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Senado contraria Bolsonaro e aprova aumento de salário para os ministros do STF, de
R$ 33,7 mil para R$ 39,3 mil, com efeito cascata por ser o novo teto do funcionalismo
A maioria dos senadores ignorou o apelo do presidente eleito
Jair Bolsonaro de que “não é momento para aumentar
despesas”, e aprovou por 41 votos a 16 o reajuste salarial de
16% para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
“Estamos terminando o ano com déficit e vamos começar
outro com déficit. Estamos numa fase em que ou todo mundo
tem, ou ninguém tem. Nós sabemos que o Judiciário é o mais
bem aquinhoado entre os poderes. A gente vê (a possibilidade
do aumento) com preocupação”, afirmou Bolsonaro pela
manhã. Não adiantou. No fim da tarde, a proposta, que já
havia passado pela Câmara, foi aprovada no Senado e agora só
depende da sanção do presidente Michel Temer. O impacto
anual estimado nas contas públicas é de R$ 6 bilhões. PÁGINA 8
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PREVIDÊNCIA É PAUTA DA
REUNIÃO DE PRESIDENTES
Em encontro com o presidente Michel Temer, no Palácio do
Planalto (E), seu sucessor, Jair Bolsonaro, pediu empenho do
atual governo para a aprovação de pelo menos parte da
reforma da Previdência até o fim do ano. Segundo Bolsonaro,
a ideia é “fazer uma transição de modo que os projetos de
interesse do Brasil continuem fluindo”. Temer disse que fará
“todos os esforços” para aprovar o que for prioritário para o
futuro governo. PÁGINA 3

● Ministério do Trabalho será extinto. Deputada ruralista Tereza Cristina (DEM-MS) assumirá a pasta da Agricultura. PÁGINAS 3 E 4
PAULO FILGUEIRAS/EM/D.A PRESS

GOVERNO DE MG

Zema perde
secretário
para o Paraná

Governador eleito pretende
anunciar na semana que vem os
primeiros nomes de seu
secretariado, que estão sendo
analisados por ele próprio e por
empresas de recrutamento. Mas
já recebeu o primeiro não.
Cotado para a Educação, o
empresário Renato Feder vai
para o mesmo cargo no governo
paranaense. “Ele alegou que o
Paraná está com finanças mais
organizadas”, disse Zema.
PÁGINA 2

BRA$IL EM FOCO
MARCÍLIO DE MORAES

“O mercado financeiro
vê com desconfiança
o fatiamento da
proposta de alteração
das aposentadorias”
PÁGINA 9

CAFEICULTURA
APÓS EUROPA E JAPÃO,
MINEIROS MIRAM A CHINA
Presidente da Confederação da
Agricultura e Pecuária diz em feira
de café em BH que desafio do
setor é agregar valor ao produto e
ampliar presença entre chineses.
PÁGINA 9

ELEIÇÕES NOS EUA
DEMOCRATAS TÊM MAIORIA NA
CÂMARA E TRUMP, NO SENADO
PÁGINA 12

RODOVIÁRIA LIMITA HOJE
ACESSO AO EMBARQUE
Escadas que levam aos ônibus do terminal no Centro de
BH começam a ter controle eletrônico por meio do
bilhete de embarque a partir de hoje. Passageiros com
dificuldades para descer os degraus, crianças e idosos
poderão ter apoio de quem não viajará para ajudar
com as malas. O administrador hospitalar Marco
Aurélio Arantes (acima), de 54 anos, aprovou, mas
cobrou melhorias. “Fica mais seguro, mas BH precisa
de uma rodoviária com estrutura melhor.” PÁGINA 13

MUDANÇA EM E M
CALÇADAS DE Risos e lágrimas
BH REVOLTA
Chacrinha: o Velho Guerreiro e a comédia romântica Todas as
de amor, com Marina Ruy Barbosa e Bruno
QUEM JÁ FEZ canções
Gagliasso, entram em cartaz nas salas de BH. O primeiro
mostra a trajetória do ícone pop da TV e do rádio no Brasil,
PISO TÁTIL
enquanto o segundo usa a música como personagem para
★

PÁGINA 14

unir as tramas paralelas de dois casais. CAPA E PÁGINA 8
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