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Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press

Lucas Uebel/CB/D.A Press

MoradordoCruzeiro
teráderetirargrades
quecercamprédios

Prefeito comunitário do Cruzeiro Novo, Ênio Ferrei-
ra da Silva (foto) não gostou do desfecho da briga ju-
dicial que se arrastava havia 23 anos. A disputa che-
gou ao fim pelasmãos doministro Celso deMelo, do
Supremo Tribunal Federal (STF). Ele entendeu que

não cabia mais recurso no caso. Com isso, fica man-
tida a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
que determinou a retirada das grades em razão de o
bairro estar localizado em área tombada de Brasília.
Moradores estão preocupados com a falta de segu-

rança. “Com grade, já conseguiram entrar no prédio
e levar a bicicleta do meu filho. Imagine sem...”, de-
sabafa Rosemar Araújo, inquilina do bloco E daQua-
dra 911. “Com a retirada, os bandidos terão mais fa-
cilidade”, lamenta o prefeito.

PÁGINA 19

Polêmica no
Orçamento
do DF fica

para janeiro
AemendadeR$1,2bilhão
paraobras, enviadapelo
GDF, seráavaliadano
começode2018.A

propostaabriuumaguerra
entrepartedaCâmara
Legislativa eogovernador

Rollemberg.A lei
orçamentária será votada
na terça-feira.PÁGINA 18

Novas bases
paraoensino

Aantecipaçãoda
alfabetização até o 2º ano
do fundamental é uma
das diretrizes daBase
Nacional Comum

Curricular, a primeira do
país. A implementação
começa em2018. PÁGINA 5

Para escrever
ahistória Avanço,mesmo

semPrevidência
Ainda que a reforma não seja aprovada, o próximo
ano terá crescimentomaior e volatilidade limitada,
prevê a economista-chefe da Rosenberg Associados,
ThaísMarzola Zara. Ela será uma das participantes
do debateDesafios para 2018, que oCorreio
promove, na terça-feira, com a presença do

presidenteTemer, dosministros HenriqueMeirelles
(Fazenda) e DyogoOliveira (Planejamento) e do

presidente do BC, Ilan Goldfajn. PÁGINA 6

Avidaem
Brasília com
poucaágua

Em janeiro, o rodízio no
fornecimento completa um
ano. Série doCCoorrrreeiioomostra

como o brasiliense se
adaptou ao racionamento.

PÁGINA 17

11,6milhões
de jovens
semrumo

A chamada geração
Nem-nem—nem estuda
nem trabalha— chega a
25,8% da faixa etária de
16 a 29 anos no Brasil.

PÁGINA 4

Coração de

palhaço!

DiantedoRealMadrid,
Grêmio lutaparachegar
amaisumtítulodo

mundialdeclubes.Luan
(foto)écandidatoaherói
contrao timedeCristiano

Ronaldo.PÁGINA 16

Criado numorfanato, Genilson Lopes teve vida
difícil desde a infância. Depois do primeiro trabalho,
como animador infantil, ele virou o Palhaço Psiu.
Todo fimde ano, dá lições de solidariedade
entregando presentes para crianças pobres.

PÁGINA 22

Juizderruba“curagay” A gênese da
bossanova

Com60anosdecarreira,CarlinhosLira foi
umdosarquitetosdogêneroque levoua
músicadoBrasil aomundo.Ele seapresenta
hoje emBrasília. DIVERSÃO& ARTE, CAPA

Magistrado de Brasília revê decisão polêmica que abria possibilidade
para reorientação psicoterapêutica a homossexuais. Pelo novo

entendimento, psicólogos estão autorizados a atenderem somente
pessoas que buscarem voluntariamente apoio para conhecimento

da própria sexualidade. PÁGINA 20

AnaMariaCampos
Flávia Peres, mulher de
Arruda, vira estrela do PR
rumo à eleição. PÁGINA 18

DemétrioMagnoli
Absolvição de Lula por

eleitor indica putrefação do
tecido social. PÁGINA 4

DeniseRothenburg
Marun assume pasta
com R$ 7,5 bilhões

para liberar. PÁGINA 3

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Empresa abre
seleçãopara cargos
deníveismédio e
superior. As

inscrições vão de 2
de janeiro a 2 de
fevereiro de 2018.

PÁGINA 8

Novacaptem
96VAGAS
esaláriodeaté
R$12.647


