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& Maia afirma que 
ria narrati 
bre emend: 

19º 16%€ 
vota para manter o Marco 

al do Saneamento Dólar. R$ 5,67 +0.39% 

Bolsonaro envia mensagem ao Congresso para 
modificar o orçamento de 2022 

'A mensagem modificativa do Ploa 2022 pode ser encaminhada enquanto não iniciada a votação da parte cuja alteração é proposta na Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização (CMO);, diz a Secretaria Geral da Presidência 

Promulgação 
da PEC dos 
Precatórios 
será fatiada, diz 
Arthur Lira 
Câmara e Senado 

pretendem 
promulgar o 
quanto antes 
partes da PEC dos Precatórios 
em que houve acordo, disse 
Arthur Lira. Objetivo é 
viabilizar o aumento do Auxílio 
Brasil 

Caderno B: Bienal 
do Livro presta 
homenagem ao 
escritor Zuenir 
Ventura 

Produção 
industrial cai 

0,6%, revela 

pesquisa do IBGE 

Indústria 

O que esperar da 
atuação de André 
Mendonça, novo 
ministro do STF? 
Para especialista, a postura do novo ministro na sabatina f 
para garantir a aprovação do que um indicativo de mudança de ro 

acumula 
altasna 
produção de 
5,7% no ano. Retração de 
setembro para outubro foi 
causada por perdas na 
produção em 19 das 26 

muito mai 

atividades analisadas 

Colunas 

Sob inflação de 2 dígitos, 
Brasil entra em recessão 

O OUTRO LADO DA MOEDA, por 
Gilberto Menezes Côrtes 

Golpes fora de moda 
COISAS DA POLÍTICA, por Wilson 
cid 

Documentários musicais 
para todos os gostos 
TOM LEÃO 

A coluna trintou 

CAIO BUCKER 

| No IMS, os abismos de 
Clarice e a consagração de 
Carolina 
ÁLVARO CALDAS 

à 

SPFW, ao longe 
IESA RODRIGUES 

Zé Guilherme, braços 
“abertos para a música 

AQUILES RIQUE REIS 

Destaque 

Criador do Disque Denúncia 
morre aos 77 anos no Rio 

tornou ref 
tr: 
agido 

Informe JB: Câmara do Rio cria 
frente contra danos ambientais 

Vídeo - A recuperação da presença 
internacional do Brasil 

o plano mundial 

Artigos 

Mais valor no futuro 

TARCÍSIO PADILHA JUNIOR 

Quem espera sempre alcança 
MARIA CLARA BINGEMER 

Nosso futuro está logo ali 
PAULO NOGUEIRA BATISTA JUNIOR 

Paulo Freire, herói do Brasil 

JEAN PAUL PRATES 

Dostoiévski: 'A Dócil' e as realidades 
do século 21 

RICARDO A. FERNANDES 

Novo marco ferroviário está à deriva 

JOSÉ MANOEL FERREIRA GONÇALVES 

Uma política consistente para o 
setor de petróleo e derivados 
MANUEL JEREMIAS LEITE CALDAS 

O insustentável eclipse do Brasil 

ADHEMAR BAHADIAN 

A luta pela sobrevivência de Ferrari 
e LEGO 

CARLOS FRANCO 

JB Youtube 

Tejo fá [oejo foi» or ele mesmo 

A toca do coel 

irno (EB Youtube 

(JB) Criminosos cli 

l > n 

diz que v 
mula Ai 

País 

PF combate distribuição de 
material de pornografia 
infantil no país 

= São Paulo mantém exigência do uso de máscaras 
em ambientes abertos 

* Entrevista: 'Moro é muito pior do que Bolsonaro, 
um juiz político, outro canalha!, diz Ciro Gomes 

* Bolsonaro: compromisso de levar ao Supremo um 
terrivelmente evangélico! fai concretizado 

George Soros por ele mesmo 

ga, 

York 

Rio 

Projeto cria Programa de 
Apoio a Cursos Populares 

A autora é a deput 

na casa 

= Prêmio Nise da Silveira será criado no estado do 

Rio 

* Comissão da Alerj propõe unificação de políticas 
públicas de prevenção às drogas 

* Comitê recomenda que réveillon no Rio de Janeiro 
seja mantido 

para manife 

mulher: 
Brasilia 

Marcha da: 
indígena: 

Mais Lidas 

Fem Zanin desconstrói livro de Moro 

= 
aponta crime contra a 

adyocacia 

"Moro é muito pior do que 
Bolsonaro, um juiz político, 
outro canalha, diz Ciro Gomes 

Dados do Caged também eram leo fakes” 

Rodrigo Maia afirma que 
Guedes cria narrativas falsas 
sobre emendas de relator 

5 STJ anula mais um processo de 
Moro; agora, de Palocci, Vaccari 
e outros réus da Lava Jato 

Economia 

Pesquisa do IBGE mostra 
enfraquecimento do mercado 
de trabalho em 2020 

Pandemia de covid-19 afetou, 
particularmente, os empregos na 
atividade de serviços, com 

aque para alojamento e 
alimentação e serviços domésticos 

= Faturamento da indústria cai pelo 3º mês seguido, 

diz CNI 

= PIB varia -0,1% no 3º trimestre 

» Uso de cartões cresceu cerca de 22% na Black. 

Friday 

Internacional 

Justiça filipina autoriza Maria 
Ressa a receber Nobel da Paz 
em Oslo 

juntamente 
Dmitry Muratov, pel 
para salvaguardar a libe 

EUA e Alemanha querem novas restrições; 
Ômicron preocupa investidores 

Baldwin diz que não apertou gatilho da arma que 
matou diretora 

França registra maior número diário de casos de 
covid-19 desde abril 

Ciência e Tecnologia 
Ciclo orbital da Terra pode 
estar impactando evolução, 
sugere estudo 

idores analisaram o 

nos oceanos Índico 
ncontraram um 

pá 
t 

microscópica a cada 405.000 anos 

* Análise: poderia a variante Ômicron acabar 
eventualmente com pandemia no mundo? 

* Descoberto grande exoplaneta 5 vezes maior que 
Júpiter onde o ano dura apenas 16 horas 

Esportes 
De virada, Atlético-MG bate o 

Bahia e conquista o título do 
Brasileirão 

Na Arena Fc 

Justiça determina realização de novas eleições 
paraa CBF 

No Maracanã, Flamengo bate o Ceará pelo 
Brasileirão e permanece no páreo do título 

Messi amplia recorde e ganha 72 Bola de Ouro da 
carreira 

= Análise: Cientistas perguntam se Omicron pode 

ultrapassar Delta 

Caderno B Bem Viver 

Livro com textos de Rogério 
Daflon será lançado nesta 
sexta 

'Andar a pé - uma obrigação 
profissional! traz as melhores 
reportagens do grande e saudoso 
jornalista 

me 

Merval Pereira é eleito presidente da Academia 
Brasileira de Letras 

Estreias da semana nos cinemas 

Cia PeQuod, de animação, festeja 21 anos e encena 
PinóQuio 

Covid-19: 90% dos adultos 

brasileiros já tomaram a 12 
dose da vacina 

O Brasil at 

90% do públ 
adultos com m 
vacinad 
de algum dos i 

com a 

= Estudantes com dislexia e TDAH terão 

acompanhamento integral 

* Principal resposta contra Ômicron é vacinação, diz 
ministro 

= Ministério lança campanha de combate ao 
mosquito da dengue 


