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Ajusteatingeem
cheioosservidores

● Reajustesprevistospara2018estãoadiados;excetoodemilitares
● Remuneração,incluindoadicionais,nãopoderásuperarR$33,7mil
● FuncionárioqueganhaacimadeR$5,5milpagarámaisàPrevidência
● Saláriodeingressonoserviçopúblicoserá,nomáximo,deR$5mil
● Governovaiextinguir60milcargosvagosexistentesnoExecutivo

PPÁÁGGIINNAASS 77AA99

Sem conseguir controlar as contas, o governo de-
cidiu ampliar o rombo dameta fiscal deste ano,
que será de R$ 20 bilhões amais. Além disso, a do
ano que vem foi aumentada em R$ 30 bilhões. O
anúncio veio acompanhado de um aumento da

tributação sobre fundos de investimentos. E, tam-
bém, deumcorte emgastos públicos que afeta so-
bretudo servidores do Executivo, como o adia-
mento, para 2019, de reajustes salariais previstos
para2018.Boapartedasmedidasprecisamdoaval

do Congresso. Nomercado, a revisão dameta foi
recebida com alívio, pois analistas já sinalizavam
que ao Planalto não restava outra saída. Apesar do
arrocho, a expectativa é que o deficit nas contas
públicas devedurar, pelomenos, até 2020.

TCUdeveexigirquepoliciaiscivis,
PMsebombeiroscedidosvoltem
atrabalharnasruasdeBrasília

PPÁÁGGIINNAA 1199EEEEIIXXOOCCAAPPIITTAALL,, 2200PPÁÁGGIINNAA 2200

Sóaáreadesegurançanãocorreo
riscodeterosalárioparceladopelo
GDF.Aposentadosestãonamira

Arrocho?Eles
queremémais
R$3,6bilhões!

LucrodoBRB
cresce118,3%

Opresidente da
instituição, Vasco Cunha
Gonçalves, credita o
desempenho àmaior

eficiência e à redução de
despesas. PÁGINA21

Faroeste
noRecanto
Políciamonta

megaoperação para
prender bandidos que

foramresgatadosdeviatura
policial pormoradores de
área do tráfico.PÁGINA23

STManuncia
novoconcurso
Seleção para o Superior
TribunalMilitar será
lançada emsetembro,
com41 vagas. Os

salários vão deR$ 6,1mil
a R$ 10,1mil.PÁGINA9

Açãoconjuntana
AméricadoSul Economia

emnovafaseEm seminário no CCoorrrreeiioo, oministro
da Justiça, Torquato Jardim,
defendeu a união dos países contra o
contrabando e o narcotráfico. PÁGINA 5

Aprovada em comissão especial da
Câmara, a PEC da reforma política está
pronta para ser votada pelos deputados.
Como se debochassem da crise, eles

querem aprovar o fundo bilionário para
financiar as próprias campanhas em 2018.
O texto prevê o voto no sistema distritão.

Em entrevista ao CB.Poder,
programa do CCoorrrreeiioo e da TV
Brasília, o presidente do Banco do
Brasil, Paulo Caffarelli, avaliou
que o pior da recessão passou. Ele,
no entanto, diz que o crescimento
do país será ditado pela reforma
da Previdência. PÁGINA 11 PÁGINA 2

VicenteNunes

Até 2020, oBrasil terá 7 anos seguidos de
deficit, com rombo de R$ 813,7 bilhões

Arthur Menescal/Esp. CB/D.A Press

Minervino Junior/CB/D.A Press

Luis Nova/Esp. CB/D.A Press

OministroHenriqueMeirelles,
aoanunciaradecisãodeelevar
odeficitdametafiscaldesteano
ede2018paraR$159bilhões


