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s Engajamento,sim
EEvvaanniillddoo BBaarrrrooss JJuunniioorr,, pprreessiiddeennttee ddaa
VVeerrtteemm,, ddeessttaaccaa aa iimmppoorrttâânncciiaa ddee aaççõõeess
ppaarraa ffiiddeelliizzaarr oo ccoonnssuummiiddoorr.. ““OO ddeessaaffiioo éé
mmaanntteerr aass ppeessssooaass sseemmpprree ppeerrttoo ddee ssuuaa
mmaarrccaa””,, ddiizz.. PPÁÁGGIINNAASS 88 EE 99

CB.Poder

O senador José Reguffe (DF), filiado ao Podemos,
é o entrevistado do Correio e da TV Brasília

no programa CB.Poder, às 13h20.
Acompanhe também no Facebook do Correio.

Marizelli,
heroínaque
o fogo levou

A bombeiro militar Marizelli Armelinda Dias, 31 anos,

perdeu a vida numato de bravura, combatendo incêndio

florestal naQNL 2,emTaguatinga (E). Foi atingida por um

eucalipto demédio porte que caiu,arrastando fios de alta-

tensão, emmeio às chamas.“Ela se esforçoumuito para

entrar nos bombeiros”, lembra o ex-marido Raimundo

MendesAlves.Marizelli deixadois filhos pequenos.Entre as

homenagens, está a do segundo-tenente do CBMDF

CleonioDouradodeSouza:“Algumasvezes,semqueagente

entendaoporquê,Deus busca umdenossos anjos-laranjas

de volta e os transforma emherói, heroína, imortal”.

PPÁÁGGIINNAA 1177

Mercadoprevê
novocortena
taxade juros
A expectativa é de uma redução, pelo Comitê
de PolíticaMonetária (Copom), de 0,5 ponto
percentual na Selic. O objetivo é estimular a
economia ainda frágil. Nos EstadosUnidos,
as taxas tambémdevemcair. PÁGINA 7

ADEUSA
ROBERTOLEAL
Cantorportuguês,
intérpretedesucessos,
comoArrebitaeBateo
pé,morreemSãoPaulo.
PÁGINA 6

Bolsonaroalinhadiscursoquefará
naONUemdefesadaAmazônia.
Ontem,recebeuMoronohospital

PÁGINA2

Todo foco em

humanas
VanessaMenezes (E), Gabriela Gonzaga,
Miguel Gomes e RodrigoVillar (D) estudam
para valer de olho nas 45 questões da prova que
será aplicada em3de novembro. Confira dicas
e análises no caderno especial doCorreio.

A cidade ganhaum tom
suave emmeio à seca
graças à floração que
dura de três a cincodias.
São 15mil árvores do tipo
espalhadas por Brasília.

PÁGINA 22

Abeleza pura dos
ipês-brancos

Arquivo pessoal

Reprodução

Re
pr
od
uç
ão

/T
wi
tte
r

M
in
er
vin

o
Ju
ni
or
/C
B/
D.
A
Pr
es
s

Ed Alves/CB/D.A Press

Mailson Santana/Fluminense FC

Ganso (foto) se aproveitou
da falha do goleiro para
marcar o único gol do jogo
noMané Garrincha.
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