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Chegouataxaextrae
vemaíoracionamento

Criada nos anos 1940,
a sitcom é garantia de
bons índices de
audiências. Cada vez
mais sofisticado, esse
formato de comédia
na TV também
conquistou o Brasil.
CAPA
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O“amigo”daOdebrecht
Emrelatório, a Polícia Federal assegura que se refere a Lula (foto) o codinome “amigo”, agraciado com, pelo menos, R$ 8milhões em lista de
propinas da Odebrecht. O valor seria uma espécie de taxa de corrupção estipulada com base em contratos da empreiteira com a Petrobras e
outras estatais. Para a defesa do ex-presidente, a acusação representa apenas “indevida e inconsequente opinião” de um delegado.

Renanatacaoperação:“juizeco”
Irritado,senadorclassificade“fascista”aaçãodaPFcontrapoliciais legislativos,criticaministroda
Justiça,chamamagistradode“juizeco”edizquesóoSTFpoderiaautorizaraoperaçãonaCasa.Para
aAssociaçãodosJuízesFederais,ocomportamentodeRenanétípicodequemseachaacimadalei.
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Dinheiro
suspeito no

banheiro
do Buriti

Uma sacola com cédulas de R$ 50 foi encontrada
no forro de um dos sanitários masculinos do

anexo da sede do governo do DF. As notas
estavam parcialmente destruídas e manchadas

com tinta rosa, marca do dispositivo de
segurança de caixas eletrônicos explodidos.

O material já está sob análise da Polícia Civil.
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Papa tenta evitar
uma tragédia

Um monumento
aodescaso

Praças importantes de Brasília, como a dos Próceres (foto) e a do Palácio do
Buriti, estão sujas e depredadas. Em várias delas o cenário é o mesmo:
sujeira, falta de equipamentos públicos e placas de identificação quebradas.
Mas há espaços de lazer em excelente estado em Brasília, como a Praça dos
Cristais, no Setor Militar Urbano.
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Venezuela

Francisco recebeu o
presidente Maduro e

enviou emissários para
intermediar

negociações entre
governo e oposição.
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Assassinato em
escola ocupada

Barbárie

Um estudante de 17 anos
foi esfaqueado num dos
colégios invadidos por

manifestantes, em
Curitiba. Outro aluno é o

suspeito do crime.
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A partir de hoje, os moradores do Distrito Federal vão receber, na conta de água, um aviso sobre a sobretaxa. No entanto, a Caesb faz uma ressal-
va: dependendo do consumo, os brasilienses só começarão a pagar a tarifa extra de 20% na fatura posterior ao comunicado. Além de cara, a água
está cada vez mais escassa. As chuvas recentes não foram suficientes para mudar o quadro, e a situação só se agrava. Ontem, o volume de água
na Barragem do Descoberto havia recuado ao menor nível histórico, 24,87%. Caso desça a 20%, o DF colocará em ação um plano de raciona-
mento que deve deixar cidades inteiras sem água por 24 horas a cada três dias.

Com o índice do reservatório do Descoberto abaixo dos 25%, GDF inicia cobrança
de tarifa de contingência de quem consome mais de 10 mil litros de água por mês

Debate sobre os EUA
A eleições norte-americanas e a disputa
entre Hillary e Trump serão analisadas no
auditório do CCoorrrreeiioo, nesta quinta-feira, com a
presença de representantes dos partidos
Democrata e Republicano. PÁGINA 13

Cervejeirosameaçados
Por pressão da Receita, produtores
artesanais podem não ser incluídos no
Simples Nacional e continuar pagando até
60% em impostos. A decisão sobre a lei está
com o presidente Temer. PÁGINA 9

Pediatras fazem cartilha para o uso de
dispositivos eletrônicos. Eles recomendam,
por exemplo, que crianças de até cinco
anos fiquem no máximo uma hora por dia
na internet. PÁGINA 14

Ainfânciadigital

Sucesso é fazer rir

Helio Montferre/Esp. CB/D.A Press

Breno Fortes/CB/D.A Press
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