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OS
MOSQUETEIROS
DA FAVELA
Projeto social
ensina os
fundamentos da
esgrima para
25 crianças em
Paraisópolis,
favela na zona
sul de SP. Eles
aprendem a
ter disciplina,
mas também
sonham com um
mundo além dos
limites das lajes
da comunidade.
ESPORTES / PÁG. A22

Deputados viajam mais, mas
prestação de contas é falha
Sem padrão, relatórios são genéricos ou nem chegam a ser apresentados pelos parlamentares

Chile vai hoje às
urnas sob crise
de imigração
Líder nas pesquisas, Sebastián
Piñera defende que o Chile não
tem de “aceitar qualquer um”.
Seu principal adversário, Alejandro Guillier, apoia a integração,
mas quer expulsar os que têm problemas com a Justiça, relata o enviado especial Pablo Pereira.

nem chega a ser apresentada. Levantamento feito pelo Estado com base
nos dados publicados pela Câmara encontrou 167 relatórios, em sua maioria de viagens nacionais, pendentes só
em 2017. Como não há um padrão para a prestação de contas, os relatórios
não trazem detalhes como a programação cumprida pelos deputados ou

os resultados obtidos com as viagens.
Para analistas, as despesas deveriam
ser detalhadas “item por item” e as
viagens, autorizadas somente quando
houvesse finalidade clara. Procurada,
a assessoria da presidência da Câmara
não explicou por que há atrasos na entrega nem se os relatórios pendentes
são cobrados. POLÍTICA / PÁGS. A4 e A6

Em se tratando de
dinheiro público, um
centavo é um tesouro. Não
há o direito de não prestar
contas do que você gastou.”

“

Roberto Romano
PROFESSOR DE ÉTICA E FILOSOFIA
DA UNICAMP

Um século
de arte
relevante
Construtivismo
traduziu os ideais
da Revolução
Russa para as
artes. Na foto,
torre projetada
por Tatlin. PÁG. E4

UM MÊS DE LUTO E ESPERANÇA

U

L

uciano Huck deve se filiar ao
PPS até o dia 15 de dezembro,
encerrando as dúvidas sobre
sua intenção de disputar a Presidência em 2018. Huck, porém, precisa
mostrar que é capaz de assumir um
desafio monumental: não ainda o de
ser presidente, mas o de meramente
ser candidato. POLÍTICA / PÁG. A6

Aliás,

Tragédia em Goiânia

ma família comemora pequenas conquistas dia após dia. Outra enfrenta o luto e exercita o
perdão. Um mês depois de um estudante de 14 anos abrir fogo contra os colegas da 8.ª série do Colégio Goyases, em
Goiânia, matar dois e ferir quatro, os
pais de Isadora de Morais, que está pa-

Candidatura de
Huck não é
brincadeira

MUSEU RUSSO

Deputados federais fizeram, nos últimos três anos, 610 viagens internacionais em missão oficial, 41% mais do
que no mesmo período da legislatura
anterior, entre 2011 e 2013. Ao mesmo
tempo, a prestação de contas das missões, que possibilita a fiscalização dos
gastos e tem de ser feita em até 15 dias
após o fim da viagem, é genérica – ou

ELIANE
CANTANHÊDE

raplégica e passa por reabilitação, acreditam que ela ainda poderá retomar os
movimentos, relata o enviado especial
André Borges. Bárbara Melo e Leonardo Calembo (foto), pais de João Pedro,
morto aos 13 anos, têm de explicar aos
filhos menores o que houve. METRÓPOLE / PÁG. A16

INTERNACIONAL / PÁG. A10
ANDRE BORGES/ESTADÃO

Link

Caderno2

SMARTPHONES
DA HORA
Um guia com as melhores
compras em diferentes faixas
de preço. ECONOMIA / PÁG. B8

Brasil perde espaço
no comércio global
ECONOMIA / PÁGS. B1 e B3

NOTAS & INFORMAÇÕES

A inflação, o
pobre e os ajustes

A

inflação deu uma
trégua. Com isso, as
famílias de baixa renda têm os gastos de consumo
menos pressionados e desafogo no orçamento. PÁG. A3

O controle
oficial da internet
Jornalismo livre e independente deve ser fortalecido. PÁG. A3

UM PAíS sÓ É RESPEITADO
QUANDO TEM A SUA
PRÓPRIA MONTADORA.
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE - EM 1992

E COM A CAOA CHERY,
O BRASIL REALIZA
ESTE SONHO.

Emicida e convidados
Rapper grava primeiro DVD
em show amanhã, dia da
Consciência Negra. PÁG. C1
Celso Ming
Há quem diga que a Reforma Protestante teve baixo impacto sobre nosso povo
e cultura. Equívoco. ECONOMIA / PÁG. B2

Vera Magalhães
Uma ação mais firme do Supremo é a
medida urgente para que políticos recuem de sua ousadia. POLÍTICA / PÁG. A8

Leandro Karnal
O apreço dos jovens pelo discurso direto, pela imagem e pela velocidade
narrativa aumentou. CADERNO2 / PÁG. C9
Tempo em SP
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