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Ahistória deuma
bailarina e seu
maridomaestro
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GISÈLE SANTORO

A professora e coreógrafa,
criadora do Seminário
Internacional de Dança de
Brasília, mostra acervo com
momentos especiais da vida
dela e de Claudio Santoro.
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MASSA

Williams tira o brasileiro da
“aposentadoria” de 50 dias
e confirma o retorno dele
à categoria pormais uma
temporada, pelomenos, ao
lado de novato canadense.

Obreveadeus
deFelipe
àFórmula 1
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FUTURO

Sabe o que é self-checkout
e omni-channel? São essas
algumas das inovações que
determinarão a escolha do
consumidor e a sobrevivência
de empresas. Significará
o adeus às filas e à perda
de tempo para pagar a conta
em lojas e supermercados.

Meirelles já
vê retomada
daeconomia
Otimista,ministrodiz em
Davos,naSuíça, queo
piorpassou.Eapostaque
osprimeiros resultados
positivosdocrescimento
doBrasil começarãoa
aparecer atémarço.

Pente-fino
do INSSvira
calvário

Beneficiáriosobrigadosa
sesubmeteraexamesque
podemlevarà suspensão
debenefíciosenfrentam
via-crúcisparaconseguir
oatendimentonos
postosdaPrevidência.
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Reuniões
apósas
matanças

empresídios
Encontros doministro
da Justiça comsecretários

de Segurança e do
presidente daRepública
comgovernadores
buscamcolocar em

prática a construçãode
novas penitenciárias.
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Grandes
espécies
emperigo
Animais comoo
elefante africano,
a girafa, o tigre eo

orangotangocorremo
riscodeentrar emextinção,

segundopesquisa.
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Osegundo
feminicídio
doano

EmSãoSebastião,
homemésuspeitode

esfaquear a companheira
apósumadiscussão.Os
doismoravamjuntos
desdeoanopassado.
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Quem um dia

iriadizer?

Racionamento
fazpreçodecaixa
d’águasubir78%

Moradores do DF, como EdvaldoViana, estão atrás
de recipientes para estocar a água. Com isso, o preço
de produtos chegou a aumentar quase 80%. Caesb e
Adasa condenam o armazenamento exagerado de
água, uma vez que a prática vai contra a principal

razão dos cortes, que começaram ontem.

Orockquerdesfilarnocarnavalbrasiliense.
Inspiradosna tradiçãodoestilomusical
nacidadeeemprojetos comooSargento
Pimenta, noRiode Janeiro, oBloco
EduardoeMônica vaidisputarumespaço
nocircuitoda foliadoDistritoFederal.

JustiçaordenaqueoGDF
paguereajusteaservidor

Rollemberg pede aoTJDFTque declare inconstitucional
a decisão de distritais de revogar aumento de passagens

A decisão tomada pelo 3º Juizado Especial da
Fazenda Pública doDF refere-se ao pagamento
da terceira parcela do reajuste salarial reivindi-
cado por um servidor aposentado. O aumento

havia sido negociado em 2013, em três parce-
las, ainda na gestão do governador Agnelo
Queiroz. A última delas deveria ter sido quita-
da em 2015. No entanto, o Governo do Distrito

Federal, já sob a administração de Rodrigo
Rollemberg, adiou a quitação para o ano pas-
sado, afirmando não ter como honrar o com-
promisso. Mas, outra vez, não pagou o devido.

Agora, a expectativa édequeoutros210mil fun-
cionários públicos de 32 categorias tambémen-
trem na Justiça para receber o reajuste. O GDF
estuda recorrer da decisão judicial. PÁGINA 19
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Revoluçãonahorade fazer as compras
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Nelson Almeida/AFP - 13/11/16

Ana Rayssa/Esp. CB/D.A. Press
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