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PÁGINAS 17 E 22

Senado deve
confirmar

hoje Moraes
para o STF

Planaltoabre
maratonapela

Previdência

Apesar da longa sessão quedurou
12horas, a estratégia traçadapelos
governistas naComissão de

Constituição e Justiça foi seguida à
risca. Aliados anteciparamas

perguntas incômodas, como suposto
plágio em tese, e desarmarama
oposição.No fim, a indicação de

Alexandre deMoraes ao Supremo foi
aprovadapor 19 a 7naCCJ e deve ser

confirmadahoje noplenário.

Comaajuda doministroHenrique
Meirelles, o presidenteTemer iniciou

as articulações para aprovar a
reforma.OPlanalto tenta convencer
a base aliada de quehá“argumentos
equivocados contra a proposta”.

PÁGINAS 2 E 3

PÁGINA 7

Não deixem o
sonhomorrer!
Alunos de um curso criado
pelomaestro Levino de

Alcântara, um dos fundadores
da Escola deMúsica de

Brasília, lutam paramanter
viva a obra do professor no

interior do Pará.

DIVERSÃO&ARTE, CAPA

“Surubaselecionada”
écoisadosMamonas!

Privilégios

Enquanto parlamentares demonstram
incômodo pelo fato de o STF debater o fim
do foro, Romero Jucá pede desculpas pela

expressão e diz que citoumúsica.
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Aságuas
nãovãorolar
nocarnaval
doPlano...
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SaúdedoDF
investigaa
mortede

17macacos
Exames nos corpos dos
animais estão sendo

realizados para saber se a
causa dos óbitos foi a febre
amarela. Há suspeita do
aumento do número de
casos: em dois anos,

13 primatas morreram com
a doença na região.

PÁGINA 20

Uma cidade
quebrilha
Ouro Preto é uma das

maravilhas de Minas Gerais.
A cidade histórica tem
museus, passeios e

gastronomia que encantam
os turistas mais exigentes.

CAPA E PÁGINAS 2 A 5

Barbárie em
Taguatinga
Umamulher de 19 anos foi
assassinada na porta de
casa, na QSF1. O principal
suspeito é um adolescente,
e o caso pode estar ligado

ao uso de drogas.

PÁGINA 20

Trump acelera
deportações

Osavanços
na reposiçãoda
testosterona

Novas diretrizes do
presidente dos EUA facilitam
a expulsão de imigrantes
ilegais. Medidas atingem

estrangeiros sem
antecedentes criminais.
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PÁGINA 14

MPrecebe
denúncias
deplágio

CONCURSO

Candidatos a soldado
do Corpo de Bombeiros

do DF pedem a
investigação de

irregularidades na
prova. Eles levaram ao
Ministério Público as

questões de química que
podem ter sido copiadas

de outros testes.
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A Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb) anunciou que o racionamento de água no Plano Piloto já vai
começar na próxima segunda-feira, em pleno carnaval. Mas não deu detalhes sobre a operação. A estatal
promete divulgar amanhã como será o corte no abastecimento de regiões como a Asa Sul, Asa Norte,
Sudoeste, Noroeste, Lago Sul e Lago Norte. Hoje, nas cidades do DF onde as medidas de restrições já foram
adotadas, as torneiras ficam secas uma vez por semana. Com o agravamento da crise hídrica, técnicos
defendem a ampliação para dois dias. A Caesb, porém, ainda não semanifestou sobre isso.

...Enquanto isso
Aomesmo tempo emque aCaesb informava sobre o racionamento noPlanoPiloto, servidores daNovacapusavam
jatos d'água na limpeza de passagens subterrâneas na Asa Sul. A imagem provocou discussão em redes sociais.
Presidente da estatal, JúlioMenegotto disse que a águausadanão era potável e negouquehouvesse desperdício.

Ojeitoélevitar!
Caetano eRaphael encontrarama
alegria do carnaval bem longe dos
ritmos tradicionais. O bloco deles vai
às ruas para se divertir com leveza,
bomhumor e...música celta! Como
eles,muitos brasilienses descobriram
formas alternativas de curtir a
folia e reunir suas tribos.


