
JORNAL DO BRASIL 
Desde 1891 Sábado, 11 de dezembro de 2021 Diretor-presidente: Omar Peres 

Home  InformeJB Colunistas País Rio Economia  Intemacional Esportes Ciências Tecnologia — CademoB — Bemviver f vo 

O arc 19 
R$ 100 bi 

Dólar R$ 5,61 +0.45% 

Vacina: Fiocruz defende adoção 'incondicional' 
de passaporte 

Segundo a fundação, a campanha de vacinação em massa em curso no Brasil é insuficiente para interromper transmissão do novo coronavírus e suas variantes 

Informe JB: 'E 
os hackers da 
Saúde, 
tomaram 
vacina?! 

o, Atlético 
aniense, Damares Alves, 

Botafogo, Dallagnol, Polícia 
Federal... 

Rio de Janeiro: 
Covid-19 está em 
queda, mas 
influenza 
preocupa 

ento realizado pel: 

Chuva forte deixa 

24 municípios 

número baianos em 
cenas Situação de 

emergência 

ria de 

indica uma queda de 44% r Barroso diz que 
instituições brasileiras 
de Estado foram 

Mau tempo 

'aparelhadas' como se 
fossem de governo 
Em evento da Febraan, sem citar o pre 
travou embates públicos, Barroso di 
uma onda populista, com " democracia 

dificulta 
de helicópteros de 

eas mais afetadas. 
lagadas e queda de 

ambém prejudicam o 
trabalho 

Colunas 

O Brasil todo rumo à 
inflação de 10% 

O OUTRO LADO DA MOEDA, por 
Gilberto Menezes Córtes 

Ajudar para votar 
JB COISAS DA POLÍTICA, por Wilson 

cid 

A 'eleição! de Bolsonaro na 
ç Time 
AM INFORME JE 

Bicho carpinteiro 
A AQUILES RIQUE REIS 

Gilson Martins em casa 

TESA RODRIGUES 

“Annette”: musical surreal, 
só no Mubi 

TOM LEÃO 

Antes que o céu caia ea 
turba saia 
ÁLVARO CALDAS 

E] 
D» 

Artigos 

Emoção ou regularidade? 
RICARDO A. FERNANDES 

Tudo está guardado na memória 
PAULO PAIM 

Simples questão matemática 
TARCÍSIO PADILHA JUNIOR 

KAKAY: 'Bolsomoro x 
Moronaro! 

As construções da Era Vargas 
EVERTON GOMES 

Manhas e artimanhas do amanhã 

ADHEMAR BAHADIAN 

Recursos naturais, energia e futuro 
JEAN PAUL PRATES 

stério da Saúde sofre 
ataque de hackers; ConectSus 
também é atingido 

A agenda do clima e o modelo 
institucional Brasileiro 
MARÍLIA MELO e NORALDINO DIAS 

Quem espera sempre alcança 
MARIA CLARA BINGEMER 

Nosso futuro está logo ali 
PAULO NOGUEIRA BATISTA JUNIOR 

Fux em Nova York: 'O STF, assim 
como ocorreu alhures, manterá 
hígida a democracia bras; 

Emp 
Tribunal 

do tribunal, Andi 

País 
Repercussão associa caso do 
hacker na Saúde a 
negacionismo do governo 
O supost 
plataformas do Minist 

a 

aque hacker a 

Saúde ne 

virou o princi 
ando entre os mais mentados no 

Twitter 

* Bolsonaro defende liberdades fundamentais! em 
vídeo para Cúpula da Democracia 

» Bolsonaro volta à ameaçar STF e fala sobre 
imposição de limites para não gerar crise no 
Brasil! 

» PD entra com ação no S'L'k contra PEC dos 
precatórios 

Economia 

Inflação é a maior de um 
novembro desde 2015 

me 

(0,579), que contribuíram cc 
destaques foram Saúc 

96) e Alimentaç 

= Caixa começa a pagar Auxílio Brasil de R$ 400 

nesta s 

= Câmara dos Deputados aprova lei para 
regulamentar criptomoedas no Brasil 

» IEGE: inflação para família de renda mais baixa 
sobe 0,84% em novembro 

é bebidas (-0,04%) 

Rio 
Comissão da Saúde da Alerj 
receberá informações da CPI 
da pandemia do Senado sobre 
hospitais federais vá 

-elatório da 

Mais Lidas 

Bolsonaro ataca Moraes e 
antecipa voto de Mendonça no 
STF 

O! 

A 'eleição' de Bolsonaro na Time 

Pesquisa: Lula segue liderando 
em todos os cenários 

Letais e gigantes: espécie de 
sapo mais perigosa do mundo 
invade Taiwan 

Prefeitura anuncia recomendações para o 

Réveillon R PT bate o martelo! por Haddad 
em São Paulo e aliança com o 

« Comissão da Alerj aprova 91% das emendas ao PSB fica distante 
orçamento 2022 

Bretas é declarado incompetente em ações da 

Operação Fatura Exposta 

Internacional 

Nasa e SpaceX lançam 
supertelescópio de raios-x 
para observar universo 

« Migrantes venezuelanos na América Latina serão 
8,9 milhões em 2022 

« OMS diz que é cedo para estabelecer se Ômicron 
tem maior gravidade 

* Canadá e Reino Unido se unem a boicote aos Jogos 
de Inverno da China 

Ciência e Tecnologia 

Especialistas norte- 
americanos revelam 'grande 
risco! por trás da tecnologia 5G 

A Administração Federal de 
o (FAA, na sigla em inglês) 

re 
implanta sistemas 
5G de banda média para a navegação aérea 

* Letais e gigantes: espécie de sapo mais perigosa 
do mundo invade Taiwan 

Ômicron: remédio da GSK-Vir funciona contra 
mutações, diz estudo 

Estudo revela elemento tão importante para a 
evolução da vida na Terra como o oxigênio 

Esportes 

Prêmio Brasileirão 2021: 
confira os vencedores 

« Fluminense bate a Chapecoense pelo Brasileirão e 
se garante na pré-Libertadores 

Rebeca Andrade é Isaquias Queiroz conquistam 
Prêmio Brasil Olímpico 

Na despedida do Brasileirão, Atlético-GO vence o 
Flamengo, mas não consegue vaga na 
Libertadores 

Caderno B 
Cinema / Crítica - West Side 
Story”: remake fiel, mas 
diferente 

TOM LEÃO: Para que f: 
remake 
lássico do cinema musical, que 

ficou mais marcado por suas 
músicas do q! filme propriame 
algo entediante, batiz 
eublime amor")? 

um 

Bienal do Livro espera receber cerca de 90 mil 
estudantes no Rio 

Casa Paris abre as portas no Rio é aqueos as 
turbinas para as Olimpíadas 2024 

Cinema/ Crítica - 'Benedetta': blasfemo e sensual 

JB Youtube 
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Criminosos climáticos" 
Bolsonaro 'homenagea: 
manifestantes na COP26 
+ClimateCriminals news 

anticovid 

George Soros por ele mesmo 

timula 
cientistas rebater: 

Bem Viver 

Saúde: obesidade e sobrepeso 
entre os idosos crescem de 
2006 a 2019 

Turismo: Mostra Arte de Toda Gente começa 
nesta sexta em Belo Horizonte 

Turismo: Ouro Preto recebe exposição do 49º 
Concurso Nacional de Presépios 

Pfizer diz que proteção contra Ômicron necessita 
de três doses 

Marcha das m.... 

Marcha das mulheres 
indígenas em Brasilia 


