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TRTdecidehoje
sesuspendegreve
demetroviários

Osdesafios
queoBrasil
enfrentará
em2018

O presidente da Câmara Brasileira
da Indústria da Construção, José
Carlos Martins, e o chefe interino da
Divisão Econômica da Confederação
Nacional do Comércio (CNC), Fábio
Bentes, participam amanhã, no
CCoorrrreeiioo, de debate sobre os rumos
da economia no Brasil. Ambos
apontam a reforma da Previdência
como crucial para que o país viva
um ciclo virtuoso. PÁGINA 6

Produtores rurais interagem com consumidores
para incentivar produção de alimentos em
que todos saem ganhando. PÁGINA 7

A Torre de TV se transformou, com luzes especiais, em uma árvore
natalina com 244 metros de altura. A cerimônia de entrega da decoração
foi embalada ao som da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional. PÁGINA 19

Discos, livros
e filmes para
dar noNatal

Confira uma seleção de algumas
dasmelhores obras culturais

lançadas este ano para presentear.

DIVERSÃO& ARTE, CAPA

Agricultura pelo
bemcomum

Sinfonia iluminada!

Começa às 14h desta terça-feira a sessão em que oTri-
bunal Regional doTrabalho vai julgar o dissídio coleti-
vo dos metroviários. O primeiro item a ser analisado
será se a paralisação, que já dura mais de um mês, é
ou não abusiva. Em seguida, deve ser avaliada a pauta

de reivindicações dos servidores. Além de reajuste sa-
larial de 8,4%, o sindicato da categoria espera que o
TRT determine a contratação, pela estatal, de aprova-
dos em concursos. Antes de a greve completar 30 dias,
a direção do Metrô já calculava prejuízo superior a

R$ 6 milhões. Ontem, passageiros voltaram a recla-
mar dos transtornos impostos pela paralisação. Co-
merciantes da Feira do Guará se queixavam de per-
das. Dizem que o movimento seria 80% maior se o
metrô estivesse funcionando normalmente.PÁGINA 17

Negócios

Em entrevista, Gustavo
Franco, ex-presidente do
BC, diminui a importância
dos extremos nas eleições

do ano que vem.

Uma das principais
acionistas da empresa

investe R$ 4,5 bi buscando
maior retorno financeiro.

“Todosos
candidatos

buscamocentro”

Ambevse
juntaàItaúsa

PÁGINAS 8 E 9

Kaká dá
adeus aos
gramados

Liberal
triunfa
noChile

Aos 35 anos, o maior craque
da história do DF se aposenta

como jogador, com uma
invejável coleção de troféus,

para se dedicar aos
bastidores do futebol.

O candidato Sebastián Piñera
derrotou o esquerdista

Alejandro Guillier, aliado da
atual presidente Michelle

Bachelet, e retorna ao poder
quase quatro anos depois.

PÁGINA 16

PÁGINA 12

O senador mineiro justifica o
apoio que tucanos deram a Te-
mer. Afirma que isso foi essencial
para ajudar o país a derrubar a in-
flação, baixar juros, criar empre-
gos e sair da recessão. Ele acredita
que a eleição de 2018 será venci-
da por um partido de centro, co-
mo o PSDB. “A força de centro
que conseguir aglutinar maior
número de apoios e falar direta-
mente à população é que terá
maior chance”, diz. PÁGINA 4

“AgoraéomomentodeoPSDB
defenderseuprojetonacional”

ENTREVISTA/AécioNeves

Reprodução/Internet

Luis Nova/Esp. CB/D.A Press Ascom CNC/Divulgação

Luis Nova/Esp. CB/D.A Press

Leandro Couri/EM/D.A Press

LuisN
ova/Esp.CB/D.A

Press


