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Já é carnaval
Blocos saíram às
ruas e folia deve
bater recorde. PÁG. A11

Energia feminina
Aos 80 anos, Elza
Soares prepara
novo disco. PÁG. C1

SAM FALK/NYT
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l Patrimônio
Arquivo literário
do escritor
Arthur Miller
causa disputa
nos Estados
Unidos. PÁG. C6

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO

Exército teme que crime
organizado contamine tropa
Comandante vê negligência dos Estados e critica uso frequente das Forças Armadas para segurança pública
O uso frequente das Forças Armadas
em operações de segurança pública
“preocupa muito” pela possibilidade
de infiltração do crime organizado nas
tropas, afirma o comandante do Exército, Eduardo Villas Bôas. Em entrevista
a Tânia Monteiro, o general critica negligência de parte dos Estados e avalia
que tropas federais não resolverão o

problema. “Há preocupação de contaminação e por isso queremos evitar
uso frequente”, avisa. “Recentemente,
no Rio, verificamos desvios do nosso
pessoal. Foram pontuais, restritos a
um ou outro indivíduo de nível hierárquico baixo. Está infinitamente distante de representar problema sistêmico
ou institucional. Mas estamos perma-

nentemente atentos.” O comandante
também se mostra incomodado com a
possibilidade de “uso político” das Forças nas eleições e avalia que no dia 24,
data de julgamento de recurso do expresidente Luiz Inácio Lula da Silva
em Porto Alegre, a Brigada Militar
gaúcha tem “plenas condições” de controlar a situação. METRÓPOLE / PÁG. A10

l

Risco

“Facções de Rio e São Paulo, que
se estendem a outros Estados, e
a estruturação do crime
aumentam a capacidade de
contaminação de instituições.”
Eduardo Villas Bôas,
COMANDANTE DO EXÉRCITO

WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Custos parlamentares

Suplente ganha
R$ 67,5 mil em
uma semana
no Congresso
l Ao assumirem uma vaga, suplentes de deputados e senadores ganham direito a duas “ajudas de custo” de R$ 33,7 mil, uma no início e
outra no fim do mandato. As verbas
são para compensar despesas com
mudança do parlamentar e independem de quanto tempo ele trabalhou. Em 2016, o senador Wirlande
da Luz (MDB-RR) assumiu como suplente de Romero Jucá (MDB-RR) e
deixou o cargo menos de uma semana depois. Mesmo assim, recebeu
R$ 67,5 mil. Câmara e Senado já gastaram mais de R$ 3 milhões com as
trocas desde 2015. POLÍTICA / PÁG. A5

Câmara gasta até
R$ 45,5 mil com
passagem aérea
l A Câmara desembolsou R$ 7,6 mi-

lhões com 1,4 mil viagens oficiais
desde 2015. As passagens internacionais representam mais de 90% do
total. Os bilhetes mais caros pagos
nesta legislatura foram para missões oficiais de quatro dias no Casaquistão e na Geórgia, que custaram
R$ 45,5 mil e R$ 45,3 mil, respectivamente, em classe executiva. PÁG. A4

COLUNA DO ESTADÃO

Nas comissões
especiais, custo
de R$ 13,2 mi

Indústria investe
na era do 4.0

Funcionário da linha de produção da Fiat usa o exoesqueleto, que ajuda a reduzir o desgaste físico e a melhorar a
produtividade: passada a fase mais crítica da crise econômica, empresas no Brasil começam a pôr em prática plano de
se adaptar à chamada indústria 4.0, impulsionada por digitalização e robotização. ECONOMIA / PÁG. B1

Maia acha ‘viável’
votar Previdência
em fevereiro

Cida Damasco

Esportes
RENATA LUTFI/SÃO PAULO FC

RODRIGO GAZZANEL/AG. CORINTHIANS

CESAR GRECO/AGÊNCIA PALMEIRAS

PEDRO AZEVEDO/SANTOS FC

Enquanto o mundo prendia a respiração com o alerta no Havaí, Trump jogava golfe. CADERNO2 / PÁG. C6

NOTAS & INFORMAÇÕES

O preço da
estabilidade

P

olarização política do País
deriva de um processo de
recrudescimento do discurso político que foi espertamente
pensado e implementado durante
os governos lulopetistas. PÁG. A3

Atriz pede desculpa
a vítimas de assédio
CADERNO2 / PÁG. C4

INTERNACIONAL / PÁG. A9

Lactalis fará recall de
produtos em 83 países
ECONOMIA / PÁG. B4

O efeito do rebaixamento pela Standard & Poor’s foi maior na política do
que no mercado. ECONOMIA / PÁG. B4

Lúcia Guimarães

O presidente da Câmara, Rodrigo
Maia, disse ser “viável” aprovar a reforma da Previdência no próximo
mês. “Cinco governadores já não pagaram 13.º e, se a situação continuar, vai aumentar isso”, afirmou.
Ele voltou a negar que é candidato à
Presidência. ECONOMIA / PÁG. B3

Papa encontrará
público difícil no Chile

l A um ano do fim da legislatura na
Câmara, o número de comissões especiais é recorde. Desde 2015, quando parlamentares tomaram posse, foram 148. Cerca de 120 continuam
abertas. Cada uma tem orçamento
mensal de até R$ 10 mil. Gasto anual
pode chegar a R$ 13,2 milhões. PÁG. A4

O resgate do BNDES
CLUBE: CORINTHIANS
NOME: CARLINHOS
IDADE: 20 ANOS

CLUBE: SÃO PAULO
NOME: PAULO BOIA
IDADE: 19 ANOS

CLUBE: SANTOS
NOME: VICTOR YAN
IDADE: 16 ANOS

CLUBE: PALMEIRAS
NOME: ARTUR
IDADE: 19 ANOS

NOVAS CARAS NO PAULISTÃO
Mudança no regulamento do Campeonato Paulista deve favorecer novos talentos neste ano. Atendendo a pedido
dos clubes, a Federação Paulista de Fu-

tebol autorizou que atletas de até 21
anos oriundos da base possam disputar
o torneio mesmo que não estejam entre
os 26 inscritos do time. Entre os chama-

dos Pratas da Casa, estão Carlinhos,
do Corinthians, Paulo Boia, do São
Paulo, Artur, do Palmeiras, e Victor
Yan, do Santos. / PÁG. A12

Seu papel deve ir muito além do
fornecimento de recursos a custos
inferiores aos do mercado. PÁG. A3
Tempo em SP
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