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Iza,Bhaskar,PadreFábiodeMelo,FloraMatoseScalene: comestilosdiferentes,masmuito talento,eles fazemconcorridosshowsnacapitalneste fimdesemana.Confiraaprogramação!

Piedade, de Claudio Assis e com FernandaMontenegro no elenco,
abre amostra competitiva e a disputa doTroféu Candango.

Festival de Cinema
Da cozinha francesa à oriental,
casa se destaca no Noroeste

Favas contadas
ArmandinhoMacedo reencontra
o Choro Livre nos dias 28 e 29

Sons da noite
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MaiorianoSTFdiverge
deToffolisobreoCoaf

Maior parte dosministros do STF sinalizou que vo-
tará para excluir o antigo Coaf—hojeUnidade de
Inteligência Financeira (UIF)—do julgamento que
temopresidentedacorte,DiasToffoli, comorelator.

Para essesmagistrados, o processo inicial diz res-
peito apenasàReceitaFederal edeve ficar restrito a
umprocesso de sonegação fiscal envolvendo do-
nos deumpostode gasolina emAmericana (SP).O

Coaf entrou na história apósToffoli conceder limi-
nar pedida pelo senador Flávio Bolsonaro. A deci-
são paralisou todas as investigações no país com
dados daUIF, semautorização judicial. Caso haja a

exclusão do Coaf do processo, a investigação que
envolve Flávio, sobre “rachadinha” de salário de
funcionários quando ele era deputado na Assem-
bleiaLegislativadoRio, deve ser retomada.PÁGINA 3

AagoniadeGugu Umacidente doméstico, ocorrido emOrlando (EUA), levou àUTI o apresentador
de TVGugu Liberato, contratado da Record. Ontemà noite, o estado de saúde
dele era considerado grave. Uma onda de solidariedade—e de boatos— tomou
conta das redes sociais após a divulgação do caso. PPÁÁGGIINNAA 55

Hoje tem
negritude

Corridaparao
Aliançaestar
nasurnas

Setemesesde
maisempregos

Lançadoontem,onovopartidodo
presidenteBolsonaro levantousuas
bandeiras: valorescristãos,posse
dearmaseanticomunismo.São

temasparaconquistarassinaturase
disputaraeleiçãode2020. PÁGINA 2

Outubro registrou a criação de 70,8mil
vagas, mantendo a recuperação
iniciada em abril. Para analistas,
retomada ainda é lenta. PÁGINA 6

Cresceonúmerodecasos
Sífilis

No ano passado, foram feitas 1.841
ocorrências da doença no DF. Os
registros vêm subindo ano a ano,
principalmente entre os homens, e

preocupam a área de Saúde. PÁGINA 17

Mosquitoagoraéarma
Dengue

Aedes aegypti émodificado com
bactéria que impede a transmissão
do vírus para humanos. Estratégia,
que será ampliada, reduziu em até
70% o número de casos. PÁGINA 14

A palhaça Ana Luíza Bellacosta está na

rua exibindo o seu talento artístico e

lutando para que a diversidade chegue

aos palcos. Suas apresentações

terminam comumdebate sobre o

protagonismo negro no circo e no

teatro. “Omeu corpo é político por si só.

Ver uma palhaça negra émuito

significativo”, diz. PÁGINA 22

O goiano
que descobriu

Brasília
Antônio SoaresNeto fez a pergunta

quemudou a história do país.
Em 1955, ele quis saber de JK,

então candidato, se a capital seria
transferida para oPlanalto.

Toniquinho virou lenda. Elemorreu
ontem, aos 94 anos. PÁGINA 20

Brasilienses
inspiram
Reinier

Meia do Flamengo pode
ser o terceiro jogador
nascido no DF a levar o
título da Libertadores.
Ao CCoorrrreeiioo, precursores
dão conselhos à joia

rubro-negra para a final
contra o River Plate.

PÁGINA 16
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