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BruceGomlevsky
levaRenato

RussoàEsplanada

Oromantismode
Fábio Jr. toma
contadacapital

Boagastronomia
emSãoPaulo

Favascontadas

IndianaNomma
estádevolta

Sonsdanoite

Dias de rock e

motos!
OBrasíliaMotoWeek
começahoje, naGranja
doTorto,mas não é só o
barulhodasmáquinas
que opúblico vai escutar
por lá. Bandas como
Paralamas do Sucesso e
Blitz estarão presentes no
evento. Programa bacana
para toda a família!

Quemdeixouoscachorrossaírem?Quemdeixouoscachorrossaírem?
Moradores da 216 Norte e de outras quadras próximas têm programamarcado para todas as sextas-feiras: um happy hour de gente e cães. Segundo os
frequentadores, que se reúnemhá cerca de um ano emeio, o encontro semanal é uma forma divertida de conhecer vizinhos e fazer novas amizades. PÁGINA 22

PÁGINAS 7 A 9 E VISÃO DO CORREIO, 10

MercosulolhaaVenezuela
Grupo vai pedir, em cúpula em
Mendoza, na Argentina, que Nicolás
Maduro desista da ideia de convocar
uma nova Constituinte. PÁGINA 12

Tênis e velaparaintegrar
Projetos esportivos feitos nas duas
modalidades, no DF, chamama
atenção no trabalho com deficientes
físicos e intelectuais. PÁGINA 15

Aumento das alíquotas do PIS-Cofins começa a valer hoje e deve elevar em R$ 0,41 o preço
do litro do combustível nas bombas. Houve corrida ontem aos postos antes do reajuste

Gasolinabaratavai
ficarsónalembrança

MPprioriza
investigação
damortede
motorista
Núcleo de promotores do
Ministério Público promete
acompanhar de perto a

apuração do suposto suicídio
de Luís Cláudio Rodrigues,
encontradomorto numa cela

da DP de Sobradinho.
Segundo oMP, o fato de o caso
ter ocorrido numa delegacia é
“extremamente grave e

potencializa a importância
do esclarecimento.”

Em clima de tristeza e revolta,
familiares e amigos do

motorista participaram da
missa de 7º dia.

Morre Marco Aurélio
Garcia, assessor
de Lula e Dilma

Obituário

PÁGINA 2

Os próximos
capítulos da

guerra eleitoral
Faltam15meses para as

eleições,mas, diante da crise
política, partidos se antecipam
para testar a popularidade e a
capacidadedos candidatos.

A voz potente e pesada de Chester Bennington se calou. Pouco tempo depois de o grupo Link Park lançar o último disco,
Onemore light (Mais uma luz), o vocalista e ídolo do rock nos anos 2000 foi encontradomorto em casa, na Califórnia. PÁGINA 13

PÁGINA 6

Mais tratamento,
menosmortes

Serpaciente
éoremédio

emfarmácias
Usuários daunidade
dealto custoda 102

Sul, comodonaMaria
de JesusdaSilva,

reclamamde filas e
falta demedicamentos.

PÁGINA 20

Aids

Onúmero de vítimas
da doença caiu pela
metade nomundo
em 10 anos. A queda
é atribuída àmaior

difusão de
antirretrovirais.
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