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queoex-deputado
((aaiinnddaa))nãoescreveu

» EDUARDOMILITÃO

Foradopoder, o ex-presidentedaCâmaraEduardoCunha (PMDB-RJ) prometeuescreverum livro emquecontaria osbastidoresdo impeachmentde
DilmaRousseff, aex-presidentequeeleajudouaderrubaremmeioà tormentaque tambémsofria.CombaseeminvestigaçõesdaOperaçãoLava-Jato,
deadvogadosedoprópriopolítico,oCorreioescreveosprimeiroscapítulosdeumlivrosobreopodereosnegóciosdodeputadoafastadodomandato
pelo STF, cassado pelos próprios colegas e preso por ordemdo juiz SérgioMoro. O primeiro capítulo descreve a saga da cobrança de uma dívida
milionáriadepropinaencampadaporCunha.Adefesadele,porém,alegaqueumrastreamentodecelularescomprovariaa inocênciadoex-deputado.

PPÁÁGGIINNAASS 22 EE 33

Nossamemóriaé
umaobracoletiva
Estocamos tudo na “nuvem”.
Antes dessa invenção, porém, os
amigos eram nosso HD externo.
Irismar,Waldélia e Raquel,
por exemplo, compartilham
muitas lembranças.

REVISTA DO CORREIO, PÁGINAS 22 A 27
E VÍDEO NO SITE DO CCOORRRREEIIOO

Estrelasemapuros
O reality show Desafio

celebridades estreia com
alto nível de adrenalina.

TV+, PÁGINA 5

Perfeiçãonãobasta
A obsessão por detalhes pode ter
impactonegativonavidaprofissional,
pois atrapalha a produtividade.
TRABALHO&FORMAÇÃO,CAPAEPÁGINAS2E3

Apolíticadohumor
O cartunista norte-americano Rick McKee faz
graça todos os dias com Hillary Clinton e Donald
Trump. Ele falou com exclusividade ao CCoorrrreeiioo.
DIVERSÃO& ARTE, PÁGINA 3 E VÍDEO NO SITE DO CCOORRRREEIIOO

Entrandonalinha
Perspectiva de casamento inibe
comportamentos de risco entre
os jovens, dizem pesquisadores.
PÁGINA 17

PÁGINA 21

Outubro
emBrasília
precisaser
maisrosa
ODF é a quarta unidade da
Federação commais casos de
câncer demama. E a estrutura
oficial para identificar a
doença é precária. Dos 12

mamógrafos da rede pública,
apenas um funciona. Na fila do
exame, há 8,5mil pessoas.

PÁGINA8EVÍDEONOSITEDO CCOORRRREEIIOO

Processospor
assédiomoral
avançamno

serviçopúblico
Dados da CGU revelam que,
somente em 2016, foram

instaurados 118
procedimentos disciplinares
por abuso psicológico no
ambiente de trabalho—
o que equivale a uma

denúncia a cada 55 horas.

PÁGINA 9

Seubolso
Investidores maduros
tendem a se dar bem
no mercado de ações

Planejamento
urbano faz bem
Estudo inédito mostra relação
entre bom funcionamento das
cidades e saúde da população.
Principal ganho está relacionado

à redução de trânsito, que
impacta na qualidade do ar e

afasta o sedentarismo.

PÁGINA 16

Ofutebol
volta para casa

Depois de 322 dias, o
Campeonato Brasileiro revê o
Maracanã. Estádio recebe hoje

Flamengo x Corinthians,
confronto das duasmaiores
torcidas do país, em jogo com

expectativa de 70mil torcedores.

PÁGINA 20

Hillary
toma a dianteira
Pela primeira vez desde o início
da corrida eleitoral nos EUA,
a candidatura democrata
aparece com folga nas

intenções de votos. Rejeição
a Trump é sentida até em
redutos republicanos.

PÁGINA 14

ESQUELETOS
ASSOMBRAM
QUEMVIVE
NACIDADE
Construções abandonadas tendem a se
tornar pontos de criminalidade, acúmulo
de lixo e proliferação de ratos e insetos.
Há diversos exemplos insalubres em
Brasília, apesar da pouca idade da capital.
Chique em outros tempos, a Academia de
Tênis (alto) definha a olhos vistos à espera
de uma solução. Desativado há cinco anos,
após falir, o Hospital São Braz também
assusta moradores da Asa Sul.
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