
Meryl Streep, conhecida
pelo engajamento, é
candidata aoprêmio

demelhor atriz,
em temporada

de temas
polêmicos.
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desembargadores
eumasentença3

Seis meses depois de condenado pelo juiz Sérgio Moro a nove anos e seis meses de prisão, no
caso do tríplex do Guarujá (SP), Lula volta a ser julgado hoje, agora em segunda instância. O
processo está nas mãos dos desembargadores Leandro Paulsen, João Pedro Gebran Neto e
Victor Laus, do TRF-4, em Porto Alegre. São eles que vão decidir se confirmam a sentença de
Moro ou se absolvem o ex-presidente. Seja qual for o resultado, a decisão terá influência tan-
to no processo eleitoral quanto na economia. Manifestações a favor e contra o petista, e tam-
bém um forte aparato policial, tomaram as ruas da capital gaúcha nos últimos dias.

Febre amarela:DFinvestigamortede8 macacos

Cristovam,JoeValle
eRossonadisputa
contraRollemberg

TCUdeolhonaSaúde
Corte suspeita de direcionamento e
sobrepreço deR$ 51milhões emdois

contratos.Ministério se defende. PÁGINA 6

Após reunião de três horas, dirigentes de
PDT, PPS, PSD, PCdoB ePRBdecidem
formar coalizão para enfrentar o atual
governador doDFna corrida eleitoral
deste ano. EIXO CAPITAL, PÁGINA 20

O Distrito Federal terá três
times no principal torneio
de futebol americano do
país: o veterano Tubarões
do Cerrado e os novatos
Brasília Templários e Leões
de Judá (foto). PÁGINA 18

Oscar com
jeitopolítico

Bola oval tem
triocandango

Cotas:Itamaraty
naJustiça

MPF questiona análise
que teria classificado
brancos como negros
em concurso. PÁGINA 8

Invasãode
dronesoficiais
Quatro órgãos ligados
ao GDF usam aeronaves

não tripuladas no
dia a dia. PÁGINA 19

Elas rimamedominam
As rappers de Brasília têm hora e lugar
paramostrar a força delas nas batalhas:
sábado, na Praça do Conic. PÁGINA 24

Secretaria de Saúde quer saber se os animais, encontrados nos lagos Sul e Norte, ParkWay e Entorno, estavam infectados,mas avisam: primatas não transmitem a doença. PÁGINA 20

Lulafazdiscurso
emPortoAlegre

Dipp:nemcondenaçãotira
opetistadarotaeleitoral

Navéspera do julgamento, o petista
afirmou, ao participar demanifestação,
que continuará brigandopara concorrer
ao Planalto seja qual for a decisão do
TRF-4. “Sónão estarei aqui nodia que
eumorrer. Continuem torcendo.Mas,

qualquer que seja o resultado,
continuarei lutando”, prometeu.
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s Opesodasurnas—Presidenteda
AssociaçãoNacional dosFabricantes
deVeículosAutomotoresdiz que
crescimentodopaís dependedo
resultadodas eleições.PPÁÁGGIINNAA 1100

LEANDROPAULSEN JOÃOPEDROGEBRANNETO VICTORLUÍSDOSSANTOSLAUS

Enfrentar os extremismos é o grande desafio não
só do processo eleitoral, mas da democracia

MarcoAntonioVilla
Omercado não se importa tanto como julgamento

de hoje. A preocupaçãomesmo é com2019

VicenteNunes

Se for condenado hoje no TRF-4, Lula deve reforçar
o time de advogados contratando um “medalhão”

DeniseRothenburg
Anulação da pena aplicada porMoro seria amaior

reviravolta no caso e umgolpe demorte na Lava-Jato

LuizCarlosAzedo

O presidente do SindiTe-
lebrasil, Eduardo Levy, é
o entrevistado de hoje,
às 13h30. O programa
será transmitido ao vivo
pela TV Brasília e pelo
Facebook do CCoorrrreeiioo.
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