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Nagasolina
ounão,vai
ter imposto

MPqueraltade16,7%
nosprópriossalários

Saibaporqueosplanosdedemissãodeservidoresfracassam

Já fez sua fezinhanaMega?
Ésóatéas20hdehoje,masvalea
pena.EliasSilvaRodriguesapostou
ontem.Afinal, éo segundomaior
prêmiodoanoepode render
R$16milpordiaemumaaplicação
tímida, comoapoupança.
Dáparasonhar, ounão?

OConselho Superior doMinistério Pú-
blicoFederalaprovou,ontem,umreajus-
te de 16,7%para a carreira. Se receber o
sinal verdedoCongressoNacional, o au-

mento terá impacto de R$ 116milhões
por ano nos cofres públicos. Defensora
damedida,a futuraprocuradora-geralda
República,RaquelDodge, sugeriuumre-

manejamento de verbas para bancar a
elevação salarial. A decisão do conselho
ocorre emmeio a uma crise fiscal sem
precedentes no país e nomomento em

que o governo prepara umplano de de-
missão voluntária para reduzir os gastos
compessoal. Alémdo reajuste, os procu-
radores decidiram elevar de R$ 552mil

paraR$1,6milhãooorçamentodaforça-
tarefa daLava-Jato emCuritiba.No total,
os gastos da PGR vão consumir R$ 843
milhõesamaisem2018. PÁGINA4

Paravaler,aumentodadoaprocuradoresprecisapassarpelocrivodoCongressoNacional
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CHANCEDE
FICARRICO!

305NORTE
Crimepõe
apopulação
atrás das
grades

EmersonMoreira, donodeuma loja de
instrumentosmusicais, e outros comerciantes
daquadra tememaaçãodiária dosbandidos.
Todos contamcasosde assaltos emomentos
de terror. Só este ano, houve 1.199 roubos a
pedestres noPlanoPiloto—100amais queno

mesmoperíodode2016.

Fernando Augusto descobriu que
tem leucemia.
Porém, a fé e a
garra do rapaz
contra a doença
fizeram comque
amigos e
familiares se
unissem para
conseguir um doador
demedula óssea.

Governo avisa que se não conseguir o
aumento do PIS-Cofins, suspenso por juiz

de Brasília, elevará outros tributos.
E faz as contas para conseguir receitas

extras a fim de não ultrapassar o deficit de
R$ 139 bilhões nas contas federais.
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O transplante da

esperança
LiberdadenoCena
Contemporânea
DIVERSÃO&ARTE, CAPA

É tempodecurtir
as cachoeiras

TURISMO

Repatriação
AReceita

desconfiade
servidores

Órgão fará um
pente-finono
programa,eo

primeirogrupoaser
investigadona

questãoderemessade
dinheiroaoexterioré
odos funcionários

públicos.
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Pedofilia
PFprende30
pessoasem
14estados

Monitoramento
de site russo pela
polícia levou à
caçada, noBrasil,
de suspeitos de
produzireme
distribuírem
pornografia
infantil.
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