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Semdinheiro,escola
técnicaestásobameaça
Os institutos federaisdeeducação, ciên-
cia e tecnologia corremo risco de parar
as atividades até o fimde 2017 se o go-
verno não ampliar as verbas para esses

órgãos vitais à formação técnica de jo-
vens.Dados doConselhoNacional das
Instituições daRede Federal de Educa-
çãoProfissional,CientíficaeTecnológica

(Conif)mostramque, ano após ano, os
recursos disponibilizados para essas
escolas, que abrigam 850mil alunos,
vêm caindo sistematicamente. Para o

próximoano,oorçamentoprevistoéde
R$ 2,5 bilhões, quando seriamnecessá-
rios R$ 3,7 bilhões. A falta de dinheiro
para os institutos aumenta a pressão

sobreogoverno,queeditoumedidapro-
visória reformulando o ensinomédio.

TRABALHO & FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
PÁGINAS 2 A 4

Alinhe-se ao
time do “faça
vocêmesmo”
Deise Lima reforma e cria
objetos úteis para a casa.
Descubra o prazer do
trabalho manual.

REVISTA DO CORREIO,
CAPA, PÁGINAS 22 A 27

AA bbaagguunnççaa ppooddee
iinnddiiccaarr aallgguummaa

ddiiffiiccuullddaaddee eemmoocciioonnaall
PÁGINA 17

EEssttrreessssee rreedduuzz aass
cchhaanncceessddee aass

mmuullhheerreesseennggrraavviiddaarreemm
PÁGINA 16

O documentário Vinte anos, de

Alice de Andrade, e a ficção

Malícia, de Jimi Figueiredo,

projetam histórias de dois países

em crise: Cuba e Brasil.

DIVERSÃO& ARTE, CAPA

FESTIVALDECINEMA
Avida comoela é

PÁGINA 10

Oficialização
protege direitos
dos casais gays
Especialistas recomendam
formalizar a relação para
garantir o patrimônio de

companheiroshomoafetivos.
Essaprovidência evita
problemas nos casos de
separação e na disputa por
herança e pensões do INSS.

PÁGINA 15

Vídeomostraexecução
denegronosEUA

Amorte deKeith Scott, 43 anos,
provocouondadeprotestos
violentos emCharlotte, que

levaramas autoridades a impor
o toque de recolher.Vídeos
feitos pelos próprios agentes
reforçamas suspeitas de que o
homemnão estaria armado
durante a abordagem.

PÁGINA 8

CHEQUE
Eles se tornaram obsoletos
para as gerações de jovens
nascidos após o Plano Real

PÁGINA 18

MEGAEVENTOS
O fim das grandes

competições no Brasil
provoca incertezas

AnaMariaCampos
Luiz Estevão vira pedreiro na cadeia para
reduzir a pena de 26 anos de reclusão.

PÁGINA 24

DeniseRothenburg
Deputados vãoaoPlanalto embuscade cargos
no segundo escalão,mas saemde lá frustrados.

PÁGINA 4

LuizCarlosAzedo
AdelaçãopremiadadeSérgioMachado foi

umabombapara a cúpula doSenadoFederal.
PÁGINA 5

AntonioMachado
Michel Temer é oúnico porta-voz de seugoverno.
Cabeaeleconvencerasociedadesobreoajustefiscal.

PÁGINA 9

SeverinoFrancisco
Projeto de reforma do ensino médio parece
ter sido feito por Tiririca e Alexandre Frota.

PÁGINA 25

DEZANOSDEPOIS,ACIDENTEDAGOLAINDADILACERACORAÇÕES

Eleições evidenciam
abandonodoEntorno

Cidades que têm forte ligação comoDistrito Federal
vão às urnasmarcadas pelo descrédito dos eleitores.
Moradores de Planaltina deGoiás, LucianaReis e os
três filhos sofremcomaviolência e a falta de serviços
básicos, como saneamento e hospitais. PÁGINAS 21 E 22

Caciques
testamforças
para2018

Música enatação
paraajudar
bebês emães
Paisrecorremàsaulasde
psicomotricidadeparao
desenvolvimentodas
criançaseotratamento
dedepressãopós-parto.
GiselleMouraeafilha
Manuelaaprendema
liçãocomDanielaRico.

PÁGINA 28

Líderes dos principais
partidos políticos dependem
da vitória de seus protegidos
para se fortaleceremna

disputa pela Presidência da
República em 2018.

PÁGINA 2

Prepare-separa as oportunidades
trazidaspelas festas de fimdeano. É
importante seguir uma série de

requisitos, comomanter o currículo
atualizado.Nas entrevistas,mostre
vontadede crescer profissionalmente.

135milvagas
de temporários

TRABALHO& FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
PÁGINAS 8 E 9
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