
RodrigoNunes/Esp. CB/D.APress

www.correiobraziliense.com.br

CORREIOBRAZILIENSE
LONDRES, 1808, HIPÓLITO JOSÉ DA COSTA. BRASÍLIA, 1960, ASSIS CHATEAUBRIAND

BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, SÁBADO, 23 DE JULHO DE 2016 NÚMERO 19.416 • 48 PÁGINAS • R$ 2,50EXEMPLARDEASSINANTE • VENDAPROIBIDA

CLASSIFICADOS:3342.1000•ASSINATURA/ATENDIMENTOAOLEITOR:3342.1000•assinante.df@dabr.com.br•GRITAGERAL:3214.1166

Lançamentos e oficinas literárias são as
atrações da Feira do Livro e da Leitura de
Brasília. A programação vai até amanhã, no
Centro de Convenções. SUPER!, PÁGINAS 6 E 7

Uma viagem
inesquecível

Gravaçõesde
Marliexpõem
trêsservidores

Paisemãesemdosedupla
MariaCélia é parceira dos netos: brinca, conta histórias e incentiva a leitura.Terça-feira éDia
dos Avós! Que tal celebrar esses seres tão especiais quemarcampara semprenossas vidas?

SUPER!, CAPA E PÁGINAS 4 E 5

Dois funcionários concursados da Secretaria de
Planejamento e um comissionado daVice-
governadoria aparecem em conversas com a

presidente do SindSaúde, autora de denúncias de um
suposto esquema de corrupção noGDF. Os três foram
acusados de extorsão pela sindicalistaMarli Rodrigues.

PÁGINA 20

Concessionária que
toma conta do terminal
foi autorizada pela
Anac a reajustar as
taxas pagas por

passageiros e empresas
aéreas em8,02% a

partir de 21 de agosto.

Tarifado
aeroporto JK
vai subir

PÁGINA 9

Aparalisação já é amais
longa dahistória e não
temperspectiva para
terminar. Alémdos
transtornos causados
à população, empresa
deixoude arrecadar
R$ 5,5milhões.
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Jhonatan Vieira/Esp. CB/D.A Press

AFP Ed Alves/CB/D.A Press

Felipe Gracindo, do grupo G7,
venceu o principal concurso de

comédia do Brasil.

DIVERSÃO& ARTE, CAPA

Alegria
Humorbrasiliense
émedalhadeouro!

Católico e fluente em espanhol,
o senador Tim Kaine, da Virgínia,
comporá a chapa da democrata à
Casa Branca. O parlamentar
também tem bom trânsito
com as bases sindicais,
resistentes à candidata.
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EUA
Hillarymira latinos
naescolhadovice

Categorias lutampela sanção semvetos dos projetos de reajustes salariais que incluemartigos compropostas de transposição funcional PÁGINA 8

Reestruturaçãodecarreirasmobiliza servidor

A sequência de atos terroristas emdiversos países e a prisão de 11 suspeitos no Brasil indicam como
o extremismo tornou-se um problema global. O massacre cometido ontem em um shopping de
Munique, na Alemanha, levou as autoridades a decretarem estado de emergência e alertamáximo. A
chanceler, AngelaMerkel, comanda hoje uma reunião noConselho Federal de Segurança. No Brasil, o

governo federal reforça a postura ativa contra atividades terroristas. “Definimos a linha que não pode
ser cruzada”, afirmou oministro da Defesa, Raul Jungmann, em entrevista aoCorreio. Umdos dois
foragidos da Operação Hashtag se entregou ontem emMato Grosso, perto da fronteira com o
Paraguai. Os presos foram transferidos para um presídio deMato Grosso do Sul.

Terrorismo
sem fronteiras

PPÁÁGGIINNAASS 22,, 33,, 1122 EE 1199

Munique Um tiroteio num shopping da cidade deixou pelomenos 9mortos e 21 feridos.
Há crianças entre as vítimas. Um jovem comdupla nacionalidade alemã-
iraniana, que teria sematado, é o suspeito. Mas a polícia procura cúmplices. Brasília Mais de 4,5mil homens das forças de segurança do DF estãomobilizados para as

operações nas 10 partidas das Olimpíadas na capital, em agosto. As tropas foram
treinadas para 50 formas de atos terroristas emdiversos pontos da cidade.

Fumoaumentariscode
hemorragianocérebro
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