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Delivery do futuro
Startups do
Vale do Silício já
usam robôs em entregas.
ECONOMIA / PÁG. B10
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estadão.com.br

JornaldoCarro

Caderno2

Duelo de opostos
Toyota Yaris 1.5 com
câmbio CVT desafia o
VW Polo 1.0 turbo. PÁG. 10

Coquetel de inquietações
John Irving trata das
limitações humanas
em seu 17º livro. PÁG. C1

BRUNO FERRARI/ESTADÃO

GABRIEL BOUYS / AFP

No topo,
até agora
Rússia vence e
confirma dianteira da
Europa, que hoje tem
Portugal e Espanha
em campo.
PÁG.G6

COLUNISTAS

Equipes menores são
surpreendentemente boas
Lothar Matthäus
PÁG. G8
Senti a falta de um líder
como Didi no time de Tite
Antero Greco
PÁG. G3
Copa não se ganha com
saliva, mas com esforço
José Nêumanne
PÁG. G4

CR7, de bullying
a melhor do mundo
Vítima em Lisboa de piadas por causa
de seu sotaque carregado, o menino
Cristiano Ronaldo deixou a Ilha da
Madeira e ganhou o mundo. PÁG. G7

Por que implicamos
tanto com Neymar?

WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Bastou uma
atuação ruim
para ele virar
alvo. ‘Neymar é
um ímã’, diz
Leandro Karnal.
Ontem, o craque
sentiu dores no
tornozelo.
PÁG. G1
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Empolgação. Jogadores da Rússia comemoram gol nos 3 a 1 contra o Egito, resultado que praticamente classificou a dona da casa para a segunda fase

Decisão sobre fim de benefício a
juízes fracassa na AGU e vai ao STF
Relatório propõe incorporar auxílio-moradia aos salários ou criação de ‘valorização por tempo na magistratura’
Depois de três meses de negociações
sem sucesso, a Câmara de Conciliação
da AGU devolveu ao STF a decisão sobre o pagamento de auxílio-moradia

para o Judiciário com duas propostas:
incorporar o benefício aos salários ou
aprovar uma PEC fixando uma “parcela de valorização” por tempo na magis-

O governo pretende receber em
parcelas os recursos de futuro leilão de campos do pré-sal, que podem chegar a R$ 100 bilhões. A
ideia é deixar dinheiro para a próxima gestão, a partir de 2019, e fugir
de pressões do Congresso por novos gastos. ECONOMIA / PÁG. B1

TESTE COMPARATIVO “SEU PRIMEIRO SUV”.
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Segunda Turma do
Supremo absolve
Gleisi de 3 acusações
Por 3 votos a 2, a 2.ª Turma do STF absolveu a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), e o marido, o
ex-ministro Paulo Bernardo (PT), das
acusações de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e prática de caixa 2 na
Lava Jato. Esse foi o segundo julgamento de ação penal da Lava Jato no STF. No
primeiro, o deputado Nelson Meurer
(PP-PR) foi condenado. POLÍTICA / PÁG. A6

Longe do filho, brasileira
processa governo Trump
INTERNACIONAL / PÁG. A10

Prefeitura de SP proíbe
portão que ‘invade’ calçada
METRÓPOLE / PÁG. A15
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Governo quer
blindar verba de
leilão do pré-sal

Rio. Estudo da Câmara mostra que o
fim do penduricalho resultaria em economia anual de R$ 945,6 milhões aos
cofres públicos. POLÍTICA / PÁG. A4

1º COLOCADO

EUA deixam
órgão da ONU de
direitos humanos
Os EUA anunciaram ontem sua
saída do Conselho de Direitos Humanos da ONU por considerar o
órgão uma plataforma para atacar
Israel. A embaixadora do país na
instituição, Nikki Haley, afirmou
que a entidade “não é digna de seu
nome”. INTERNACIONAL / PÁG. A11

tratura. A primeira solução pode provocar efeito cascata em outras categorias e a segunda não pode ser votada
enquanto vigorar a intervenção no

PORTUGAL x MARROCOS
URUGUAI x ARÁBIA SAUDITA
IRÃ x ESPANHA

O grande mal
e a grande vilã

O

grande mal do País seria a
corrupção e a vilã, a política. Nesse teatro, a população é apresentada como vítima
inerme, irresponsável por seu passado e por seu futuro. PÁG. A3

Uma imoralidade
Política imigratória de Trump nada
tem de decente e humano. PÁG. A3
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