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Placar aponta para
o fim da era Dilma

Enquantoosadversáriosdizemter garantias sobre a consolidaçãode
pelomenos 59 votos a favor do impeachment, aliados ainda tentam
convencer 11 senadores a apoiar a presidente afastada. A sessão de
ontemfoimais tranquila,emcontrastecomosataques feitosao longo

daúltimasexta-feira.OministrodoSupremoTribunalFederalRicardo
Lewandowski chegou a fazer uma brincadeira sobre a energia dos
políticos para os embates. Nos bastidores, parlamentares estudam
estratégias para questionar a petista amanhã, na última e decisiva

sessãonoplenário, antesdahistóricavotação,previstaparaapróxima
terça-feira. Efeitos do julgamento nas eleições municipais de
outubro devematingir diretamente o PT,mas os ecos da Lava-Jato
tambémprejudicamoutrospartidos, segundoespecialistas.
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Sem
estereótipos

Mulheres assumem
territóriomasculinodos
quadrinhosedestacam-se
como leitoras, autoras e
desenhistas,mudandoa
representaçãodas
heroínasnashistórias.

REVISTA DO CORREIO, CAPA

A academia e a rua
como parque de diversões
As crianças e os adolescentes deBrasília aderemcada vezmais aoparkour,
brincadeira de superação de obstáculos emcalçadas,muros e árvores.
Para lidar com riscos, eles precisam se tornarmais disciplinados.

Índice será divulgado na
quarta, depois do

impeachment de Dilma.
Mesmo com sinais de

recuperação, mercado prevê
uma queda de até 0,7%.
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Enquanto a candidata quer
taxar a parcelamais rica dos
contribuintes, o candidato
republicano prega cortes na
tributação para empresas e

milionários.

HillaryeTrump
duelamsobrea

economiadosEUA
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Valério Neves diz que emenda investigada é de responsabilidade da deputada Liliane, mas não explica suposta propina

Aacusação e o silêncio do ex-assessor de Roriz
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Em entrevista ao CCoorrrreeiioo, Gabriel
Jesus – que joga hoje contra o

Fluminense no Mané Garrincha –
fala sobre a medalha de ouro, a
relação com Neymar e os planos

para o futuro.

Com a palavra,
o artilheiro do

brasileirão

Odesfechode

Narcos
Segunda temporada da série
doNetflix protagonizada por
WagnerMouramostrará o
cerco que levou àmorte do
narcotraficante colombiano

Pablo Escobar.

TV+, CAPA

UmaÁfrica

distante
Mesmo como referência de

vários artistas negros,
questões relacionadas à

identidade ainda permanecem
longe de acesso e visibilidade

em exposições e galerias.

DIVERSÃO& ARTE, CAPA

Turismono

batente
Qual omal emaproveitar as

viagens da firma para
descobrirmais a fundo o local
do destino? Nenhum, desde
que o foco permaneça nas

funções do emprego.

TRABALHO& FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, CAPA

Da cinematográfica abertura
à multicultural festa de

encerramento, as Olimpíadas
ficarão marcadas em nossas
vidas, instituindo uma nova
história para os Jogos.
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