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“Aeconomiaquer
avançar,maso

Estadoatrapalha”
»» AANNTTOONNIIOO TTEEMMÓÓTTEEOO »» AANNNNAA RRUUSSSSII

Presidente do Sebrae, Afif Domingos destaca que opaís vive uma ruptura entre nação e Estado. “Oque
tem de ser feito é a conexão entre o representante e o representado. Pois (hoje) não existe conexão
nenhuma.” Para piorar, o governousa a“velha fórmula” do aumento da arrecadação comoobjetivo de
retroalimentar amáquinapública. “A economiaparoude andar para trás e agora está letárgica”, de olho
nos acontecimentos políticos. A alta dos impostos, de acordo comele, foi a única saída encontradapelo
governo,que temdificuldadesparaaprovarasmudançasnaPrevidênciaenaárea tributária.“Todosesses
processos pressionama economia”, afirma. Afif defende ainda uma reformapolítica comurgência.

PPÁÁGGIINNAA 44

Entrevista//AfifDomingos

Adultos
fogemde vacina
Por ignorância oupormedo, o
brasilienseevitaseimunizarcontra
doençascomomeningite, rubéola
e sarampo, o que é um risco para
a saúde, segundo especialistas.

PÁGINA 15

Trump
enquadrado
Líderes republicanos e

democratas fechamacordoque
reforça sanções contra aRússia e
impedeopresidentede aliviar as
medidas semoavaldoCongresso.

PÁGINA 11

Estradas privatizadas estão com
obras de duplicação paradas à
espera de umaMP que trate da
manutenção dessas vias. Apenas
a BR-050 temmáquinas na pista.

PÁGINA 7

Rodovias
sem solução

MortesnaBR-020
Uma capotagem e um acidente com
moto tiram a vida de duas pessoas
perto de Sobradinho. PÁGINA 17

Meioambiente
Regras duras para grandes

produtores de lixo não reciclável
começam em agosto. PÁGINA 16

Localizado no Núcleo Bandeirante, Centro Brasileiro de Referência em Análise de Algodão (CBRA) se destaca pelas pesquisas de qualidade
da fibra colhida por grandes agricultores do país, como em Primavera do Leste (MT), região do produtor Edson Vendruscolo. PÁGINA 6

ALGODÃO,ASEMENTEQUEVEMDODF

Timãoacelera
nacorridapelo
Brasileirão

Comumgol deBalbuena, Corinthians
conquista importante vitória fora de
casa sobre o Fluminense (1 x 0).

Segundo colocado, nove pontos atrás,
oGrêmio enfrenta hoje o SãoPaulo
para diminuir distância do líder.

PÁGINA 14

MorreWaldir
Peres,goleiroda
Copade1982

PÁGINA 13

Éprata!Éprata!
Navolta deCésar Cielo a umagrande
competição depois de não conseguir
a classificaçãopara os JogosOlímpicos

doRio, Brasil bate recorde
sul-americano e fica emsegundo lugar
no revezamento 4x100metros livres,

emBudapeste,Hungria, pelo
Mundial de Esportes Aquáticos.

PÁGINA 13

LázaroRamosdestaca
emlivroa importância
daherançaafricana

DIVERSÃO& ARTE, CAPA

Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press

Christophe Simon/AFP Ed Alves/CB/D.A Press

Vencimentos na Justiça chegam a R$ 100 mil
PÁGINA 2
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