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Softwareorientará
decisõesdogoverno
sobreconcursos

Tão jovens,
tãoricos

Sucesso na série Stranger

Things, Millie Bobby Brown,

de 13 anos, ganhou mais de

R$ 1,6 milhão de salário. Ela

faz parte de um grupo de

crianças e adolescentes da TV

que estão milionários. No Brasil,

Larissa Manoela recebe até

R$ 6 milhões por ano.

DIVERSÃO&ARTE, PÁGINA 6

PÁGINA4

Umdiasoltos,
nooutropresos
Acusados de corrupção, o
presidente da Alerj, Jorge
Picciani, e dois deputados

voltaram à cadeia, numa guerra
entre Judiciário e Legislativo.Santa Catarina para

todososgostos

PÁGINA6

Abatalhapela
PECdoAborto

Gritos e xingamentosmarcam
a discussão, na Câmara, da

proposta que pode tornar crime
a interrupção da gravidez em

caso de estupro.

Temerfaznova
ofensivapara
aprovaraPEC
daPrevidência
Novo textoda reforma temo foco
no fimdeprivilégios, comoaltas
aposentadoriasnoserviçopúblico.
Presidentepediráapoioaprefeitos,
governadores edeputadospara
aprovarmudançasno sistema.

PÁGINA 2

Buscapor novosmercados
Especialistas e empresários discutiram o comércio exterior no evento
Correio Debate: Pequenas e Médias Empresas — O caminho para a

exportação. O presidente da ApexBrasil, Roberto Jaguaribe, destacou
o setor como estratégico para as empresas brasileiras. PÁGINA9

Argentina
Corrida contra o tempo na
busca pelo submarino que
desapareceu no Atlântico.

PÁGINA 14

Para chegar amais uma final da
Libertadores, o tricolor gaúcho
usou a receita clássica depratas
da casa, reaproveitamento de
jogadores renegados e peças
desconhecidas.Deu certo nos
dois primeiros títulos do clube.

A reciclagem
gremista

PÁGINA 18

PÁGINA 8

Tecnologia desenvolvida pela UnB,a pedido do Ministério do Planejamento,usará algoritmo para
mapear o quadro de pessoal da União e apontar a real necessidade de mão de obra em cada área

da administração pública.Fórmula matemática será baseada em experiência americana

Vinicultura, gastronomia
e ecoturismo para ninguém
botar defeito na Serra do

Rio do Rastro.

Frazer Harrison

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Volume morto livra o DF de ficar 48h sem água

A Adasa, agência reguladora, já havia autorizado ampliação do racionamento para dois dias. Mas recuou depois da informação de que a Caesb reposicionará

bombas para captar água em áreasmais profundas do Descoberto. Apesar da volta das chuvas, o nível do reservatório, responsável por 65% do abastecimento

doDF, semanteve estável. Chegou a 6%no início domês.Ontem, estava em5,7%. Até agora choveu apenas 85%damédia histórica para novembro. PÁGINA 19

Colégiodo
meninoque
desmaiou
temreforço
namerenda
AEscola Classe 8 do Cruzeiro

oferecerá dois lanches

diários aos estudantes.

Amedida foi tomada após

um aluno passar mal, com

fome. Ontem, as crianças

comeram antes das aulas

do turno vespertino.

PÁGINA 22


