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Posse semprisão
Sobre julgamento da Lei
deDrogas no Supremo.

Ainda frágil
Acercadeprojetocomno-
va versãoda regra fiscal.

EDITORIAISA2

GovernoLula
querexpandir
Codevasfpara
conteraliados
Técnicos dizemque estatal, loteada
tambémpor Bolsonaro, perde foco
para contemplar interesses políticos

OgovernoLula(PT)planeja
ampliar as superintendên-
cias da Codevasf (Compa-
nhia de Desenvolvimento
dosValesdoSãoFrancisco
e do Parnaíba) para aten-
der aliados e aplacar a dis-
putaporpostosna estatal.
Aempresaéamesmaen-

tregue ao centrão pelo en-
tãopresidenteJairBolsona-
ro(PL)emtrocadeapoioe
alvodeinvestigaçãoemca-
sos de suposta corrupção.
O plano, segundo inte-

grantesdogoverno,daesta-
tal edoCongresso, édupli-
caradireçãodesuperinten-
dências ao menos em Per-
nambucoeMinasGerais.A
empresaconfirmaaexpan-
sãoemanáliseediznãoter
definidocustosnemcargos.

A iniciativa, apurouaFo-
lha,podeaindaserreprodu-
zidaemGoiáseParaíba,pal-
cos de rixas entrepartidos
que o Planalto corteja ou
queintegramabasealiada.
Na leitura de técnicos da

Codevasf,acompanhiatem
perdidoofocoparaatender
ainteressespolíticos,eseus
braçosregionaistêmsidole-
vados para locais sempro-
jetos de irrigação.
Hoje, há 12 superinten-

dências da empresa insta-
ladas em 11 estados, além
de outras 2 que aguardam
aprovaçãodenovoscargos
pela Secretaria de Coorde-
nação das Estatais, do Mi-
nistério da Fazenda, para
começaraoperaremForta-
lezaeJoãoPessoa. PolíticaA4

ilustrada C1

Contra o sistema
Senegalês Mohamed Mbougar Sarr
lança no país livro premiado na França

Pandemia bagunça
armários e cria
vestuário híbrido
de trabalho e lazer

mercado A18

Bárbara Paz reflete em sua 1ª exposição
sobre acidente que quase a matou

ilustrada C7

Abelhas nativas sem
ferrão podem ser
animais de estimação
até nas cidades

folhinha p. 1

Da esq. à dir.: Charles Michel (Conselho Europeu), Giorgia Meloni (Itália), Justin Trudeau (Canadá), Emmanuel Macron (França), Fumio Kishida (Japão), Joe Biden (Estados Unidos),
Olaf Scholz (Alemanha), Rishi Sunak (Reino Unido) e Ursula von der Leyen (Comissão Europeia) no santuário Itsukushima, na ilha de Miyajima, em Hiroshima Mundo A13

ZELENSKI VIAJARÁ AO G7, QUE REÚNE LÍDERES NO JAPÃO, EM BUSCA DE APOIO E PARA PRESSIONAR BRASIL E ÍNDIA
JacquesWitt/AFP

Oscar Vilhena Vieira
Livre expressão
e democracia
Adefiniçãoprecisapelodi-
reitodedelitospraticados
por meio de palavras ou
imagenséaformamaisse-
guradeprotegeraliberda-
dedeexpressão.Àsuamar-
gem, todo discurso, por
mais abjeto e inverídico
queseja,nãodevesercen-
surado,aindaquepassível
de regulação. CotidianoB2

Atraso em conselho
do FGTS bloqueia
estímulo amoradia
O Conselho Curador do
FGTS,responsávelporde-
finir a aplicação de recur-
sos do fundo, não se reu-
niuem2023e,porisso,tra-
vamedidasdogovernode
estímuloaconstruçãocivil
—o Ministério do Traba-
lhoprecisanomearrepre-
sentantesaoórgão.Apasta
não comenta. MercadoA17

Moro culpa Lula e
PT por cassação de
Deltan e critica TSE
Política A10

Aeroporto de Natal
é arrematado por
R$ 320mi em leilão
MercadoA26

Fundebdentro
do arcabouço
compromete
a educação
AinclusãodoFundebnoli-
mitedegastosdonovoar-
cabouçofiscalpodereduzir
despesas de educaçãobá-
sica, incluindoprogramas
demerenda, transporte e
livrodidático,segundono-
ta da consultoria de orça-
mentodaCâmara.Ofundo
estava forado tetodegas-
tos e da nova regra envia-
da aoCongressopelo Pla-
nalto,mas foi acrescenta-
dopelorelator. CotidianoB1

Gasolina ou álcool?
Use a calculadora:
folha.com/ng0besft

UmtrabalhadordoBurger
KingemAracajudizterfei-
to xixi nas calças por não
podersairdopostoeirao
banheiro.Empresadizter
afastado envolvidos. A30

Impedido de deixar loja,
funcionário urina em pé

ObradeBárbaraPazparaaexposição ‘Auto-Acusação’, naGaleriaFonte, emSãoPaulo Divulgação
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