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Latad'água
nacabeça,lá
vaiBrasília

Gabinete de
Celina era

uma central
dedenúncias

Escutas ambientais da
Operação Drácon, obtidas
pelo CCoorrrreeiioo, revelam
que a distrital do PPS

tentou levantar
informações contra o

governador. Reuniões de
Celina Leão na Câmara
tiveram a presença até de

policiais civis.

Palco principal daquele que promete ser omaior carnaval da história brasiliense, a
região central da capital é tambémcenário do ápice damaior crise hídrica doDistrito

Federal. O racionamento começou ontempara osmoradores doVarjão, do Lago
Norte e do JardimBotânico. Durante a semana, vai atingir as Asas Sul eNorte, Lago
Sul, Sudoeste, Octogonal... Só a Esplanada escapará do rodízio no abastecimento.

Em tempos de torneiras secas, a ordemé economizar.Mas se falta água nas torneiras,
sobra no céu! As chuvas dos últimos dias foram camaradas coma cidade. Se ainda
não é suficiente para resolver o grave problema,melhorou umpouco o nível dos

reservatórios.Mas o bommesmo é que os temporais desse feriadão vêm lavando a
alma dos foliões candangos e dandonova inspiração para a festa.

Metaleiros
Leka e Rebeca dançaram ao som de IronMaiden e outras bandas lendárias,
na 310 Norte. O Populares em pânico trouxe o rock pesado para a folia.

Namoda
Samara usou a tiara de
unicórnio, fantasia
sensação deste ano

Descolados
Inspirado em Caetano Veloso e Gal Costa, o bloco Divinas Tetas brilhou no Setor Bancário
Sul (SBS) e se consolidou como um dos desfiles alternativos mais animados da cidade

Toca,DJ
Fantasias elaboradas emúsica diversificadamarcaram o quinto ano do Aparelhinho, que
já atrai gente de outros estados. A festa dupla no SBS tevemais de 20mil pessoas

Sucesso
O Galinho arrastou
20 mil amantes do frevo,
como João Pedro

Colorida
Animada e com os
cabelos pintados, Angélica
pulou no Carnapati

PÁGINA 20

Pais e filhos
nas tramoias
da Lava-Jato
Herdeiros de políticos
acusados de corrupção
estão envolvidos até o
pescoço nos esquemas
para desviar recursos

públicos. A prática ocorre
no PT e no PMDB.

PÁGINA 2

Os dois lados
do dólar baixo

Câmbio

Cotaçãodamoedapróxima
deR$3,10ajudanocontrole
da inflaçãoe faz aumentar
omovimentoemagências
de viagens.Masoatual
quadropodeatrapalhara
retomadadocrescimento.

PÁGINA 6

O perigo das
superbactérias

O vexame que
ofuscou uma festa
de boas intenções

Saúde

Oscar

OMS divulga lista com 12
micro-organismos
resistentes e faz um
alerta: mundo pode
retroceder à época em

que atémesmo pequenas
infecções eram letais.
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DIVERSÃO&ARTE, CAPA

PÁGINAS 4, 5 , 15 A 18 E 22. ACOMPANHE A COBERTURA NO SITE DO CORREIO, NAS REDES SOCIAIS E VOTE PARA ELEGER O MELHOR BLOCO DO CARNAVAL BRASILIENSE
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