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Seráhoje odia deCR7
seigualaraMessi?

Sim,oDFtembananas!

Ascontratações, temporárias, sãoparacargoscomo
vendedor,balconista, recepcionista, atendentedecaixa
eoutros.Atéo fimdoano,aprevisãodaFecomércio
édeaberturade3,9mil vagasdesse tipo noDF.

Nopaís, aestimativaédecriaçãode207.590postos.

OBrasil já éoquartoprodutormundial da fruta, comumasafra
de setemilhõesde toneladas, quegeramR$14bilhõesanuais.
A cultura favoreceosmunicípiosdo semiárido,masoDFse
destacapelo cultivoqueabasteceomercado local. PÁGINA 7

Festival Universitário de
Música Candanga abre
as portas para artistas
brasilienses. Na final,
concorrem 13 bandas.

O craque Cristiano Ronaldo é o grande favorito
a receber hoje o The Best, o troféu demelhor
domundo em2017. Caso isso ocorra, será a
quinta conquista do português, que alcançará

amarca do rival argentino. PÁGINA 14 Chinaavança,
Japãoreage
EnquantoPequimfaz
planosdedesbancaros
EUAnaliderançaglobal,
premiê japonês toca

reformasparaequilibrar
forçasnaregião.

PÁGINAS 10 E 11

Brazlândiafica
48hsemágua
Pegosdesurpresa,

moradores reclamam.
MasCaesbdizquecorte
foi emergencial, devido
àdiminuiçãononível
dedois córregos.

PÁGINA 17

PÁGINA 5

Comérciobusca
profissionais
para94vagas

ComandantedaAeronáuticaafirmaqueoBrasil vai
encontrarocaminhoesairdaatualcrisepolítico-
econômica.EledizqueasForçasArmadasestão
cientesdopapelquedevemternumademocracia.
“A intervençãomilitaréumretrocesso, sem
qualquerchancedeocorrer”,afirma. PÁGINA 3

“Intervençãomilitar
éumretrocesso”
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Atualizados
para oEnem?

No primeiro dia damaior prova de acesso ao ensino superior, sete

milhões de estudantes irão responder a 15 questões de filosofia e

sociologia. As duas matérias não são as mais populares, porém

ganham espaço no exame pela discussão de temas da atualidade.

CADERNO ESPECIAL ENEM 2017
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Ciclistaquelutava
pelapaznotrânsito
morreatropelado

PÁGINA 15

Ed Alves/CB/D.A. Press

Pierre-Philippe Marcou/AFP Lluis Gene/AFP
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Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Estavaescrito
nasestrelas

OcéudeBrasília reflete a cidade.Evice-versa.
As constelaçõesdaViaLáctea foramasguias
dosengenheirosparaas coordenadas

geográficasquedefiniramos traçosdacapital.

PÁGINA 20

Estudante de sociologia e um dosmais ativosmilitantes da ONG Rodas da Paz, Raul Aragão, 23 anos, voltava para casa
de bicicleta, depois de almoçar em restaurante da UnB, quando foi atropelado, na via L2 Norte, por um carro dirigido
por um jovem de 18 anos, cuja identidade não foi revelada pela polícia. Omotorista permaneceu no local do acidente,
chamou o socorro e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Levado aoHospital de Base, Raulmorreu na
madrugada de ontem. A repercussão foi intensa nas redes sociais. Amigos e voluntários de diversos grupos ressaltaram a
importância do trabalho do ciclista, lembrado por todos pelo grande sorriso que sempre exibia. O velório será realizado
das 8h às 11hnaCapela 5 doCemitérioCampodaEsperança.Neste ano, 15 ciclistas forammortos emacidentes noDF.


