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Desvalorização
do teatro na
década de 30
vira pesquisa

ALEXANDRE GONDIM/JC IMAGEM

Trabalho de mestrado do
pesquisador Leidson Ferraz aborda a
história do teatro do Recife no
período, conta como a época foi
propositalmente desvalorizada e
mostra a importância que teve para
o crescimento da cena
pernambucana.
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Para derrubar o invicto

Prazo para prestar contas ao Leão vai de 1º de março até 30 de abril, mas
programa declaratório pode ser baixado a partir de segunda. Ideal é juntar
toda a papelada para não ter problemas na hora de declarar.
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NÁUTICO/DIVULGAÇÃO
FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM

Sport conta com o atacante Rogério para tentar o que nenhuma equipe
conseguiu até agora no Pernambucano: derrotar o Vitória. JC+ Esportes 10

Prepare os
documentos:
vem aí o IR
Restauração de
prédio secular
MEC libera R$ 6 milhões para que obras de
requalificação do prédio da Faculdade de Direito do
Recife, paradas desde 2015, sejam retomadas. Cidades 9

Aflitos com grama nova
Gramado do tipo Bermuda chegou ontem, começa a ser plantado
hoje e é mais um passo para o Náutico voltar para casa. JC+ Esportes 11

Meirelles cogita Forças Armadas
disputa contra fazem operação
Michel Temer
em favelas
Ministro da Fazenda admitiu
que, para concorrer à presidência,
espera até “competição” contra
chefe de Estado.
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Em conjunto com as Polícias
Civil e Militar, grupo apreendeu
armas e catalogou moradores
em comunidades do Rio. Brasil 12

Conta de luz

Premiação

Assim como ocorreu em janeiro
e fevereiro, tarifa de março também
não terá cobrança adicional ao
consumidor.
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Reportagem multimídia sobre
educação sexual, do Portal NE10,
venceu categoria do Prêmio Andifes
de Jornalismo 2017.
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Brasil dos desalentados
IBGE aponta que País tem 4,3 milhões de pessoas
sem trabalho por não terem experiência, serem jovens

ou idosas. É o maior contingente desde que número
passou a ser contabilizado, em 2012.
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