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Aindadátempodeficarmilionário
Osbrasiliensescorreramàslotéricasontem—oquedeveserepetirhoje—parajogarnaMega-Sena.Oprêmioéosegundomaiordoano:R$78milhõesparafazerocidadãosonhar

Casaedentes—Frederico (E) quer um lugar para chamar de seu,
enquanto o colega Ricardo deseja arrumar os dentes.

Passaporte—Fernanda Figueiredo quer sair do país:
“O Brasil não é lugar para se viver, não com a atual situação”.

Faculdade—A avó, Ana Pereira, e a neta, Vanessa, têm a
mesma vontade: pagar uma universidade para estudar.

Descontode25%nacompra
deterrenoemcondomínio

Essa não é a única novidade para a ven-
da direta dos terrenos em regularização
no Distrito Federal. Segundo as regras
anunciadas ontem pela Terracap, o

desconto será escalonado de acordo
com o valor da entrada, e cai a obriga-
toriedade do pagamento de um sinal
no momento da compra do imóvel —

o prazo será de 30 dias. Moradores do
Ville de Montagne, primeiro parcela-
mento a ser regulamentado, estão com
medo de que as benfeitorias não sejam

levadas em consideração na hora de
calcular os preços. Governo quer di-
vulgar o custo dos lotes no Trecho 3
de Vicente Pires — segunda área no

calendário de vendas — em duas se-
manas. Principal objetivo das medi-
das é arrecadar cerca de R$ 400 mi-
lhões para os cofres públicos. PÁGINA 17

Menos burocracia
e documentos nos

órgãos públicos

PÁGINA 5

PÁGINA 20

PÁGINA 2

Decreto do governo federal extingue uma série de exigências
comumente feitas aos cidadãos. A partir de agora, as

repartições públicas não poderão solicitar, por exemplo,
comprovante de votação nas eleições ou certidão de

quitação de tributos, pois esses dados já constam da base de
dados da União. Cópias autenticadas e reconhecimento de

firma também estão abolidos.

Crisepolítica tira foro
privilegiadodaagenda
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Temerchama
Maduropara

diálogoemBrasília

Venezuela
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Parenteseamigos
falamdaalegria

diáriadomotorista

CasoLuís

O 1º Festival do Ipê, amanhã, terá shows, food trucks, varais fotográficos e feirinhas
culturais para homenagear um dos grandes símbolos da cidade. Ótima chance para
tirar fotos da árvore e postar nas redes sociais com a hashtag #MissãoIpê. PÁGINA 22

Um dia para

celebraroipê
Um dia para

celebraroipê

Aumentoe
filasnospostos

Elevação de imposto faz
estabelecimentos alterarem o valor
do combustível em até R$ 1, mesmo

sem novo carregamento.

PÁGINA 6

Fujado frango!
Corra às frutas!

Pesquisa do CCoorrrreeiioomostra que a ave
está até 44%mais cara nos

supermercados. Já produtos como
mamão ficaram 14%mais baratos.

PÁGINA 9

Olazer itinerante
contagia a cidade

Iniciativas comerciais, como o Hidden
e o Contém/MimoBar, transformam
espaços inusitados em lugares

propícios para a arte e a diversão.

Maisumídolo
quesedespede
dacapital federal
Guilherme Giovannoni,
capitão do time de
basquete da capital,
decidiu não defender mais
as cores da cidade no NBB.
Provável destino é o Vasco.

PÁGINA 16
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