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Medo de variante
derruba réveillon 
em sete capitais
Belo Horizonte,  Florianópolis, Salvador, 

Fortaleza, João Pessoa, São Luiz e Palmas 
suspenderam a festa da virada, depois de a 

OMS avaliar que a ômicron representa “risco 
muito elevado” para o mundo. Ministro da 

Saúde vê o Brasil mais preparado para eventual 
nova onda de coronavírus. Páginas 5, 9, 12 e 13

Um temporal e ventos que chegaram a 
46 km/h atingiram, ontem, diversos pontos 

do DF. Houve estragos em bairros como 
o Jardim Botânico. A meteorologia 
prevê mais chuva com ventania até 

o fim da semana. Página 17

Orçamento R$ 400
Nomes de 2020 
e 2021 em sigilo

CCJ vota hoje a 
PEC dos R$ 400

Congresso aprova 
projeto que dá 

mais transparência 
a emendas de 
relator, mas só 

de agora em 
diante. Página 2

Governo defende 
proposta como 

forma de bancar o 
Auxílio Brasil, que 

beneficiará 
20 milhões de 

famílias. Página 3

Galo espera o tropeço do 
Fla para ser campeão hoje

e o vento quase levou!
Prepare-se para mais chuva

MatOu a NaMORada GRávida, a ENtEada dE 2 aNOs E FazENdEiRO
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Mais de 70 policiais, 
cães e helicóptero na  
caçada a assassino

Um crime bárbaro aterrorizou os mo-
radores do Entorno neste fim de sema-
na e deu início a uma busca em pelo me-
nos quatro municípios da região. Wan-
derson Mota Protacio (foto), de 21 anos, 
é acusado de assassinar a companheira 

(19) grávida de quatro meses, a enteada 
(uma criança de 2 anos e 9 meses) e um 
fazendeiro da região, no domingo. Wan-
derson, que já foi investigado por tenta-
tiva de feminicídio, também teria ten-
tado estuprar e matar uma mulher, que 

conseguiu escapar. As mortes ocorreram 
em Corumbá de Goiás, e o suspeito fu-
giu para cidades vizinhas. Até o início da 
madrugada de hoje, as buscas se concen-
travam nos municípios de Alexânia, Aba-
diânia e Anápolis. 

Página 16

Parentes e amigos de Fábio Pontes protestaram ontem, 
durante o velório. Eles pedem a punição do motorista que 
causou a morte do frentista, de 38 anos. Bêbado, Yuri Zerbi-
ni, 23, bateu com o carro na moto de Fabinho, em Taguatin-
ga. Yuri foi solto, após audiência de custódia. Página 14

matou no trânsito e está solto:
Família de Fábio quer Justiça

Em entrevista ao CB.Poder, o comandante da PMDF, co-
ronel Márcio Cavalcante Vasconcelos, afirma que a capi-
tal está no melhor momento da segurança pública. Ele 
aborda, também, temas como a atuação da corporação 
em manifestações políticas e o feminicídio. Página 15

“o Distrito Federal é, hoje, 
um exemplo para o país” 
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música, poesia e luta
 Artistas de Brasília destacam a importância da celebração do mês da Consciência 
Negra e a cultura como um dos símbolos da resistência. Um dos nomes do rap 

nacional, o cantor Gog usa o poder de suas canções em projetos sociais. Página 19

Ana Maria Campos
vaga de Clemente no tCDF começa a 

ser analisada na Justiça. Página 15 

Denise Rothenburg
após derrota de leite, PsDB de 

minas faz aceno a Doria. Página 5 

Samanta Sallum
embrapa desenvolve seringueiras 

para o Centro-oeste. Página 17 

Luiz Carlos Azedo
Doria e moro iniciam a dança do 
acasalamento da 3ª via. Página 2 

Amauri Segalla
turismo começa a sofrer com 

restrições devido à ômicron. Página 8 

Nova cena
diversidade é a 
marca registrada

Espaços em lojas, 
bares, galerias e 
outros espaços 
oferecem diversas 
opções culturais 
aos moradores da 
cidade. Página 22
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