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  Made in
BRASÍLIA

Com apenas 0,1% do total exportado pelo Brasil, o Distrito Federal patina para decolar no mercado internacional. 
Algumas pequenas empresas brasilienses, porém, mostram que, com bons produtos, incentivos de políticas 
públicas e perseverança, as transações estrangeiras são possíveis. Conheça marcas da capital do país que 

estão presentes em vários lugares do mundo e outras que estão prontas para embarcar
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Polícia do DF 
fecha cerco 
a empresas 

do crime 
A Coordenação de Repressão às Drogas identificou um grupo empresarial responsável 

por lavar dinheiro de facções na capital do país. “É necessário atacar cada vez mais o 
patrimônio desses criminosos”, destaca Rogério Henrique, da Cord. “Ações integradas 

podem desestabilizar as estruturas dessas facções”, acrescenta o delegado Paulo Pereira.

Conheça histórias incríveis de aventureiros, como os praticantes de bungee jump
Flávio Laurindo e Ramon Salvador, que buscam muita emoção para suas vidas.
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12,5 milhões de contribuintes 
ainda não declararam à Receita

Mais diálogo e 
negócios com os 
Estados Unidos

Lula insiste em mudanças na ONU
No encontro do G7, o presidente brasileiro defende ampliação do Conselho de Segurança. 

Com Macron, discutiu a retomada de parceria sobre  a questão amazônica.

Ao Correio, a embaixadora 
brasileira em Washington 
destaca o interesse da Boeing 
em parcerias na área de 
combustíveis sustentáveis e 
defende mais mulheres em 
cargos de liderança.

Carlos Vieira/CB/DA Press
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 O corpo de Jorge Marino, morto 
na quinta-feira, será cremado, 
hoje, em Valparaíso. PÁGINA 15

Adeus ao embaixador 
do frevo na capital Mudanças climáticas 

ameaçam sítios 
arqueológicos
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Ciência

Luiz Carlos Azedo
O Brasil é pressionado pelos EUA para 

ficar a favor da Ucrânia. PÁGINA 4

Denise Rothenburg
Isnaldo Bulhões revisa MP que 

reestrutura o governo federal. PÁGINA 5

Ana Dubeux
O sentimento da perda de Joey, nosso 
cãozinho, amigo por 19 anos. PÁGINA 10

Ana Maria Campos
Ibaneis preocupado com reajuste para 

as forças de segurança. PÁGINA 14

Jane Godoy
Uma festa para os 75 anos da criação do 

Estado de Israel. PÁGINA 16

A adrenalina faz bem à saúde!

ENTREVISTA / Maria Luiza Viotti, diplomata

Botafogo vence
o Flu e segura 

a liderança

Xô, homofobia 
no futebol

Zelensky busca mais apoio dos países ricosNum jogo amarrado, o Alvinegro 
levou a melhor (1 x 0). No 

Morumbi, o São Paulo despachou 
o Vasco (3 x 0). De virada, o Galo 

venceu o Coritiba (2 x 1).
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Tem Brasília no 
exterior

Saiba mais sobre marcas 
e produtos do DF que 

ganham o mercado 
internacional com 

criatividade e qualidade.

Todo o encanto de 
Vera Fischer

Quadrilhas 
esquentam 
o São João

Em cartaz no Teatro Unip, a atriz de 
71 anos faz um balanço da carreira e 
critica a caretice da sociedade. PÁGINA 22

As competições 
dos grupos 
juninos agitam o 
DF. Coreografias 
e animação 
valem muito nos 
concursos.
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