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A hora do 
PESADELO

A hora de
SONHAR

A gasolina chegou a R$ 7,59 em 
alguns postos do DF. A disparada 
do preço faz os brasilienses 
reavaliarem o uso do carro e 
até mesmo os modelos de 
seus veículos. Reajustes 
passam de 60% este ano. 

Mega-Sena acumulada 
paga hoje R$ 90 milhões. 

Nas lotéricas, os brasilienses 
jogam e fazem planos. Afinal, 

é muito dinheiro! O sorteio 
será às 20h. As apostas 

podem ser feitas até as 19h.

Câmara aprova PEC que 
garante auxílio de R$ 400

Apesar das incertezas que antecede-
ram a sessão, com batalhas com a opo-
sição na própria Câmara e no STF, gover-
nistas conseguiram aprovar o texto-ba-
se da PEC dos Precatórios em segundo 

turno, ontem, com uma vitória mais fol-
gada que no primeiro. Foram 323 votos 
a favor e 172 contra — são necessários, 
pelo menos, 308 para uma mudança 
constitucional. A proposta, que ainda 

precisa ser referendada em dois turnos 
pelo Senado, amplia o limite do teto de 
gastos e permite o adiamento de parte 
das dívidas judiciais que a União teria 
de pagar em 2022. Além disso, viabiliza a 

criação do projeto dos olhos do presi-
dente Bolsonaro: o Auxílio Brasil, com 
valor fixo de R$ 400. O programa subs-
tituirá o Bolsa Família —  que paga, 
em média, R$ 190 — e deve elevar para 

17 milhões o número de famílias benefi-
ciadas. Mas, enquanto não recebe o aval 
do Senado, o Auxílio Brasil, que come-
ça a ser pago no próximo dia 17, ficará, 
na média, em R$ 217,18.  PÁGINAS 3 E 7

Supremo forma maioria para barrar orçamento secreto
PÁGINA 2

Transmissão 
baixa e sem

mortes no dia
O Distrito Federal não registrou 

óbitos por covid-19 num período 
de 24 horas, ontem, segundo a 
Secretaria de Saúde. A taxa de 

infecção da doença foi a menor 
deste ano: 0.70. Já a  vacinação 

está perto de 70% do público alvo.   

Chile: começa processo
para cassação de Piñera

Goiás se despede 
de Íris Rezende

Governador, senador, prefeito, ministro. A vida 
política do emedebista marcou gerações de 

goianos. Íris morreu ontem, aos 87 anos, mas 
deixou marcas na história do país, como o apoio 

à campanha Diretas Já, nos anos 1980.

Esporte que faz 
novos cidadãos

Suspensas devido à pandemia, as aulas e as atividades nos 
Centros Olímpicos foram retomadas. Chance para crianças e 
adolescentes interagirem, praticando esporte em lugar seguro. 
No CO da Estrutural, o retorno empolga as famílias. PÁGINA 18
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Ajuda ao delivery
Secretário de Trabalho, Thales Ferreira diz, no 

CB.Poder, que o GDF cadastrará entregadores 
que usam bicicletas. Objetivo é traçar 

políticas públicas para a atividade. PÁGINA 15

Luiz Carlos Azedo

PÁGINA 16

Os rumos da economia 
A retomada no pós-pandemia será 
tema de debate hoje, às 15h, com 

transmissão pelo site e redes sociais.

PÁGINA 14

PÁGINA 6

Ana Maria Campos
A ofensiva de Luis Miranda pelos 

votos da área de segurança. PÁGINA 4 

Denise Rothenburg
Emendas: decisão do STF agradou 
a ministros do governo. PÁGINA 4 

Resta a Lira dar transparência 
às emendas secretas. PÁGINA 2 

Samanta Sallum
Arrecadação de ICMS indica retomada 

econômica no DF. PÁGINA 16 

Amauri Segalla
Crise econômica ameaça o futuro 

de jovens no Brasil. PÁGINA 8 

Entre amores 
e sacanagens

Casa cheia à 
espera do título

Primeiro livro de poemas 
de Gregório Duvivier 

guarda a irreverência e 
ousadia do comediante.

Atlético-MG, de Hulk, 
tentará dar mais um passo 

rumo ao fim do jejum, 
hoje, contra o Corinthians. 

PÁGINA 22 PÁGINA 19

Avanços da COP26, diz 
ONU, não impedirão 
catástrofe climática 

Aumenta tensão de 
estudantes sobre 

realização do Enem 

PÁGINA 12

PÁGINA 5

Em busca das 
causas da tragédia

Cinco dias depois do acidente aéreo que matou 
Marília Mendonça, em Caratinga (MG), a 

cantora segue recebendo homenagens, como 
o painel em rua de São Paulo. As peças do avião 

começaram a ser periciadas ontem.
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