www.correiobraziliense.com.br

CORREIO BRAZILIENSE
Marizelli,
heroína que
o fogo levou
LONDRES, 1808, HIPÓLITO JOSÉ DA COSTA. BRASÍLIA, 1960, ASSIS CHATEAUBRIAND

BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2019

NÚMERO 20.569 • 40 PÁGINAS • R$ 2,50

Arquivo pessoal

Reprodução

A bombeiro militar Marizelli Armelinda Dias, 31 anos,

perdeu a vida num ato de bravura, combatendo incêndio
florestal na QNL 2, em Taguatinga (E). Foi atingida por um
eucalipto de médio porte que caiu, arrastando fios de altatensão, em meio às chamas. “Ela se esforçou muito para
entrar nos bombeiros”, lembra o ex-marido Raimundo
Mendes Alves. Marizelli deixa dois filhos pequenos. Entre as
homenagens, está a do segundo-tenente do CBMDF
Cleonio Dourado de Souza:“Algumas vezes,sem que a gente
entenda o porquê, Deus busca um de nossos anjos-laranjas
de volta e os transforma em herói, heroína, imortal”.
PÁGINA 17
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Mercado prevê
novo corte na
taxa de juros
A expectativa é de uma redução, pelo Comitê
de Política Monetária (Copom), de 0,5 ponto
percentual na Selic. O objetivo é estimular a
economia ainda frágil. Nos Estados Unidos,
as taxas também devem cair. PÁGINA 7

Bolsonaroalinhadiscursoquefará
naONUemdefesadaAmazônia.
Ontem,recebeuMoronohospital

A beleza pura dos

ipês-brancos

A cidade ganha um tom
suave em meio à seca
graças à floração que
dura de três a cinco dias.
São 15 mil árvores do tipo
espalhadas por Brasília.

PÁGINA2

CB.Poder

PÁGINA 22

O senador José Reguffe (DF), filiado ao Podemos,
é o entrevistado do Correio e da TV Brasília
no programa CB.Poder, às 13h20.
Acompanhe também no Facebook do Correio.

FUTEBOL

Negócios

Flu vence Timão com
frango de Cássio
Ganso (foto) se aproveitou
da falha do goleiro para
marcar o único gol do jogo
no Mané Garrincha.
PÁGINA 16

Engajamento, sim

Evanildo Barros Junior, presidente da
Vertem, destaca a importância de ações
para fidelizar o consumidor. “O desafio é
manter as pessoas sempre perto de sua
marca”, diz. PÁGINAS 8 E 9

Mailson Santana/Fluminense FC

humanas

Vanessa Menezes (E), Gabriela Gonzaga,
Miguel Gomes e Rodrigo Villar (D) estudam
para valer de olho nas 45 questões da prova que
será aplicada em 3 de novembro. Confira dicas
e análises no caderno especial do Correio.
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Cantor português,
intérprete de sucessos,
como Arrebita e Bate o
pé, morre em São Paulo.
PÁGINA 6

