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EDUARDO VALENTE/ESTADÃO CONTEÚDO

De novo sem
jogar bem, o
Leão amarga
outra derrota
Pela quarta rodada do Brasileiro,
o Sport perdeu, ontem, por 1x0
para o Avaí, em Florianópolis, no
primeiro jogo de Vanderlei
Luxemburgo na competição.
Thomás (foto) entrou no segundo
tempo e foi elogiado pelo técnico.

JC+ Esportes 1 e 2

LEO MOTTA/JC IMAGEM

Julgamento no
TSE vai definir
futuro de Temer
Sessões no Tribunal Superior Eleitoral começam amanhã e podem ir até
a próxima quinta. Em pauta, cassação da chapa Dilma-Temer, que ocorre
em meio a novas denúncias contra o presidente da República.
Política 3

Apesar da violência, a sensação de pertencimento. Tema de hoje da
série de pesquisa qualitativa do Instituto Uninassau com eleitores da
periferia. Histórias como de Jaciane, do Córrego do Jenipapo. Política 2

FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM
DANNY LAWSON/AFP

Gosto de morar aqui...

Música contra o terror

Estado Islâmico assumiu
atentado do último sábado em
Londres. Em Manchester (foto)
show mobiliza artistas e o povo
contra o terror.
Internacional 5

JARDIM BOTÂNICO Abertura da Semana do Meio Ambiente. Cidades 6

Alívio para comerciantes
O Governo de Pernambuco vai adiar em até 60 dias o recolhimento do
ICMS para comerciantes de cidades atingidas pelas enchentes. Cidades 6

Home office
Cresce o número de brasileiros
que adotam o trabalho em casa
como alternativa de renda. E isso
não tem nada a ver com
“moleza”.
Economia 10

Toda segunda é dia de charge
animada na versão do JC para
internet: jc.com.br

CENTRAL DE
ATENDIMENTO AO LEITOR
(081) 3413.6100

Viva a tradição

ALEXANDRE BELEM/ACERVO JC IMAGEM

Charge

O cantor e compositor Silvério
Pessoa critica a
mercantilização do São João e
chama atenção para a riqueza da
tradição junina.
JC+Cultura 10

Efeito Joesley

Recife-Sapucaí

Bancos querem mais garantias
das empresas do Grupo J&F para
estender os prazos de pagamentos
de dívidas.
Economia 9

No seu próximo carnaval, a
Portela vai contar a saga dos
judeus que, saindo do Recife,
ajudaram a fundar NY. JC+Social1 6
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