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Do amor

àgastronomia

Asmaravilhas do
verãoemBrasília

Programas comandados
pelo chef Erick Jacquin e por
Fernanda Lima se destacam
como estreias da semana.

TV+, PÁGINA 7

Acobrançaparaqueapresidentedo
STF,CármenLúcia, preenchaomais
rapidamentepossível a vagaaberta
comamortedeTeoriZavascki em
acidentedeavião seelevou. Juristas
defendemonomedeEdsonFachin,
que ficaria responsávelpela
relatoriadosprocessosdaLava-Jato.
OpresidenteMichelTemerafirma
que só indicaránovoministro
depoisdeacertodoSupremo.
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BenefíciosdoINSSvão
alémdaaposentadoria
DiantedoprojetodereformadaPrevidênciaSocialqueestánoCon-
gresso,muitos brasileiros vêmperguntando se vale a pena contri-
buir para o InstitutoNacional do Seguro Social. Na avaliaçãode es-
pecialistas, a respostaé sim.Agrandemaioriadaspessoasolhapara

o INSSpensandoapenasnoquantoreceberáapósse retirardomer-
cadode trabalho.Mas o sistemaprevidenciário oferecemuitos ou-
tros benefícios, que não são pagos por nenhum seguro privado.
Alista incluipensãopormorte,auxílio-doença,salário-maternidade,

auxílio-acidente. “A Previdência tem umpapel fundamental, que
é assegurar rendaparapessoasqueperdemacapacidadedegerá-
la, seja por doença, seja por idade avançada. Isso evita que a pes-
soa caia napobreza”, diz RogérioNagamine, pesquisador do Ipea.
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SAIBA OS SEUS DIREITOS

Revista

A cidade oferece diversas opções
para se divertir nesse período.
MayumeKanegae, por exemplo,
prefere fugir da rotina emhotéis.
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Enterrocom
honrasmilitares

Pressão para
substituto de
Teori deixa
STF em alerta

Sob forte comoção, foi enterrado ontem,
emPorto Alegre, o corpo doministro
Teori Zavascki. As suspeitas em relação
ao acidente que omatou continuam.
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Projetospolêmicos
semprazonoSTF
Não é só a Lava-Jato que está em
suspenso. Decisões importantes,
como a que garante remédios gratuitos,
dependem, agora, de novo relator.
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Trumpinicia
mandatosob
fortetensão
Noprimeirodiado republicano

comopresidentedosEUA,protestos
reunirammilhõesdepessoas

em70países.Movimentocontrao
magnata foi lideradopormulheres.
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Orenascimento
daChapecoense

Emdiadehomenagens às vítimasdo
desastre aéreo,Chape entra emcampo
pelaprimeira vez comonovoelenco.

SUPERESPORTES, PÁGINA 19

Idiomas bons
paraacabeça

Estudoapontaque falarmaisde
uma língua, como fazocasalHarye
Margot, ajudaaprevinirAlzheimer.
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Escolha
a sua
fantasia!
Comprar, alugarou fazer
comoGabriellaBuzzia,
quemontaopróprio
figurino?Confiradicas
criativaspara serquem
vocêquisernocarnaval.
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Revista
doCORREIO

Ana Rayssa/Esp. CB/D.A. Press Minervino Junior/CB/D.A. Press
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