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Investidores
queremver
centrounido
naseleições

AnaMariaCampos
Ibaneis diz que será candidato
ao GDF com apoio de Filippelli

PÁGINA 22

DeniseRothenburg
Trem-bala da alegria está
em marcha no Judiciário

PÁGINA 5

LuizCarlosAzedo
Lula lança o país num novo
ciclo de radicalização política

PÁGINA 4

HumbertoRezende
Os 40 anos aos 38, quando a
floresta começou a rarear

PÁGINA 27

CristianoRonaldo
decideeacabacom
sonhogremista

Jogosem3Dajudam
aprotegermemória

O time gaúcho bemque tentou
segurar as estrelas do RealMadrid
na final doMundial, mas o craque
português resolveu de novo.

Aguerradossenhores
dasarmaspeloBrasil

Economista-chefe dobanco suíçoUBSno
Brasil,TonyVolpon afirma que o problema que

mais aflige omercado hoje não são os
extremos,mas a divisão do centro. “Se a
coligaçãonopoder for para a eleição junta,

ela terámais chances doque outra candidatura”,
diz ementrevista aoCorreio.

PÁGINA 8

Closet
compartilhado

Embusca de umconsumomais consciente, brasilienses
apostamna economia colaborativa. Enquanto Bruna

Resende eRafaelaOsório (alto) alugam roupas, Fernanda
Leão eRenata Ribeiro (ao lado) fazemomesmo com

bolsas de grife. PÁGINAS 20 A 25

Dicas para você ousar
no lookdavirada

Deixe a pele bonita com
carvãonatural

EmpresasdosEUA, Israel,Áustria,AlemanhaeRepúblicaChecaentramnabrigacomfabricantesnacionaispormercado
deR$2,5bilhões, valorque ficarábemmaior seabancadadabalaconseguir derrubaroEstatutodoDesarmamento

Nãohá idade
parasonhar
Aos 81 anos, Antônio Viterbo se tornou
oficialmente um violinista após cursar
a Escola deMúsica. PÁGINA 30

Os lucrosdos
BonsVelhinhos

Encarnar o Papai Noel, como faz
Paulo Roberto, pode rendermais de
R$ 12mil nos últimosmeses do ano.

TRABALHO, PÁGINAS 2 A 5

Areinvençãode
FernandaTorres

Ementrevista exclusiva ao CCoorrrreeiioo,
a atriz e escritora fala sobre

lançamento do segundo romance.
Diversão&Arte, capa

Educaçãoque
fazadiferença
Caderno especialmostra como projetos
inovadores estão revolucionando o ensino
emPernambuco, Goiás, Ceará e no DF.

PÁGINAS 14 E 15

PÁGINA 18

Ofimdaneutralidadeda rede
nosEUAvaiafetaroBrasil?

PÁGINA 13

PÁGINA 20

PÁGINAS 6 E 7

Debate no Correio terá
participaçãodeTemer
Encontro, quecontaráaindacomparticipação
dosministrosHenriqueMeirelles eDyogo

Oliveira, alémdopresidentedoBC, IlanGoldfajn,
discutiráDesafios para 2018. Serána terça-feira,
das9h30às14h,noauditóriodo jornal.PÁGINA 8

Aplicar dinheiro em bitcoin
exige sangue frio

Só neste ano, moeda virtual acumula alta de
1.800%. Mas especialistas alertam para o
risco de a bolha explodir por se tratar de
ativo sem lastro e sem regulação por

nenhuma autoridade monetária. PÁGINA 12
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