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CortedeáguanoPlano
pouparáostrêsPoderes

AnovaTerra
estánocéu!

LagoNorte,Varjão e condomínios do JardimBo-
tânico vão ficar de torneiras secas na segunda-
feira, primeiro dia de racionamento no Plano Pi-
loto e demais regiões abastecidas pelo Sistema

Santa Maria/Torto. Em seguida, será a vez da
Asa Norte e do Noroeste. No entanto, a Caesb
poupará inquilinos ilustres: o Congresso Nacio-
nal, as cortes superiores, osministérios, os palá-

cios doPlanalto, da Alvorada e do Jaburunão so-
frerão com os cortes no fornecimento de água
como os demais 580 mil moradores que depen-
dem do reservatório. Os setores hospitalares Sul

e Norte também não sofrerão restrições. Mas
embaixadas, consulados e estruturas da admi-
nistração local, como o Palácio do Buriti, terão
interrupções no abastecimento. PÁGINA 17

A descoberta de sete exoplanetas na órbita da estrela anã Trappist-1 reacende a expectativa de vida
extraterrestre. Três desses astros têm condições atmosféricas e climáticas muito semelhantes à da Terra
e estão a 40 anos-luz do nosso sistema, distância considerada pequena em termos cósmicos. PPÁÁGGIINNAA 1144

PÁGINA 3

PFestásem
dinheiropara
pagarserviço

deescutas

Esse carnaval

éraiz!

Oficialmente, a Polícia Federal nega qualquer
dano às investigações em curso. Mas

investigadores tememprejuízos à Lava-Jato.
O último pagamento da corporação à empresa

detentora do sistema “Guardião”—
responsável pelas interceptações telefônicas e
de dados autorizados pela Justiça— ocorreu
em agosto e foi referente a abril de 2016.

PÁGINA 2

Serra sai;Temer
busca ministros
Osenador doPSDB-SPpediu demissão do

Itamaraty alegandoproblemas de saúde. Coma
aprovaçãodeAlexandreMoraes para o STF, o
presidente terá quenomear chefes para as
pastas da Justiça e das Relações Exteriores.

Moa, da Aruc, e Frank (D), do Galinho de Brasília, festejam a
união das duas agremiações para um desfile no sábado.
A tradição da folia brasiliense vai às ruas para celebrar as
origens da festa na capital. E blocos com estilos alternativos,
como o Rejuntameu Bulcão, e estreantes, como o Bora pra
Cuba, prometem inovações. PÁGINAS 21 E 22 E DIVERSÃO&ARTE, 3 PÁGINA 7

Declaraçõessó
até28deabril

IR2017

O programa para o
acerto de contas com o
Imposto de Renda será
liberado às 9h de hoje
no site da Receita. O
prazo para entrega se
inicia em 2 demarço.

PÁGINA 8

Caminhoaberto
paracortemaior

Juros

A redução da Selic em
0,75 ponto percentual
— a taxa ficou em

12,25% ao ano— indica
queda mais acentuada
na próxima reunião

do Copom.

PPÁÁGGIINNAA 1166

Anoitemágica

deGatito
Ogoleiro doBotafogo defendeu
três pênaltis contra oOlímpia e
garantiu o alvinegro na fase
de grupos da Libertadores.

OAtlético-PR tambémavançou.
OBrasil terá oito clubes no torneio.

PÁGINA 19

Perdeu,policial!
Bandidos assaltam farmácia no
Gama e, na fuga, roubam carro

descaracterizado da Polícia Civil que
estava com um agente.

CAPA E PÁGINAS 2 E 3

NovidadenosSUVs
Com preço competitivo, o novo Captur
é a aposta da Renault para um dos
segmentosmais disputados do

mercado brasileiro.
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