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Operaçãoleva
pedófilospara
acadeianoDF

Mais demil policiais
participaramdeuma força-
tarefa de combate à pedofilia
em todoopaís. O alvo foi o
compartilhamento de fotos e
vídeos de crianças.Houve
cincoprisões emBrasília.

ABrasília
deHatoum

Acapital deixoumarcas na
obra doamazonenseMilton
Hatoum. EmAnoite da espera

–O lugarmais sombrio,
o escritor se inspira na cidade
que conheceunos anos 1970,
sob a sombradaditadura.

Concerto paraofuturo
Série de apresentações vai arrecadar
recursos para reformas na Escola
deMúsica de Brasília. PÁGINA 26

UmaPrevidência light
Para conseguir apoio, Planalto prevê
mudanças pontuais, como a idade
mínima de aposentadoria. PÁGINA 10

PÁGINA 22

TirosnocoraçãodoBrasil
Filho de policiais, um adolescente de 14 anos pegou a pistola
damãe em casa— sem que ela soubesse— e provocou uma
tragédia numa escola particular de Goiânia. Estudante do 8º
ano do ensino fundamental, ele atirou 11 vezes contra cole-
gas. Ao tentar recarregar a arma, foi detido por professores.

“Voumatar todosvocês”, gritouquandodisparouoprimeiro ti-
ro. Dois estudantesmorreramna hora. Quatro ficaram feridos
—umdeles, umamenina, continuava em estado grave até o
início da noite de ontem. Ao delegado que investiga o caso, o
atiradordissehaver se inspiradonosmassacres deColumbine,

em 1999, nos EUA; e no de colégio em Realengo, no Rio, em
2011.Ele contou, ainda, quea intenção inicial eramatarumco-
lega do qual seria vítima de bullying. Depois do primeiro tiro,
teria decididomatar todomundo. O crime chocou a cidade.
Paisdealunosemoradoresfizeramumavigíliaemfrenteàescola.

PÁGINAS 5 A 7

A Caesb já está autorizada a ampliar o racionamento para dois dias. Mas não deve tomar a
medida já a partir desta próxima semana. É que, em visita ao Instituto Nacional deMeteorologia

(Inmet), o governador Rodrigo Rollemberg foi informado de que a chuva deve voltar com
intensidade a partir de 10 de novembro. Essa é uma das razões para adiar a adoção do corte
mais drástico por, pelo menos, mais 15 dias. Há, ainda, a captação de água no Lago Norte,

o início da operação do complexo Bananal e a exploração de áreamais profunda do Descoberto.

PÁGINAS 19, 20 E EIXO CAPITAL, 21
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DIVERSÃO&ARTE, CAPA
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Fabio Setimio/Divulgação

A construção
dosnovos
cidadãos
As escolas do século 21

mergulharamnamodernidade com
computadores, tablets e internet.
Mas só tecnologia não basta para as
novas gerações. Elas sonham com
mais. Querem ter voz ativa na

sociedade e se engajar no processo
demelhoria do país e domundo.
E o processo de aproximação
desses alunos com a cidadania é
uma realidade emmuitas escolas,
desde a creche, passando pelo
ensino fundamental até o ensino
médio. OCorreiomostra hoje esse
importante olhar sobre a educação.
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