
Ameaçadecadeia—Acusadadechefiaruma
quadrilhaquerecebeupropinasemtrocadeobras
públicas, aex-presidenteCristinaKirchner teveaprisão
pedidapelo juizClaudioBonadio.Adetenção,no
entanto,dependedeautorizaçãodoSenado.PÁGINA 12
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TREbarra32candidatos
dacoligaçãodeEliana

Empauta,

Brasília

Por sete votos a zero, o Tribunal Regional Eleitoral indeferiu o pedido de registro de 32 candidaturas de deputados federais e distritais do PTB, partido
de Alírio Neto, que é vice na chapa de Eliana Pedrosa (Pros), candidata ao GDF. No entender do plenário, a legenda não comprovou a filiação desses
candidatos dentro do prazo legal. Eles estão proibidos de fazer campanha, mas podem recorrer aoTSE e ao Supremo. A decisão doTRE é um revés
para a coligação de Eliana, líder nas pesquisas, pois entre os barrados há nomes com potencial para puxar votos para a postulante ao Buriti.

Toffoli rebateBolsonaro:
“Urnaeletrônicaésegura”

Brasileirosfazemmaisde
6mildenúnciaseleitorais

Marivaldo Pereira (E) e Wasny de Roure (D), do PSol e do PT,
respectivamente, foram os primeiros candidatos ao Senado
entrevistados pelo Correio. No site e nas páginas do jornal no
Facebook, Twitter e YouTube, eles mostraram ontem suas
propostas para a cidade. Hoje, é a vez de Paulo Roque (Novo),
às 15h30, e Everardo Alves Ribeiro (PMN). No programa
CB.Poder, parceria da TV Brasília e do Correio, Ibaneis Rocha
(MDB) discutiu seus projetos para o GDF. Hoje, às 13h30, o
sabatinado será Alexandre Guerra (Novo). PÁGINAS 18 E 19

Pioneirismo
quesalvou
milharesde
vidasnoDF

Nacovardia,
PMébaleado
eestánaUTI

O cinema
pegaestrada
No quarto dia damostra
competitiva do Festival de
Brasília, o documentário

Bloqueiomostra a greve de
caminhoneiros que parou o

país neste ano. Umsargento de 37 anos levou
um tiro nas costas quando
estava numa creperia, no

Riacho Fundo.Os assaltantes
fugiram,mas a polícia já
apreendeuummenor.
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Trumpamplia
guerracontra
oschineses

Comércio

Presidente dos EUA
sobretaxaUS$ 200

bilhões de importações
dopaís asiático. China
avisa que retaliará,mas
CasaBranca avisa que
barreiras podem
aumentar.
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Câncer é tema

deencontro
Especialistas apresentarão inovações
no tratamento e no diagnóstico da
doença, em 25 de setembro, no

CCoorrrreeiioo Debate. PÁGINA 5

Os desafios da

boaredação
Oficina com a professora Dad

Squarisi, em 20 de setembro, vai
aprimorar a escrita para o Enem.
Veja como participar. PÁGINA 19

Passado, presente e futuro se
misturamna foto ao lado.Na
quinta-feira, oHospital

Regional deTaguatinga festeja
40 anosde funcionamentodo
seubancode leite humano, o
primeiro criadonoDFeo
quintodopaís.O serviço
nasceu, em1978, da
dedicaçãodemédicos,

enfermeiros, funcionários e
voluntários que, numaépoca
de altamortalidade infantil,
apostaramna ideia. Amaioria
dosprofissionais que criaram
obanco se aposentou,mas
eles são referênciapara a
equipe atual, quemantémo
esforçodiáriopara atender
mães ebebês. PÁGINA 22

TSE:FichaLimpajátirou
98nomesdadisputa
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