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AaposentadaGlíciaSilveira (foto),

60anos, gostavamuitodebrincaro

carnavalna juventude.Masela

agoradiz ter encontradooutro

caminhoparaaalegria: a

meditação.Glíciavai passaro

feriadãonumretiro, emSobradinho,

ondeé “proibido falar”. Emtodoo

DF,váriosgruposplanejam

programasbemlongedosdesfiles e

das festas. Sãoacampamentose

encontrosparapessoasde todasas

idades. Jáumgrupodeciclistas

radicalizou: vai pedalar285

quilômetrospor trilhaseestradas

de terraatéAltoParaíso.
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Concurso
ProvaparaosBombeiros
temdenúnciadeplágio

10%perto
devirar lei
PPrroojjeettoo qquuee rreegguullaammeennttaa aa ggoorrjjeettaa
ddeevvee sseerr vvoottaaddoo hhoojjee nnaa CCââmmaarraa
ddooss DDeeppuuttaaddooss.. AA lleeggiissllaaççããoo
ddeevvee eenncceerrrraarr ppoollêêmmiiccaass eennttrree
ppaattrrõõeess ee ggaarrççoonnss,, ee ttrraazzeerrmmaaiiss
sseegguurraannççaa ppaarraa pprrooffiissssiioonnaaiiss
ccoommoo AAnnttôônniiooMMaacceeddoo.. PPÁÁGGIINNAA 77

CCaannddiiddaattooss ààss vvaaggaass ddee ssoollddaaddoo ddiizzeemm qquuee qquueessttõõeess ddee
qquuíímmiiccaa ssããoo sseemmeellhhaanntteess aa ppeerrgguunnttaass eennccoonnttrraaddaass nnaa
iinntteerrnneett.. EEssppeecciiaalliissttaass ddiizzeemm qquuee ssee ffoorr ccoommpprroovvaaddaa aa
ccóóppiiaa,, hháá rriissccoo aattéé ddee aannuullaaççããoo ddoo tteessttee.. PPÁÁGGIINNAA 77

O racionamento deve ser estendido a todas
as regiões do Distrito Federal. É que, apesar
das chuvas recentes, o volume nos reservató-
rios continua bem abaixo do esperado. Com
isso, a Agência Reguladora de Águas (Adasa)
determinou que a Caesb também reduza a

captação da barragem de Santa Maria, res-
ponsável por 66% do abastecimento de re-
giões como Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago
Norte, Sudoeste e Noroeste. Até agora, ape-
nas cidades que recebem água do Descober-
to estavam sofrendo com torneiras secas uma

vez por semana. Além de incluir o Plano Pilo-
to, a restrição no fornecimento pode ser am-
pliada para duas vezes a cada sete dias. Téc-
nicos ainda estudam quando as novas medi-
das entrarão em vigor. A decisão deve ser to-
mada até 6 demarço. PÁGINA 19

DIVERSÃO&ARTE, PÁGINA 3

Embusca de
protagonismo
Aescritora LuanaMorenaPinheiro teve o romance
A revolta dos feios aceito por umadasmais importantes
editoras da atualidade. Aos poucos, ela e outros artistas
transgêneros rompempreconceitos e padrões para
reivindicar igualdade emostrar o talento.
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Ocrime
àespreita
nas ruas
deBrasília

Jucá:foro
é“suruba”
edeveser
paratodos

Oposiçãopromete
bombardearMoraes

hojenoSenado

Parlamentares dabase eda
oposição ameaçamextinguir
prerrogativade serem julgados

pelo STF caso aCorte
imponha restrições ao

privilégio.“Se acabar o foro é
para todomundo. Suruba é
suruba”, reagiu Jucá, líder do
governonoCongresso.
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Endereçonobre doPlanoPiloto,
a 112 Sul foi palco do assassinato
do comerciário IagoGomes.
Morto por umcasal de ladrões
noponto de ônibus, ele foi
sepultado ontem. A violência
contra o jovemcomoveu a

cidade e aumentou a sensação
de insegurança em todooDF.

Pimenta nomosquito
Conhecidacomopimenta-de-macaco,
a planta daAmazônia foi testada
comsucesso comoumrepelente
contra oAedes aegypti. PÁGINA 14

Ninguém noMané
CBF proíbe clubes de venderem
mando de campo, prática que
garantiu 39 partidas na cidade.
Flamengo xVasco jogarão em
Juiz de Fora (MG). PÁGINA 16

Machucado na escola
Umacriança de seis anos levou 14
pontos no rosto em incidente num
colégio deTaguatinga. Amãediz que
houve descaso dadireção. PÁGINA 18
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