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Ação da PF acirra crise entre
direção do PSL e Bolsonaro

Em resposta à operação que mirou Luciano Bivar, partido ameaça bloquear projetos do governo no Congresso
GABRIELA BILÓ / ESTADÃO

Empresas Mais

Para Maia, reforma
administrativa
pode sair antes
da tributária

D

urante o evento Estadão
Empresas Mais, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), disse que a reforma administrativa pode andar mais rapidamente do que a tributária no Congresso. Ele espera que o governo encaminhe até a próxima semana sua
proposta de reforma administrativa. As grandes vencedoras do prêmio foram Vale e Assaí Atacadista.
ECONOMIA / PÁGS. B8 e B9

Pré-sal passa
no Senado e
deve destravar
Previdência

Com ministros. O presidente Jair Bolsonaro com Sérgio Moro (Justiça) e Paulo Guedes (Economia) em cerimônia de hasteamento da Bandeira
Deflagrada pela PF, a operação de busca e apreensão em endereços do presidente do PSL, Luciano Bivar, no Recife, agravou a crise que envolve o partido de Jair Bolsonaro e ameaça prejudicar o andamento de projetos de interesse do governo no Congresso. Ontem, a liderança do PSL na Câmara ten-

Caderno2

Tributo aos 90 anos
Estado reproduz cena de
Central do Brasil para que
fãs enviem cartas à atriz
Fernanda Montenegro. PÁG. C5

JornaldoCarro*
l Esquenta a briga
dos sedãs compactos.
Chevrolet Onix Plus e
Hyundai HB20S desafiam
o VW Virtus. PÁGS. 8 a 10

tou obstruir a votação da MP que trata
da reestruturação administrativa da
Casa Civil e da Secretaria de Governo.
Bivar é investigado pela PF por suspeita de usar candidaturas femininas laranjas nas eleições de 2018 para desviar recursos do fundo eleitoral. Bolsonaro pediu, na semana passada, audito-

ria externa nas contas do PSL. O grupo
de Bolsonaro tenta assumir o controle
do partido, mas Bivar ainda tem maioria. A operação da PF pode dar um argumento jurídico para deputados ligados
a Bolsonaro se desfiliarem da legenda
sem perder o mandato caso o presidente deixe a sigla. POLÍTICA / PÁG. A4

Centrão mira deputado infiel

THIAGO GADELHA / REUTERS

Prédio desaba
em Fortaleza e
há nove pessoas
desaparecidas
Um prédio residencial de sete andares
desabou, na manhã de ontem, em Fortaleza. Pelo menos nove pessoas foram retiradas do local com vida e outras nove estariam desaparecidas nos
escombros. Não há informações sobre
mortes. A principal hipótese para a ruína seria uma obra de manutenção, que
começou ontem e pode ter afetado
uma das colunas. METRÓPOLE / PÁG. A16

l

Proposta do bloco parlamentar prevê
perda de mandato para parlamentares
que migrarem para partidos recém-criados. Aprovação da medida criaria dificuldades para Bolsonaro. PÁG. A8

Com 68 votos favoráveis e nenhum
contra, o Senado aprovou na noite
de ontem o projeto que divide os
recursos do megaleilão do petróleo
com Estados e municípios. O texto
segue agora para sanção do presidente Jair Bolsonaro e destrava a
conclusão da reforma da Previdência na Casa. A proposta deve ir a
votação em segundo turno no próximo dia 22. ECONOMIA / PÁG. B1
l

Reforma de militares

Com a inclusão de policiais e bombeiros
na reforma das Forças Armadas, Estados devem economizar R$ 59 bilhões
em uma década, disse o relator do projeto, Vinicius Carvalho (PRB-SP). PÁG. B5

ENTREVISTA
Suelen de Oliveira, investigada no
caso do hacker apelidado de ‘Vermelho’

‘Poderia
prejudicar a vida
dele se quisesse’

Resgate. Prédio ficava em área nobre; restauro foi notificado na segunda

l Única das pessoas suspeitas de ter
participado da invasão de celulares
de autoridades fora da prisão, Suelen Priscila de Oliveira negou ser
hacker e disse a Patrik Camporez
que, se quisesse, poderia ter “prejudicado a vida” de Walter Delgatti Neto, que está preso. POLÍTICA / PÁG. A10
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Inovação

COMPARATIVO

O 1º UNICÓRNIO
DO SUL É A EBANX

EDIÇÃO JULHO DE 2019

TIGGO 7

E

mpresa que ajuda sites estrangeiros a vender no Brasil
em moeda local, a startup curitibana Ebanx recebe aporte hoje e
vai se tornar “unicórnio” – apelido
dado às empresas avaliadas em US$
1 bilhão ou mais. ECONOMIA / PÁG. B10

SUPERA
JEEP COMPASS

Vera Magalhães

Briga na direita vai causar mais
problemas para o bolsonarismo
que a oposição. Na CPI das Fake
News e fora dela. POLÍTICA / PÁG. A8

Monica de Bolle

Quem diz que pobreza é “estado
natural” e políticas públicas são
inúteis para combatê-la sofre de
pobreza mental. ECONOMIA / PÁG. B2

NOTAS & INFORMAÇÕES

Esperança

H

á tempo para Jair Bolsonaro rever seus erros e
os de sua equipe. Há
tempo para correção de rumos.
Há esperança de uma parcela
significativa do povo brasileiro
de que assim ele o fará. PÁG. A3

Rússia ocupa espaço
dos EUA na Síria
INTERNACIONAL / PÁG. A12

Paulo Nathanael ganha
Professor Emérito

O Brasil e a piora global

Nem a piora da economia mundial disfarça o pouco dinamismo do Brasil. E as perspectivas
são problemáticas. PÁG. A3

METRÓPOLE / PÁG. A17
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