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AASS AAPPOOSSTTAASS DDAA

NNAA CCAAPPIITTAALL FFEEDDEERRAALL
MMÚÚSS IICCAA
Sem preconceito de estilo, o Distrito Federal não deixa de

revelar talentos. Thais, por exemplo, é crooner. Rafa chama
a atenção ao cantar axé. Diego é vocalista do grupo Luz

do Samba. Karina solta a voz em banda que recria
clássicos de Roberto Carlos. E há muito mais.

DIVERSÃO&ARTE, CAPA

VÍDEO
no tablet e
no site do
CORREIO

Thais Cordeiro Rafa Ramalho

Karina GalvãoDiego Pedigree

Artenuaecruadomestre
Valéria Cabral possui um tesouro de Athos
Bulcão em casa: raros desenhos de nus
artísticos, inéditos para o público. Há mais
pessoas no DF com essas preciosidades.
A arquiteta Deborah Pinheiro, por exemplo, tem
fotocolagens do artista na parede de casa.
DIVERSÃO&ARTE, PÁGINA 3

Muitoalémdeumdiploma
Quatro amigos, donos de farmácias e todos commais de

50 anos, voltaram à faculdade e se formaram. Ageu, Moisés,
Fátima e Benjamin queriam que a experiência deles se unisse

à realização pessoal e à especialização na área.

PÁGINA 22

Juízesdefendem
reajuste de16%e
saláriodeR$39mil

»» PPAAUULLOO DDEE TTAARRSSOO LLYYRRAA »» VVEERRAA BBAATTIISSTTAA

Opresidente daAssociação dos Juízes Federais (Ajufe), RobertoVeloso, critica o governopor postergar o reajuste sala-
rialparaosmagistrados.Ele ressaltaqueasprincipais categoriasdeservidores tiveramganhossalariaisnoanopassado
e que a recessão econômica não pode ser usada como argumento para adiar a correção dos vencimentos dos juízes.
“Só temcrise financeiraparaamagistratura?”, questiona, afirmandoser injustoumdelegadoqueapuraaLava-Jatoga-
nharmais do que o juiz SérgioMoro. Para ele, a demora na concessãodoaumentopode ser uma retaliação àoperação
quedesvendouacorrupçãonaPetrobras.Veloso informaqueaassociaçãoenviaráaopresidenteMichelTemeruma lis-
ta tríplice comsugestõesdenomesdemagistradosparaavagadeTeori ZavasckinoSupremoTribunal Federal (STF).

PPÁÁGGIINNAA 55

Entrevista//RobertoVeloso

VAGANOSUPREMO
CrescealistaparasubstituirTeori

São pelo menos 10 nomes cotados para ocupar a relatoria da
Operação Lava-Jato,com direito a muitas articulações políticas.

PÁGINAS 2 E 3 E COLUNA BRASÍLIA-DF, 4

ÁUDIORECUPERADO
Gravadordoaviãopodeexplicaraqueda

Juiz determina que investigação sobre a morte de ministro
do STF e mais quatro pessoas deve ocorrer em sigilo.

PÁGINA 6

Hackersem
babás eletrônicas
Comomundo cada vez

mais conectado, perigo de
invasões cibernéticas

tendem a aumentar. No
ano passado, 42milhões
de brasileiros sofreram

ataques virtuais.

PÁGINAS 7 E 8

Vootenso
sobreBrasília
Comproblemas técnicos,
umavião quedecoloudo
Aeroporto JK voltou ao
terminal. Para pousar, teve
que queimar combustível
sobrevoando a capital por
mais de duas horas.

PÁGINA 18

Opresidente dos EUA, Donald Trump, começa a cumprir as promessas de campanha: saiu do
Acordo Transpacífico e quer rediscutir oNafta comMéxico e Canadá.Mais: vetou subsídio de
ONGpró-aborto e tirou do ar a versão emespanhol do site da CasaBranca.PÁGINAS 12 E 13

Trumpnãoestá
de brincadeira

Umacomissão especial doTJDFT julgahoje a legalidadedo
decretodaCâmaraLegislativa quebarrouo reajuste das

passagensdo transporte coletivo.Caso a votaçãodosdistritais
seja derrubada, o aumentode25%volta a vigorar.OMinistério
Públicodiz queadecisãodosdeputados é inconstitucional.

PÁGINA 19 E COLUNA EIXO CAPITAL

Justiça avalia a
tarifa de ônibus
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