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Sonhos na
pontadospés
Rayssa, 13, é uma das bailarinas
que tentam juntar dinheiro
para realizar exames na Escola
do Teatro Bolshoi. PÁGINA 26

CB.PODER
Vinicius Cardoso/CB/D.A Press

EstataisdoDF
emritmode
privatização
Em entrevista ao
programa CB.Poder,
o secretário de
Desenvolvimento
Econômico, Ruy
Coutinho, detalha a
situação da CEB, Caesb
e Metrô. PÁGINA 22

Motoristasde
Appsrelatam
insegurança
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13º SALÁRIO

Bolsonaro assina medida que garante pagamento do
décimo terceiro a beneficiários do Bolsa Família PÁGINA 7

PREVIDÊNCIA

Senado aprova partilha do pré-sal e abre caminho para
votar última etapa da reforma nas aposentadorias PÁGINA 5

Fimdaprisãoem2ª
instânciaisolaráo
Brasil,dizemjuízes
País, alertam magistrados criminais, será o único dos 193 membros da ONU em
que réus não terão de cumprir pena após condenados em dois graus de jurisdição
Na véspera de o STF se reunir
para o julgamento que pode
acabar com a prisão após condenação em segunda instância
e livrar da cadeia o ex-presidente Lula e milhares de presos no
país, organizações que repre-

sentam magistrados e integrantes do Ministério Público voltaram a alertar para o retrocesso
que representará a medida.
“Acarretaria a soltura imediata
de mais de 164 mil condenados
em segunda instância por cri-

mes graves”, diz nota do Fórum
Nacional de Juízes Criminais
(Fonatec). A Associação Nacional dos Membros do MP (Conamp) teme que o combate ao
crime no país se torne inviável.
Ministro do Supremo, Alexan-

dre de Moraes afirma que condenados por crimes graves, como estupradores e homicidas,
não seriam soltos. Mas o dispositivo que ministros da corte dizem impedir as pessoas de serem presas antes de o último

recurso ser apreciado pelo STF
não faz distinção entre réus.
Quem fará? No Legislativo, ontem, sessão para discutir emenda que não deixe dúvida sobre a
prisão em segunda instância
acabou em bate-boca. PÁGINA 2

Thiago Gadelha/AFP

Condutores de transporte por
aplicativo narram histórias de
violência ao volante e reclamam
da falta de apoio das empresas
responsáveis pela tecnologia.
PÁGINA 21

GDF oferece
recompensa

Desabamento em Fortaleza

PÁGINA 23

StephenKing
invadeoCCBB
Gênio da literatura entra em
cartaz no Centro Cultural Banco
do Brasil com a mostra Stephen
King: O medo é seu melhor
companheiro. Os brasilienses
poderão conferir mais de
40 obras até 10 de novembro.

A tragédia abalou a capital cearense. Por volta das 10h30, um prédio residencial de sete andares em
área nobre da cidade foi ao chão. Cerca de 300 homens e cães farejadores iniciaram os trabalhos
de resgate. Nove pessoas foram retiradas dos escombros. Entre elas, David Sampaio (foto), que
fez selfie e mandou para a família. Até o início da noite, nove estavam desaparecidas. PÁGINA 6

OUTUBRO ROSA

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Mêsdecombate
contraocâncer
demama

BASQUETE

Universo
estreia
noNBB

Histórias como a de Sheyla
Machado, 52 anos, reforçam
a importância dos exames
preventivos para detectar a
doença no início, quando a
chance de cura chega a 95%.

Chega de saudade!
O respresentante do
DF no Novo Basquete
Brasil debuta na
temporada 2019/2020,
hoje, às 20h, contra o
Botafogo, na Asceb.

PÁGINA 24
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Denúncias para ajudar na
investigação de crimes graves
podem render até R$ 50 mil.
A alternativa de combate à
violência da Secretaria de
Segurança Pública foi divulgada,
ontem, no Diário Oficial do DF.

Justiçaproíbe
“crédito”sem
aposentado
terpedido
Operações, na modalidade
consignado, eram ofertadas
via telefone por dois bancos
e depositados nas contas,
mesmo sem anuência dos
supostos“beneficiados”.
PÁGINA 9

