Acesso grátis para o assinante
Baixe agora o aplicativo
do GLOBO, eleito o melhor da
América Latina, apontando a
câmera para o código ao lado

Greta Thunberg: Sueca
é a mais jovem personalidade
do ano da ‘Time’

Marcas dos Cariocas:
Caderno traz as preferidas
dos consumidores na década
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PACOTE ANTICRIME

Senado facilita combate a milícias
e aprova pena máxima de 40 anos

Taxa de juros
de 4,5% é
a menor
da História

Excludente de ilicitude foi retirado do texto, que vai à sanção de Bolsonaro
OSenado aprovou o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sergio Moro, incluindo itens da
proposta do ministro Alexandre de Moraes, do
STF, como o aumento da pena máxima de 30

para 40 anos, pena maior para homicídio com
arma de uso restrito e medidas que facilitam o
combate às milícias. Foram retirados do texto
de Moro o excludente de ilicitude e a prisão após

Ao reduzir os juros pela quarta vez no ano, de
5% para 4,5%, o Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central afirmou, em comuacondenação em segunda instância como regra nicado, que não se compromete com nova reno processo penal, que está em debate no Con- dução, sinalizando que o ciclo de cortes pode ter
gresso. A figura do juiz de garantia deverá ser ve- se encerrado. A Standard&Poor’s elevou a perspectiva da nota do país para positiva. PÁGINA 19
tada pelo presidente Jair Bolsonaro. PÁGINA 4

MERVAL PEREIRA

MÍRIAM LEITÃO

ASCÂNIO SELEME

BERNARDO MELLO FRANCO

Maia assume protagonismo
na política externa PÁGINA 2

Brasil está entrando em nova era no
mercado de crédito e poupança PÁGINA 20

Presidente tem irrelevância de
pirralho, apesar do cargo PÁGINA 3

Ascensão e queda de Selma Arruda,
juíza durona com a corrupção PÁGINA 6
MÁRCIA FOLETTO

Drama e revolta. Pacientes e funcionários do Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, unem-se para protestar contra o caótico quadro na área de Saúde do município. Houve manifestações também em diversas unidades da cidade

MP e Defensoria pedem gabinete de crise para Saúde do Rio
O Ministério Público do Rio e a Defensoria
Pública entraram com uma ação civil pedindo
ainstalação de um gabinete de crise para a área
de Saúde do município, com total autonomia

Entreouvindo Pezão

— Agora é só no sapatinho...

de gestão. Segundo a Defensoria, o grave quadro não ocorre por falta de recursos, mas por
remanejamento de verba a outros setores. No
Congresso, deputados fluminenses articulam

acriação de grupo para monitorar o problema.
Servidores, que estão com dois meses de salários atrasados, paralisaram o serviço e fizeram
protestos em várias unidades. O presidente

DIVULGAÇÃO

Justiça ordena
volta de radar
móvel a estradas

Bolsonaro disse que, se for “possível e legal”,
vai atender aos pedidos do prefeito, que “está
com a corda no pescoço”. Crivella prometeu
pagar hoje os salários mais baixos. PÁGINAS 12 a 14

SEGUNDO CADERNO

Barretão:
memórias de um
homem de cinema
Maior produtor do Brasil, responsável
por filmes como “Dona Flor e seus dois
maridos”, Luiz Carlos Barreto é tema de
documentário, com histórias vividas
dentro e fora do set. Aos 91 anos, ele fala
do momento atual da cultura e conta como
lida com as dores e expectativas da vida.

A pedido do Ministério Público, a Justiça Federal determinou a volta dos radares móveis,
portáteis e estáticos às rodovias federais, com
prazo de 72 horas para que seja restabelecida
a fiscalização. Decisão derruba medida do
presidente Jair Bolsonaro, que suspendera o
uso dos equipamentos em agosto. PÁGINA 10

ELEIÇÃO NO REINO UNIDO

PROCEDIMENTO

FUNDO PATRIMONIAL

BOA VIAGEM

Oposição reduz vantagem e ameaça
maioria absoluta de Johnson PÁGINA 24

Bolsonaro passa por exames para
investigar se tem câncer de pele PÁGINA 6

PUC quer levantar R$ 10 milhões
para financiar bolsas e cursos PÁGINA 22

Atrações do lado moderno e efervescente
da capital da República Tcheca

