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A corrida dos aplicativos __ A30 e A31

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 )

Fim de semana

Edição de hoje

3 CADERNOS – 60 páginas

estadão.com.br

‘O Outono da 
Idade Média’

Brasileiro quer 
trabalho flexível

Um êxito editorial
volta a ser publicado

aliás  __ C6 e C7 E&N __ B1 e B2

Equilíbrio com vida 
pessoal é nova meta

Pedro S. Malan __ A4

J. R. Guzzo __ A14

TEM GENTE POR AÍ QUE VAI FICAR COM MUITA
DIFICULDADE PARA DORMIR.

VEJA NAS PÁGINAS 5, 6 E 7.

Notas e Informações __ A3Em busca da
batida perfeita 

O roteirista Ulisses Oliveira; audiófilos não poupam gastos com aparelhos para escutar música da forma mais pura possível. __  C1 e C4

WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Prova de velocidade
Disputa agora é para saber quem 

entrega antes ao consumidor

Crime extraiu toneladas de 
ouro de reserva indígena no PA

Exigência  __ A25

Barroso torna
passaporte da
vacina obrigatório 
para entrar no País
Ministro do  STF menciona 
gravidade da pandemia e “au-
toridades negacionistas”. 

Justiça __ A10

Tribunais anulam 
277 anos de
condenações
por corrupção
Maioria das decisões  revoga-
das refere-se a processos da La-
va Jato conduzidos por Moro.

Eventual reeleição
provoca angústia

‘Função social’ não dá 
licença para invasões 
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Número de crianças fora da 
escola revela consequências 
da forma como o governo li-
dou com a pandemia. 

Tragédia anunciada 
na Educação

Investigações  da  Polícia  
Federal apontaram que, 
durante anos, uma orga-
nização  criminosa  reti-

rou toneladas de ouro do sub-
solo da terra indígena Kayapó, 
no sul do Pará, e dominou toda 

a cadeia do negócio ilegal,  da 
abertura e exploração dos ga-
rimpos aos esquemas de lava-
gem do dinheiro e a venda do 
produto  no  Brasil  e  no  exte-
rior, informa André Borges. O 
Estadão teve acesso ao relató-

rio da Operação Terra Desola-
ta. A rede envolvia dezenas de 
empresas ligadas ao comércio 
de metais, cooperativas de ou-
ro,  funcionários  fantasmas  e  
empresas  sem  qualquer  rela-
ção com o setor, como uma bar-

bearia  na  cidade  de  Limeira  
(SP), que movimentou, em 11 
meses, mais de R$ 12 milhões. 
Entre todos os investigados, se 
destaca a atuação dos irmãos 
Arlan Monteiro de Almeida e 
Hailton Monteiro de Almeida.

Organização dominou do garimpo à venda do metal no exterior

Mineração ilegal  __ A23

Bife cultivado em laboratório 
ainda luta para ser suculento 

Tornados deixam mais
de 70 mortos nos EUA

Indústria alimentícia __ A24 

Destruição fora de época __ A19
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