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Nubank termina semana valendo US$ 54,6 

Na América Latina, o Nubank só é menos valioso do que um seleto grupo de empresas. Ele inclui negócios tradicionais, como a América Móvil, dona da Claro, avaliada em US$ 
62 bilhões, mas também o Mercado Livre, outra referência para empresas de tecnologia da região, e que vale US$ 61 bilhões 
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Quem serão os 
donos da água no 
Nordeste? 
GILBERTO MENEZES CÔRTES: Espera- 

se que a simples chegada da água aos 
rincões do Nordeste não revitalize os 
"velhos coronéis" da terra em 'senhores 
da água!. Para que a água mude 
estruturalmente a região e traga novas 
perspectivas de vida e segurança 
alimentar e de renda mais permanente, e 
tem de vir acompanhada de uma política 
para melhor distribuição da estrutura fundiária 

'Violação dos direitos humanos sob 

Bolsonaro é flagrante! 

Para Flávio de Leão Bastos, professor de Direitos Humanos e 
Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a 

da no Brasil a ponto 
graves distorções. Um exemplo claro disso, afirma, está na 
pauta dos direitos humanos foi poli 

abordagem sobre segurança pública 

'Autoridades negacionista: 

Café: receita com exportação de 
janeiro a novembro cresce 6%, 
para US$ 5,9 bilhões 

"Temos vivenciado momentos de 
volatilidades muito altas no 
mercado, com as cotações se 
api 
em reais. O preço médio das exportações em 2021, de 
US$ 1: 

nota o presic 

imando de níveis históricos 

por saca, é o maior desde 2017, disse em 
nte do Conselho dos Exportaores de 

Café, Nicolas Rueda 
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'passaporte' de vacina 

erar 

Nesta 
determinou que os viajantes 
poderiam cumprir quarentena de A 

idade de ' 
o do comprovante 

Colunas 

O Brasil todo rumo à 
inflação de 10% 

O OUTRO LADO DA MOEDA, por 
Gilberto Menezes Côrtes 
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só no Mubi 
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Morre Monarco da Portela, o 
baluarte elegante, aos 88 anos 
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Vacina: Fiocruz defende 
adoção 'incondicional' de 
passaporte 

gunt 
de vacina 

no Brasil é insuficiente para 

mp o, a campanha [EC a funda 

ção em massa em curso 

interromper transmissão do 
novo coronavírus uas variantes 

* Chuva forte deixa 24 municípios baianos em 

situação de emergência 

» Repercussão associa caso do hacker na Saúde a 
negacionismo do governo 

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

Economia 

Inflação é a maior de um 
novembro desde 2015 

A maior variação (; 
maior impacto (0,72 p. >.) vieram 

(1,03%). N 

(0,579), que es 

» Caixa começa a pagar Auxílio Brasil de R$ 400 

nesta sexta 

= Câmara dos Deputados aprova lei para 
regulamentar criptomoedas no Brasil 

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

Ciência e Tecnologia 

Especialistas norte- 
americanos revelam 'grande 
risco! por trás da tecnologia 5G 
A Administração Federal de 

(FAA, na sigla em inglês) 

implanta: 
5G de banda média para a nave ação 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 
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Trabalhadores da economia 
solidária são homenageados 

Parlamento fluminense 

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

* Covid-19 está em queda, mas influenza preocupa 

= Prefeitura anuncia recomendações para o 
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Tornados matam dezenas de 
pessoas no Kentucky, nos EUA 
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E os hackers da Saúde, 
tomaram vacina? 

Especialistas norte-americanos 
revelam 'grande risco' por trás 
da tecnologia 56 

Barroso diz que instituições 
brasileiras de Estado foram 
taparelhadas' como se fossem de 
governo 

« Nasae SpaceX lançam supertelescópio de raios-x 
para observar universo 

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

« Migrantes venezuelanos na América Latina serão 
8,9 milhões em 2022 
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Samuel Eto'o é eleito 
presidente da federação de 
futebol de Camarões 

fendendo 
e Inter 

= Prêmio Brasileirão 2021: confira os vencedores 

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

« Fluminense bate a Chapecoense pelo Brasileirão e 
se garante na pré-Libertadores 
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CINEMA - Sundance 2022 
anuncia programação 

MYRNA SILVEIRA BRANDÃO: 
O Festival de Sundanos, maior 
evento do cinema independente 
mundi 
programação 
edição 2022 que ac 
Lake City (Utah, EUA] 

formato híbrido: presencialmente nas duas cidad 
em plataformas on-line 

, anunciou a 

* Cinema / Crítica - “West Side Story": remake fiel, 
mas diferente 

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

* Bienal do Livro espera receber cerca de go mil 
estudantes no Rio 
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SAÚDE - Obesidade e 
sobrepeso entre os idosos 
crescem de 2006 a 2019 

ovea 11 
2% por ano) 

* 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 

George Soros por ele mesmo 

Marcha das mulheres 
indígenas em Brasilia 

Ministro da Saúde, Marcelo 
obsceno 
em Nova 

“Criminosos climáticos': 
Bolsonaro homenageado! por 
manifestantes na COP26 
*ClimateCriminals 

Bolsonaro diz que vacina De Lula sobre vaias, aplaus 
anticovid estimula Aids; Ciro Gomes 
cientistas rebater: 'é fake 
news' 


