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Umcarnavalcomo
Brasílianuncaviu!

Os números são superlativos, dignos das gran-
des capitais da folia. Até a próxima quarta-feira,
calcula-se que 1,9 milhão de pessoas ocuparão
às ruas em pelo menos 118 eventos, segundo o
GDF, que convocou 10 mil homens e mulheres

para a segurança. A economia da cidade deve
movimentar R$ 500milhões.Mas, como o carna-
val nãoéumaciência exata, osnúmeros sozinhos
não farão desta amaior festa do DF de todos os
tempos. Será a alegria de foliões comoAndressa e

Victor (foto) que garantirá o sucesso. Eles esco-
lheramontemas fantasias, em lojas lotadas, e vão
brincarosquatrodiasnacapital, que, democrati-
camente, abre espaço para todos os ritmos. O
Correio traz hoje uma edição especial com tudo

sobre os blocos, os primeiros desfiles (de onteme
de hoje) e até uma entrevista comRobertinho de
Recife, omúsico que inspirou o Babydoll de Ny-
lon, bloco que sai amanhã. Confira a nossa co-
bertura tambémno site e nas redes sociais.

Eocampeãoé...
Escolhaomelhorbloco

O voto popular pela internet e
uma comissão do CCoorrrreeiioo
vão escolher os destaques
dos desfiles de rua deste ano

em todo o DF.

Bandeirabranca
Zezénãovemesteano

O cronista Paulo Pestana
mostra que o politicamente
correto chegou com força ao

carnaval de 2017. Todo
cuidado é pouco...

Folia?Eunão!
Asopções longeda festa

Meditação com o líder
espiritual Sri Prem Baba e
passeios por cachoeiras e

balneários garantem a paz no
feriado prolongado.

É melhor ser ateu
do que hipócrita,

afirma o papa

Comprovante do
IRdedomésticos
Oempregadorpoderá
baixar odocumento

diretamentenapáginado
e-Social caso, no ano
passado, tenha retido
impostode rendade

empregadoque recebeu
salário acimadeR$1.903,98.

PÁGINA 8

PÁGINAS 6, 17 , 22 E CADERNO DIVIRTA-SEMAIS

Serraglio vai
paraaJustiça

Deolhonoapoioàsreformas
noCongresso,Temernomeia
paraministérioodeputado
doPMDBqueatuoucomo
relatornaCPIqueprecedeu
omensalão.AloysioNunesé
omaiscotadoparasubstituir

SerranoItamaraty.

PÁGINAS 2 E 3

Brasileiros têm
medodeTrump
Acruzada contra os
imigrantespreocupaa

comunidadebrasileiranos
EUA.Advogados afirmam
queamaior ameaçade

deportação éparaquemse
mudouhámenosdedois
anospara aquelepaís.

PÁGINA 12

OMS:Brasiléopaís
maisdepressivoda
AméricaLatina

Onúmerodepessoasque sofremcomadoençano
país chega a 11,5milhões, ou5,8%dapopulação.
O índice está acimadamédiamundial, de 4,4%.
Segundo levantamentodaOMS, adepressão é
mais comumentre asmulheres e éuma
dasmaiores causasde suicídio. PÁGINA 14

Emsermãode improviso,Francisco fustigouos
setoresmaisconservadoresda Igreja.Opontífice
criticouos fiéisque levamuma“vidadupla”.

Elemencionouaquelesqueexploramotrabalho
esãocorruptos,massedizemcatólicosevãoà

missa regularmente.PÁGINA 13

Carlos Vieira/CB/D.A Press

Cristia
no Gom

es/CB/
D.A Pre

ss

Comer,
beber,sambar!

Bares e restaurantes prepararam drinques,
tira-gostos e pratos especiais para este carnaval.

Quem ficar em casa também terá excelentes
opções pelo delivery. Confira as dicas do CCoorrrreeiioo.


