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Temporadadetorneiras
secascomeçahojenoDF

XÔ, ROTINA!
Só ficaparadoquemquer: é possível experimentar aulas
gratuitas, inclusivede circo, emvários espaçosda cidade.

PÁGINA20

PÁGINAS
PRECIOSAS
Na segundamatéria da série
sobre acervos particulares,

conhecemos o tesouromusical
preservado pela flautista
Dolores Tomé (foto) e pelo
pianista Alexandre Dias.

DIVERSÃO&ARTE, CAPAEPÁGINA3

Osmoradores das regiões administrativas afetadas pelo racionamento de água se preparam como po-
dem. O rodízio começa emRiacho Fundo II, Ceilândia Oeste e Recanto das Emas. Nesse último, a repor-
tagemencontrou famílias como a de Elenci Soares (foto). A velha caixa d’água, que era usada apenas pa-
ra o lazer das crianças, precisou ser reativada. “Também estamos estocando em vasilhas, na geladeira,
para bebermos e fazermos a comida”, conta a dona de casa. Segundo a Companhia de Saneamento Am-
biental doDF (Caesb), amedida proporcionará uma economia de 10%no consumo. PÁGINA 15

PÁGINA 2

PÁGINA 4

“Os juízes não
conhecem a

realidade dos
presídios”

Ex-corregedoranacionaldeJusti-
ça afirma que a lentidão em jul-
gar e em fiscalizar a situaçãodas
penitenciárias faz do Judiciário
umdosculpadospela criseatual.
Ecriticaapropostadecriaçãode
umMinistério da Segurança.
“Não resolve. Émais um órgão
para termoscabidedeemprego.”

Motim termina
com 26 mortos
A rebeliãonaPenitenciária Esta-
dual de Alcaçuz (RN) émais um
capítuloviolentodacriseque to-
mou conta do sistemaprisional.
Paraná eMinas também regis-
traramfugaemortedepresos.

Vacinacontra
a febre amarela
ApóssurtodadoençaemMinas
Gerais, Secretaria de Saúde
do DF reforçará campanha de
imunização. No ano passado,
vírusfoiidentificadoemmacacos

no Jardim Botânico.

Brasiliense
morreaotirar
umaselfie

O artista plástico Pierre
de Freitas, 49 anos, tirava
foto à beira de penhasco,
em Palmas (TO), quando
perdeu o equilíbrio e caiu
de uma altura de 70

metros. Ele deixamulher
e três filhos.

PÁGINA 17

PÁGINA 11

Mastiguebem
antesdeengolir
O clássico conselho dos pais
deveria ser levado a sério. De
acordo com pesquisadores
de São Paulo, a mastigação
ruim é um dos fatores que
levam à obesidade juvenil.

PÁGINA 12

Energiaé inovação
A série "O futuro que nos aguarda"mostra a importância da gestão energética para o desenvolvimento e a

indústria. Em breve, esses avanços terão aplicação em ambientes privados. Pioneiro, o assessor técnico Pedro
Paranaguá (foto) projetou a residência para aproveitar aomáximo a luz natural e convertê-la em eletricidade.
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AAss eetteerrnnaass
eessppeerraannççaass
bbrraassiilliieennsseess
Alípio (foto) passoupela
basedoRealMadrid,mas
nãodecolou. Outros
repetirama história dele.
SUPERESPORTES, PÁGINA 14

PontoaPonto
ElianaCalmon
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HOJE
Ceilândia Oeste, Recanto
das Emas, Riacho Fundo II

AMANHÃ
VicentePires,ColôniaAgrícolaSamambaia,VilaSãoJosé, Jóquei,
SantaMaria,DVO,SítiodoGama,PoloJKeResidencialSantaMaria
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