONAL / PÁG. A12

Hospital pega fogo e deixa
pelo menos um morto

Um incêndio no Hospital Badim, no Maracanã, zona norte do Rio, motivou remoção de urgência e a acomodação de pacientes em macas e em colchões no meio da rua. Pelo menos uma pessoa – uma mulher – morreu.
A suspeita é de que o fogo tenha sido causado por curto-circuito em um gerador. METRÓPOLE / PÁG. A17

Celso Ming

A demissão de Marcos Cintra por
defender a volta da CPMF, proposta abraçada por Paulo Guedes, cria
novas incertezas. ECONOMIA / PÁG. B2

M

arcos Cintra foi sacrificado por Paulo Guedes
para atender a mais
um rompante de Jair Bolsonaro.
O altar do sacrifício foi a incompetência do governo. PÁG. A3

MOTOR TURBO FLEX 1.5 “HIGH PERFORMANCE”
CÂMBIO AUTOMÁTICO DUPLA EMBREAGEM “DUAL CLUTCH”

TIGGO 5X

COMPARATIVO CONFIRMA:
SUPERA AUDI Q3
NOTA

86,0

NOTA

A chegada do Tiggo 5X é um marco.
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reforma trabalhista
Inovações sensatas reduziram
ações judiciais e coibiram a indústria das reclamações. PÁG. A3
16° Mín. 22° Máx.
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O êxito da

Tempo em SP

Os focos de incêndio no Pantanal,
de janeiro a 11 de setembro, cresceram 334% em relação a 2018. Porcentualmente, a alta observada é maior
do que a da Amazônia. Os Estados
que abrigam o bioma, Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul, decretaram
emergência. METRÓPOLE / PÁG. A16

Odebrecht

NOTAS & INFORMAÇÕES

Um bode no
altar do governo

Queimadas
quadruplicam
no Pantanal

Veja na página 5.

AVALIAÇÃO DE 12 MODELOS DE SUVs ATÉ R$ 95.000

CONQUISTA PONTUAÇÃO MÁXIMA.

SUPERANDO: HYUNDAI CRETA

HONDA HR-V
JEEP RENEGADE
E OUTROS.

MARCELO VOLTA
DEPOIS DE 4 ANOS

C

ondenado na Lava Jato e
agora no regime aberto, o
empreiteiro visitou a empresa, onde recebeu sorrisos e mensagens de apoio. POLÍTICA / PÁG. A8

