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Eradigitaltraz
oportunidadese
muitodinheiro

Para os mais velhos, pode até parecer pura diversão, mas, para os jovens, a carreira de vlogueiro é coisa séria. Requer
uma boa dose de criatividade, um tanto de conhecimento e muito trabalho. A remuneração desses profissionais vem,
sobretudo, da publicidade e pode chegar a milhões por ano. Pesquisa mostra que, nos Estados Unidos, das 10 figuras
mais influentes entre adolescentes em 2015,oito são youtubers.Saiba quem são os mais populares e aprenda a montar
oseucanal.ObrasilienseRubemCosta (foto) tem o próprio canal e é dono de uma produtora responsável por outros sete.

Unidospelacomunidade
Bemarticulados,moradores doNoroestemostrama sua
forçanomomento de reivindicarmelhorias e tambémna
horade festejar: arraial dobairroprometemuitadiversão.

CADERNO ESPECIAL

Babyemvários formatos
NascidaBernadete Dinorah, a cantora se reinventa e
não para: retoma carreira solo, lançamúsica para os
JogosOlímpicosevoltaemturnêcomosNovosBaianos.

DIVERSÃO& ARTE, PÁGINA 3

Domedieval à
superprodução

Tevês por assinatura apostam
em séries com inspiração épica.
Marco Polo estreia, na próxima
semana, a segunda temporada.

TV+, CAPA E PÁGINAS 2 E 3

PÁGINA 21

“Cadaumfaz
suasescolhas”

As ciladas do
cartão de crédito

SEUBOLSO HABITAÇÃO

Bancos cobram tarifas,
alémde taxasde
jurosde 2%a3%,
nopagamentode

boletos e contasmensais.
Prejuízo certo!

PÁGINA 11

Moradia para
os mais pobres
GDF lança programapara
beneficiar pessoas de baixa
renda. A ideia é, até 2018,
entregar 15mil lotes, noLote
Legal, e15mil apartamentos,

noMorar Bem.

PÁGINA 23

Comessas palavras, SilvioDelmarHollembanch Jr., filho do

sargentoquedeuavidapara salvarumgarotoquecaiuno recinto

das ariranhas no zoo, sintetizou o sentimento da família sobre o

destinodomeninoresgatado.AdilsonFlorênciodaCostacresceue

39anosdepois foi preso sob acusaçãode fraude. “Oque importa

é amensagemquermeupai deixoude amor aopróximo.”

Dilma acenará
com plebiscito
Com a articulação política
cada vezmais fraca, a
presidente afastada se
reúne com aliados e juristas
para traçar uma proposta
para convocação de nova
eleição ainda este ano.

PÁGINA 2

Pressãopara
quesaída
britânicaseja
acelerada
Chefes da diplomacia de
seis países fundadores da
UniãoEuropeia se reúnem
emBerlimedefendemque a
separação comece omais
rápidopossível.Temendo
umperíodode incerteza,
eles traçamestratégias
para frear prejuízo aobloco.
Líder doBrexit sugere
negociações informais.

PÁGINA 14

Jovensnempensamemaposentadoria
Apenas 48%dos brasileiros entre 21 e 36 anos têm consciência da necessidade de poupar e se planejar para a velhi-
ce. É o que aponta pesquisa realizada em seis países. A chamada GeraçãoY do Brasil é amais desinformada. Espe-
cialistas defendem incluir educação financeira no currículo escolar.

PÁGINA8

Os pais que continuam a trabalhar no recesso escolar fazemmalabarismos para entre-
ter os filhos nesse período. De passeios especiais pela cidade a colônias de férias, op-
ções não faltam para divertir a molecada. Dona de um espaço infantil, Carolina levará
o filho, Marcos, e a sobrinha, Isabela, para o local. PÁGINA 28

FÉRIAS À procura de diversão

CÂNCER
O calvário
dos brasileiros
Sem disponibilizar todos os
tratamentos de ponta já
usados em outros países para
enfrentar a doença, o Brasil
oferece tratamento desigual,
o que é determinante na vida
do enfermo.

REVISTA, CAPA
E PÁGINAS 22 A 27
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