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Brasil,umpaísemquea
gastançaégeneralizada

PRINCIPAL
AVENIDA DA
CIDADE PEDE
SOCORRO

Via que já foi o coração
comercial de Brasília

agoniza e vê, a cada mês,
mais lojas fechando as
portas devido à crise e ao
descaso do poder público.
Projetos de revitalização
não saem do papel.

Conheça um pouco das
pessoas e da história

da W3 Sul.

PÁGINAS 22 E 23

Enquantoobrasileiroeconomizaparasairdoaperto,asdespesasdoExecutivo,doLegislativoedoJudiciáriocontinuam
semfreio.AmanutençãodoCongressoNacional custa,por exemplo,R$1,16milhãoporhora aos cofres públicos

Todopoderaoaçaí!
Tenhaqualidadedevida

Pesquisa daUniversidade Federal do
Pará constata que a fruta, graças à
antocianina, combate o colesterol

LDL, que prejudica a saúde.

PÁGINAS 10 E 11

Aumentaonúmerode
atoresnegrosnatevê

Ainda precisa de muito avanço,
mas artistas afrodescendentes
começam a ganhar destaque em
séries brasileiras e americanas.

PÁGINAS 32 E 33

PÁGINA 2 A 4

Baladasparaos
jovens maisvividos
Interessadosnaqualidadedos serviços
eno conforto, os brasilienses com idade
acimade50anos sabembemoque
queremnahorade sedivertir. Confira!

DIVERSÃO& ARTE, CAPA

Areformatrabalhista
vaimudarasuavida
Saibamais sobre asnovas regrasquevão
regulamentar a relação entrepatrão e
empregado.Direitos antigos, comoFGTS
emulta rescisória, continuamvalendo.

TRABALHO, CAPA E PÁGINAS 2 A 5

Brechósvirtuais,
avelhamoda
deroupanova
Camisas estampadas, calças de
veludo, vestidos dos anos 1950 e
óculos psicodélicos estão entre os
produtos vintage oferecidos por
lojas de vendas on-line, como a de
Gabrielle Lobo (foto). Tendência
ganhacadavezmaisadeptosnopaís.

CAPA E PÁGINAS 20 A 25

Revista
doCORREIO

PCCseune
aoHezbollahno
tráficomundial

dearmas
Facçãocriminosabrasileira é
consideradaobraço latinoda
organizaçãoparamilitar

libanesa, segundoespecialistas.
Drogas tambémfazem parte
donegócioquemovimenta
principalmentea fronteira
brasileira comoParaguai.

A 14ª edição doBrasília CapitalMotoWeek,maior evento demotociclismo
daAmérica Latina, recebe gente de todos os cantos domundo, até do
Cazaquistão. Nos nove dias demuitamúsica do festival, são esperadas 750
mil pessoas. Assinantes doCorreio têm50%dedesconto na entrada e podem
conferir exposição demotos clássicas no estande do jornal.PÁGINAS 24 E 26

Nomundo
dasmotos!

PÁGINAS 6 E 7

Emseismeses naCasaBranca,
republicano acumula uma
série de trapalhadas, comoa
relação tumultuada coma
Rússia, e não consegue

cumprir a promessa de apagar
o legadodo antecessor.

Trumpnão esquece
Obama

PÁGINA 14PÁGINA 19

PÁGINA 8

Infraestrutura
Ferrovias terão
investimentosde
R$30bilhões

PÁGINA 11

Previdência
Brasileironão se
preparaparauma
boaaposentadoria
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