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Flamengo vence
no sufoco

Mesmo machucado, o zagueiro Léo Pereira fez 
um gol no finalzinho e deu vitória ao Rubro Negro 
diante do Corinthians (1 x 0). Em Porto Alegre, o 
Grêmio despachou o Internacional (3 x 1). PÁGINA 20

Setenta por cento dos presos 
que ficam à frente dos juízes são 

soltos no DF. Especialistas do meio 
jurídico criticam esse modelo, 
por considerar que criminosos 

voltam a cometer violações. Mas as 
audiências asseguram o direito ao 
preso e também auxiliam a reduzir 

a superlotação dos presídios.

Frequentadores, como o 

casal Alessandra Schmitt e 

Jimmy do Carmo, fizeram 

um piquenique para cobrar 

do GDF a regularização 

e ampliação da área no 

Lago Norte. Moradores do 

Setor O também querem 

um espaço urbano para 

a prática de esportes e de 

lazer na região.

Ao Correio, o empresário destaca que o governo federal precisa 
ampliar o diálogo com o agronegócio e entende que o 

vice-presidente Geraldo Alckmin pode ser esse interlocutor.

Em pronunciamento sobre a participação da 
cúpula do G7, o presidente afirmou que o colega  
Zelensky não compareceu à reunião bilateral. 
“É maior de idade, ele sabe o que faz”, destacou o 
petista. Antes de voltar da viagem a Tóquio, 
Lula se encontrou com Joe Biden.
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Reação às 
solturas em 
audiências 
de custódia

Dia bom
no Parque 
das Garças

Lula diz que nem 
Zelensky nem Putin 
querem a paz

EUA prometem mais armas 
e munição para a Ucrânia

Arcabouço fiscal 
pode ter alterações

Atenção ao setor produtivo

Comissão de Educação da CLDF busca 
saída para impasse com professores

Fiéis prestam homenagem ao frei João 
Benedito, morto na madrugada do dia 15

Cientistas suecos criam condutor 
de eletricidade feito de madeira

Tony Volpon, 
ex-diretor do BC, 
projeta queda da 
Selic a partir de 

setembro
PÁGINA 7
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Partidos do DF tentam 
blindar Fundo Constitucional

Reunião com 13 legendas, marcada pelo presidente regional do PSD, Paulo Octávio, busca estratégia 
para evitar o congelamento do Fundo. Ibaneis Rocha se mostra preocupado com mudança nas regras

PÁGINA 14

Vergonha! 
O racismo não deixa 
Vinicius Junior brilhar. 
No jogo entre Valencia 
e Real Madrid, o 
atacante foi insultado 
com gritos de “macaco” 

Carlos Vieira/CB/DA Press

 Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

AFP

Ricardo Stuckert/PR     

A vice-presidente do PT, Rosilene 
Corrêa, é a entrevistada de hoje, 
às 13h20, no programa CB.Poder, 
uma parceria com a TV Brasília.

CB.Poder

Entrevista / João Doria, ex-governador


