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As boas escolas da cidade

compensam a falta de um corpo

oficial de bailarinos no DF e formam

talentos comoMonica Berardinelli e

Davi Rodrigues, que atuam no

exterior. Com passagem pela capital,

David Motta, do Rio de Janeiro,

é destaque no Bolshoi.

DIVERSÃO&ARTE, CAPA

Grito de alerta
Negras são as vítimas emmais da metade dos casos
de violência contra a mulher. Em 10 anos, o número de
mortes cresceu 54,2%. No Dia Nacional da Mulher
Negra, protestos e reflexões sobre um quadro tão
dramático. Ativista, Maria das Graças Ramos tem um
salão de beleza: “Trabalhar a autoestima nos fortalece”.
PÁGINA22

Alémde idademínimaúnica,propostade reformadaPrevidênciaaserenviadaaoCongressoestabeleceasmesmasnormas
paraceletistas, servidorespúblicos, integrantesdasForçasArmadaseaté seguradosespeciais, comopoliciais eprofessores

PÁGINA6

Rômulo (no alto) quer comprar um carro;Matheus (E) trabalha desde os 17; Bruno espera o 1º salário daUnB

MERCADOBILIONÁRIO
Jovens entre 16 e 24 anosmovimentamanualmente R$ 295,5 bilhões noBrasil. E oDistrito Federal

tem omaior ganhomédio nessa faixa etária. A renda aqui é de R$ 1,5 mil, contra R$ 1.378 dos

catarinenses, segundos colocadosnapesquisa, e os paulistas, que vêmemterceiro, comR$1.371.

Os números de Brasília podem ser explicados pelas vagas conquistadas no serviço público e

pelamaior escolaridade, que torna omercado competitivo tambémna iniciativa privada.

PÁGINA 9

Jornalista dono de
site no Entorno é
morto com 7 tiros
Doishomens chegaramdecarro à casade JoãoMi-
randa do Carmo, 50 anos, em Santo Antônio do
Descoberto (GO), a49kmdoPlanoPiloto.Umdeles
desceudoveículoeochamou.Depoisdeconfirmar
que se tratava mesmo do jornalista, filiado ao
PCdoB,disparou sete tiros.No sitedenotícias, João
Mirandapublicavamatérias críticas à prefeitura e
denunciavaotráficodedrogasnomunicípio.

PÁGINA 5

Tensãoem
convençãodemocrata
Simpatizantes de Sanders, que
disputouprimárias comHillary,
criticamalto escalãodopartido
e vaiamcandidata. PÁGINA 13

Ataquea
deficientes no Japão
Homemarmadocomfaca
invadecentrodereabilitaçãoem
Tóquio,mata19pacientese fere
45,20emestadograve.PÁGINA 13

Taxistasvãoàs
urnas em crise
Pressionada pela regularização
doUber, a categoria escolhe a
partir de amanhã seus novos
representantes. PÁGINA 19

Opoder feminino
guiaosafricanos
Sob o comando da preparadora física Simonè
Conley (E), a Seleção da África do Sul fez o
primeiro treino em Brasília. Os Bafana Bafana
apostam também nomeia Tyroane, do Grêmio,
como espião para tentar vencer o Brasil. PÁGINA 17

Gasolinafica
mais barata

Não é que o combate ao cartel de
postos deu resultado: o litro do
combustível é vendido no DF a
R$ 3,37, menor valor desde

janeiro de 2015. Antes da ação do
Cade, o preço chegou a R$ 4.

PÁGINA 8

MutirãoparasalvaraVila
Cerca de 630 operários correm contra o tempo
para sanar os problemas nos prédios que
alojarão os atletas na Rio-2016. PÁGINA 17

PFmonitoramaisde100
Governo diz que não há informações sobremais
supostos grupos terroristas no país, mas faz o
acompanhamento de suspeitos. PÁGINA 4
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