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Corrupçãonopaísé
métododegoverno,
dizministrodoSTF

Entrevista // Gilmar Mendes

» ANA DUBEUX » ANA MARIA CAMPOS » DENISE ROTHENBURG » LEONARDO CAVALCANTI

Ele está convencido deque omensalão e opetrolão não configuramapenas escândalos de desvio de dinheiro público. “Todos os indícios levama crer
que se trata de ummétodode governança”, destacaGilmarMendes. “Agora, se ninguémsabe eninguémviu, precisa ir ao oculista.”Ministro do STF, vice-
presidente doTSE e relator das contas de campanhadeDilmano tribunal eleitoral,Mendes acredita que dinheiro desviadodaPetrobras ajudou abancar

a reeleição dapresidente. “Há indícios bastante fortes de crimes. Cabe aoMinistério Público e à Polícia Federal procederemàs investigações”, diz.

PauloPestana CACHOSQUE
SÃOMOTIVO
DEORGULHO
O filme Das raízes às
pontas mostra como o
empoderamento das
mulheres negras ajuda a
combater o racismo.

DIVERSÃO&ARTE, CAPA

Colunista evocaUmberto Eco e
provoca o leitor: imagine se um
magnata demãos sujas decidisse
criar um jornal, blog ou portal
no Brasil para chantagear

políticos e empresários. Ninguém
acreditaria, não émesmo?

DIVERSÃO& ARTE, PÁGINA 2

BABADOFORTE
O reality show RuPaul's

drag race chega à
7ª temporada e se firma
como um fenômeno da

tevê a cabo.

TV+, CAPAEPÁGINA5

OCAMINHOÉ
FICAR“DEBOA”
Já imaginou recomeçar a vida

sobre novas bases? A
terapeuta Maria Cristina

Serafim fez isso e garante: é
mais feliz commuito menos.

REVISTADOCORREIO,
PÁGINAS22A27

VIOLÊNCIA

SEMDINHEIRO,BRASILEIRO
RECORREÀSAÚDEPÚBLICA
PÁGINA 9

MAPAASTRAL,BÚZIOS,
TARÔ.VOCÊVIVESEMELES?
PÁGINA 28

Assaltantes
atropelam
um frentista
após arrastão
Eles espalharamterror ao render e roubar
clientes e funcionários de três postos de
gasolina no Lago Sul, levando dinheiro,
moto e outros objetos. No Tororó, o
ataque foi aindamais cruel. Na fuga, eles
obrigaram um frentista a se deitar no
chão. Depois, passaram por cima dele
comocarro e o arrastaram.

PÁGINA 23

Obemnãotempreço
Voluntariado

Muitos profissionais oferecem
gratuitamente seus serviços como

intuito de ajudar aopróximo.

TRABALHO& FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, CAPA EPÁGINAS 2 E 3

Ondadeendometriose
Saúde

Aumentode casos dadoençapode
estar relacionadoa fatores

ambientais, comopoluição doar.

PÁGINA 14

Memóriadinamitada
Patrimônio

Ataques de radicais doEstado
Islâmico amonumentos históricos
daSíria revoltamarqueólogos.

PÁGINA 12

Sob pressão,Dilma desiste de propor volta da CPMF
PÁGINA 8

ComoacessodesimpedidoaoLagoParanoá,o Ibramvaiavaliaro impactoambientaldeanosde intervenções.
Aospoucos, a população começaausufruir da áreapública, antesmesmoda liberaçãooficial. PÁGINAS 19E20

ORLALIVRE Após aderrubada, o renascimento do cerrado

Rodrigo Nunes/Esp. CB/D.A Press
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