
Dodgeassume
aPGReamplia
aforçafeminina
naRepública
CármenLúcia, na
presidênciadoSTF; Laurita
Vaz, no comandodoSTJ;
GraceMendonça, à frenteda
AGU; e, agora, Raquel
Dodge, aprimeiramulher a
chefiar aProcuradoria-Geral
daRepública. Com
comportamentooposto ao
de Janot, ela deve impor
novoestilo às açõesdo
MinistérioPúblicoFederal.
Mas, apesar dasdivergências
comoantecessor, engana-se
quemapostaquehaverá
arrefecimentonocombate à
corrupção.Colaboradores
quea conhecemdeperto
afirmamqueela émuito
mais discreta e comedida
nas ações,mas eficazna
buscadeprovas e implacável
quandoas encontra.
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Novo fôlego
paraocinema

Estudantes doDFmergulharamnomundomágico dos filmes. Eles
participamcomodiretores, produtores e atores do 3º Festival de
Curta-Metragemdas Escolas Públicas, que reuniumais de 250mil
jovens.Ontem foi dia de aplaudir as produções noCineBrasília.
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“Curagay”:
críticase
protestos
contra juiz

Justiçapermiteque
psicólogos tratema

homossexualidadecomo
doença, contrariandoo
ConselhoNacionalde
Psicologia.Especialistas

condenaramadecisãoeativistas
anunciarammobilização
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Abanda Scalene faz
showhoje emBrasília
para apresentar seu
últimoCD,Magnetite.
É o“esquenta” para a
apresentaçãode

quinta-feira noPalco
mundodo festival

carioca.

DIVERSÃO&ARTE, PÁGINA 6

Saideira pro
Rock inRio

Brasileirão
Olhareletrônico
parasalvaro juiz
O gol demão de Jô, do
Corinthians, acelerou a
adoção do uso de vídeo
no campeonato. CBF

anunciou amedida para a
próxima rodada.
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ONU
Maispressãosobre
aCoreiadoNorte
Os testes nucleares e os
lançamentos demísseis
deKim Jong-un estãona
pauta daAssembleiaGeral.
EUAeChina prometem
seunir contra o ditador.
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Faltadinheiro
parareajuste
daPolíciaCivil

PrevidênciadoDF
entrea Justiçaea
negociaçãopolítica

OFundoConstitucional doDF
terá R$ 174milhões amenos do

que oprevisto na LDO
aprovadapelaCâmara

Legislativa. Commenos verbas,
a isonomia da corporação com
aPolícia Federal nãodeverá

ocorrer em2018.
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Mensalidadeescolarvai
ficaraté12%maiscara
Apesar da queda no índice oficial de
inflação no país, que deve fechar o
ano pouco acima de 3%, as escolas
privadas de Brasília vão aumentar as
mensalidades em percentual bem

superior. Levantamento feito pela
Associação de Pais e Alunos das
Instituições de Ensino (Aspa-DF)
mostra que o reajuste ficará entre
5,5% e 12%. Advogado do Sindicato

dos Estabelecimentos Particulares de
Ensino, Valério Alvarenga afirma que
a inflação não é um fator decisivo
para a elevação dos valores. “É preci-
so avaliar uma série de aplicações,

inclusive os aprimoramentos feitos
na escola emquestão. É fundamental
consultar omercado e avaliar o preço
cobrado”, diz. Presidente da Aspa-DF,
Luís CláudioMegiorin orienta os pais

a tentar negociar uma correção me-
nor. “Temquehaver umdiálogo entre
quem oferece o serviço e quempreci-
sa dele. Se um pai deixa a escola, to-
dos perdem”, argumenta. PÁGINA 18
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