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SÁBADO

O que eles mais querem é brincar

Dia de hoje é marcado por prévias de Carnaval ideais para os pequenos foliões. Veja o roteiro.

Mirella Martins
Homenageados do Carnaval,
Gerlane Lops e Belo Xis marcam
presença no Baile Municipal, que
acontece hoje.
JC+Social1 3

PF vai atrás
de laranjal
em Minas

Duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas após conflitos no lado venezuelano da fronteira. Está
marcada para hoje, sob os olhos do mundo, entrega de ajuda humanitária para o país. Internacional 4 e 5

GUGA MATOS/ACERVO JC IMAGEM

Possíveis candidaturas de
laranjas do PSL mineiro teriam
relação com ministro do Turismo,
Marcelo Álvaro Antônio. Política 3

Mortos, feridos e
tensão na fronteira
EDMAR BARROS/ESTADÃO CONTEÚDO

Social 1

Cidades 10

Último final de semana de
prévias traz atrações como o
bloco Os Barba, no Poço da
Panela, Zona Norte.
Cidades 8

PE vai mal no
quesito emprego

Embaixador de 87 perto da Ilha
GUGA MATOS/ACERVO JC IMAGEM

Tem folia pra
tudo que é
gosto hoje

Estado fica entre os quatro com maior desemprego:
15,5%. Só Alagoas (15,9%), Bahia (17,4%) e Amapá
(19,6%) têm taxas maiores.
Economia 7

Brasileirão da
Série A terá
árbitro de vídeo

Mais fácil saber Catende
se você caiu
liberada para
na malha fina
o Carnaval

Custo da tecnologia para
implantação do VAR será
integralmente bancado pela
CBF.
Esportes 12

Receita Federal agilizará
informações, tornando mais rápida
e imediata a retificação da
declaração.
Economia 6

CENTRAL DE
ATENDIMENTO AO LEITOR
(081) 3413.6100

Diego Souza quer voltar para o Sport. A diretoria já abriu negociação com o
São Paulo, onde ele joga. A seguir, cenas dos próximos capítulos. Esportes 11

COMERCIAL
(081) 3413-6800 /
www.comercialjc.com.br

Justiça autoriza município para
realização da folia, desde que
não haja novos gastos públicos
com a festa.
Política 2
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