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Há58 anos, a
cidade é umcampo
de experimentação
no urbanismo, na
arquitetura, na

música, no design
e nas artes plásticas.
As novas gerações

assumirama capital
e a recriaram.

Ao longo do tempo,
houvemudanças,
mas semperder as

singularidades.
Conheça histórias
da interação com
a cidade, comoa
do grupo Samba
Urgente (foto),

formado há 15 anos.

Passeios ciclísticos, piqueniques, sessõesde ioga, desfiles demoda, showsmusicais naEsplanada
emissas. Foi assimque os brasilienses celebraramoaniversário dos 58anos da cidade.
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Reajuste de servidor
pode ficar para 2020
Propostadeministrosdaáreaeconômicaédepagaracorreção
salarialde6,31,previstapara janeirode2019, somenteem2020.
Comamedida, seriaevitadooestourodo tetodegastosno

próximoano, segundoo titulardoPlanejamento,EstevesConalgo.

Preparesempre
umplanoB
Mesmoquando tudo

estiverbem,especialistas
recomendamtraçaruma
rotaalternativapara caso
algodêerradono trabalho.
E,muitas vezes, amudança

pode ser vantajosa.

DedéSantanacontaao
Correioasaventuras e

desventurasqueviveunos
primeiros anosdacidade.

Umpioneiro
cheiodegraça!

TRABALHO, CAPAEPÁGINAS 2A 5
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DIVERSÃO& ARTE, CAPA

Brasília inspira
geraçõesacriar
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EXCLUSÃO
Pornãoteremtítulodeeleitor,

sem-tetodeixamdeser
prioridadeparaaclassepolítica
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ALERTA
Rússia e EUA revivema

Guerra Fria. Especialistas não
descartamconflitomilitar

Aocupação
amorosa
deBrasília

Obrigado,Nelson

CORREIOBRAZILIENSE
www.correiobraziliense.com.br

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

(DOMINGO)» BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, 22 DE ABRIL DE 2018 »Número 20.059» 102 páginas »R$4,00

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

AGRADECIMENTO—Comunidade do SolNascente, emCeilândia, homenageou
a jornalista Valéria de Velasco e o trabalho dela contra a violência. PÁGINA 18
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PresosuspeitodomaiorassaltodahistóriadoDF
O criminoso estava foragido há 16 anos e meio,morava em São Paulo e mantinha uma vida de luxo. PÁGINA 17

Candidato à reeleição, Rodrigo Rollemberg (PSB) terá pela frente uma campanha acirrada, e prepara suas armas. Umpalanque nacional forte
pode ser decisivo no pleito de outubro. Por isso, em entrevista aoCorreio, ele defendeu a candidatura de Joaquim Barbosa à presidência da
República. “Onomede JoaquimBarbosa é a grandenovidadedesse processo eleitoral”, acredita o governador. Ainda emdúvida sobre sair ounão
parapresidente,oministroaposentadodoSTF jáaparececomaté10%das intençõesdevotos (verpágina2).Alémdoreforçonacional,Rollemberg
quer auniãode legendasde esquerda em tornode seunome.MenosoPT:“Grandeparte da crise queopaís está vivendoéde responsabilidadedo
PT”. Quanto a antigos aliados, hámágoas. O vice-governador Renato Santana foi classificado por ele como umpolítico semmaturidade. Já
CristovamBuarquemereceucríticasmaisduras.ParaochefedoBuriti, o senadordoPPSnãocontribuiucomsoluçõesparacrisesdoDFedopaís.

EntrevistaRODRIGOROLLEMBERG

Governadorapostaem
BarbosaecriticaPT,
SantanaeCristovam
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Diretor deVidas secas
eRio, 40 graus, Nelson
Pereira dos Santos
morreu, ontem,
aos 89 anos. Ele estava
internado há 40 dias
e não resistiu ao
câncer. Foi o
grandemestre
do Cinema
Novo e um
dos criadores
do curso
de cinema
daUnB.
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