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Tensãomarcaavéspera
daseleiçõesnoEntorno
Mais de 600 mil eleitores das 12 cidades do
Entorno mais próximas do Distrito Federal
vão às urnas amanhã votar para vereador e
prefeito. Nos 12 municípios, houve 247 candi-
daturas impugnadas, 46 renúncias e 146 ques-

tionamentos na Justiça Eleitoral. Na disputa,
permanecem 43 candidatos a prefeito e 2.975
a vereador. Diante da truculência que marcou
a campanha em municípios como Santo An-
tônio do Descoberto, a Polícia Militar decidiu

reforçar a segurança, destacando 10 mil ho-
mens para acompanhar de perto a votação. A
Secretaria de Segurança Pública de Goiás in-
vestiga suposta motivação política em pelo
menos dois assassinatos e um desapareci-

mento ocorridos na região. Especialistas ouvi-
dos pelo Correio avaliam que a derrocada do
PT, alvejado por denúncias de corrupção,
abriu caminho para o protagonismo de gru-
pos mais conservadores no pleito.

Valparaísoperde19mil
eleitoresapósbiometria

Saibaondevocêpoderá
justificarovotoamanhã

Confiramapadadisputa
em12cidadesvizinhas

Umsopro
depaz
noadeus
aPeres
Chefes de estadode

70países sedespediram

ontemdoex-presidente

israelense eNobel daPaz

ShimonPeres. A cerimônia

foimarcadapelo apertode

mãoentre opresidente

palestino,MahmudAbbas,

e oprimeiro-ministrode

Israel, Benjamin

Netanyahu.
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Sumiramas
vagas,ficaram

as filas
Demitidohá 8meses de uma loja
emValparaíso, Sebastião Pereira
vai toda semana àAgência do
Trabalhador, no Plano, à procura
de emprego. A viagemé sempre
perdida. Ele sobrevive fazendo
bicos. O jovemde 26 anos é um
dos 12,024milhões de brasileiros
desempregados, um triste recorde
que opaís quebrou este ano.
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Sobordensda
democracia
Se estivesse vivo, Ulysses
Guimarães completaria
100 anos na quinta-feira.
Artífice da Constituição, o
Senhor Diretas é um dos
políticos mais lembrados

do país até hoje.

PÁGINA 5 E VÍDEO NO
SITE DO CORREIO

AlertageralnasUTIs
Nova superbactéria resistente a antibióticos
coloca os hospitais e as autoridades de
saúde em estado de atenção. PÁGINA 6

Oanônimobrilhante
Ele compôs 100músicas, 70 delas gravadas, é
personagem de um curta-metragem. E você
nem conhece Sérgio Pereira? DIVERSÃO&ARTE

OsencontrosdeLeoeGim

Amagiadosbonecos

PF encontra, na agenda de celular, registros
de quatro reuniões do ex-presidente da OAS
na casa do então senador, em Brasília, à
época da CPI da Petrobras. PÁGINA 4

Oficinas e uma exposição
na Caixa Cultural
contam a história do
Giramundo, o grupo
mineiro que encanta o
país desde 1970.

Omundoera
melhornas
lentesde
Ronaldo

Ofotojornalismoperdeuumdosprofissionaismais
competentese criativos.RonaldodeOliveira, que
durantedécadasbrilhoucomseu talentonoCorreio,
morreuontem,aos53anos.Alémdeumaobra invejável,
Ronaldãomarcousua trajetória comoumserhumano
batalhador, alegree, principalmente, amigo.
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Pressão para
FGTS na casa
de R$ 1,5 mi

Setor imobiliário se anima comdecisão
quepermite financiamento com juros
de até 12%ao anopara imóveismais

caros,mas cobra tambéma liberaçãodo
usodoFGTS. PÁGINA 9


