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Entrevista// DavidFleischer

Profundoconhecedorda realidadebrasileira,o
cientistapolíticoacreditaqueoPTjálavouasmãos
nocasodeDelcídiodoAmaral equeaoposição
não temumnomequeempolgueoBrasil.

PÁGINAS4E5

“Nãovejonenhum
salvadordapátria
nomomento”

PÁGINA7

Saúde
O futuro incerto

de uma
geração com
microcefalia.

DIVERSÃO&ARTE, CAPA

Morrissey
Aos 56 anos,
britânico solta
hoje a voz

em Brasília.

Poruma
moda

consciente
A blogueira Ana

Luisa Braun defende
ummundo fashion
mais sustentável.

PÁGINAS 14A 19

Corrente do bem
alémda fronteira
CAPAEPÁGINAS22A27

Pelo segundo dia consecutivo, as goteiras
noGinásio NilsonNelson voltaram a
impedir o andamento de torneio
internacional de handebol feminino,
que ocorre na capital. Após 19minutos,
a partida entre Brasil e Eslovênia foi
cancelada, depois que poças d’água se
formaram. As próprias jogadoras
pedirampano e rodo para limpar a
quadra,mas as constantes quedas
estavampondo as atletas em risco.

SUPERESPORTES, PÁGINA 18

OpapeldoBrasil naCOP21
Projeto do país de combate ao aquecimento global
pode ajudar nas negociações em Paris. PÁGINA 17

Homofobiano trabalho
O preconceito contra homossexuais custa caro,
tanto para a empresa quanto para o empregado.
TRABALHO, CAPA E PÁGINAS 2 E 3

Contraa intolerância
Emvisita a terreiro incendiado, Rollemberg anunciou
criação de delegacia especializada. PÁGINA 24

OOAABB aannaalliissaa
iimmppeeaacchhmmeenntt
ddaa pprreessiiddeennttee
EEnnttiiddaaddee vvoottaa nnaa qquuaarrttaa--

ffeeiirraa ppaarreecceerr ddaa ccoommiissssããoo

qquuee ddeecciiddiiuu nnããoo rreeccoommeennddaarr

aabbeerrttuurraa ddee pprroocceessssoo

ppoollííttiiccoo ccoonnttrraa DDiillmmaa..

PÁGINA3

OVALORDAEDUCAÇÃO
NAVIDADASMENINAS
Garotas que terminamoensinomédio têm
mais chances de conseguir umbom

emprego. Juliana deixou a escola há dois anos,
quando, aos 13, descobriu que estava grávida.

PÁGINAS8E9

LAVA-JATO
MPDEVEPEDIRHOJEPRORROGAÇÃO

DAPRISÃODEANDRÉESTEVES

Procuradores passaram o sábado reunidos para

análise de provas que garantam amanutenção do

banqueiro na cadeia. Denúncia contra ele e o

senador Delcídio do Amaral sai nesta semana.

Juristas veem sete crimes nos diálogos.

PÁGINA2

Vexameemquadrabrasiliense

PAS
Dicasvaliosasdequem
jásedeubemnaprova
Para estudantes quepassaramnosprimeiros
lugares na avaliação anterior, é importante

manter a calma e traçar uma estratégia na hora
de resolver o exame, que será realizadohoje.

PÁGINA27

Fotos: Minervino Junior/CB/D.A Press
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Além das despesas obrigatórias, previstas na Constituição, serão poupados dos cortes no orçamento
os vencimentos de servidores, as aposentadorias e os benefícios do principal programa social.

Equipe econômica define hoje o que será afetado pela suspensão dos pagamentos, o chamado shutdown
PÁGINA 11


