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Eacidadeficou

amarela
Em um dos períodos mais críticos da seca em Brasília, os ipês ajudam
a embelezar a paisagem com suas flores amarelas. Quem passa pelas
árvores não resiste e faz questão de fotografar tamanha beleza.
O CCoorrrreeiioo continua com a campanha #MissãoIpê no Instagram, em
busca dos melhores cliques para divulgá-los no perfil e no site do jornal.
PÁGINA 26. SAIBA COMOTER SUA FOTO PUBLICADANO CCOORRRREEIIOO
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“OPTestáameaçadode extinção”
Ex-prefeitodeSãoPauloafirmaque, comoavançodaLava-Jatoeocrescimentodaoposição,opartidoprecisa terumcandidatoàPresidênciasoboriscode

perdera força. “Oqueouçonabasedalegendaéqueagente temqueterumcandidatoparasereerguer.TemqueserdoPT”,enfatiza. PPÁÁGGIINNAA 22

Afamílianoapertoeo
governonagastança

Arrocho e desemprego atormentam a vida dos
brasileiros. Onúmero de desempregados chega a
13,4milhões.OCorreio contahistórias depessoas

que vivemno sufocopara fechar omês, enquanto
o governo federal continua a esbanjar dinheiro.
AgoraqueroavaldoCongressoNacionalparaacu-

mular sete anos seguidos de deficit público. O
rombochegaaR$813,7bilhões, entre 2014e2020,
ano, segundo especialistas, emque adívidapúbli-

ca poderá atingir até 92,8% do Produto Interno
Brutodo país .Se tudocorrerbem,sóem2024asi-
tuaçãopoderámelhorar. PÁGINAS 7 E 8

AArrtteessããooss
ddee óóccuullooss
GGuussttaavvoo FFaabbrriinnoo ((EE)) eeBBrriiccee
FFiilliiaattrree ccrriiaamm ppeeççaass ffeeiittaass ààmmããoo
ee ccoonncclluuííddaass ccoomm aajjuuddaa ddee
ssooffttwwaarreess eemm qquuee oo ddeessiiggnn ee aa
dduurraabbiilliiddaaddee ssee ddeessttaaccaamm..
CAPA EPÁGINAS 20 A 25

A americana This is us, indicada a
nove categorias do Emmy, e a

brasileira Perrengue tratam da barra
pesada que é o cotidiano.
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Supremacia,
cara pálida?
Posição ambígua de
Trump aumenta tensão
nos EUA. EmBoston,
40 mil pessoas foram
às ruas emprotestos a
favor e contra o
racismo. PÁGINA 12

Espanha
em alerta total
Polícia procuramentor
do atentado que
deixou 14mortos em
Barcelona. Segurança
nas fronteiras é
reforçada. PÁGINA 13
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PÁGINA 15

Timão cai
dentro de casa
Depois de 34 jogos
semperder,

Corinthians, de
Rodriguinho, é
surpreendidopelo
Vitória (1 x 0) no
Itaquerão.

Entrevista//FernandoHaddad

Hospitalde
Basesem
cirurgias

Operaçõesdocoração, ortopédicas e
transplantesde fígadoestão

suspensos.ASecretariadeSaúde
esperaque, em junhode2018, a
situaçãopossa ser atenuada.

PÁGINA 19

De acordo comespecialistas, jovens
erramao chegar às empresas,
considerando-se os“sabe-tudo”,
de olho emcargos de liderança.

A impaciência e a arrogância podem
prejudicar carreiras.

TRABALHO& FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Os vacilos da
geraçãoY

Açãocidadã
Mesmocomoavançodaviolência
emLuziânia,GabrielFidelis fazparte
dosqueapostamnaculturacomo
armacontraocrime.PÁGINAS 22 E 23

Mônica Salmaso resgata o
Brasil rural emcanções
refinadas e comgosto

caipira. Umaobra-prima!
DIVERSÃO&ARTE, CAPA

PÁGINAS 32 E 33
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