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Políticosdenunciados
fogemdo7deSetembro

Renan Calheiros e Henrique Eduardo Alves, presidentes do Sena-
do e da Câmara, respectivamente, não estavam ao lado da presi-
dente Dilma durante a parada militar (foto), nem oministro de
Minas e Energia, Edison Lobão. Os três estariam numa suposta
lista da delação premiada feita por Paulo Roberto Costa sobre cor-
rupção na estatal. Gilberto Carvalho, secretário-geral da Presidên-
cia, critica vazamento das investigações e alega desespero de ad-
versários na campanha. Oposição cobra explicações do PT.
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ATIVIDADESSIMPLES,
COMOLIMPARACASA,
AJUDAMAEMAGRECER
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CANDIDATOSRELIGIOSOS
DISPUTAMVOTOA
VOTOOAPOIODOSFIÉIS
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EMBALAGENSDOFUTURO
AVISAMSEPRODUTO
ESTIVERDETERIORADO
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CUSTODEVIDA

PÁGINA 7

E a inflação
foi parar no
semáforo…
Ambulantes adotam estraté-
gias com o objetivo deminimi-
zar os efeitos da alta dos pre-
ços. Muitos chegam a bancar
parte dos reajustes dos forne-
cedores para não os repassar
aos clientes. Mesmo assim, re-
conhecem que está cada vez
mais difícil encontrar compra-
dores para seus produtos.

NAINTERNET

PÁGINA 18

Lista falsa
constrange
mulheres
Mensagem que relaciona 301
jovens em todo o país a uma
rede de prostituição se espa-
lha nas redes sociais. Pelo
menos oito delas moram em
Brasília. Ofendidas com o as-
sédio e as ofensas, as moças
denunciaram o bullyng vir-
tual à Polícia Civil, que inves-
tiga o caso.

BALADAGAY/ O Eixão Sul ficou lotado. Cerca
de 20 mil pessoas participaram da 17ª Parada do
Orgulho LGBTS de Brasília, que teve como tema o
combate ao preconceito. PÁGINA 18

Antonio Cunha/CB/D.A Press

DIVERSÃO& ARTE, CAPA

Mesmo com o avanço
acelerado das plataformas
digitais, as publicações

impressas ainda resistem e
seduzem os leitores.

Olivro sobrevive

Bruno Peres/CB/D.A Press

Tradiçãoefesta
Pelomenos 30mil pessoas acompanharam o desfile
militar na Esplanada dosMinistérios, marcado
pormuita animação nas arquibancadas.

Oswaldo Reis/Esp. CB/D.A Press

Daniel Ferreira/CB/D.A Press

Aplaudido por 55mil pessoas,
Falcão fez história com a Seleção

Brasileira noMané Garrincha.

APOTEOSE
doFutsal

SUPERESPORTES, PÁGINA 6

O desfile da Independência foi marcado pela ausência de chefes do Legislativo e de ministro citados no
escândalo de desvio de dinheiro da Petrobras para pagar propina. O Planalto acusa motivação eleitoral

Vitória
histórica

As derrotas no último Mundial e nas
Olimpíadas ficaram para trás, e a hegemonia

sul-americana do basquete voltou ao Brasil de-
pois de a seleção vencer a Argentina por 85 x 65

na Espanha. O próximo adversário é a Sérvia.

SUPERESPORTES, CAPA
Cruzeiro empatacomFlueencerra1º turnosete
pontosà frentedoSãoPaulo SUPERESPORTES, PÁGINA 2

Gaspar Nóbrega/InovaFoto


