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DecisãodoSupremo
permitequeservidor
ganheacimadoteto

Pela Constituição, ninguémno serviço
público federal pode recebermais do
que R$ 33.763, o valor correspondente
hojeà remuneraçãodeministrodoSTF.

Agora, issomudou. Por 10 votos a 1, os
magistrados damais alta Corte de Jus-
tiça do país decidiram que ocupantes
de dois empregos públicos podem

acumular os salários de ambos os car-
gos, desde que recebam, em cada um
deles,menos queo teto do funcionalis-
mo. A regra vale apenas para servidores

que já são autorizados pela Constitui-
ção a ter dois cargos na administração
pública, comoéocasode juízes,profes-
soresemédicos, entreoutros.PÁGINA 8

Entendimentobeneficiaquemocupadoisempregospúblicos

DesvendandoSaturno
A sonda Cassini enviou à Terra imagens inéditas
damissão. A nave está a 300 quilômetros dos
anéis internos do planeta. PÁGINA 14

No itineráriodotráfico
Posiçãogeográfica deBrasília fez da cidadeuma rota
para a vendadedrogas e de armas. Aumento das
apreensões revela o crescimento do crime.PÁGINA25

Remédio semperícia
Justiça suspende a exigência do comparecimento
ao DF dos pacientes de outros estados que
recebemmedicamentos de alto custo. PÁGINA 24

“Lula não é imbatível”
ENTREVISTA FernandoHenriqueCardoso

Osociólogoquederrotouopetistano1º turno,porduasvezes, emdisputaspresidenciaisafirmaqueaeleiçãode
2018dependerádaLava-JatoedoadversáriodeLula.“Mesmoquesejacandidato, a situaçãomudou.Política
dependesempredequeméooutro”,avalia.EleprevêqueareformadaPrevidênciaseráamaisdifícildasbatalhasde
Temer. E, apesardocenárioadverso,mantémootimismo:“OBrasil nãoestá emumbecosemsaída”. PÁGINAS 2 E 3

» ANA DUBEUX » DENISE ROTHENBURG » PAULO SILVA PINTO » PAULO DE TARSO LYRA

PÁGINAS 27 A 30

Veja lista
comonome
de1.822
aprovados
noPAS

Umnovo jeito
deamarovinho
Cresce o número de
winebares emBrasília.
Moderninhas e namoda,
essas casas aliam bons
rótulos a sofisticados

tira-gostos. Deusa grega
no encalço de
Sandra Faraj
OperaçãodoMinistérioPúblico
batizadadeHemera—que

representaamentiranamitologia
—investigadenúncias contraa
distrital. Adeputadaeumirmão
dela são suspeitosde liderarum
esquemaquecobravaumterçodo
saláriodecomissionados da

CâmaraedeoutrosórgãosdoGDF.
PÁGINA 23

Arteparaomundo— Feitas naAsa
Norte, as bonecas deMaria Zi serão vendidas
emBerlim, naAlemanha. Ela e umageração
de artesãos brasilienses conquistaram
mercado e admiração. PÁGINA 32

Controle
de drogas
reduz os
acidentes
Quedade 40%
nas ocorrências
se deu após o
início do exame
toxicológico para
caminhoneiros.
Seminário no

Correiodebateu
o tema.

Sonsdanoite
João Cavalcanti traz
o somdoCasuarina
para o Adoraroda

Jabour, o clã gastronômico
que não para de

surpreender Brasília

Favascontadas

Umamaratonade shows
começahoje e só termina
na segunda-feira, 1º de
maio, emmaisum
feriadão.Tempagode
comThiaguinho (foto),
carnaval comoSargento

Pimenta,música
eletrônica e até festival
de rockpesado.Confira.

Quatrodias
parafestejar
otrabalho

Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press

BeChance/Divulgação

Valter Campanato/Agência Brasil

CarlosRam
ires/Divulgação

Minervino Junior/CB/D.A Press

Alerta
Homens do Exército (foto) e da Força Nacional reforçam a segurança na Esplanada. Mais de 10mil pessoas são
esperadas namanifestação contra as reformas trabalhista e previdenciária. A paralisação do transporte público
é o trunfo das centrais sindicais para o êxito da greve geral convocada para hoje em todo o país. PÁGINAS 7 E 26

PÁGINA 6


