
A Fundo __ C8 a C11

Kissinger, 100 anos
Ex-secretário de Estado fala sobre 

guerra e relação entre superpotências

Tempo em SPC2. Cultura & Comportamento, A fundo

Destacar BE. Bem-estar 

Caderno A. Opinião, Política, Internacional, Metrópole, Saúde, 

Esportes, Para fechar...  E&N.  Destacar Economia & Negócios 

BEM-ESTAR  Alerta  __ D4 e D5

12° Mín. 25° Máx.

estadão.com.br
F U N D A D O  E M  1 8 7 5  

J U L I O  M E S Q U I T A  ( 1 8 6 2 — 1 9 2 7 )

Nos bastidores
da DreamWorks

Edemar Cid Ferreira 
sonha reaver fortuna

Ex-banqueiro anda de
HB2O e paga aluguel 

Reconstrução da Educação __ A21

Alfabetização
avançada depende 
de política pública 
e professores
Número de crianças brasilei-
ras com dificuldades para ler 
e escrever dobrou em 2 anos.

Fim de semana

Edição de hoje

4 CADERNOS – 64 páginas

Mostra traz histórias 
como a de Shrek 

Sérgio Augusto __ C12

Notas e Informações __ A3

C2  __ C1

Fernando Reinach __ A25

Enquanto  aguarda  
resposta do Ibama 
ao pedido de recon-
sideração da negati-

va de exploração de petróleo 
na foz do Amazonas, a Petro-
bras  iniciou  os  procedimen-
tos para  retirar  a  sonda  que  
mantém na Margem Equato-
rial,  informou ao  Estadão  o 
presidente  da  estatal,  Jean  
Paul Prates. Ele diz que ainda 
faz esforços para obter a licen-

ça de exploração. “É uma chan-
ce de ouro que se perde”, afir-
mou. “Nós temos também a 
possibilidade de voltar a nos 
internacionalizar  um  pouco  
em relação à Guiana, em rela-
ção a outros lugares.  Talvez, 
diante da impossibilidade de 
furar na foz, a gente possa tes-
tar alguma coisa na Guiana e 
Suriname. A pena é  que lá a  
gente vai ser mais um, aqui a 
gente é a estatal do pedaço.”

Petrobras inicia 
retirada de
sonda da foz
do Amazonas e 
mira Guiana

TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

E&N __ B10

Afinal, o que é 
a inteligência?

Ignorância, 
a raiz de todos os males

Arcabouço frouxo
já de saída

E&N Arcabouço __ B2

Mercado não chega 
à conta da receita 
do governo, afirma 
Mansueto Almeida
Ex-secretário  do  Tesouro  
disse ao Estadão que inicia-
tiva privada tem projeção di-
ferente sobre a arrecadação. 

Coluna do Estadão __ A2

Fareed Zakaria __ A18

Após veto do Ibama, Prates 
defende exploração na área; 
‘Uma chance de ouro se perde’

Entrevista: Jean Paul Prates __ A8 e A9 

Produto promete emagrecimento e beleza, mas pode gerar 
problemas colaterais, como ocorreu com a cantora Flay

Estética 
Chip da beleza. E do risco
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Documento  __ A24

Nova identidade não 
indicará sexo nem
vai diferenciar nome 
social e de registro 
Carteira de Identidade Nacio-
nal,  substituta  do  RG,  deve  
ser emitida a partir de junho. 

E&N Atividade econômica  __ B1

Agro, serviços e varejo vão bem 
e melhoram projeção do PIB
O Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br), prévia do 
PIB, avançou 2,41% no primeiro trimestre. Os números da eco-
nomia melhores do que o esperado estão levando bancos e con-
sultorias a projetar crescimento do PIB entre 1,5% e 2% no ano. 

E&N Concessão  no  RN __ B4

Empresa suíça
arremata aeroporto 
potiguar por
R$ 320 milhões
No primeiro leilão do governo 
Lula, Zurich Airport paga 41% 
de ágio e fica com Aeroporto 
de São Gonçalo do Amarante. 

Bolsonaro barra
candidatura de Flávio

A correta, mas injusta
eleição turca
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