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Dificuldadeempunir
mercenáriosdigitais

DI DI NABRISA
DOVERÃO
Conheça as principais
tendências e acessórios para
aproveitar o sol com estilo.
Domaiô ao body, como os
estampados com grafismos.

Mulheressuperamas
“imperfeições”do
corpoeencarama
vidacheiadebeleza.
REVISTADOCORREIO

Amor, cartasepresídios
ReportagemdoCorreio conta histórias de detentas
da Colmeia e como elas se correspondem com
companheiros que cumprem pena na Papuda . PÁGINA 19

Omaior problema dos investigadores é a legislação defasada e incapaz de acompanhar o graude complexidade e sofisticação
na fabricaçãodenotícias falsas.EspecialistasalertamqueoBrasilestádespreparadoparacombaterocrimeduranteaseleições. PÁGINAS 4 E 5

DestinodeLula
nasmãosdetrês
magistrados

Mesmo sem o tradicional desfile, escolas de samba elegem suas rainhas de bateria, como a
belíssima Márcia de Barros, da Aruc. Em 2 de fevereiro, seis agremiações vão se apresentar
em evento entre a Torre de TV e a Funarte. As rainhas, claro, estarão à frente das baterias.

Saibaquaisascarreirasmais
promissorasesteano.O

agronegócioeaanálisededados
estãoentreas funçõescobiçadas.

TRABALHO

Escolha a sua
profissão

“Vamoseconomizar
R$25bilhões noINSS”

»» AALLEESSSSAANNDDRRAA AAZZEEVVEEDDOO

Depois de 370 mil revisões de benefícios, presidente do
instituto afirma que fará um levantamento de todas as
ações judiciais para resolver os litígios de maneira mais
rápida. “Emmédia, 240 mil benefícios são concedidos
judicialmente pormês”, afirma.

Julgamento do ex-presidente mobiliza o país. Decisão
dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da
4ª Região pode resultar na prisão do petista ao final do
processo sobre o tríplex do Guarujá e inviabilizar sua
candidatura ao Palácio do Planalto. Advogado de Lula
se disse surpreso com a velocidade com que o caso foi
pautado pelo tribunal. A audiência será transmitida ao
vivo pelo canal do tribunal noYouTube. PÁGINA 2

PÁGINA 10

Entrevista// FranciscoLopes

Arealezadocarnaval!

MAIS QUE UM
TRAPALHÃO

Renato Aragão revela
em biografia detalhes
da carreira. “Na
verdade, eu já nasci
palhaço. Eu assistia
aos filmes do Oscarito
e aquilome iluminava
por dentro. Era o que
eu queria pramim”,
destaca o humorista.

DIVERSÃO& ARTE

STJautorizapossede
ministradoTrabalho

Vice-presidentedo tribunal,HumbertoMartins acata
recursodaAdvocacia-GeraldaUniãoeCristianeBrasil será
empossadaamanhãnogabinetedeMichelTemer. PÁGINA3
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PPÁÁGGIINNAASS 2266

Estudoapontaque
os ruídosproduzidos
pelo trânsito epelo
metrôultrapassam
arecomendação
daOrganização
Mundial daSaúde.

PÁGINA23

ÁGUASCLARAS:
UMACIDADE
DOBARULHO!

Adeusaopapa
dagastronomia
O chef francês Paul Bocuse,
referência na culinária

mundial, morre aos 91 anos
em decorrência do Parkinson.

PÁGINA 15

Umanodesastroso
paraTrump
Enfrentando resistência
dentro e fora dos EUA,

presidente completa 12meses
de um governo paralisado.

PÁGINAS 14 E 15

PÁGINA 21

Oquepensa
adiretoria
doIHBDF
Transformar o Instituto
Hospital de Base emuma
referência e combater a
burocracia estão entre as
metas dos quatro jovens
diretores da instituição.

»» LLEEOONNAARRDDOO CCAAVVAALLCCAANNTTII
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