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Exército de Maduro mata 2 na fronteira com Brasil
RICARDO MORAES/REUTERS

Duas pessoas morreram e 15 ficaram feridas ontem, no primeiro dia
de fechamento da fronteira entre
Brasil e Venezuela. Soldados do
exército de Nicolás Maduro abriram fogo contra indígenas que tentavam usar trilha alternativa entre
os dois países – caminho utilizado
por vários venezuelanos durante todo o dia. Também ontem, um avião
da FAB chegou a Boa Vista com alimentos e remédios para serem entregues hoje naquele país. Um gabinete de crise foi montado em Brasília para acompanhar a situação. Rússia e China criticaram o envio forçado de ajuda humanitária. Show contra o governo chavista na fronteira
com a Colômbia reuniu 200 mil pessoas. Na Venezuela, evento-resposta organizado por Maduro atraiu
mais militares do que público.
INTERNACIONAL / PÁGS. A12, A14 e A15

Entrevista

Fernando Azevedo e Silva,
MINISTRO DA DEFESA DO BRASIL

‘NÃO HAVERÁ
CONFRONTO’
Ministro da Defesa disse a Tânia
Monteiro que não há possibilidade de confronto com a Venezuela
e que o Exército brasileiro não entrará naquele país. PÁG. A12
Longa jornada a pé. Venezuelanos usam rota alternativa para tentar cruzar a fronteira com o Brasil, em Pacaraima, que amanheceu fechada ontem

Governo apressa projeto de
previdência dos militares
Congressistas ameaçam atrasar tramitação de toda a reforma se não receberem proposta para Forças Armadas
Pressionado por parlamentares, o governo deve apressar a elaboração do
projeto de mudança das regras de inatividade dos integrantes das Forças Armadas e enviá-lo ao Congresso até 20
de março. Sem o plano para os militares, congressistas ameaçam atrasar toda a tramitação da Proposta de Emen-

CFM revoga
permissão de
consulta médica
a distância
Após queixas de médicos e de entidades de classe, o Conselho Federal
de Medicina revogou resolução que
permitia a realização de consultas,
exames e até cirurgias a distância.
Conselhos regionais consideraram
o texto pouco claro e criticaram a
falta de debate sobre a normatização. METRÓPOLE / PÁG. A18

da à Constituição (PEC) da reforma.
Segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho,
haverá aumento do tempo mínimo de
serviço dos militares de 30 anos para 35
anos e elevação da alíquota de contribuição de 7,5% para 10,5%. As pensões
também vão ter alíquota de 10,5%. Por

se tratar de projeto de lei, que exige
maioria simples, o Congresso poderá
votar primeiro o texto dos militares. Já
a PEC da reforma requer apoio de 308
deputados e de 49 senadores. O ministro Paulo Guedes (Economia) disse
acreditar na aprovação da reforma até
junho. ECONOMIA / PÁGS. B1, B3, B5 e B6

l Guedes traça quadro sombrio

Em cenário traçado pelo Ministério da
Economia, sem mudanças na Previdência o crescimento do PIB será inferior a
1% em 2019 e o País entrará recessão
em 2020. O desemprego voltará a subir e
poderá atingir 15,1% em 2023. PÁG. B3

Caderno2

Fernando Reinach
Arqueologia da dor
Achados mostram que execuções
na pré-história eram mais “humanas” que muitas da Idade Média
ou de hoje. METRÓPOLE / PÁG. A22
Tempo em SP

Elba elétrica.
Com disco
recente, cantora
arrasta bloco
hoje pelas ruas
de SP. PÁGS. C1 e C6

21° Mín. 32° Máx.

O T I G G O 7 E O B M W X 1 E S TÃ O E N T R E
O S M E L H O R E S D O M U N D O.
A DIFERENÇA É QUE
O T I G G O 7 C U S TA M E N O S
E OFERECE MAIS.

Receita mira
miliciano
que tinha elo
com Flávio
A Receita Federal vai investigar movimentações financeiras de suspeitos de integrar grupos de milicianos
no Rio. Entre os alvos, está o ex-PM
Adriano Magalhães da Nóbrega,
que tinha mãe e mulher empregadas no gabinete de Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) na Alerj. A atuação do
Fisco junto com o Ministério Público poderá mapear todos os que fizeram transações com os supostos criminosos. POLÍTICA / PÁG. A4

Candidata do
PRB recebeu
R$ 585 mil e
teve 161 votos
Candidata a deputado estadual pelo PRB no Maranhão, Marisa Rosas
recebeu R$ 585 mil dos Fundos Eleitoral e Partidário e obteve apenas
161 votos. Desde 2016, ela é beneficiária do Bolsa Família. O procurador eleitoral determinou instauração de procedimento extrajudicial
e inquérito policial. POLÍTICA / PÁG. A8
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Morte de calouro
na USP faz 20 anos

O pacote-punição
de Moro

S

ob pretexto de adequar a
legislação à realidade, pacote comete abusos, minimiza garantias, amplia vulnerabilidades e premia deficiências do
sistema de Justiça. PÁG. A3

Com o processo arquivado, mãe de
Edison Tsung Chi Hsueh, que morreu afogado em piscina durante trote, sonha com justiça e pede a reabertura do caso. METRÓPOLE / PÁG. A22

Tensão na fronteira
O mínimo que se espera da ditadura de Nicolás Maduro seria a
autorização para a entrada de
ajuda humanitária. PÁG. A3

Notificação sobre malha
fina do IR sairá em 24 h
ECONOMIA / PÁG. B7

Militares vão assumir
hospital em crise no Rio
METRÓPOLE / PÁG. A18

0800-772 4379
WWW.D21MOTORS.COM.BR

LANÇAMENTO
VEJA NAS PÁGINAS 6 E 7
Esta publicação é impressa em papel certiﬁcado FSC® garantia
de manejo ﬂorestal responsável, pela S. A. O Estado de S. Paulo.
Dúvidas, reclamações e informações contate info.fsc@estadao.com

