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O rompimento de uma adutora na EPTG
tumultuou a vida de moradores de várias
cidades. Além de inundar casas em condomínio
de Vicente Pires, com destruição de móveis e
eletrodomésticos, o incidente travou o trânsito.
Moradores de Águas Claras, Taguatinga,
Ceilândia e Samambaia passaram horas no
engarrafamento. PÁGINA 19

As conversas entreCristovam, JoeValle e Frejat
escancararamodebate sobre opleito de 2018.
Adversários veemcomdesconfiança essa união,
mas as negociações entre o trio estãomantidas e

avançam. PÁGINA 17 E EIXO CAPITAL, 18

Especialistas divergem
sobre se oBotafogo deve ser
punido pelo ato de injúria
racial praticado por um
torcedor, que foi preso.

PÁGINA 16

Racismovolta
aosestádios

Mesmo emépoca de cofres
públicos vazios, TCDF
pagará auxílio-moradia
retroativo a conselheiros e
procuradores da Corte.

PÁGINA 18

Mordomiasde
R$1,6milhão

O rei dos bordões
Um dosmais importantes

comediantes do país, Paulo Silvino
morreu ontem, aos 78 anos, vítima
de câncer no estômago. PÁGINA 6

Correio premiado
A série de reportagens

Empoderamento feminino, de
Ana Paula Lisboa, ganhou o prêmio

MPT de Jornalismo. PÁGINA 6

Das telonas
aospalcos

Exagerado: sabor
emdosegigante

Festival no CCBBmostra filmes
sobre ícones daMPB. Shows de

LucianaMelo, Léo Maia e
banda 2 Reis complementam

a programação.
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Terrortingedesangue
asramblasdoplaneta

Atétu,
urubu?

Asavesderapinaqueocupam
apartamento funcionaldeR$1milhão
na304Norte,áreanobredeBrasília,
nãopodemserdespejadasenquanto
os filhotesnãoaprenderemavoar.
A inusitadasituaçãoéumretrato fiel
dodescasoemquesetransformoua
administraçãopúblicanopaís. PPÁÁGGIINNAA 77

PPÁÁGGIINNAASS 1122 EE 1133

Uma das avenidasmais famosas do planeta, Las Ramblas, emBarcelona, foi alvo, ontem, de um ataque de extrema covardia. A via, ex-
clusivadepedestres, estava lotadade turistasquando foi invadidapor terroristas quepilotavamumavaneavançaramsobre amultidão,
tentando fazer omaior número de vítimas possível. Pelomenos 13 pessoasmorreram emais de 100 ficaram feridas— 15 em estado
grave. Governantes de todo omundo condenaramobanho de sangue, que vitimoupessoas de 18 nacionalidades e foi reivindicado pe-
lo Estado Islâmico.NoBrasil, a fachada doPlanalto foi iluminada comas cores da bandeira da Espanha. Até o fechamento desta edição,
autoridades espanholas haviamconfirmadoaprisãodedois suspeitos.No sudoeste dopaís, umataque semelhante deixou sete feridos.
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