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Eleições 2018

Falta de dinheiro para o PAC
prejudica planos de candidatos
País tem R$ 132 bilhões travados no Programa; obras são propostas eleitorais para criação de emprego
Falta de verba, problemas técnicos e
indícios de crimes são as principais razões para a paralisação de 2.914 obras
espalhadas pelo País. A retomada desse projetos é apontada pelos candidatos à Presidência, Jair Bolsonaro
(PSL) e Fernando Haddad (PT), como
a principal estratégia para a geração de

empregos. Porém, segundo o Ministério do Planejamento, há R$ 132 bilhões
em investimentos travados só no Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC). A falta de dinheiro responde
pela paralisação de 294 obras, que somam R$ 62,9 bilhões. Falhas na elaboração são a causa da interrupção de ou-

R$ 180 milhões
é o valor do fundo criado pelo governo
federal para ajudar Estados e municípios
a custearem estudos técnicos que darão
base aos contratos.

tros 1.359 projetos, no valor total de R$
25,5 bilhões. As cifras referem-se apenas ao conjunto de obras do PAC executadas com recursos do Orçamento
Geral da União. Em junho, o Estado
mostrou que havia no País 7.400 obras
a serem tocadas com verbas federais
que estavam paradas. ECONOMIA / PÁG. B1

Entrevista
Aléssio Ribeiro Souto

ESCOLA SEM
‘DIREÇÃO
IDEOLÓGICA’

C

oordenador das propostas do Ministério de Educação de Jair Bolsonaro
(PSL), o general Aléssio Ribeiro
Souto diz que “é forte a ideia”
de revisão de currículos e de bibliografias usadas nas escolas, informa Renata Agostini. Ordem
é evitar a exposição de crianças
a “ideologias”. POLÍTICA / PÁG. A8

CARLOS EZEQUIEL VANNONI/ESTADÃO

Em 16 anos,
PT perde 1/3
dos votos
em legenda

Juntas
elas têm
a força
Carol Vergolino,
Joelma Carla,
Jô Cavalcanti,
Katia Cunha e
Robeyoncé Lima
foram eleitas
para o primeiro
mandato
coletivo da
Assembleia de
Pernambuco.
Elas defendem
movimentos de
moradia, causas
LGBTI, políticas
públicas para a
juventude e a
valorização da
cultura e da
educação
pública. Vão dividir a legislatura.

O PT perdeu 1/3 dos votos em legenda para a eleição de deputado federal desde 2002. Nesta eleição, a sigla ficou com 18,4% da preferência
do eleitorado ante 27,1% registrados há 16 anos. O PSDB perdeu 70%
desses votos desde 2014. Por outro
lado, o PSL se tornou o segundo partido com mais votos em legenda
neste ano, com 15,4% – em 2002,
teve 0,5%. POLÍTICA / PÁG. A4
l Petismo resiste

POLÍTICA / PÁG. A8

Mortalidade
de bebês com
microcefalia é
3 vezes maior
De novembro de 2015 até julho deste ano, 218 crianças nascidas com a
chamada síndrome congênita do
zika (que inclui microcefalia) morreram no País. Considerando apenas
os mortos antes de completarem
um ano, foram 188 óbitos – 5,82% de
3.226 bebês. O índice é três vezes
maior que o observado na população em geral. Médicos e famílias atribuem parte das mortes a falhas no
serviço de saúde. METRÓPOLE / PÁG. A16

Esportes

Novos senadores devem
R$ 65 mi à União.

WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Rivalidade.
A seleção brasileira vai com
força total contra a Argentina amanhã em
Jeddah, na
Arábia Saudita. Segundo o
técnico Tite,
em jogo contra o rival “não
tem amistoso”. PÁG. A19

Palmeiras
segue
na frente
O Palmeiras venceu o Grêmio
por 2 a 0, gols
de Deyverson
(foto), e lidera o
Campeonato
Brasileiro com
59 pontos, seguido do Inter (56).
O time do BeiraRio venceu o
São Paulo por 3
a 1. PÁG. A18

Haddad faz aceno para
diálogo com FHC
POLÍTICA / PÁG. A4

Bolsonaro diz ser ‘quase
impossível’ perder eleição
POLÍTICA / PÁG. A6

Família de Geddel
fica fora da Câmara
POLÍTICA / PÁG. A9

Moro homologa delação
da Mendes Júnior

Cida Damasco
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POLÍTICA / PÁG. A9

POLÍTICA / PÁG. A11

Caderno2
A força de Elza Soares
Musical estreia em SP
com sete protagonistas
revivendo a história da
cantora no palco. PÁG. C1

no interior

Partido venceu nas cidades com
menos de 10 mil habitantes, a
maioria no Nordeste, nas quais
obteve 70% dos votos. PÁG. A6

Se há uma semelhança entre os dois
candidatos, essa é a manutenção
das incertezas em relação aos programas de governo. ECONOMIA / PÁG. B5

QUANTO MAIS ALTA A TECNOLOGIA E A QUALIDADE
DE UM CARRO, MAIS BAIXO É O PREÇO DO SEGURO.
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Camargo
Roteirista de
‘Assédio’ fala da
adaptação para
TV do caso
Abdelmassih.

,00

EXCLUSIVIDADE

O programa
que evapora

O

PT inovou ao antecipar o
estelionato eleitoral, renegando muitas de suas promessas e ideias antes mesmo do
desfecho da eleição. PÁG. A3

DIRETO DA

O potencial das
novas gerações

FONTE / PÁG. C2

WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Recente estudo do Banco
Mundial mostrou que o Brasil
ainda desenvolve muito pouco
o seu capital humano. PÁG. A3
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