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VicentePireséopróximo
nalistadaregularização
ComonoVilledeMontagne,osmoradoresdaantigacolôniaagrícola terãoprioridadenaaquisiçãode terrenos.Venda
começarápeloTrecho3,pertodo JóqueiClube,no fimdesetembro.População temequepreço fiquemuitoalto. PÁGINA21

MARIAPAULA

Cronista sugere um roteiro especial para você
aproveitar as férias de inverno e, de quebra,
curtir o que Brasília tem de melhor a oferecer.
REVISTA, PÁGINA 37A jornada da primeira — e única

— transexual das Forças
Armadas do Brasil chega às
telonasem2018.Dezanosdepois
de a Justiça lhe dar o direito de
pertencer ao sexo feminino,
ela ainda luta para voltar à
Aeronáutica,de onde foi
aposentada,contra a vontade,
porcontadamudançadegênero.

PÁGINA 28

MichaelJackson,umreiimortalizado
Oito anos depois da
partida precoce do astro,
a obra dele permanece
viva, tanto para os fãs
quanto para o mercado.
E continua a influenciar
e inspirar gerações.

DIVERSÃO& ARTE, CAPA
DIVERSÃO&ARTE,
PÁGINA 4

Quandoa internetéodivã
Falta de tempo e medo de
expor problemas íntimos
cara a cara têm levado
muita gente a recorrer a
terapias holísticas pela
web.Uma promessa de
cura para a alma.
REVISTA, PÁGINAS 20 A 25

Enquanto isso, numa
quadrilha de Brasília:
—Olha apolícia!
Émentira!

Históriadacabo
MariaLuiza
vaivirar filme
» RENATOALVES
»MARCELOABREU
ESPECIAL PARAO CCOORRRREEIIOO

» ALESSANDRAMODZELESKI / ESPECIAL PARAO CCOORRRREEIIOO
» RENATOSOUZA

Facção criminosa, nascida emSãoPaulo—eque, de
dentro das prisões, desafia as autoridades brasileiras—,
avança as fronteiras e promove audaciosos assaltos.

PÁGINAS 6 E 7

PCClevaterrorapaíses
vizinhose“compra”
militaresnoParaguai

“Éprecisoprovas
muitorobustas”
»» DDEENNIISSEE RROOTTHHEENNBBUURRGG
»» PPAAUULLOO DDEE TTAARRSSOO LLYYRRAA

Ministro vê exagero emacusações
aTemer, diz que“qualquer governo
sangra”,mas não enxerga soluções
a curto prazo e defende reformas
para opaís não sucumbir. PÁGINA 2

Obrasiliensequecriou asas
Vanáaprendeua ser goleironumcampode terra em
Planaltina. SaiudoBrasil pelaportados fundosehoje,
aos26anos,éumdosmelhores jogadoresdoCampeonato
Português. Ele está cotadopara substituir Casillas,

umcampeãodomundo, no tradicional Porto. PÁGINA 18

Os dias frios
são bons para...

»MÔNICA IZAGUIRRE/ ESPECIAL PARAO CCOORRRREEIIOO
» ALESSANDRAAZEVEDOERENATOSOUZA

Número de pobres no país cresce pelo segundo ano
seguido, depois de uma década de redução. De 2015
a 2016,mais 5,9milhões de pessoas engrossaram
o cordão da pobreza. Lauana, o filho, amãe e a avó
vivem semperspectiva demelhora. PÁGINAS8A10

Nas garras da
pobreza

FALA,Zé

Entrevista//MoreiraFranco

Carlos Vieira/CB/D.A Press

PÁGINA 5

OOddeessccoonnttrroolleeddee
FábioAssunção
Embriagado, ator se envolve
embriga durante festa junina
no sertão pernambucano,
agride policiais, quebra vidro
de camburão e é preso.

Reprodução/Internet

TRABALHO, CAPA E PÁGINAS 2 E 3

VVeessttiiddaappaarraa
osucesso
Oautoconhecimentoéachave
paraconstruiruma imagem
positivanoambientede

trabalho.LetíciaGomesnão
titubeou: inovounovisual após
recebercríticasdecolega.

Lanna Silveira/Esp. CB/D.A Press
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