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Caesbjáadmite
usarvolumemorto
paraabastecerDF
Medida chegou a ser descartadano anopassado,mas voltou a ser consideradano
caso deuma situação emergencial. Estimativa é que obra para captaçãoda águado
Descoberto custaria R$ 9,3milhões, valor que seria bancadopela taxa extra. PÁGINA 18

Há exatas duas décadas, era
lançado o livroHarry Potter e
a pedra filosofal, que daria
início à saga que se tornou

fenômenomundial.

DIVERSÃO& ARTE, CAPA

E o bruxinho
chegouaos20

Produção
defrango
movimenta
economiado
BrasiledoDF
País lideraaexportação
mundial, que temcrescido
tambémnacapital.Noano
passado,oDistritoFederal
produziu142,9mil toneladas
—desse total, 51,5mil

foramvendidasnomercado
externo.Oavicultor

FernandoRibeirocomemora
osbons resultados.

PÁGINA 7

Motoristaacelera
sobre skatistas
Vídeosmostrammomento em
que carro fura bloqueio durante
evento na Rua Augusta, em
São Paulo, e atropela pelo

menos três pessoas.

PÁGINA 5

BolsaFamília
mais enxuto
Pente-fino do governo
excluiu cerca de 800mil
pessoas do programa, que
hoje tem 13,28milhões de
famílias beneficiadas.

PÁGINA 6

TECNOLOGIA
“Wi-fi”abastece

carro-elétrico
Descoberta de

pesquisadores dos EUA
permite que veículos—e
outros dispositivosmóveis
—possamser carregados

emmovimento.

PÁGINA 12

Ed Alves/CB/D.A Press

Nas cores da
diversidade

Cerca de 15mil pessoas tomaram a Esplanada dosMinistérios para pedir mais amor e tolerância
durante a 20ª parada LGBTS de Brasília. Em uma reunião pacífica, na qual imperou a alegria, gays,
lésbicas, bissexuais, transexuais e simpatizantes da causa fizeram do seu protesto uma festa. Este
ano, a principal bandeira foi a prevalência de umEstado laico. PÁGINA 22

Flamengoassumeaterceiraposição
A vitória por 1 x 0 sobre o Bahia foi suficiente para o time pular
cinco posições e entrar na zona de classificação à Libertadores.
A estreia de Éverton Ribeiro não desapontou a torcida. PÁGINA 15

AderrocadadosbrasileirosnoMMA
Hácinco anos, o país chegouaacumular quatro cinturões.Hoje, corre
o risco de perder o único que resta, o de AmandaNunes.PÁGINA 13

Ninguémsegura
oCorinthians

Ao vencer oGrêmio comgol de Jadson, o
Timão abre quatro pontos sobre o time
gaúcho, segundo colocado, e chega a
86,7%de aproveitamentona 10ª rodada,
algo nunca visto noBrasileirão nemnas
principais ligas europeias. PÁGINA 16

Juizanalisapedidopara
prenderex-governadores

Temer reúne
aliadospara
discutir reação
adenúncia

PPÁÁGGIINNAA 22

O Ministério Público e a PF querem que Agnelo Queiroz , José Roberto Arruda e também
o ex-vice-governador Tadeu Filippelli sejam detidos preventivamente. Eles são acusados
de participar de esquema de superfaturamento de preço em obras do Mané Garrincha.
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