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CONCURSO SecretariadeSaúdeabre337vagas.Salário édeR$6.327

Brasília,umacapital
comsededechuva

Temer perde votos,mas vence fácil na CCJ

TeatroNacional
teráreformade
R$38milhões

Fechadoháquatro anos, oprincipal espaço
cultural doDFdeverá reabrir as portas,
parcialmente, no fimde2018. Aprimeira
parte das obras, que inclui a SalaMartins

Pena, será anunciadahoje como lançamento
deumedital para atrair empresasprivadas,

comapoiodaLei Rouanet.

Uma festa circenseao somdecanções
folclóricas,MPBesominstrumental é atração
doClubedoChorohoje eamanhã.Ogrupo
cultural PédeCerrado (foto)prometeum
espetáculoquemistura teatro, dançae ritmos
emperformances criativas eousadas.

DIVERSÃO&ARTE, PÁGINA 2

PÁGINA 20

Distritaissão
“termômetro”
dasucessão

Entre risos

emúsica

Amovimentaçãodos partidos e as
últimas votações naCâmaraLegislativa
apontampara a recomposição das forças
políticas doDF. Enquanto os aliados de
2014 se afastamdeRollemberg, o
governobuscanovos apoios para as

próximas eleições.PÁGINA 17

Ervas perigosas
Cientistas alertam para a presença
de substâncias cancerígenas em
produtos muito usados na fitoterapia
tradicional chinesa. PÁGINA 14

Dad e o texto nota 1000
Candidatos ao Enem podem
participar hoje, a partir das 15h, da
aula de Dad Squarisi com dicas para
a redação cobrada no exame. PÁGINA 18

Entorno histórico
Cidades goianas centenárias, como
Pirenópolis, organizam seus
arquivos públicos para resgatar e
conhecer o passado. PÁGINA 22

PÁGINA 6

Cidadedeveganhar
museudeartesvisuais

Catalunha
Negociaçãoàvista

Espanhamantém
ultimato para revogação
da independência,mas
acena commanutenção
da autonomia se houver

eleições regionais.

PÁGINA 13

China
AambiçãodeXi

Presidente Xi Jinping
promete consolidar o

país como superpotência
econômica emilitar.
Ele diz quenãoabre
mãodo socialismo.

PÁGINA 12

PÁGINA

Deputados aprovam, por 39 votos a 26, relatório que rejeita denúncia contra o presidente da República. Votação no plenário da Câmara deve ocorrer na quarta-feira. PÁGINAS 2 E 3

PÁGINA 7

PPÁÁGGIINNAA 1199

Moradores estão em contagem regressiva. Não
veem a hora de voltar a chover em Brasília. Ain-
da mais porque a situação dos reservatórios
que abastecem o Distrito Federal é crítica e,

com a estiagemprolongada, aumenta o risco de
o racionamento de água ser ampliado para dois
dias na semana. Ontem, a Caesb e a Adasa
(Agência Reguladora de Águas, Energia e Sanea-

mento Básico) negaram que o arrocho no abas-
tecimento será iniciado na segunda-feira. E o
Instituto Nacional de Meteorologia, que lançou
alerta de perigo por causa da baixa umidade do

ar, reafirmou a previsão de chuva no DF para o
fim de semana. A probabilidade de chover no
sábado, calcula o Inmet, é de 30%. No domingo,
a expectativa cresce para 70%. É ver pra crer.
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