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Inclusão ameaçada
DecretodeJairBolsonaropodeserentraveextraparaque
paísatinja,até2024,metadeuniversalizaracessoàeduca-
çãobásicadepessoascomdeficiêncianarederegular. p.1

semináriosfolha
somosplurais

Folhinha C10
Programa ‘Quintal
da Cultura’ completa
uma década e
ganha especial

Esporte B7
Grêmio vive
trajetória inédita de
glória e derrocada
depois de Série B

Pico de inflação
sob Bolsonaro
supera o do
governo Dilma
A inflaçãooficial,medida
pelo IPCA, alcançou o pi-
code10,74%noacumulado
de12mesesaténovembro,
informouontemo IBGE.
Issosignificaqueoíndi-

ce no governo Jair Bolso-
naro(PL)superouaaltade
preços registrada na ges-
tão Dilma Rousseff (PT).
No segundo mandato da
petista, a inflação tam-
bém disparou, atingindo
10,71%em 12mesesaté ja-
neiro de 2016. MercadoA19

Asfalto pago por
líder governista
derrete em PE
O líder do governono Se-
nado, Fernando Bezerra
Coelho (MDB-PE), dire-
cionou em 2019 e 2020 ao
menosR$200milhõesem
pavimentaçãonaregiãode
Petrolina (PE) —a maior
parte via emendas de re-
lator. De má qualidade, o
asfaltoesfarelaejáfoiape-
lidadode farofa. Poder A4

Júri condenaquatro
pelas 242mortes
em incêndio naKiss
Dono da boate emSantaMaria (RS) é sentenciado a 22
anos de prisão; sócio, a 19; emúsico e assistente a 18 anos

Um dos incêndios mais le-
taisdahistóriarecenteteve
ontem seu desfecho jurídi-
co: os quatro réus julgados
pelas 242mortes em 27 ja-
neirode2013naboateKiss,
emSantaMaria(RS), foram
condenadosaaté22anosde
prisãoporhomicídioeten-
tativadehomicídio.Umha-
beascorpuspreventivo,po-
rém, suspendeu por ora o
cumprimentodas penas.

Elissandro Spohr, o dono
da boate responsabilizado
pelo uso do forro de espu-
maquepropagouaschamas
eintoxicouasvítimas,rece-
beu a sentençamais longa.
Seusócio,MauroHoffmann,
foicondenadoa 19anos,eo
vocalista da banda que to-
cava naquela noite, Marce-
lo de Jesusdos Santos, a 18,
assimcomooassistentede
palcoLucianoBonilhaLeão.

OjuizOrlandoFacciniNe-
to,queproferiuasentença,
disse ter se tratado do jú-
rimais difícil de sua carrei-
ra,dadaacargadeemoção.
Ojulgamentoprecisouser

transferidopara PortoAle-
greporqueemSantaMaria
muitos conheciam osmor-
tos.Adefesachegouaapre-
sentar uma carta que ale-
gouserpsicografadadeuma
das vítimas. CotidianoB4

ESTÁGIO DA DOENÇA

Óbitos
Média móvel

183 -19,5 %*

Em 24 h
229

Total
616.733

Casos -15,4% (desacelerado)

Casos nos estados
Média móvel
(variação*)

Ritmo

SP 991 ( -4%) desacelerado

PR 835 ( 10%) desacelerado

RS 624 (-13%) desacelerado

Ataque hacker tira do ar sites
da Saúde e do Conecte SUS
Umataquehacker tiroudo ar ontemsites doMinistério
daSaúdeedoConecteSUS.Apósaação,ogovernoadiou
emumasemanaaquarentenaparaviajantesnãovacina-
dos,eapastadissenãosabersehouveperdadedados. B1

705mil brancos têmmais renda
que 33milhões de negras Mercado A17

Esquerda latina
geriumelhor época
da região, diz Lula
Ematocomtomdecomí-
ciopromovidopelogover-
nodaArgentinadianteda
Casa Rosada, o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da
Silva disse que líderes de
esquerda representaram
o “melhor momento da
democracia” na América
Latina. Ele elogiou Alber-
to Fernández. MundoA13

Cristina Serra
Lula, Alckmin...
E o quemais?
Nãodeixadesernotávela
disposiçãoparaodiálogo
entre adversários, como
LulaeAlckmin.Umacom-
posiçãocomoessaenvolve
ocompromissoeoequilí-
briode concessões e van-
tagensparatodososenvol-
vidos,algocomplexomes-
moparaospolíticosmais
habilidosos. Opinião A2

CíceroSilva,66, ao ladodeseuFusca, emPetrolina; ele sequeixadequeoasfalto ‘farofa’ usadoparapavimentar a ruaondevivegrudanasola KarimeXavier/Folhapress

Meios péssimos

Regular e informar

Sobre violação do teto de
gastosparapagarauxílio.

Arespeitodecombateaos
malefícios do tabagismo.
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Auxílio começa
hoje e deixa 2,5mi
de famílias de fora
MercadoA17

Deltan se filia ao
Podemos em
evento comMoro
Poder A10

Ilustrada C1
‘And Just Like That...’ retoma ‘Sex and the
City’ com personagens na casa dos 50 anos

Anatel facilita identificar
telemarketing ao criar
prefixo exclusivo A29

Fala anticorrupção de
Bolsonaro em cúpula
ignora casos na gestão A13

Falta de remédios e de
insumos para exames
afeta postos em SP B3

Lula cumprimentaopresidenteargentino,AlbertoFernández, naCasaRosada LulaOficial noTwitter

A pandemia em 10.dez
Dados das 20h

POPULAÇÃO VACINADA

No Brasil

77,2 %Ao menos uma dose
(dose única ou 1ª dose)

65,3%1º ciclo vacinal completo
(dose única ou 2ª dose)

9,5%Dose de reforço

Nos estados
Ao menos
uma dose

1º ciclo
completo

Dose de
reforço

SP 84,3% 77,1 % 14%

MS 80,7% 71,3% 16,7%

RJ 76,5% 61,9% 10,2%


