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A presidente Dilma assinou
decreto que reajusta o valor
do mínimo para R$ 678, em
2013. Assinou também MP
dando isenção de Imposto de
Renda para quem ganha até
R$ 6 mil na Participação nos
Lucros e Resultados. PÁGINA 5

Serviços e alimentos, os vilões
Os preços de alimentos
e serviços no país vão subir
de 6% a 9% em 2013, segundo
consultorias. Com isso,
a inflação anual ficará em
mais de 5%. PÁGINA 15
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O SUS EM XEQUE

Novas medidas

Mínimo será
de R$ 678 e IR
terá mudanças

(1904-2003) Roberto Marinho

Irregularidades reduzem
equipes do Saúde da Família
_

Número de médicos descredenciados pelo governo está crescendo a cada ano

Foram encontradas falhas
graves e médias em 55 das
57 cidades fiscalizadas pela
Controladoria Geral da União

Em 2012, o Ministério da Saúde
descredenciou, em média, 632
equipes do programa Saúde da
Família por mês. Em 2011, tinham sido afastadas 444 equipes e, em 2010, 342. A principal

irregularidade é o descumprimento da carga horária mínima
por enfermeiros e médicos. Mas
há também casos de falta de materiais e equipamentos e de
equipes incompletas. Nas cida-

des mais organizadas, cada
equipe atende 2.500 pessoas,
mas algumas põem 4 mil sob
responsabilidade de cada grupo, prejudicando o tratamento
preventivo. PÁGINA 3

Investigações
são prorrogadas

IVO GONZALEZ

Operação Porto Seguro

A ministra da Casa Civil,
Gleisi Hoffmann, prorrogou
por dez dias os trabalhos da
comissão de sindicância que
investiga a participação de
servidores públicos na
Operação Porto Seguro, sobre
a compra de pareceres de
órgãos públicos. PÁGINA 4

Festa em Copacabana

Show deve reunir
500 mil na praia
O show de Natal de Gilberto
Gil e Stevie Wonder, hoje
à noite, em Copacabana,
deve reunir cerca de 500 mil
pessoas. Autoridades
recomendam que se deixe
o carro em casa. PÁGINA 6

Bicicletas no costão

Ben Affleck cotado
para o Senado

CIÊNCIA

Últimas compras. Vestido de Papai Noel, vendedor anuncia produtos na Saara, no Centro

Novo estudo revela que a
temperatura na parte ocidental
da Antártica aumentou
2,4 graus Celsius desde 1958,
três vezes mais que a elevação
média global no mesmo
período. PÁGINA 21

BALANÇO

Atriz e cantora celebrada como
uma das mais completas artistas
dos EUA, Bette Midler, que volta
aos cinemas com “Uma família
em apuros”, relembra o início
da carreira, quando se
apresentava numa sauna
gay de NY, e conta que
está tendo aulas de
violão por Skype.

DANIEL DANTAS VIVE

VINICIUS EM LONGA

Daniel Dantas será
Vinicius de Moraes
no filme “Pixinguinha —
Um homem carinhoso”,
de Denise Saraceni,
no qual vai
cantarolar músicas
como “Seule”.
Joaquim Ferreira
dos Santos
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o movimento de consumidores
foi intenso desde sábado, quando mais de 1,5 milhão de pessoas
foram às compras. Apesar de
Dilma desejar para 2013 um “Pibão grandão”, analistas do mercado financeiro reduziram para
3,3% a previsão de expansão no
próximo ano. Esta foi a sexta
queda consecutiva nas previsões
dos economistas ouvidos pelo
Banco Central. PÁGINA 16

CHICO

GENTE BOA

LUCAS JACKSON/REUTERS

RÁPIDO

No Natal do ano do Pibinho, em
que a economia do país deve
crescer apenas 1%, as vendas nas
lojas de shoppings do país cresceram acima da previsão inicial
de 6%, informou ontem a associação do setor. Segundo especialistas, esse aquecimento no comércio é explicado pelo mercado de trabalho: o desemprego
está baixo e a renda do brasileiro
aumentou. Na Saara, no Centro,

SEGUNDO CADERNO

ANTÁRTICA BETTE
ESQUENTA

Baixe ou atualize o aplicativo O GLOBO
Notícias e veja uma mensagem de Natal

Vendas aquecem
o Natal do Pibinho

Disputa nos EUA

A eleição do substituto do
senador John Kerry, escolhido
para ser secretário de Estado
dos EUA, provoca alvoroço
em Hollywood. O ator Ben
Affleck é um dos cotados
para disputar a vaga. PÁGINA 19

Foto
‘viva’

DIVULGAÇÃO

A prefeitura programa para
março a licitação para a
implantação de uma ciclovia
na Avenida Niemeyer,
em São Conrado. Ela será
construída sobre um sistema
de vigas no costão. PÁGINA 7

Presépio tropical. Uma patinadora passa por imagens dos reis magos no Jardim de Alah. O presente
de Natal chegou cedo para quem pediu tempo bom. Com o sol forte, praias e parques ficaram lotados.
MÁRCIA FOLETTO

Uma ciclovia sobre
vigas na Niemeyer

