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Confiraalistadosaprovadosem2ªchamadaVestibularUnB

Governojáadmiteadiar
reajustesereforçaPDV
16,7%?Lávempressão
Casooaumento seja concedidoaprocuradoresdoMPF,
sindicalistasprometemfortepressãopelomesmoreajuste

Juroéomenorem4anos
Aboanotíciadodia ficoucomoBC,quebaixouaSelicde10,25%
aoanopara9,25%, a taxamaisbaixadesdenovembrode2013

CarrostorramR$1,6bi
Valor gasto comserviços relacionadosaveículosoficiais é três
vezesmaiorqueorçamentodoMinistériodoMeioAmbiente

Brinde,que
Chiquinho
merece

Impostoda
gasolina

voltaavaler

Trumpbarra
transgêneros
Presidente dos EUA, em
franca ofensiva contra o
antecessor, veta a entrada

de trans nas forças
militares. PÁGINA 13

Oadeus
aDaniela

Familiares e amigos se
despedem da estudante
quemorreu afogada na
Chapada dos Veadeiros.

PÁGINA 22

ComaCNH
nocelular

A partir de fevereiro, os
motoristas terão uma

versão virtual da carteira
de habilitação no

smartphone. PÁGINA 6

Aditadura e
odiplomata
Livro de Eumano Silva

mostra o uso do Itamaraty
pelos militares para

investigar brasileiros no
exterior. PÁGINA 6

DIVERSÃO&ARTE, CAPA E 2

Maistempopara
sacaroFGTSde
contasinativas

Justiça Federal aceita pedidodaAGUe
cassa liminar queproibia o aumento da

alíquota doPIS-Cofins sobre
combustíveis. Com isso, a elevaçãodo
tributo está autorizadamais uma vez.
Consumidores seguem reclamandodos
preços altos cobrados nos postos doDF.

PÁGINA 7

PÁGINA 8

Odonodohistórico
Beirutefaz80anos
O cearense que comprou, com os

irmãos, o famoso bar e

restaurante ainda na década de

1970 completoumais um ano de

vida, na última terça-feira. Ele

lembra do incansável trabalho

que começou ainda no Ceará,

passou pelo Rio de Janeiro e

chegou, em 1967, à capital

recém-inaugurada.

PÁGINA 24

Servidores que aderirem ao Programa deDesligamentoVoluntário
vão ficar isentos de pagar imposto de renda e INSS sobre a indeniza-
ção a ser recebida: 1,25 salário por ano trabalhado. A novidade, um

incentivo amais para a adesão ao plano, está emMPeditada ontem
pelo governo. Alémdo PDV, o Planalto estuda adiar, de janeiro para
julho de 2018, o pagamento demais umaparcela de reajuste ao fun-

cionalismo.Comamedida,a intençãoéeconomizardeR$11bilhões
aR$12,3 bilhões e tentar reequilibrar as contas públicas, cujo rombo
chegouaR$56bilhõesno1º semestre, opior resultadodesde1997.
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Rodadadefiniu três timesque
disputarão as semifinais daCopa
doBrasil.OBotafogogoleouo
Atlético-MGpor 3 x 0 e ficou com
umdos lugares. Apesar daderrota
por 4 x 2paraoSantos, o
Flamengogarantiu a vaga, em jogo
emocionante. EmMinas, Cruzeiro
empatoucomPalmeiras epassou
para apróxima fase.

NoitedeBota,
Cruzeiroe...Fla

PÁGINA 16

Uma festa
brasiliense
O compositor Alberto

Salgado (foto) e a dupla Zé
Mulato e Cassiano falam

sobre a conquista do Prêmio
daMúsica Brasileira.

Releituradeclássicos
psicodélicosbrasileiros

Ed Alves/CB/D.A Press

Bruno Cardozo/PMB

Gilvan de Souza/Flamengo

Berrío abriu o placar e
dedicou o gol ao colega


