
Trêspaísesretiram
embargoàcarne

Depois de ouvirem informações técnicas,

China, Chile e Egito anunciam que

voltarão a comprar o produto brasileiro,

mas que vãomanter restrições aos

21 frigoríficos sob investigação. Perda

de credibilidade após ação da PF, porém,

continua a ameaçar as exportações.

PÁGINAS 7 E 9

Elas lutaram contra o diagnóstico do câncer demama, ganharama guerra e agora recuperama saúde
e a autoestima pormeio da canoagem. São 22mulheres que fazemparte do projeto Canomama.
Guerreiras, driblam os traumas emocionais deixados pela doença combraçadas fortes no Lago Paranoá.
PÁGINA 20 EVÍDEONOTABLETENOSITEDO CCOORRRREEIIOO

Obarco das
vencedoras

VAICONTRATAR?
FAÇA A

ESCOLHACERTA
Especialistas dão

dicas de como
selecionar os
funcionários,

decisão fundamental
para garantir a
produtividade

da equipe.

TRABALHO, CAPAE
PÁGINAS2E3

GGuuiiaappaarraannããooaaddiiaarr
mmaaiissaa ccoonnttaaddoo IIRR
O Leão espera, mas não muito. Se ainda não

fez sua declaração, veja o que precisa saber

para preencher corretamente o documento.

Uma saída é recorrer a um contador. Abílio

Gonçalves (foto) vai auxiliar, em sua empresa

familiar, 700 contribuintes.

SUPLEMENTOESPECIAL

CORREIOBRAZILIENSE
www.correiobraziliense.com.br
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“Políticoscomforoficarão
impunessenadamudar”

»» EEDDUUAARRDDOOMMIILLIITTÃÃOO »» LLEEOONNAARRDDOO CCAAVVAALLCCAANNTTII »» NNAATTÁÁLLIIAA LLAAMMBBEERRTT

Ementrevista aoCorreio, o coordenador da força-tarefa da Lava-Jato, DeltanDallagnol, defende uma redução drástica no foro privilegiado, entre

outras ações, para garantir a punição dos crimes de colarinho branco.Oprocurador acredita que os ataques à operação serão intensificados pela

classepolíticaequeacontinuidadedas investigaçõesdependedoapoiodapopulação.“Aspessoasprecisamrespirar fundo, recuperarasenergiase

nãoperder a capacidadede se indignar, porqueoenfrentamentodacorrupção relacionadoàLava-Jatonãochegounemaomeiode suahistória.”

PPÁÁGGIINNAASS 22 EE 33

Entrevista//DeltanDallagnol

Ummundodebrinquedo
Depois de passar porRio e São
Paulo,exposiçãodo artista

NathanSawaya chega aBrasília
com82 esculturas de Lego.

DIVERSÃO& ARTE, CAPA

Bate-papocomatores
Programasde entrevista, como
os de LázaroRamos,Fernanda
Souza eTatáWerneck, fazem
sucesso pelo bomconteúdo.

TV+, CAPA E PÁGINAS 2 E 3

Clássico cariocanoMané
Vascoentraemcampohoje,às18h30,buscandoaquebrade
umtabu:vencerpelaprimeiravezoFlamengoemterras
candangasdesdequeonovoestádiofoi inaugurado.

OatacanteLuisFabianoéagrandeapostadocruz-maltino.

PÁGINA 15

AngelaMoizés eCarlos
Rodrigues sãocasados,mas
nãocompartilhamomesmo
quarto.Uma licençapara
tornaraconvivênciamais
harmoniosa.Novosarranjos,
que incluem viver sob tetos
diferentes,podemdarcerto.

Oamor sem
fronteira,mas
com limite

REVISTA DO CORREIO, PÁGINAS 20 A 25

Elesnãosãoapenas fofos
Livroquereúneestudoscientíficossobre
cãesmostraque eles são seresmuito
mais complexosdoque se imagina.

PÁGINA 24

PÁGINA 17 EVÍDEONOTABLETENOSITEDO CCOORRRREEIIOO

Mais ricos
concentramo

consumodeágua
Lago Sul, Plano Piloto, ParkWay e Lago
Norte representamapenas 38%da

população deCeilândia,mas gastamo
dobro da água usada namaior cidade
doDF. Apenas nove das 31 regiões
administrativas cumprema

recomendação daOMS, que considera
suficientes 100 litros/dia por pessoa.

EIXO CAPITAL, PÁGINA 18

Transporte suspeito
Correio temacessoàdelação
doadvogadoSashaReck,
acusadoem13açõesnoDF

PÁGINA 12

Direitos iguais
Umnovo tempopara as

mulheres sauditas:duas vão
assumir cargos estratégicos
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