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Querumo
devo seguir?
Coaching e programação
neurolinguística estão entre as
estratégias para a satisfação
pessoal e o sucesso na profissão.

CAPA E PÁGINAS 20 A 25

Friends, a escolhida do leitor!
Série é a preferida em votação
do TV+. Conheça detalhes da
amizade entre Phoebe, Rache,
Monica, Chandler, Ross e Joey.

CAPA E PÁGINAS 2 E 3

Músicosdanoite
resistemnacidade

Apesar da crise e do
rigor da Lei do Silêncio,
artistas mantêm viva a

vocação musical de Brasília.
Confira vídeo com

interpretações exclusivas.

DIVERSÃO&ARTE, CAPA

AquedadebraçoentreopresidentedoSenado,RenanCalheiros, eoSupremoTribunalFederalprovocouestragos,mas serviude

alerta contra o empoderamento exagerado de instituições comooMinistério Público ou o Judiciário, de acordo comoministro

GilmarMendes. “Me parece que as decisões que o Supremo tem tomadomonocraticamente são uma clara violação à lei”, diz o

magistrado, que acrescenta: “Embora cada ministro tenha uma carga de poder imenso, o que importa é a instituição, o

colegiado.Quandoatuamoscomose fôssemosseresúnicoseonipresentes, causamosproblemas institucionais graves”. Sobreas

10medidas de combate à corrupção propostas por procuradores integrantes da Lava-Jato, oministro considera que o texto

aprovadonaCâmara colocava em risco a instituição dohabeas corpus, que já vemsendo concedido de forma rara na Lava-Jato.

“É bom que o cidadão saiba que, quando o juiz temmedo de conceder habeas corpus, o seu direito está sendo ameaçado.”

“JuizdoSTFnão
podeviolarregras”

» ANA DUBEUX, DENISE ROTHENBURG, LEONARDO CAVALCANTI E PAULO DE TARSO LYRA

ENTREVISTA GilmarMendes

PÁGINA

PÁGINA 23

Confira
vídeos
especiais
no tablet e
no site do
CORREIO

REPORTAGENS ESPECIAIS

AEMOÇÃODOREENCONTRO
Durante gravação de um vídeo, policial militar e

saxofonista Carlos Gontijo se surpreende ao rever, depois
de 10 anos, o primo Léo Carcará, hoje músico de rua .

ENTREVISTA //Leonardo deMeloGadelha
Precisamosdiscutir

aPrevidência
Presidente do INSSdestaca que oCongresso
é o foro adequadopara definir asmudanças
necessárias nas aposentadorias. “A sociedade
amadureceucomessedebate”, afirma. PÁGINAS 8 E 9

Helio Montferre/Esp.CB/D.A Press

Luís Nova/Esp. CB/D.A Press

Marcelo Camargo/Agencia Brasil

Ed Alves/CB/D.A Press Minervino Junior/CB/D.A Press

Revista
doCORREIO

Planaltoadota
cautela sobre
Odebrecht

Delaçãopremiadadediretor
daempreiteiradeixaogoverno
apreensivo,masaordemé
aguardarodesdobramento

das investigações.

PÁGINA 4

Ahistóriado
paíspassa

porLuziânia
Ovaqueiro JoãoTeixeira tem

causosparacontarnaFazenda
doTacho, localpreservado

comoseaindafosseoséculo19.

PÁGINAS 24 E 25

AEuropaquer
conquistar
nosso torcedor
Times investempesadoe já
ameaçamvendadecamisasde
clubesnacionais.Veja tambémtudo
sobreaúltima rodadadoBrasileirão.

SUPERESPORTES, PÁGINAS 17 A 20

Competência
emdetrimento
daaparência

Omercadode trabalhoainda
semostra extremamente
preconceituosodiantede
pessoas comvisuais

considerados foradospadrões.

TRABALHO, PÁGINAS 2 E 3

PÁGINA21

Pazno trânsito
Ciclistas encaram a
morte diante do
desrespeito e da
falta de ciclovias.

PÁGINA23

Tragédia
Dois irmãos são
encontrados

carbonizados dentro de
casa em Ceilândia.

PÁGINA28

Terremotos
Nos últimos 16 anos,
tremores de terra são
constantes em cidades

próximas ao DF.


