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Enquanto isso, Fazenda
diz não saber se será

possível pagar salários de
agosto até o 10º dia útil

Governo do Rio manobra
e impede corte de gastos 
Aliados de Pezão ignoram crise e mantêm despesas com passagens e celulares

NA CONTRAMÃO
_

Apesar da grave crise financeira do es-
tado, que ainda não pagou sequer o 13º
salário de 2016, deputados aliados de
Pezão derrubaram ontem projeto do
próprio governador que cortava despe-
sas com acúmulo de vencimentos, pas-

sagens aéreas, celulares e aluguel de ve-
ículos, além de reduzir os salários de
Pezão e secretários. O projeto foi apro-
vado pela Alerj em dezembro, mas o go-
vernador voltou atrás e o vetou. Por 26
votos a 21, o veto foi mantido. PÁGINA 14

BOA VIAGEM

Nos cem anos da
Revolução Russa, um

roteiro pelo Leste Europeu
leva à História e aos
costumes da época.

DE VOLTA
À UNIÃO

SOVIÉTICA 

#BIENAL 
SEGUNDO CADERNO

Megaevento começa hoje
com espaços e atrações
direcionados aos 
leitores de 15 a 29 anos. 

FEIRA APOSTA NO
PÚBLICO JOVEM 

CHICO

O fetiche de Jucá

Justiça
mantém
reserva

Polêmica na Amazônia

“Gamer”.
Malena
Nunes 

lança livro 
no Rio Memória.

Estátua
abandonada
no Memento
Park, em
Budapeste

CREATIVE COMMONS

GENTE BOA
A pré-estreia do
premiado “Como
nossos pais”. 

O ministro da Justiça, Torquato Jar-
dim, defendeu ontem, durante o se-
minário “Reage, Rio!”, mudança
constitucional que permita a muni-
cípios participarem da segurança
pública, e que a Força Nacional, for-
mada por policiais voluntários sem
treinamento comum, seja perma-

nente. Para a recuperação econômi-
ca do Estado do Rio, especialistas
disseram que são fundamentais in-
vestimentos em inovação, ciência,
tecnologia e entretenimento. Hoje,
último dia do evento, serão aborda-
dos os temas políticas públicas, ética
e turismo. PÁGINA 9

Ministro da Justiça defende
mudança na Constituição
Torquato Jardim quer municípios na segurança pública
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Contra o crime. O ministro Torquato Jardim e a pesquisadora Michele dos Ramos, do Instituto Igarapé, participam do seminário
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Militares
brasileiros em
uma das últimas
patrulhas na
favela Cité
Soleil, em Porto
Príncipe, Haiti.
Após 13 anos, a
missão da ONU,
comandada pelo
Brasil, chega 
ao fim tendo
cumprido a
tarefa de impor
a ordem e
reduzir gangues
nas ruas, como
relata ANDRÉ

MIRANDA. Mas
deixa para trás
um país ainda
miserável.
PÁGINAS 23 e 34

APÓS 
13 ANOS,
A HORA
DO ADEUS

Rombo fiscal do
país bate recorde
em julho: R$ 16 bi
PÁGINA 19

Após o afastamento de Dilma,
doze meses de mais denúncias e
oscilações na economia. PÁGINA 6

Um ano do impeachment

Por decisão do TCU, o
ex-presidente da Petrobras José
Gabrielli e o ex-diretor Nestor
Cerveró terão que devolver US$
79,9 milhões à Petrobras pelos
desvios em Pasadena. PÁGINA 4

Devolução de 
US$ 79,9 milhões

Desvios em Pasadena

O ministro Edson Fachin
rejeitou pedido da defesa e
deixou com Rodrigo Janot a
investigação contra o presidente
Temer. A nova denúncia deve
ser apresentada dia 8, a uma
semana de Janot sair. PÁGINA 3

Janot entrega
denúncia até dia 8

Corrida contra o tempo

‘Temer cede a grupos
antipreservação da
Amazônia’ PÁGINA 16

EDITORIAL

A Justiça Federal suspendeu, por
liminar, o decreto que liberou
reserva no Amapá à mineração.
Para a Justiça, o fim da reserva
deveria ser feito via projeto de
lei. Em reação a outra ação, no
STF, o ministro Gilmar Mendes
determinou que o presidente
Temer dê explicações sobre a
medida em 10 dias. PÁGINA 21
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