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Luz,que jásubiu47%,
vaiaumentardenovo

PPÁÁGGIINNAA 66

Sessentões entram na briga dos concursos.Há 1.745 vagas abertas

A Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) divulgará, nopróximodia
25, o reajuste anual para a Companhia
Energética de Brasília (CEB). Será a

terceira revisão tarifária em 12meses.
Para especialistas, a taxa deverá ficar
acima da inflação. Consumidor ainda
é punido pelo sistema de bandeiras,

que vem sendo cobrado desde janeiro
e se mantém no vermelho (valor mais
alto) desde a criação, há 17meses. Ou
seja, o brasiliense tem pagado pela

geraçãomais cara. Para tentar ameni-
zar o impacto, famílias e comercian-
tes criam regras de economia de ele-
tricidade. Banhos limitados a cinco

minutos, uso restrito de máquina de
lavar e de ferro de passar estão entre as
medidas adotadas para poupar ener-
gia e proteger o bolso. PÁGINA 15

Bicharadasolta Cerca de 4mil pessoas levaram suasmascotes ao Eixão Sul, na primeira edição do Pet Day 2015. Embalado por música, comida gourmet e muita diversão—
tanto para humanos, quanto para animais—, o evento reuniu ainda veterinários e expositores, que deram dicas e orientações aos tutores. PÁGINA 18

Cientistarastreia
osvírusque

atacamcoração
Sintomada infecção
começacomuma

gripeepode terminar
comuminfarto.

PÁGINA 13

IçamiTibae
OrlandoOrfei:
despedidas

Opsiquiatraeescritor
lutavacontracâncer;
oartistacircensenão
resistiuapneumonia.

PÁGINA 5

Alguns dos principais ilustradores dopaís estãonoDF.
Saiba quemsão esses artistas que levamonomeda

capital para omundo.DIVERSÃO& ARTE, CAPA

TraçosmadeinBrasília

PÁGINA 7

PÁGINA 11

Brasil perderá
R$ 350 bilhões
em dois anos
ComoPIBdespencandoacadaano, aexpecta-
tiva de retração da economia segue, pelo
menos, até o fimde 2016.Desajuste nas contas
públicas, inflação persistente, juros altos e de-
semprego sãoosprincipais problemas.

OBAMAANUNCIAHOJE PLANO
HISTÓRICOSOBREOCLIMA

BÊBADO,MOTORISTA PROVOCA MORTE
TestedobafômetroconfirmouembriaguezdocondutordeBMWquebateuemSanderopróximoàPonte
dasGarças.Mulher que estava no carro atingidomorreu emotorista está emestado grave. PÁGINA 16

CBMDF/Divulgação

GustavoMoreno/CB/D.A Press

NemRonda
embalaoFla
Horas depois de nocautear brasileira
em apenas 34 segundos, a lutadora
americana de MMA foi ao Maracanã
torcerpelo rubro-negro.Maso timenão
passoudos2x2contraoSantos,noBra-
sileirãomais emboladodahistória.

SUPERESPORTES, CAPA E PÁGINAS 2 E 5

Maldição de agosto tira o sono de políticos brasileiros
Lava-Jato, novas CPIs, protesto... Omês começa cheio de suspense na Esplanada. Cunha sobreviverá? Será aberto o processo de impeachment de Dilma? O Senado vetará Janot? Façam suas apostas. PÁGINA 2
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