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Mensalidadeescolarvai
ficar até 12% mais cara

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 preciso avaliar uma série de aplicações,

inclusive os aprimoramentos feitos
na escola em questão. É fundamental
consultar o mercado e avaliar o preço
cobrado”, diz. Presidente da Aspa-DF,
Luís Cláudio Megiorin orienta os pais

Cada vez mais poderosas
Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Dodge assume
a PGR e amplia
a força feminina
na República
Cármen Lúcia, na
presidência do STF; Laurita
Vaz, no comando do STJ;
Grace Mendonça, à frente da
AGU; e, agora, Raquel
Dodge, a primeira mulher a
chefiar a Procuradoria-Geral
da República. Com
comportamento oposto ao
de Janot, ela deve impor
novo estilo às ações do
Ministério Público Federal.
Mas, apesar das divergências
com o antecessor, engana-se
quem aposta que haverá
arrefecimento no combate à
corrupção. Colaboradores
que a conhecem de perto
afirmam que ela é muito
mais discreta e comedida
nas ações, mas eficaz na
busca de provas e implacável
quando as encontra.

a tentar negociar uma correção menor. “Tem que haver um diálogo entre
quem oferece o serviço e quem precisa dele. Se um pai deixa a escola, todos perdem”, argumenta. PÁGINA 18

“Cura gay”:
críticas e
protestos
contra juiz
Justiça permite que
psicólogos tratem a
homossexualidade como
doença, contrariando o
Conselho Nacional de
Psicologia. Especialistas
condenaram a decisão e ativistas
anunciaram mobilização
PÁGINA 6

Raquel Dodge
Carlos Vieira/CB/D.A Press

Carlos Moura/CB/D.A Press

Antonio Cunha/CB/D.A Press

Falta dinheiro
para reajuste
da Polícia Civil
O Fundo Constitucional do DF
terá R$ 174 milhões a menos do
que o previsto na LDO
aprovada pela Câmara
Legislativa. Com menos verbas,
a isonomia da corporação com
a Polícia Federal não deverá
ocorrer em 2018.
PÁGINA 17

Cármen
Carmen Lúcia

Laurita Vaz

Grace Mendonça

PÁGINAS 2 A 4 E VISÃO DO CORREIO, 10

Previdência do DF
entre a Justiça e a
negociação política
PÁGINA 17

Cadu Andrade/Divulgação

Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press

Brasileirão
Olhar eletrônico
para salvar o juiz
O gol de mão de Jô, do
Corinthians, acelerou a
adoção do uso de vídeo
no campeonato. CBF
anunciou a medida para a
próxima rodada.
PÁGINA 16

Saideira pro

Rock in Rio

DIVERSÃO&ARTE, PÁGINA 6

Mais pressão sobre
a Coreia do Norte

Novo fôlego

para o cinema

Estudantes do DF mergulharam no mundo mágico dos filmes. Eles
participam como diretores, produtores e atores do 3º Festival de
Curta-Metragem das Escolas Públicas, que reuniu mais de 250 mil
jovens. Ontem foi dia de aplaudir as produções no Cine Brasília.
PÁGINA 22
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A banda Scalene faz
show hoje em Brasília
para apresentar seu
último CD, Magnetite.
É o “esquenta” para a
apresentação de
quinta-feira no Palco
mundo do festival
carioca.

ONU
Os testes nucleares e os
lançamentos de mísseis
de Kim Jong-un estão na
pauta da Assembleia Geral.
EUA e China prometem
se unir contra o ditador.
PÁGINA 12

