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Exército vai tirar óleo
de praias do Nordeste

Óleo mancha mar e areia da Praia de Itapuama, em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco: Justiça no Estado e em Alagoas deu liminares exigindo que
União e Ibama contenham avanço da mancha e, em 24 horas, sejam instaladas barreiras de proteção a ecossistemas mais sensíveis. Segundo presidente
em exercício, Hamilton Mourão, de 4 mil a 5 mil homens da Infantaria Motorizada foram colocados à disposição para ajudar na limpeza. METRÓPOLE / PÁG. A18

GABRIELA BILÓ / ESTADÃO

Eduardo vira
líder do PSL
e destitui
12 vice-líderes

FGTS e 13º do Bolsa
Família vão injetar
R$ 14,5 bi para o Natal

Depois de três tentativas, o Planalto conseguiu que o deputado Eduardo Bolsonaro (SP) assumisse a liderança da bancada do PSL na Câmara, em substituição a Delegado Waldir (GO). O primeiro ato de Eduardo foi destituir os 12 vice-líderes do
partido na Casa. A determinação
atinge principalmente nomes ligados ao presidente da sigla, Luciano
Bivar (PE). POLÍTICA / PÁG. A10

Governo antecipa para 2019 saque do fundo que ocorreria até março de 2020
A Caixa Econômica Federal anunciou
ontem que vai antecipar para 2019 o
saque imediato de até R$ 500 por conta ativa ou inativa do FGTS para todos
os trabalhadores. O calendário anterior previa o pagamento até 6 de março do próximo ano – os últimos a receber seriam os trabalhadores que fazem aniversário em dezembro. A injeção de R$ 12 bilhões deve impulsionar

as vendas de fim de ano e ajudar a
economia na largada de 2020, na avaliação do secretário de Política Econô-

mica do Ministério da Economia,
Adolfo Sachsida. Os saques estarão
disponíveis para os contribuintes no
período que compreende duas grandes datas para o comércio, a Black Friday e a semana que antecede o Natal.
Somando-se o pagamento de R$ 2,5
bilhões do 13.º do Bolsa Família, o volume de recursos extras sobe para R$
14,5 bilhões. ECONOMIA / PÁG. B1

Presidente diz que Chile está ‘em
guerra’; conflito deixa 11 mortos

Provável vitória
de Evo desencadeia
confrontos na Bolívia

STF sofre pressão
para manter prisão
em 2ª instância

Milhares de pessoas foram às ruas de
Santiago ontem, no quarto dia de protestos após o governo chileno ter decretado aumento na tarifa do transporte público. O número de mortos no
País subiu para 11. Na noite de domin-

Tribunal Eleitoral da Bolívia retomou apuração rápida e indicou vitória de Evo Morales sobre Carlos Mesa, que não reconheceu o resultado.
Suspeita de fraude desencadeou
confrontos. INTERNACIONAL / PÁG. A15

Manifestação mais agressiva partiu
de caminhoneiros bolsonaristas, que
gravaram vídeos ameaçando paralisar atividades caso o ex-presidente
Lula seja solto. Plenário retoma julgamento amanhã. POLÍTICA / PÁG. A4

R$ 40 bilhões

é o total de recursos do FGTS que
serão liberados na economia em 2019

go, o presidente Sebastián Piñera disse que o Chile está “em guerra contra um inimigo poderoso”. Santiago
e outras cidades estão desde sábado
sob estado de emergência e toque de
recolher. INTERNACIONAL / PÁG. A14

“

As coisas acontecem.
É igual uma ferida,
cicatriza naturalmente”
JAIR BOLSONARO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Eduardo. Apoio de 28 deputados

Ana Carla Abrão

Caderno2
Homenagem a Messi
Cirque Du Soleil retrata
história do argentino. PÁG. C1

O 1º SUV A ENCARAR TODOS OS COMPARATIVOS.
SUPERANDO AUDI Q3, HONDA HR-V, HYUNDAI CRETA E JEEP RENEGADE.

Pedro Fernando Nery
A política de valorização do salário mínimo poderia dar lugar a
uma política de valorização do Bolsa Família. ECONOMIA / PÁG. B5

Viagem
Fuja no feriadão
Veja sugestões de destinos
no Brasil e no exterior. PÁG. D1

AGORA
TIGGO 5X

Bibi desiste de formar
governo em Israel

T-CROSS

INTERNACIONAL / PÁG. A16

Queda de avião em
Belo Horizonte mata 3

NOTAS & INFORMAÇÕES

A reação dos
oportunistas

H

abituados a viver de dinheiro público, os partidos deveriam empenhar-se para voltar a ser relevantes e não atacar os movimentos
de renovação política. PÁG. A3

A grave crise do Chile
Ela há de soar como alerta para
o Brasil, que padece com desigualdade crônica, pobreza renitente e alto desemprego. PÁG. A3

METRÓPOLE / PÁG. A19
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Reforma administrativa não quer
desmonte da máquina pública,
mas melhora, com impacto positivo para servidor. ECONOMIA / PÁG. B4
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Tempo em SP

16° Mín. 25° Máx.

