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Projetoampliachancede
oGDFnomearconcursado
Às vésperas de encerrar o ano legis-
lativo, os distritais aprovaram proje-
to de lei que congela a validade de
concursos públicos no Distrito Fe-

deral caso o governo atinja o limite
da Lei de Responsabilidade Fiscal e
fique impossibilitado de contratar. A
proposta é do deputado Raimundo

Ribeiro (PPS). Para entrar em vigor, é
preciso a sanção do governador Ro-
drigo Rollemberg. Entre as mais de
40 proposições analisadas, os parla-

mentares também aprovaram rea-
juste de 1,94% no IPTU. Para o IPVA,
a correção vai variar de acordo com
o índice da tabela Fipe para omode-

lo e o ano do veículo. Hoje, a Câmara
Legislativa se reúne, na última ses-
são do ano, para votar a Lei Orça-
mentária de 2018. PÁGINA 21

Apoesiaque

virou filme
Documentário assinadopelo diretor
RenatoBarbieri sobre a goiana
CoraCoralinamostra as diversas

facetas da escritora.

DIVERSÃO& ARTE, CAPA

Ainvestidachinesa
nasétimaarte

DIVERSÃO& ARTE, PÁGINA 6

Carrõesdominam
sorteiodeshoppings

VEÍCULOS, PÁGINAS 4 E 5

BazardoRemaé
obaratodoNatal
Tradicional feira chega à 41ª edição,
noCentro deConvençõesUlysses

Guimarães, comcerca de 5mil produtos
feitos por voluntários.

PÁGINA 26

Deve sair hoje
definição sobre
a Previdência
Planalto nega ter adiado votação da

reforma para fevereiro, logo após o líder
do governo no Senado, Romero Jucá, ter
feito o anúncio. Encontro deTemer com
aliados, hoje, deve decidir o futuro da
proposta quemuda as regras da
aposentadoria. PÁGINAS 2 E 3

OperaçãodaPFfaz
buscasnaCâmara
Dois deputados deTocantins, Carlos

HenriqueGaguim (Pode) eDulceMiranda
(PMDB), são suspeitos de desviar dinheiro
de obras de infraestrutura no estado.

Nonononoononnoonoononoononno
ononononoonnoonoonononoonoonn
onononoonoonnnoononononoononno
ononoonnonononooonnnonno.

PÁGINA 6

Poupançarecuperada
ficaráparaherdeiros
Demorapara ressarcir poupadores fará
comqueboaparte dodinheiro perdido
complanos econômicos seja devolvido a
herdeiros. Acordo saiu 30 anos depois.

PÁGINA 9

PÁGINA 16

Alabama impõe
derrotaaTrump

Flamengodecepcionana

Sul-Americana
Aexpressão de FelipeVizeu (foto) traduz a partida emqueo
Flamengonãopassoudo 1 x 1, e o Independiente se sagrou
campeãoda Sul-Americana emplenoMaracanã. É a segunda
vez que o rubro-negro, quedeixouo camposobgritos de“time
sem-vergonha”,perdeumtítuloparaoclubeargentino.PÁGINA 20 PÁGINA 19

CR7 lidera virada por
2 x 1 contra oAl Jazira, do
brasileiro Romarinho,
peloMundial deClubes.

Realvencee
vai à final

contraGrêmio

Vitória do democrata Doug Jones
para uma vaga no Senado pode
travar agenda do presidente
americano no Capitólio.

PÁGINA 23

Obra no Lago ou
noDescoberto?
Empréstimo de R$ 130milhões abre
discussão entre ambientalistas e
GDF sobre revitalizar o Paranoá ou

combater a crise hídrica.

PÁGINA 24

Alunos roubados
nasaladeaula

Vítimas foram surpreendidas num
cursinho, na Asa Norte. Bandidos

levaram objetos, mas foram
presos pela PM no Itapoã.

Negócios
Seguradorainveste
emstartuppara

modernizargestão

PPÁÁGGIINNAA 1133

DeniseRothenburg
Eleições de 2018 contaminam
PEC da Previdência. PÁGINA 7

AnaMariaCampos
Joaquim Barbosa avalia se
será candidato. PÁGINA 22

LuizCarlosAzedo
Temer: esforço pela reforma
não foi suficiente. PÁGINA 4

MarianaNiederauer
Desligue-se do smartphone e
ligue-semais à vida. PÁGINA 24
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