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Fake news, bitcoins e jogos de azar: o que 
Lira deixa na gaveta para 2022 
Presidente da Câmara havia assumido o compromisso de levar projeto 
tempo para discuti-los neste ano 
> Tarcísio aposta nas ações de estrutura para alavancar campanha em SP 

uilo > Ministro nem se filiou e já é motivo de saia-justa no PL de São Paulo 

!> Bolsonaro queria chapa com emp: 

Covid-19: Mais de 65% da 
população está totalmente 
imunizada genética do 

Por que sumiram US$ 28 
bilhões do valor do 
Nubank antes do seu IPO 

Patrícia Pontes fala sobre 
agressões do jogador de 
basquete Murilo Becker 

Edições anteriores 

Rede coordenada pelo 
Butantan decifra a 

Instabilidade política 
preocupa setor de imóveis 
após alta na pandemia 

Biquinis feitos para 
valorizar todas as formas 
& belezas estão em alta 

e da 'velha política 

Brasileiros infectados com 
a Ômicron têm sintomas 

coronavirus leves 

O vírus da violência nos 
bairros pobres dos 
Estados Unidos 

Flávia e Otaviano 
compram mansão de R$ 
12 milhões no Ceará 

Report: 

deleia vo! em plenário, mas não haverá 

Bruno Araújo é o próximo 
entrevistado do Amarelas On Air 

ente nacional do PSDB liderou 
inédito de prévias para a 

candidato à Presidência; a 
sta vai ao ar na segunda, 6, às 19h 

Especial aponta os avanços e 
desafios da inovação no Brasil 

Agenda Verde: notícias sobre 
meio ambiente 

Aplique dinheiro de um jeito 
inteligente e evite sua dispersão 

A política está atrasada diante 
dos interesses da sociedade 

Aumento de passagem de ônibus 
é risco para Bolsonaro 

O baile de Lula em nova pesquisa 

Queiroz celebra título do Atlético 
com gesto ant Ditadura 

Os desafios de Doria para tentar liderar a 
terceira via nas eleições de 2022 

n: o tucano prec 
eleitoral na missão de recuperar o pr 

Pandemia 

A resposta rápida da ciência ao 
combate à ômicron, nova 
variante do coronavírus 

E 

É” tratamento revolucionário, 
trinta anos depois 

Comece o dia bem informado com as notícias mais i 

Eo melhor: rm 

Coronavírus 

RADAR 
Por Robsan Banin 

Brasil 

Política 

A misteriosa ausência de Michelle na 
filiação de Bolsonaro ao PL 

PÁGINAS AMARELAS 

Agenda Verde 

ar o seu partido, fechar acord 

Sem alarmismo exagerado, 
convém reforçar o estado de 
atenção — e confiar nas vacinas 

os voltam a lotar os 
shoppings apesar da onda 
do e-commerce 

a dele e melhorar o seu desempenho 

Política 

Os bastidores da aprovação do 
terrivelmente moderado' André 
Mendonça ao STF 

O otimismo sobre o ser 
4 humano produz séries de 
À sucesso em tempo de crise 

a 

Ex-líder dos governos de 
Lula e Dilma, Vaccarezza 
quer voltar em 2022 

Para Lira, a Câmara não 
votará mais nada relevante 
neste ano 

Dino deixa para 2022 a decisão 
sobre quem apoiar no Maranhão 

al 

O sucesso literário do 
apresentador global Luciano. 
Huck 

[er 
Bolsonaro consola Paulo 

Guedes no Planalto 

Política 
Moro se reúne com Eduardo 

Leite no Palácio Piratini 

Política 

Noronha manda caso de sueco 
da propina para Justiça Eleitoral 

Bras 

O projeto do governo para 
modernizar blindados do Exército 

rescmeno JHSF 

'Ainda falta um líder, diz Paulo 

Hartung, ex-governador 
capixaba, sobre eleição de 2022 

'Guru! de nomes como Sergio Moro e 
Rodrigo Pacheco, o político aposta no 
crescimento de uma terceira via 

Steven Spielberg: 'É urgente criar mais 
oportunidades para as minorias' 
O diretor que simboliza a f 
pela 1º vez um musical e 

' 

Peter Jackson sobre fim dos 

Beatles: “Yoko foi retratada de 
forma injusta" 

O cineasta lança um document: 
revelador sobre o quarteto, 
nova percepção sobre o ro 

ADI =/0/0]N[0]V/][0/0) 
Por Josette Goulart 

Diretor do Sindifisco é o mais cotado para 
ser secretário da Receita 

BRASIL 

Operação da PF prende três 
pessoas por garimpo ilegal 

Mais de 130 b: s foram apreendidas ou 

Bolsonaro vira alvo de inquérito 
por relacionar vacina à aids 

Vice de Bolsonaro sairá do 
Centrão — e corrida já começou 

Promulgação da proposta será 
fatiada, diz Arthur Lira 

IPA SR ID/ASS 

Política 
O baile de Lula em nova 
pesquisa 2 

CORONAVÍRUS 

Nova variante. 
Ômicron: descoberta 
precoce ajuda na prevenção 
e adaptação de vacinas 

COLUNISTAS 

ECONOMIA 

Vamos investir bilhões no Brasil, 
diz chefe do Softbank 

Alex Szapiro, chegou a vi 
o receber um quinhão m 

generoso do gigantesco fundo ja 

Guedes promove mudanças e 

perde mais dois secretários 

Indústria recua e chega ao quinto 
mês consecutivo de queda 

Como as empresas se 

prepararam para turbulência 

Política 
Bolsonaro, quem diria, 
constrói alternativas para 
2022 
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Alimentação 
O estado nutricional faz 
diferença para se recuperar 
da Covid-19 

Crise; Pacheco recua diante 
do STF e se distancia de Lira 
e do Centrão 

frio na barriga ao dirigir 

'A política atrapalha”, diz David 

Card, vencedor do Nobel de 
Economia 

Para o canadense, a interferência dos 
governos para obter dividendos políticos 

um obstáculo ao progresso 

VEJA Mercado 
O mercado financeiro quer 
acreditar a todo custo que o 
risco fiscal acabou 

VEJA Mercado 
Por que o dólar não cede 
mesmo com a bolsa em 
alta? 

Governo 

Secretário da Receita cai depois 
de embate com Flávio Bolsonaro 

Energia 
Com recorde de importação de 
gás, Petrobras reinjeta o que 
produz 

UNDO 

A 1º mulher trans no alto escalão 
do governo americano 

Vulcão entra em erupção 

causando morte e destruição 

Papa Francisco chama atenção 
para 'retrocesso da democracia" 

Rússia já tem estrutura 
preparada para invadir a Ucrânia 

Br: 
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Imunização 

Vacina da Covid-19 em 
crianças: tudo o que você 
precisa saber 

Bolsonaro dá mais um tiro 
em Alexandre de Moraes 

Banco 
ABNDE: BNDES entra para seleto 

á rupo com mulheres, no 
plural, em seu conselho 

Ciro diz que vai acabar com 
preço de combustível 

atrelado a dólar 

Agência de energia 

A corrida antecipada pelos 
cargos de diretores na Aneel 

VEJA Mercado 

O que é o tapering do Fed, que 
mexe com o humor dos 
investidores? 

CULTURA 

Museus fazem mea culpa por 

obras de cunho racista 

is fas 
prom 

Movimentos s( 

grandes instituiçã 
onismo de obras controversas 

com que as 
am o 

Will Smith brilha como o pai de 
Venus e Serena Williams 

Disco póstumo de David Bowie 
traz raridades em 131 faixas 

Averdade sobre a guerra em 
família que terminou em tragédia 

onomia 
Por que sumiram USS 28 
bilhões do valor do Nubank 
antes do seu IPO 

3) 

Viagem & Turismo 
Como obter o certificado 
digital de vacinação contra 

Covid-19 

Cri 
O baile de Lula em nova doSTFese 
pesquisa 

8) Matheus Leitão 

Lira e do Centrão 

(0) José Casado 

'acheço recua diante 
distancia de Os dois Moras das 

memórias de Sergio Mora 

(9) Thomas Traumann 

CIÊNCIA E TEC. 

“Natal” e “Maria”? Guia 

politicamente correto 
europeu põe na lista negra 

E Vilma Gryzinski 

trimestre 

PLACAR/ESPORTE 

A economia brasileira 
decepcionou no terceira 

(6) Maílson da Nóbrega 

Um pai brutal e seu filho 
gay conduzem drama 
“Falling - Ainda Há Tempo! 

(9 Isabela Bascov 

LIVROS 

> 

Norte e Nordeste têm oito dos 
dez estados que menos vacinam 

Amapá, pior estado no ranking, imunizou 
38,19% da sua população, menos da 
metade de Minas Gerais (78,4%) 

Estudo preliminar aponta 
aumento de reinfecção 

Reforço na vacinação eleva 
anticorpos em até 32 vezes 

Roche desenvolve 3 kits de 
pesquisa para detectar ômicron 

DIRETO DE BRASÍLIA 

Menor que a Terra e denso como 

Mercúrio, planeta é descoberto 

Localizado a 31 anos-luz de distância do 
Sol, o astro completa a ói 
estrela hospedeira em & horas 

jo redor da 

Nasa faz acordo com empresas 
privadas para construir estações 

Pandemia aumentou a confiança 
da população na ciência 

Escavações revelam legado 
romano até nos banheiros 

FOTOS: a euforia em BH com o 
título brasileiro do Atlético 

e atleticanos se reuniram, 
ntra Flamengo e 

uzeiro e foram à loucura com virada 

Reinaldo exalta fim do jejum do 
Atlético: 'Corrige injustiças” 

Corinthians lança camisas em 
homenagem a Sócrates 

As chances de rebaixamento dos 
times ainda ameaçados 

“A História de Shuggie Bain' 
mergulha em relação maternal 

Com cores autobiográficas, o livro, 
vencedor do Booker Prize, marca à 
estreia de Douglar Stuart na literatura 

Livro questiona a inteligência dos 
animais 

João Cabral de Melo Neto ganha 
biografia meticulosa 

Confira os livros que lideram a 
lista de VEJA nesta semana 

Após polêmicas, novo 
Código Eleitoral deve sofrer 
ajustes no Senado 

André Mendonça no STF - e Doria em 
campanha 

a 

BLACK FRIDAY 
4 PARTIR DE R$ 7,90/MÊS 

VER OFERTAS 

VEJA SÃO PAULO 

BLACK FRIDAY 
4 PARTIR DE R$ 6,90/MÊS 

VER OFERTAS 

| EN à Ibaneis Rocha vai disputar a 
É) reeleição com cofres cheios 

e oposição nanica 

Assista aos principais trechos da 
entrevista de Bolsonaro a VEJA 

Com 'dívida impagável de 
R$ 18 milhões, Instituto Lula 
doa dinheiro 

Em pauta 

veja — 

< 

Sebastião Salgado fala sobre novo livro é 
critica o governo Bolsonaro 

Abril.com 

VEJARIO 
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ACERVO REVELADO 

VER OFERTAS 

SUPERINTERESSANTE 

e 
VALUE INVESTING 

BLACK FRIDAY 
DERS 690/MES 

VER OFERTAS 

VOCÊS/A 

BLACK FRIDAY 
A PARTIR DE RS 690/MÊS 

VER OFERTAS 

Flávio Bolsonaro pode se 
livrar do processo das 
rachadinhas 

Em pauta 

t 

< 

Entrevista: Eduardo Cunha prepara seu 
retorno 

VEJA SAÚDE 

ELACK FRIDAY 
& PARTIR DE R$ 6,90/MÊS 

VER OFERTAS 

Leiatambémno NI Go! 


