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Sambando
ecantando
nachuva

SãoPedromandou temporal?
As águas vão rolar até quarta-
feira? O brasiliense não quer
saber! Neste carnaval, que
promete ser omaiordahistó-
ria doDF, nada impedeos fo-
liõesde tomaras ruasdacida-
dedemanhã,à tardeeànoite.
Ontem, a festa foi para todos
os gostos e gerações.TeveBa-
ratinha para as crianças, a ir-
reverência do tradicionalíssi-
moPacotão, oblocoEduardo
eMônica,umasurpresapra lá
de agradável, embaladapelas
músicas da LegiãoUrbana, e
umfechamentodefôlego:um
mar de gente tomou o Eixão
SulparadesfilarcomaBarato-
na eosRaparigueiros. Alegria
edescontraçãoregistradasem
muitasfotoseselfies.Mandea
sua para o Correio, com a
hashtag #Cbfolia! Asmelho-
res serão publicadas no jor-
nal, no site e nas redes so-
ciais! E lembre-se: hoje tem
mais carnaval!

CoubeaViolaDavisanotaemocionantedeumacerimôniaengajada.
Amelhoratriz coadjuvantededicouoprêmio“àquelesquesonharamgrande
enãopuderamusufruirdos sonhos”.MahershalaAli,melhorator
coadjuvante, foioprimeiromuçulmanoagraciadopelaAcademia.Apolítica,
aliás,nãopassouembrancocomoreconhecimentodo iranianoO
apartamentocomoomelhor filmeestrangeiro.Brilhou tambémaestrelade
EmmaStone,melhoratrizeprotagonistadeLa la land, omaispremiado.
CaseyAffleckganhounacategoriaator.Omelhor filme,porém, foiMoonlight:
sob a luz do luar, apósumamonumental gafenoanúncio.PÁGINA 11

Acidentecom
carroalegórico
fere8noRio

Asvítimasestavamno início
dapistadoSambódromoe
foramatingidaspelaalegoria
daescolaParaísodaTuiuti,
queabriuodesfiledogrupo

especial carioca.

Cientistas criam
tecido inspirado
emteiadearanhaDiálogossuspeitos

Drácon

Escutas revelam tensão
entre distritais após
denúncia de vendade

emendas. Até crise de choro
foi relatada. PÁGINA 20

Racionamentoampliado

Rodízio

Hoje, pela primeira vez,
faltará água em regiões
abastecidas pelo sistema
SantaMaria/Torto. Reservas
continuamcríticas. PÁGINA 19

Chaveparaacasaprópria

Crédito

Novo teto do Sistema
Financeiro deHabitação, que
custeia imóveis de atéR$1,5mi,
é atrativo,mas nãodispensa
planejamento. PÁGINA 6

Eixãodafolia:os blocos Raparigueiros e Baratona dizem ter reunido 300mil pessoas. A PM fala em 180mil

Eduardo eMônica: carnaval ao som de Renato Russo

Baratinha: crianças e super-heróis no Parque da Cidade

Pacotão: cores, críticas políticas e alegria na 302 Norte

Entrevista//RubensRicupero

“MRE não pesa no jogo”
Oex-ministroediplomatadeploraahipótesedeopostode

chancelervirarmoedapolítica.Segundoele, JoséSerracumpriubem
opapeleapontaSergioAmaralcomoumbomsucessor.Eavisa:
“QuantomenosTrumpse lembrardenós,melhor”.PÁGINAS 2 E 3
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Luis Nova/Esp. CB/D.A Press

PÁGINAS 4, 5 , 15 A 18 E 22. ACOMPANHE A COBERTURANO SITE DO CORREIO, NAS REDES SOCIAIS E VOTE PARA ELEGER OMELHOR BLOCO DO CARNAVAL BRASILIENSE

Diversidade,
políticae
confusão
noOscar
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