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40 anos de
Roupa Nova

O sentimento e
a história

São quatro décadas de sucesso 
e dois anos longe dos palcos — 

uma saudade que se encerra hoje, 
às 18h, com um show no Ginásio 

Nilson Nelson. 

PÁGINA 23

Documentário Saudade do 
futuro une Brasil, Portugal 

e Cabo Verde em busca 
de traços da cultura da 
saudade em momentos 

históricos dos três países.

PÁGINA 24

Um duelo épico na F-1

Galo e Furacão: começa a final da Copa do Brasil

Verstappen larga na frente, às 10h, no GP de Abu Dhabi. 
Mas Hamilton, em segundo, confia na virada. PÁGINA 21

PÁGINA 22
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Galo e Furacão: começa a final da Copa do Brasil

STF: quem vier ao 
país terá de provar 
que tomou vacina

E o céu ficou 
muito mais azul

ENTREVISTA / Joana Angélica da Luz 

"Vamos conviver com o racismo 
ainda por muito tempo" 

A medida foi determinada pelo ministro Luís 
Roberto Barroso e já está em vigor. Vale para 

todo viajante que chegar ao Brasil via aeroporto. 
Decisão ainda será analisada pelo plenário 

virtual do Supremo. PÁGINA 6Símbolo do carnaval e 
presidente de honra da 

Portela, Monarco morreu 
ontem, aos 88 anos, 

deixando de luto o mundo 
do samba. 

Solidariedade  // Chef Ada 
Silva transforma a paixão pela 
gastronomia em movimentos de 
amor aos necessitados. PÁGINA 19

Filha de trabalhadores rurais, ela tem doutorado e 
pós-doutorado nos EUA e é a primeira mulher negra 
eleita para comandar uma universidade federal no 

país. Aos 63 anos e à frente da UFSB desde 2018, Joana 
pôs o foco de sua gestão na inclusão e diversidade. 
"Trabalhamos para que um dia seja normal uma 

mulher negra reitora no Brasil", diz. PÁGINA 8 

» JORGE VASCONCELLOS
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Enchentes Leilões
Caixa vai liberar 
FGTS de vítimas

Empecilhos às 
privatizações

Moradores de 
municípios de Minas e 
da Bahia em estado de 
calamidade poderão 

sacar até R$ 6.220.

Eleições ameaçam 
estragar planos de 
Guedes de vender 

Correios e Eletrobras 
no ano que vem.

Ana Dubeux
Por que o mal que fizeram ao país 
não deve ser esquecido. PÁGINA 12

Ana Maria Campos
Ibaneis elogia Paco Britto, mas não 

crava o vice em 2022. PÁGINA 16

Denise Rothenburg
Congresso aguarda decisão do 
STF sobre emendas. PÁGINA 5

Especialistas criticam PEC 
do trabalho a partir dos 14

Em discussão no Congresso, a Pro-
posta de Emenda à Constituição 
nº 18/2011 permitirá que adolescen-
tes, a partir dos 14 anos, tenham jor-
nada parcial, para não atrapalhar os 

estudos, e as mesmas garantias dos 
demais trabalhadores. Especialistas 
criticam a mudança. Lembram que 
o país tem 13,5 milhões de desem-
pregados. E avaliam que esses jovens 

vão disputar vagas com adultos e 
agravar ainda mais a situação. Para 
a secretária do Fórum de Prevenção 
e Erradicação do Trabalho Infantil e 
Proteção do Adolescente do Distrito 

Federal, Cynthia Ramos, a iniciativa 
é um retrocesso. “Devemos incenti-
var a permanência na escola, e não 
o contrário”, defende. Na opinião 
do deputado Carlos Jordy (PSL-RJ), 

a intenção é regularizar algo que já 
ocorre na prática. “Muitos trabalham 
na clandestinidade para poder com-
plementar a renda dos pais”, afirma. 
TRABALHO, CAPA E PÁGINAS 2 A 6

Fúria da 
natureza

Uma série de tornados provocou uma 
trilha de 380 quilômetros de destruição 
e mortes no sudeste dos Estados Unidos. 
Presidente Joe Biden declarou estado de 
emergência no Kentucky, onde morreram 
pelo menos 70 pessoas. PÁGINA 11
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Quando doar
é um ato de

felicidade

A mãe de Sophia 
Magalhães (foto), Isleila 
Vieira, criou o grupo 
Tiaras de Amor depois 
de ver a alegria da filha, 
durante o tratamento 
de um câncer, 
quando ganhou um 
acessório da Abrace.

Vai viajar? As 
opções para 

hospedar o pet

Saiba qual o 
tênis certo para 

cada esporte 
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