Trânsito. Número de crianças vítimas de acidentes de moto cresce 250% em sete anos. Página 24
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Lava Jato
André
Vargas é o
primeiro
político
condenado
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Dinheiro. Cotação passa de R$ 4 por medo de colapso do pacote de ajuste fiscal do governo
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Crise política faz dólar
quebrarrecordedoreal
Congressoaprova22vetosembloco,masseparapautas-bomba
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R$ 2,394
22.9.2014
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¬ No dia em que o dólar atingiu

o seu maior valor na história do
real, R$ 4,054 – justamente pelo
medo de colapso do ajuste fiscal
–,ogovernomudouestratégiapa-

ra que vetos presidenciais entrassemna pauta. Os pontos mais polêmicos, como o reajuste dos servidoresdoJudiciário–quegeraumadespesa de R$ 25,7 bilhões –, foram

destacados para voto em separado.
À noite, em votação por cédula eletrônica, os parlamentares mantiveram 22 vetos que foram apreciados
embloco. Páginas 5, 11 e 12
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FONTE: BANCO CENTRAL E G1

CHIP SOMODEVILLA/AFP

Ajuste fiscal

Contas de campanha

Planalto envia
ao Congresso
proposta de
CPMF de 0,2%

STF autoriza
investigação
sobre Nunes
e Mercadante

¬

¬ O ministro Celso de Mello, do

Governo não publica detalhes da proposta, que pode ser
ampliada para 0,38% por pressãodegovernadores.Cunha diz
que chance de medida ser aprovadaem2015é“zero”. Página 4

Supremo Tribunal Federal, aprovou abertura de inquérito contra
Aloysio Nunes (PSDB) e Aloizio
Mercadante (PT) por suspeita de
lavagem de dinheiro. Página 8

Sada Cruzeiro brigará pelo
bi no Mundial em Betim

e.

UARLEN VALERIO

A partir de outubro, seis equipes vão
disputar o título. Primeira fase terá
duelo entre mineiros e russos. Página 32

Deus salve a América. O papa Francisco foi recebido pelo presidente Barack Obama e por sua família na chegada para visita aos EUA, onde protestos contra abusos sexuais de padres estão previstos. Página 23

Minirreforma

Fertilização in vitro

Estado prepara
demissão de
comissionados

Limitedeidade MP investiga
parareprodução contratos do
assistidacai
Minas ao Luar

¬ Proposta não detalha número

¬ Conselho Federal de Medicina

de cargos que serão extintos no
Executivo. Secretaria Extraordinária de Administração Prisional
será criada. Página 3
Jogadores e dirigentes apresentaram ontem o Mundial de Vôlei 2015

Fifa

Marin pode
pagar fiança
de R$ 40 mi
Ex-presidente negocia
cumprir prisão domiciliar
nos EUA. Página 34

suspenderestriçãoà realizaçãode
fertilização in vitro em mulheres
acima de 50 anos e explicita “gestação compartilhada”. Página 15

Superfaturamento

¬ Ministério Público pediu ao
Sesc contratos com a empresa
Panda após denúncia de cobrança de valores superfaturados em eventos. Página 13

Magazine

VegFest

Diversidade dá o
tom do Cenas Curtas

Festival promove
a vida sem carne

‘Se os treinadores
dessem explicações claras, eles
seriam menos
criticados.’

Capa e página 2

Página 17

Carro&Cia

Pseudo-hermafroditas

Cobalt ganha classe
na versão Graphite

Pênis surgem em
crianças no Caribe

WhatsApp O TEMPO

Página 37
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TOSTÃO

Colunista
MURILLODEARAGÃO
Dilma não sabe
o que fazer
Página 18

