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Emendas de líder do governo
alimentam ‘toma lá dá cá’
EmPetrolina, recursos bancaramdistribuição de cisternas a aliados por prefeito filho de senador

OlíderdogovernoBolsona-
ronoSenado,FernandoBe-
zerraCoelho(MDB-PE),des-
tinou recursos de emendas
paraimplementarmilcister-
nasnazonaruraldePetroli-
na,cidadegovernadaporseu
filho,MiguelCoelho(DEM).

Moradoresdo local, onde
háestiagem,dizemqueadis-
tribuiçãoécontaminadapor
“politicagem”.Aentregadas
caixas-d’água não contem-
pla necessariamente quem
precisa,esimaquematende
ou épróximoaos políticos.

AverbafoidestinadaàCo-
devasf, órgão federal, por
meio das emendas de re-
lator. A modalidade inclu-
ída no Orçamento de 2020
deuaoCongressoocontro-
ledequaseodobrodaverba
federal de anos anteriores.

O toma lá dá cá, criticado
por Jair Bolsonaro na cam-
panha de 2018mas abraça-
doporseugoverno,criouem
Petrolinaumcenárioinsóli-
to: aliados têm até mais de
uma cisterna, e quem não
adere não temnenhuma.

Desde2020,Planaltoealia-
dosusamosrecursosdessas
emendascomomoedapara
ampliar sua base de apoio.
Neste ano, são R$ 16,8 bi-
lhões,enãohábasededados
pública que liste os legisla-
doresbeneficiados. PoderA4

Cisternasnazona rural dePetrolinadistribuídaspeloprefeitoMiguel Coelho,filhodosenadorFernandoBezerraCoelho, sobretudoaaliados KarimeXavier/Folharess

Moro atrai ex-
bolsonaristas
e abre espaço
na direita
Sergio Moro busca cons-
truir algoparecido como
quefez JairBolsonaroem
2018, quando foi umpon-
to de encontro para con-
servadores, liberais, lava-
jatistas e antipetistas. O
ex-juiz temdemonstrado
quequer serumaespécie
deguarda-chuvatantopa-
ra a direita decepcionada
comopresidente quanto
para centristas. Poder A8

Esqueleto fiscal

Aids, 40

Acerca de aprovação da
PECdoCalotenoSenado.

Sobre sucessos e fracas-
sosnocombateàdoença.

EDITORIAIS A2Cota social falha em incluir negro
na faculdade, aponta estudo
Cotasquereservamvagasparaegressosdeescolapúbli-
ca,semrecorteracial, falhamemelevara inclusãodene-
grosnoensino superior,mostra estudoque avalioumu-
dançasnoperfildealunosnasuniversidadesfederais. B1

Projeto de reforma trabalhista
libera expediente dominical A19

OprefeitodoRio,Eduardo
Paes(PSD),afirmouneste
sábado (4) que as come-
moraçõesdeRéveillonna
cidadeestãocanceladas.O
anúncioaconteceuapóso
avanço da variante ômi-
crondo coronavírus. B2

Paes cancela festa
de Réveillon no Rio

Beco sem saída,
diz paulista retida
na África do Sul
KarenRozembrá, 35, ten-
taháumasemanadeixara
ÁfricadoSul, onde fez in-
tercâmbiodeinglês.Com
o país fechado por causa
da variante ômicron, ela
pediu auxílio ao governo
brasileiro.“Precisamosde
um voo de repatriação o
quanto antes.” MundoA16

À espera do STF,
Bolsonaro trava
passaporte vacinal
OpedidodaAnvisadeco-
brarocertificadodevaci-
naçãoparaliberaraentra-
danoBrasilesbarranone-
gacionismode JairBolso-
naro(PL).Aliadosdopre-
sidente não querem de-
sagradá-lo e avaliam que
o STF acabará decidindo
sobre a questão. SaúdeB4

Esporte B6

Talento
de família
Sophia Medina, 16,
repete feitos do
irmão e acelera
trajetória no surfe

Com garimpo e
omissão, Yanomamis
revivem ameaça
de extermínio C4

Cartas traduzidas
pela 1ª vez mostram
visão indígena sobre
formação do país C5

Livro gera polêmica
em Portugal ao
ironizar as heranças
do colonialismo C6

Samuel Pessôa
Dilma, China e a
inflação da Covid
Na China, não houve au-
xílioemergencial.Ocusto
daquarentenaedaperda
de renda comaepidemia
foi jogadonosombrosdas
famílias. Fico curioso em
saber a opinião de Dilma
Rousseff sobre essas ca-
racterísticas do modelo
chinês. MercadoA23

A psicóloga Loise Lorene, 26, que ingressou na graduação na UERJ pormeio de cota racial, em 2014 Tércio Teixeira/Folhapress

Disputa emperra
julgamento sobre juiz
das garantias no STF A14

Carro caro deve
se tornar o novo
normal no país
O carro popular de R$ 45
mil em 2020 hoje sai por
R$ 70 mil, e montadoras
anunciam reposiciona-
mento de marca ante es-
cassez de peças e alta do
dólar. Segundo consulto-
ria,opreçodozero-quilô-
metrosubiu30%nosúlti-
mos 12meses. MercadoA22

A pandemia em 4.dez
Dados das 20h

POPULAÇÃO VACINADA

No Brasil

77,0%Ao menos uma dose
(dose única ou 1ª dose)

64,1%1º ciclo vacinal completo
(dose única ou 2ª dose)

8,3%Dose de reforço

ESTÁGIO DA DOENÇA

Óbitos
Média móvel

196 0,0%*

Em 24 h
152

Total
615.606

Casos +3,4%* (desacelerado)

*Variação em relação a 14 dias


