
Após-graduação, dentro e fora doBrasil,
é fundamental para o crescimento
profissional e para o sucessono
mercadode trabalho. Saiba como
planejar a carreira e escolher o curso.
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Supremofatiacasoem
quedelatorcitaTemer
Relator daOperação Lava-Jato no STF, oministro
Teori Zavascki decidiu, a pedido do procurador-
geral da República, Rodrigo Janot, fatiar a delação
de SérgioMachado, ex-presidente daTranspetro.
Eledeterminouquesejaabertapetiçãonotribunal

sobre trechos do depoimento no qual oMachado
afirmaqueem2012oentãovice-presidenteMichel
Temerteria lhepedidoR$1,5milhãoparaacampa-
nhadeGabriel Chalita à prefeitura de SãoPaulo.O
dinheiro saiu dos cofres daQueirozGalvão como

doação oficial ao diretório nacional do PMDB. Pe-
tição é uma espécie de apuração preliminar que
antecede o inquérito. Além deTemer, os trechos
fatiados têmmenções deMachado ao ex-presi-
dente Sarney, a políticos do PMDB, PT, PSDB ePP

e a ex-ministros, comoRomero Jucá e Ideli Salvatti.
Teori enviouocasoa Janot.Caberáaele sepronun-
ciar sobreaaberturaounãode inquéritos.Hoje, co-
moépresidentedaRepública,Temersópodeserin-
vestigadoporatosrelacionadosà função.PÁGINA 2
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Reformas vão
a debate no
Congresso

Ondenascea

CRISE
Ondenascea

CRISE Jovens brasileiros
estão mais obesos

PÁGINA 24

Justiça processará a
máfia das próteses

Ensinomédio

Apesardas críticas sobreaediçãode
umamedidaprovisóriapara tratar sobre
o tema, asmudançaspropostasparaa
educação têm120diaspara serem
aprovadas.Apossibilidadeda retirada
dedisciplinasdagradeobrigatória

divideespecialistas.

Dos40mananciaismonitoradospeloProjetoÁguaVivanoEntorno, só três estãopreservados.
Hádescasodopoderpúblicoeocupação irregularpertodasnascentes.Àsmargensdo
córregoNegreiros 1,noNovoGama,o técnicoagrícola JoyPena fazoalerta:“Se continuar
nesse ritmo, emumfuturopróximo, teremosproblemascomaescassezdeenergia”.
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Elas vão
mandar no
octógono

ONilsonNelson será
palco, hoje, de 13 lutas do
UFC—omaior evento
deMMAdo planeta. O
combate principal será
entre a brasileira Cris
Cyborg (foto) e a sueca
Lina Lansberg.

SUPER!, CAPA E PÁGINAS 4 E 5

Ouniverso
maluquinho
deZiraldo

Aexposição Pererê doBrasil,
naCaixaCultural, festeja a
obra doprincipal cartunista
dopaís. Aos 83 anos, o
mineiromantéma

criatividade e o fôlegopara
produzir. E é adoradopor fãs

de todas as idades.

Antes o tempo não acabava e Elon não
acredita namorte são os longas da quarta
noite do Festival de Brasília: vidas
alteradas pelo caos das grandes cidades.

O caminho daqualificação

Servidoresquerem
vigiaraposentadoria
Commedodeque se repitamas fraudes

ocorridasnos fundosdepensãodas estatais,
funcionários doExecutivo seorganizampara
acompanhar a escolhadosdirigentes do

Funpresp.Várias categorias semobilizampara
apresentar candidatos ao conselhoda fundação.
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DIVERSÃO& ARTE, CAPA E PÁGINAS 2 E 3.
COBERTURANO SITE E NOS PERFIS DO CCOORRRREEIIOO NAS REDES SOCIAIS

Conquistas, recordes e superação: nos
Jogos do Rio, atletasmostraram que
deficiências não são obstáculos para o
alto desempenho. A torcida respondeu
enchendo as arquibancadas.
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As histórias daParalimpíadaDos índios à insanidade
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