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Governorecuaealiviano
cálculodaaposentadoria
Na proposta de reforma em discussão no Con-
gresso, o valor da aposentadoria é definido
com base em 100% dos salários recebidos pelo
trabalhador ao longo da carreira. Em reunião,
ao ser cobrado por deputados da base gover-

nista, o secretário de Previdência, Marcelo
Caetano, afirmou que a inclusão de todas as
contribuições na hora de calcular o benefício
ocorreu devido a um erro técnico. E assegurou
que haverá reparação no texto para que volte a

valer a fórmula atual, que leva em conta a mé-
dia dos 80%maiores salários do contribuinte,
com valor limitado ao teto do INSS, hoje fixado
em R$ 5.531,31. A exclusão das remunerações
mais baixas, quase sempre ligadas aos empre-

gos iniciais das pessoas, ajuda a elevar o valor
final da aposentadoria. Parlamentares tam-
bémdefenderamque as regras de transição va-
lham para todos os atuais segurados do siste-
ma, independentemente da idade. PÁGINA 9

PÁGINA 10

Correios
devemvaler

R$5bi
O processo de

reestruturação e o
corte de gastos
podem levar à

privatização da
estatal, que atrairia
gigantes mundiais

como a Fedex
e a DHL.

PÁGINA 5

Alonga
jornada
noTSE

Presidente do
tribunal prevê que o

julgamento da chapa
Dilma-Temer será
demorado.Gilmar

Mendes diz que
caberá recurso ao STF,
independentemente

do resultado.

PÁGINA 8

Cortesatingem
ministérios,PAC
edesonerações
Ogovernoanunciouontemocontingencia-
mentodeR$42bilhõesdoorçamento.Parte
desse valor virá como fimde incentivo fis-
cal na folha de salários de empresas de 50
setores.Haverá reajustedo IOFpara coope-
rativasdecrédito.Aelevaçãode impostos fi-
cou foradaMP,masnãoestádescartada.

A francesa Zazmostra emBrasília
repertório variado e surpreendente.

DIVERSÃO&ARTE, CAPA

Embaixada da França/Divulgação

Sonsdomundo

Senadoréacusado
de bater na mulher
AesposadeLasierMartins (PSD-RS)
denunciouoparlamentar. Ele diz
que reagiupara sedefender.PÁGINA6

Primeirachamada
para a Rússia!
Brasilienses fazemas contaspara
acompanharaSeleçãonaCopa-2018.
Umaviso:nãovai sairbarato.PÁGINA18

SOBASOMBRA
do impasse

PrisãodacúpuladoTCE esolturadamulher
deCabralcausamindignaçãoeperplexidade
OBrasil amanheceuperplexocomacorrupçãoe foidormir indignadocomaimpunidade.“Voltapra
Bangu”,gritavamvizinhos inconformados,no iníciodanoite, comdecisãoquepôsemprisãodomiciliar
aadvogadaAdrianaAncelmo(E). Logocedo,operaçãodaPFprendeucincodosseteconselheirosdo
TribunaldeContasdoEstadoe levouparadeporopresidentedaAssembleiaLegislativa. PÁGINAS2, 4E5

Semelhanças
comaDrácon
PolíciaFederal suspeita
queesquemanoTCEdo
Riopode ter se repetido
aquinocasodeemenda
dedistritaisparapagar
empresasdeUTI.

EIXO CAPITAL, 20

RIO DE ESCÂNDALOS

CARROQUENÃO
SAIDEMODA

Umdosmodelosmais
vendidos nomundo,

oCorolla traz
novidades para atrair
o público jovem.

VEÍCULOS, CAPA E
PÁGINAS 2 E 3

Antonio Cunha/CB/D.A Press Raphaella Bechepeche/Divulgação

Vladimir Platonow/Agência Brasil

Professores da rede pública têm encontro hoje com oGDF para discutir a greve da categoria, que dura 15 dias. Mas
a reunião só vai acontecer porque o sindicato atendeu aoultimato do governador Rollemberg (D), que condicionou
a negociação à liberação do Eixo Monumental, fechado por seis horas. O protesto provocou engarrafamentos.
Houve também confusão com a PM quando grevistas tentaram invadir o Buriti. PÁGINA 19 E EIXO CAPITAL, 20


