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PIB no chão De volta emHonduras
Sobreresultadodaecono-
mianoterceirotrimestre.

Acerca de retorno da es-
querda aopoder dopaís.

EDITORIAIS A2

PIB volta a derrapar e indica
longa estagnação para 2022
Cenário de inflação, juro alto emercado de trabalho frágil emperra retomada

Aeconomiabrasileiraregis-
trounoterceirotrimestreo
segundoresultadonegativo
seguido, comrecuode0,1%
em relação ao período an-
terior. No segundo trimes-
tre, após revisão de dados,
houvecontraçãode0,4%do
ProdutoInternoBruto,disse
o IBGE(InstitutoBrasileiro
deGeografia eEstatística).

Aretomadatemsidopro-
telada pela tríade escalada
dainflação, jurosaltosetibi-
ezadomercadodetrabalho.
Os dois resultados conse-

cutivosnãoconfiguramne-
cessariamenterecessão,pois
háoutrosindicadoresaana-
lisar,apontameconomistas.
Prenunciam,porém,umlon-
goperíodode estagnação.

Houvecrescimentode1,1%
dosetordeserviços,queres-
pondepor70%doPIBbrasi-
leiroefoimaisafetadopelos
mesesdeisolamentoduran-
te a pandemia de coronaví-
rus.Masaagropecuáriaen-
colheu8%,amaiorquedaem
noveanos,abaladapelofim
dasafradasojaeoclimaad-
verso.Aindústriaestagnou.

Aatividadeaindanãovol-
tou ao nível pré-pandemia.
“É um cenáriomuito ruim,
deestagnação.Perdemosfô-
legode formamuito rápida
nasaídadapandemia”,diza
economistaSilviaMatos,do
FGV Ibre. Na comparação
com igual período de 2020,
quando estava deprimido,
o PIB subiu 4%. MercadoA15

ANÁLISE Vinicius Torres Freire
Economia foimal, mas pormotivos nem
tão ruins quanto o que era esperado A15

ANÁLISE Mauro Zafalon
Tempestade perfeita no campo provoca
queda recorde da atividade agropecuária A15

SP decidemantermáscaras,
e capital suspende Réveillon
Com o surgimento da va-
riante ômicron, o governo
João Doria (PSDB) decidiu
manterobrigatórioousode
máscarasemespaçosaber-
tosnoestado.Agestãopre-
via flexibilizar a utilização
do equipamento de prote-
çãonodia 11destemês.

A mesma medida foi to-
madapelaprefeituradaca-
pital, queaindacancelouo
Réveillon na avenida Pau-
lista. OCarnaval na cidade
permaneceincerto.“Vamos
tomaressadecisãomaispa-
raa frente”,declarouRicar-
doNunes (MDB). SaúdeB1

Senado aprova
PEC dos
Precatórios e
Auxílio Brasil
Apósconcessõesfeitaspe-
lo governo, o plenário do
Senado aprovou ontem a
PEC(propostadeemenda
àConstituição)dosPreca-
tórios.Comootextofoial-
terado,precisarápassarde
novopelaCâmara.
APECéomecanismopa-

radestravaropagamento
de R$ 400 doAuxílio Bra-
sil, cuja criação também
foi aprovada ontem pe-
lossenadoreseseguiupa-
rasanção. MercadoA19eA20

AngelaMerkeldiscursaemcerimôniamilitaremhomenagem
aseus 16anoscomochancelerdaAlemanha;OlafScholzdeve
ser confirmadonovopremiênapróximaquarta (8)MundoA12

ATOMARCADESPEDIDADEMERKEL
Stefanie Loos/AFP

STF e Congresso
adotam cautela
comMendonça
Integrantes do Supremo
edoCongressocomemo-
raramosgestosdeponde-
ração de André Mendon-
ça na sabatina no Sena-
do,masadotaramcautela
quanto à atuação que ele
teránacorte.Aexpectati-
va do Planalto é que o ex-
ministrodaJustiçaajudea
melhorarodiálogodogo-
vernocomoSTF. PoderA4

Governo Doria reduz de 5 para
4meses intervalo de reforço
Ogovernopaulistaanuncioureduçãodointervalodado-
sedereforçodecincoparaquatromeses.Adecisãosede-
veàvarianteômicroneàproximidadedasfestas. SaúdeB1

Esporte B8

Atlético-MG é campeão

Guia C10
Com promoções e
shows, happy hour
retorna a bares de SP

Ilustrada C1
Livros LGBTQIA+
disparam após beijo
gay na Bienal do Rio

Clube encerra 50 anos de fila e conquista
seu segundo Brasileiro ao vencer o Bahia

Claudia Costin
Por uma ética
entre gerações
Penseimuito na constru-
ção de uma ética interge-
racional, em que possa-
mos ser corretos não só
com os contemporâneos
comocomaquelesquepo-
voarãooplanetadepoisde
nós.Nãopodemosnoses-
quecer dos que ainda são
muito jovens ou nem se-
quernasceram. OpiniãoA2
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JogadoresdoAtlético-MG levantamtécnicoCucaapós conquistaremtítulobrasileiro; timevenceuoBahiapor3a2, de virada, emSalvador JhonyPinho/AGIF/Folhapress

Unesp vai oferecer
bolsa para aluna
que se tornamãe
DIAS MELHORES
AUnespofereceráapartir
de2022bolsasparaalunas
queviraremmãesnapós-
graduação ou na gradua-
ção.Aaçãofazpartedeum
planoparaevitaraevasão
demulheresdacomunida-
de científica. CotidianoB6

ESTÁGIO DA DOENÇA

Óbitos
Média móvel

218 -17,6 %*

Em 24 h
205

Total
615.225

Casos -1,9 %*(desacelerado)

*Variação em relação a 14 dias

A pandemia em 2.dez
Dados das 20h

POPULAÇÃO VACINADA

No Brasil

76,8%Ao menos uma dose
(dose única ou 1ª dose)

63,4%1º ciclo vacinal completo
(dose única ou 2ª dose)

8,0%Dose de reforço


