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MaisdinheironoseuFGTS Pela1ªvez,cotistalucrarácomfundo:
R$17,57paracadaR$1milde saldo

Jurovaificarabaixode10% Maioria dos analistas aposta que o
BCreduzirá taxapara9,25%aoano

PDV,cortedejornadae
licençaparaservidores

Passaportevolta
aseremitido,sem
problemas,noDF

Barbara Cabral/Esp. CB/D.A Press

RamonCorá foicomospaiseanamoradaaoNaHorado
RiachoFundoparapegarodocumentoquegarantesua
viagemàDisney:primeirodiasemreclamações.PÁGINA 9

Aposentado luta para tentar levar uma vida normal. Mas é difícil para quem tem uma
série de doenças que não o deixa respirar. Por isso, amulher de Alexandre ChavesVieira
faz uma vaquinha on-line a fim de comprar um aparelho portátil, que custa R$ 27mil.
Até ontem, porém, a família havia arrecadado apenas R$ 5mil.

PÁGINA 22

OPlanalto prepara umPlano deDemissãoVolun-
tária (PDV) para tentar reduzir as despesas com
pessoal no Executivo. E espera a adesão de 5mil
servidores. Quemaceitar a proposta vai receber o

valor atual do salário, acrescido de 25%, por ano
trabalhado. Além disso, haverá o pagamento de
bônusparaaquelesqueconcordaremcomaredu-
ção de jornada (de 8 para 6 horas ou para 4) e do

salário. A licença sem remuneração também será
incentivada. Comessasmedidas, o objetivodo go-
verno é reduzir emR$1bilhão, a partir de 2018, os
gastoscomafolhadofuncionalismo.Oanúnciodo

PDV foi feito nomesmodia emque oTesouroNa-
cionaldivulgouqueadívidapúblicaatingiucresci-
mento recorde: R$ 3,35 trilhões. Subiu R$ 245 bi-
lhões sónoprimeiro semestredoano.PÁGINAS 2 E 3

Metadogovernofederalédesligar5mil funcionáriosdoExecutivoeeconomizarR$1bilhão

Planodedemissãoprevêa indenizaçãode1,25salárioporanotrabalhadonoserviçopúblico

Tambémhaverápagamentodebônusparaquemaceitarreduçãonacargahoráriaenosalário

Maisde200
pésdemaconha
emSobradinho

Estudotraçatristequadro
da infância no Brasil

PÁGINA 6

PPÁÁGGIINNAA 88

PPÁÁGGIINNAA 77

Uma chance para

Alexandre
Aplantação estava em
umcondomínio na
cidade, cultivada em

umaestufa,mas odono,
de 40 anos,mora na
AsaNorte.Descoberta
veio depois de duas
denúncias anônimas.
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Boasemás
notíciasna
natação
Aprata do veterano

Nicholas Santos nos 50m
borboleta doMundial da
Hungria não esconde as

falhas na base.
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Novo tratamento
contraoHIV
Avanços na área: vacina
fez soropositivos

manterema carga viral
baixamesmo sem
tratamento diário.
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Sem racionamento.
Onde?NaLua
Sonhodehabitar o

satélite é fortalecido após
cientistas descobrirem
quehámuitomais água
por lá doque se pensava.
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PolíciaMilitar
indiciatrêspor
lesãocorporal
Integrantes da

corporação atiraram
contramanifestantes
durante ato na
Esplanadados

Ministérios, emmaio.
Caso pode chegar à
Justiça comum.
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