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GásdecozinhaaR$80,
epodesubiraindamais

Depois da política de flutuação de preços adotada pela Petrobras,em três meses,o aumento chega a 8,9%
e atinge em cheio o bolso do consumidor e o movimento das revendedoras,que temem pelo pior

PÁGINA 15

Presidenciáveis
naestrada

atrásdevotos

PÁGINA 2

A 412 dias das eleições, emesmo sema
definição doCongressoNacional sobre as
novas regras do pleito, pré-candidatos,
como Jair Bolsonaro, Lula, CiroGomes e
JoãoDoria, tentam se aproximar dos
eleitores de diversas regiões do país.

PÁGINA 4

Oescárnio
de licitações
noBrasil

Governantes fazem
pouco caso como
dinheiro público.
Há compras

que incluematé
camas king size.

PÁGINA 6

Gastança
comestatais
sóaumenta
Dezoito órgãos
públicos que
dependemdo
TesouroNacional
consumirão 22,5%a
mais que em2016.

90 dias sem chuva
A previsão é de que a estiagem seguirá até a
segunda quinzena de setembro. Além da

crise hídrica, as altas temperaturas e a baixa
umidade do ar deixam o DF em alerta.

PÁGINA 17

Imagens
quementem

Quasemetade das fotografias
manipuladas não são percebidas
pelas pessoas, de acordo com

estudo britânico.

PÁGINA 12

Oteatroentra
em Cena

Começa amanhã omais
tradicional evento de artes

cênicas do DF, com atrações como
a atriz sul-africana Ntando Cele.

DIVERSÃO& ARTE, CAPA

TEMMORANGO,SIM,SENHOR!
A área rural de Brazlândia se destaca por ter amaior produção da fruta no Distrito Federal. Outro ponto

positivo dos agricultores são as práticas sustentáveis e a economia na irrigação. PÁGINA 7

Acomédiaperdeumgênio
Umdosmais icônicosrepresentantesdohumordoséculo20morreuontem,aos91anos,deixando
comoherançamaisqueumatrajetóriaderisadas.Oator,cantoreroteiristaderara inteligência
transmitiualegriadurantedécadas,pormeiode incontáveisobras-primasnocinema.
PPÁÁGGIINNAA 1100

Luis Nova/Esp. CB/D.A Press

Ed Alves/CB/D.A Press
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