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Senadoaprovareajuste
paraJudiciárioeMPU

Só falta,agora,a sanção presidencial.O percentual de 41,5% será dividido em oito parcelas até 2019

GGiiggaannttee ccoorreeaannoo
A quarta geração do Sportage chega com novidades
para disputar omercado de SUVs no Brasil. Mas

prepare-se: o carro da Kia pode custar até R$ 134,9mil.

VEÍCULOS, CAPA E PÁGINAS 2 E 3

Olimpíada
R$1bilhãoem
camponoRio
A Seleção convocada
por Rogério Micale
tem o elenco mais

caro entre as equipes
que disputarão os Jogos.

Fernando Prass
e Neymar comandarão

o time.

PÁGINA 19

FFllaammeennggoo ffaazz
aa qquuiinnaa ddoo 11 xx 00

Dos seis triunfos do
rubro-negro carioca neste

Brasileirão, cinco foram pelo
placar mínimo. Ontem,

a vitória foi sobre o Inter, com
gol de Ederson. O Corinthians
assumiu a vice-liderança ao

ganhar do América-MG.
O Palmeiras defende hoje a
ponta, contra o Figueirense.

PÁGINAS 21 E 22

A votação dos projetos no plenário do
Senadoocorreudepoisdeoministrodo
Planejamento, DyogoOliveira, explicar
em audiência pública na Comissão de

Assuntos Econômicos (CAE) o impacto
que a correção salarial de funcionários
do Judiciário e doMinistério Público da
União (MPU) terá nas contas públicas.

Eledisseaossenadoresqueogastocom
os reajustes será de R$ 2 bilhões ainda
este ano equedeve superar osR$ 23bi-
lhõesaté2019.Nototal,oPlanejamento

estima que o impacto acumulado dos
reajustespara servidoresdosTrêsPode-
res chegará a R$ 67,7 bilhões— alcan-
çandoR$7bilhões em2016.Aproposta

que eleva a remuneração dosministros
doSupremonão figuraentreosacordos
fechados como governo anterior e que
estão sendohonradosporTemer.

PÁGINA 11

Uber
Sem limites
para a frota

O secretário de Mobilidade
do GDF, Marcos Dantas,
avaliou que o projeto

aprovado pelos distritais
não restringe a

quantidade de carros. A
regulamentação do serviço

sairá em até 90 dias.

PÁGINA 26

O vestibular
dinâmico

Candidato a uma vaga em
engenharia de produção,
Weryk Kuhl espera as
notas para saber se fará
outra opção. O novo

sistema da UnB permite
mudança antes do
resultado final.

PÁGINA 29

Toffoli manda soltar
ex-ministro preso por
golpe em endividados
Maridoda senadorapetistaGleisiHoffmann,Paulo
Bernardo estava detido preventivamente, em
São Paulo, acusado de embolsar R$ 7milhões dos
R$ 100milhões desviados de aposentados e servi-
dores públicos que tomaram empréstimo consig-
nado. Ministro do STF, Dias Toffoli determinou ao
juiz que ordenou a prisão de Bernardo que avalie
medidas alternativas à detenção.

PÁGINA 2

ATurquiasangra
Desespero e comoçãomarcaramontemos
enterros de vítimas do atentado terrorista no
principal aeroporto de Istambul. O número de
mortos chegou a 41. Hámais de 230 feridos.

Diretor da CIA diz que os EUA devem ficar alertas
contra possíveis atentados do Estado Islâmico.

PÁGINA 14

Desemprego de
11,2% é recorde,

salários caem
Númerode

desocupados sobe e
chega a 11,44milhões
no trimestre encerrado
emmaio, segundo
pesquisado IBGE. Já
renda recuou, em

média,2,7%emumano.

PÁGINA 9

Temer aumenta
o Bolsa Família

em 12,5%
Percentual émaior que
os 9%prometidos por
Dilma. O presidente
tambémanunciou a
liberação de R$ 742,8
milhõespara educação
básica nos estados
emunicípios.

PÁGINA 5

Racismo,crime imperdoável
Insultada e agredida numsupermercadopela aposentada do ItamaratyTerezinhada Silva,

ElizabeteBraga (foto)prestouqueixaàpolícia. Eamulher,de77anos, foipresa.A idosa responderá
por racismoe injúria racial.Nadelegacia,Terezinhaaindaofendeuumadelegadanegra.“Senti-me
desrespeitada”, lamentouElizabete. Pormês, 12 crimes comoesses sãodenunciadosnoDF.

PÁGINA 27

Achoufrio?
Vai piorar!
Asensaçãotérmicachegou
a6ºCestasemana.Ea
previsãoédemadrugadas
aindamaisgeladas.PÁGINA 30

DIVERSÃO&ARTE, CAPA

Portas abertas
no cinema

Porta dos Fundos faz uma sátira
às celebridades em Contrato
vitalício e tenta repetir nas

telonas o sucesso do YouTube.
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