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Cresceviolênciacontra
idososnoDistritoFederal

Étempodecurtir

A perfeição de CauãReymond
Em ótima fase, o versátil ator comandará a nova
versão do Globo de Ouro. TV+, CAPA E PÁGINA 5

FlaeGalo se bicam noMané
Com amesma pontuação na tabela, times voltam
a se encontrar, às 11h, na arena. PÁGINA 17

O duelo na final da Eurocopa
França e Portugal contam com Griezmann e CR7
para fazer história no Stade de France. PÁGINA 16

A temperatura amena e seca convida o brasiliense a sair da toca e respirar ar puro.
Sãomuitas as opções de passeio, de aventuras radicais a programas gourmet.
Mariane e Isa sugeremuma tarde lúdica com as crianças no CCBB. PÁGINA 26

Só na Central Judicial do Idoso, que congrega
Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e Mi-
nistério Público, foram 657 atendimentos neste
ano. Estatísticas da Secretaria de Direitos Hu-
manos da Presidência da República e da Polícia

Civil tambémmostramumarealidadedemaus-
tratos e desrespeitos aosmais velhos, boa parte
deles cometidos por parentes ou cuidadores. A
situação piora diante da falta de condições de
acolhimento. Há fila de espera nas instituições

de longa permanência que recebem verba do
GDF, já que não há abrigos públicos. Os parti-
culares não filantrópicos chegam a cobrar
R$ 15 mil mensais. O governo local reconhece
o problema e estuda a ampliação das vagas.

Promete ainda abrir licitação até o fim do ano
para a construção de dois Centros Dia, outra
forma de assistência para os que não podem fi-
car sozinhos nem pagar pelo serviço de acom-
panhamento. PÁGINAS 20 E 21

PÁGINA 2

Destino de
Cunha está
nas mãos

do sucessor

"O populismo e o
ideologismo fizeram
muito mal ao Brasil"

ENTREVISTA MansuetoAlmeida

O secretário de Acompanhamento
Econômico doMinistério da Fazenda diz que

o governo vai rever incentivos que só
serviram a lobbies poderosos.

VICENTE NUNES E ROSANAHESSEL

PÁGINAS 6 E 7

A reinvenção
docomércio
A economia colaborativa desponta
como ummodelo de negócios— e
também como uma filosofia. A ideia é
que todos saiam ganhando. Em
Brasília,Victor Parucker e as sócias,
Luana eMaira, são pioneiros no ramo.

TRABALHO& FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
CAPA E PÁGINAS 2 A 5

PÁGINA 19

Vacinação em
queda preocupa

autoridades

PÁGINA 14

Brasileirassofrem
comestigmadaAids

Aemboladasem
fimdeJackson
doPandeiro

CAPA E PÁGINA 2

Música
Intolerância
aindaéforte

PÁGINA 12

Manter relações
homoafetivas é
crime em73
países. Embora
mais liberal, Brasil
assiste a ondade
crimes de ódio.

Homofobia

Estudo aponta que
sentimento de vergonha
impede soropositivas de
manter relações amorosas.
Tratamento também acaba
sendo negligenciado.

Os números da imunização de crianças
no DFmostram a força dosmovimentos
antivacina. Com isso, ressurgem doenças

consideradas erradicadas.

Mesmo após renunciar à presidência
da Câmara, o deputado Eduardo Cunha

continua articulando para se
livrar da cassação. Eleição antecipada
do novo presidente o deixaria em

posição de vantagem.

Revista
doCORREIO

Feministas divergemsobre a
legitimidade doProjeto de LeiGabriela
Leite, que busca regulamentar a
atuaçãodas profissionais do sexo.

Dignidade para
asprostitutas
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