
Economia & NegóciosE&N. Destacar

Cultura & ComportamentoC2.Caderno A.

Articulação para evitar puni-
ção a prefeitos que descum-
priram repasse mínimo de re-
cursos para educação duran-
te  a  pandemia  de  covid-19  
não pode prosperar. 

15° Mín. 21° Máx.

Sobra dinheiro,
falta competência

Notas e Informações __ A3

Tempo em SP

estadão.com.br

Edição de hoje

E&N Aposentados __ B2

E&N Inovação __ B12

Ministra do STF recua 
e libera pagamento de
orçamento secreto

Ana Carla Abrão __ B5

Pedro Fernando Nery __ B7

Governo atende bancos e
aumenta juros de consignado

Volks quer exportar carros 
elétricos e híbridos a etanol
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Opinião, Política, Internacional, Metrópole, Saúde, Esportes, A fundo, Para fechar...

Brasileirão __ A17
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Recursos  públicos  __ A6

Alta do crédito deve 
ser menor em 2022

Ainda não há nada para 
ler sobre a Moronomics

Bolsonaro não para 
de falar absurdos

Eliane Cantanhêde __ A7

São Paulo vence e afasta 
fantasma do rebaixamento

Despesas  __ B1

Mesmo com a PEC 
dos Precatórios, 
governo vê rombo 
de R$ 2,6 bilhões
Apesar dos R$ 106,1 bilhões a 
mais para o governo gastar 
em 2022, Ministério da Eco-
nomia vê falta de recursos.
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Igreja  Católica  __ A13

Vaticano intervém 
no Mosteiro de São 
Bento por denúncia 
de abusos sexuais
O abade responsável foi afas-
tado.  A  intervenção  come-
çou em abril após acusações 
contra quatro religiosos. 

SP terá Museu
das Favelas

Sociedade e cultura __ C4

C2

Aministra  Rosa  We-
ber, do STF, liberou 
o  pagamento  das  
emendas de relator, 

base  do  orçamento  secreto,  
previstas para 2021. Rosa aten-

deu a pedido dos presidentes 
da Câmara, Arthur Lira, e do Se-
nado, Rodrigo Pacheco, que ale-
garam  que  a  suspensão  das  
emendas paralisaria setores es-
senciais da administração pú-

blica.  Ontem,  a  comissão  do  
Congresso que prepara o Orça-
mento de 2022 rejeitou propos-
tas para dar mais transparência 
às emendas de relator e fixou 
seu valor em R$ 16 bilhões. 

Anhangabaú reabre, mas ainda incompleto
Quatro meses após inauguração oficial, espaço atrai esportistas, mas quiosques comerciais só têm previsão de começar a funcionar em até seis meses. __ A14

Fala de Bolsonaro leva a 3º 
inquérito sobre Petrobras

E&N Fiscalização da CVM __ B4

Medicina __ A16

Estudo relaciona 
princípio do Viagra 
a menor risco de se 
ter Alzheimer
Segundo pesquisa, o sildena-
fil reduz em 69% incidência 
da doença e pode ser usado na 
prevenção e no tratamento.

Pandemia __ A9

China quer vacinar 
160 milhões de 
crianças e obter 
imunidade coletiva
Campanha de vacinação de 
menores de 3  a 11  anos en-
frenta relutância dos pais e 
há relatos de coação.

Também será aberto espaço 
para Cultura Indígena; Museu 
da Diversidade será ampliado 

Antes de liminar de Rosa Weber, comissão
fixou emendas de relator em R$ 16 bi para 2022
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