
E no Dia dos Pais... CHICO

FERNANDO GABEIRA
Meu objetivo é investigar as mudanças em
nossa cabeça quando passamos a viver,
com frequência, os engarrafamentos.

Zeca Pagodinho, Regina Casé e Gilberto Gil estão
entre as personalidades que ilustraram pormais de
umavezacapadaRevistaOGLOBO,quecomemo-

ra umadécada. Edição especialmostra ainda como
estãodezpersonagensque chamaramaatençãono
Rio e também foramparar na capa, os sonhosde 20

cariocas para 2024, um ensaio que exalta a beleza
da cidade e uma crônica do domingo emque a pu-
blicação chegou aos leitores pela primeira vez.
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O bloqueio de bens pelo
Tribunal de Contas da União é
umamedida rara e difícil de ser
implementada por causa da
burocracia. No processo
referente à compra da Refinaria
de Pasadena, os ex-gestores da
Petrobras sequer foram
notificados da decisão, tomada
há 15 dias. PÁGINA 13

Bloqueio de
bens emperra
na burocracia

Pasadena

Perseguidos, fiéis de candomblé
e umbanda são quasemetade
das vítimas de casos de
discriminação registrados este
ano no Rio e acabam forçados a
se refugiaremnos terreiros,
como conta amãe de santo cuja
casa foi incendiada. PÁGINA 37

‘A casa de santo
virou quilombo’

Preconceito constante
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As 35 melhores empresas para
se trabalhar no Estado do Rio.

BOACHANCE

ROTINA QUE SATISFAZ

Aluguéis no Centro registram
valorização acima da média.

MORARBEM

UM BAIRRO EM ALTA

Fraudes com remédios
desafiam saúde pública
Irregularidades, como sobrepreço de até 10.000%, ocorrem em 23 capitais

Na segurança, outro tema

criticado pela população

empesquisas, índice de

homicídios aumentou

ELEIÇÕES 2014
_

Auditorias e fiscalizações do Ministé-
rio da Saúde feitas em 2013 e neste
ano flagraram irregularidades na dis-
tribuição demedicamentos em23 ca-
pitais, comodirecionamento de licita-
ções, sobrepreçode10.000%evendaa

mortos, enquanto doentes sofrem no
SUS à espera de remédios, contam
ALESSANDRA DUARTE e CAROLINA BE-
NEVIDES. Em maio, pesquisa da FGV
mostrou que 79% dos entrevistados
criticam a saúde pública, e 80% estão

descontentes com a segurança, outro
tema frequente na agenda eleitoral. O
governo pretendia reduzir pela meta-
de o índice de homicídios, mas esses
crimes subiram 10% em quatro anos,
segundo dados oficiais. PÁGINAS 3 a 9

No Rio, muito preso para pouco juiz
Apenas cincomagistrados, da única vara de execuções do estado, cuidamdas penas de 38mil detentos que se espalham
por 50 presídios. A estimativa é que 110mil processos estejamnessas poucasmãos, revelaCAIOBARRETTOBRISO. PÁGINA 14

MARTHA MEDEIROS
Frio, temporal e a surpresa do
meu pai na festa de aniversário
por que eu mais ansiava.

ARTUR XEXÉO
Nos meus 10 anos, havia

histórias do Mandrake, filme de
Zé Trindade e disco da Maysa.

PERFIL: 10, NOTA 10!
Jorge Perlingeiro, que incorporou
o bordão de Carlos Imperial,
anuncia aposentadoria da TV.

SEI LÁ, MIL COISAS
Poder de reinvenção é um traço
da revista exibido pelo mapa
astral feito por Claudia Lisboa.

10 DICAS DE BELEZA
Corte de cabelo, maquiagem,
creme: truques de profissionais
para rejuvenescer uma década.

ELIO GASPARI
DESCASO UNIVERSITÁRIO

Colunistas

Crise no ensino superior fica
fora de palanques. PÁGINA 12

GENTE BOA
TRIBUTO A ESCRITORES
Rio terá estátuas de João Ubaldo e
Clarice Lispector. SEGUNDO CADERNO

ANCELMO GOIS
AGENTE DUPLO
Surge prova de espiã do Dops
no PCB nos anos 50. PÁGINA 24

Técnico europeu
tem ‘vida longa’
PÁGINA 48

Futebol valorizado

DOMINGO

OGLOBO
DOMINGO, 10 DE AGOSTO DE 2014 ANO XC - Nº 29.588 IrineuMarinho (1876-1925) (1904-2003)RobertoMarinho RIO DE JANEIRO oglobo.com.br

Emília biografada

GALÃ EM
DOSE DUPLA

Novela e série
VIDA DE BONECA
A personagem de Monteiro Lobato tem
sua trajetória narrada em livro da
escritora cearense Socorro Acioli.
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rebu”, na Globo, Marcos Palmeira
estreia em série do Multishow,
no papel de um jornalista
envolvido com prostitutas.

Presidente Dilma Rousseff diz
que mudanças em perfis de
jornalistas na Wikipédia são
“inadmissíveis” e mobiliza
quatro órgãos do governo
para investigar o caso. PÁGINA 11

Dilma ordena
investigação

Perfis alterados
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