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Detectada por observatórios de
ondas gravitacionais e telescópios,

a colisão entre estrelas de
nêutrons abre umanova era na
astronomia. Amagnitude do

evento, alémdedistorcer o tecido
do espaço, deve explicar a origem

de elementos pesados da
natureza, comooouro.

Brasília ferve comonuncaantesnahistória. Enãoé sónapolítica.Quemsuportouos37.3ºCdodomingoque
odiga!Desolado, emmeioàpaisagemquemais lembraa secanoSertão,GilvênioAbade (foto) afirmanunca
ter visto, nos30anosemquemoranaárea rural dePlanaltina, umaestiagemcomoaqueatingehojeoDistrito
Federal. Aos72anos, oagricultordiz fazer trêsmesesque sóvê terra rachada.Econtaque sobrevivegraças à
aposentadoria.“Comoseplanta comessa seca?”Ocenário se repete emoutras regiões, comoSobradinhoe
Brazlândia. Eafeta, inclemente,moradoresde todooDF.Chuva, se vier, prevêo institutodemeteorologia, sóa

partir dedomingo.Até lá, serãopelomenosmais cincodiasdecalor edebaixaumidade. PÁGINA 19

Aexplosão
quemudou
ouniverso
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Cortedecabelo
solidárioparao
OutubroRosa

Nascida em 1847, Chiquinha
Gonzaga desafiou a sociedade
conservadora e até hoje é um
ícone para asmaestrinas

brasileiras.

Ousadia inspiradora
Música

DIVERSÃO&ARTE, CAPA
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Patrícia (coma filhaSabrina),
Eliana (comVitória) eLídia

planejam intensificar campanhae
asmedidas judiciaisparagarantir o
acessoaocanabidiol. Substância,
extraídadamaconha, é essencial
para controledasdoençasdos
filhosdelas. Apesardemuitas

decisões favoráveisnos tribunais e
daaprovaçãode leis, o

fornecimentodo remédioaindaé
lentoeburocrático.

Brasilienses
vãoà lutapara
salvar filhas
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Umassessor deLúcioVieira Lima
(PMDB-BA) teria deixadomarcas
noapartamentoonde foram
apreendidososR$51milhões

atribuídos ao ex-ministro. Açãoda
polícia recolheudocumentosno

gabinetedodeputado.

As digitais que
levaram a PF ao
irmão de Geddel

Ex-presidente
daOABde

olhonoBuriti
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Portaria do governo federal é criticada
por fiscais, advogados e juristas

por dificultar a inclusão de empresas
na “lista suja” da exploração de mão

de obra. Bancada ruralista do
Congresso aprova a medida.

Polêmicano
combateao

trabalhoescravo

Emcartaaaliados,Temer
denuncia “conspiração”

Defesa
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Ainda sem partido, mas
conversando com diversas
legendas, Ibaneis Rocha

assumiu a pré-candidatura ao
GDF. Em entrevista ao programa
CB. Poder, o advogado confirma
a intenção de se candidatar,
mas não descarta apoio a um

nome de consenso.
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Enquanto
achuvanão

vem...

Ausência de 13 parlamentares—
licenciados ou emviagemoficial
—pode levar o Senado a adiar a
sessãona qual deve derrubar
decisão da 1ª turmado STFque
afastou o tucanodomandato e o
proibiu de sair de casa à noite.
Senadores ainda discutem se a
votação será aberta ou secreta.

Senado
analisa

hojecaso
deAécio
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