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Paísvoltaacrescereabre
maisvagasqueoprevisto
Númerodecontrataçõescomcarteiraassinada,76.599,éomaiorparaomês
deoutubrodesde2013. PréviadoPIBapontanovaexpansãodaeconomia

Enumaescolapertodevocê... Grevedesafia
Justiçaedeixa
DFsemmetrô

Odesafiodeproduzir
epreservarnocerrado

Um relatório do Conselho Distrital dos Direitos

Humanos denuncia que a situação domenino de 8

anosquedesmaioude fomenasemanapassadanãoé

pontual. Em escolas públicas com ensino integral, a

merenda é criticada por alunos, pais e funcionários.

Eles reclamam da falta de variedade, qualidade e

gosto. Há, por exemplo, o uso de comida enlatada,

como carne e feijão. “Não tem como esse tipo de

alimento sustentar uma criança”, critica a conselheira

tutelarAnaMariaSoares (foto). PÁGINA 19

Noembateentre funcionários egoverno, a
populaçãoéquemsofre coma faltado transporte

público.Ontem, todasas estações ficaram
fechadas, oqueatingiu cercade160milpessoas,
principalmenteemÁguasClaras.O jeito foi

apelarpara táxis emotoristasdeaplicativos a fim
deconseguir cumprir os compromissos. PÁGINA22

O esforço de ambientalistas e ruralistas
para desenvolver técnicas que aumentem a

produtividade semdestruir o sistema é o tema,
hoje, da série sobre o bioma. PÁGINA 21

Segóviapõeações
de Janot emdúvida
Aotomarpossenocargo,novodiretordaPolícia
Federal voltaacriticaroex-procurador-geralda
Repúblicaeafirmaque Janotprecisaexplicar
melhoras investigaçõesdocaso JBS. PÁGINA 5

OministrodasRelações
Exteriores,AloysioNunes,
participahoje,noCorreio, de
debate sobrecomoincentivar
pequenasemédiasempresasa
conquistaremmercados lá fora.
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Os caminhos da
exportação

Jô,doCorinthians, eHenrique
Dourado,doFluminense—que
ontemescapoudevezdo

rebaixamento—, lutamatéo fim
pelo títulodegoleadordaSérieA.
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Duelo em busca
daartilharia

CharlesManson ficou
conhecidocomolíderda
seitaquematousete
pessoasem1969,nos
EstadosUnidos.Ainda

preso, elemorreudecausas
naturais, aos83anos.

Amorte de
umassassino
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Brasília,acapital
detodososchoros

ObaianoArmandinho (E) seráumadas
atraçõesdoprojetoquevaimapearas

singularidades regionaisdogêneroemcada
estadodopaís.Oeventocomeçaamanhã,
noClubedoChoro, comapresençado

mineiroWagnerTiso.DIVERSÃO&ARTE, CAPA

Brasileiras arrasam
emdesfile de lingerie

AlessandraAmbrosio (D) foi umdos
destaquesdoVictoria’s Secret FashionShow,
naapresentaçãoquemarcouadespedidada

modeloemdesfilesdagrife.Tambémbrasileira,
LaísRibeirobrilhouaoexibir sutiã avaliadoem

US$2milhões.DIVERSÃO&ARTE, PÁGINA 2

Esquecidosnafiladaadoção
Segundo levantamento da Corregedoria Nacional
de Justiça, mais de 68% das crianças que esperam
ser acolhidas em famílias são pretas ou pardas. No
entanto, 48% dos adotados este ano são brancos.

PÁGINA 7

Quando a alimentação
se torna umabomba

Pesquisa da Universidade de São Paulo mostra que
comer gordura e açúcar em excesso é um dos hábitos
mais perigosos para a saúde. E pode até desenvolver

doenças graves, como câncer e diabetes.
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Ed Alves/CB/D.A Press

Fotos: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A. Press
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