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Na era Bolsonaro, Inpe chega ao maior 
estágio de penúria de sua história 
Órgão fundamental para o país sofre c: 
o monitoramento da Amazônia 

15 José Casado: Câmara que: 

Alcolumbre apostou, junto 
com o MDE, fichas na 
derrota de Bolsonaro 

STF ordena comprovante 
para que estrangeiros 
entrem no Brasil 

que devolvei 

Verstappen supera 
Hamilton na última volta é 
leva primeiro título 

RADAR 
Por Robson Banin 

Congresso 

Rui Costa pode desistir do 
Senado para garantir 
aliança do PT na Bahia 

“Juquinha da Valec' terá 

cofres públicos 

Anne Rice, autora de 
“Entrevista com o 
Vampiro”, morre aos 80 

om a falta de ve 

O temor no TSE com a 

reação de Bolsonaro ao 
resultado de 2022 

União Brasil vira o partido 
mais desejado pelos 
candidatos da terceira via 

r R$ 62 mi aos 

a 

ConecteSUS só voltará a 
funcionar na próxima 
semana, diz governo 

Carla Zambelli vira dor de cabeça para 
ruralistas na Câmara 

EDIÇÃO DA SEMANA 

PÁGINAS AMARELAS 

Reportagem de capa 

égicas como as previsões climáticas e 

Gilberto Kassab é o próximo 
entrevistado do Amarelas On Air 

ra temporada do novo programa 
jA será encerrada com o presidente 
al do PSD; a entrevista vai ao ar na 

inda-feira, às 19h 

Especial aponta os avanços e 
desafios da inovação no Brasil 

Agenda Verde: notícias sobre 
meio ambiente 

STE 
= O desabafo de Alexandre de 

Moraes na chegada ao fim 
do ano 

Pandemia 
Até os bolsonaristas 

abandonam pregação de 
Bolsonaro contra a vacina 

asil 

Bolsonaro detona o chefe da 
Anvisa, mas terá que engoli-lo 

Adeus a Mor 

"Perdemos hoje um grande 
baluarte”, diz Paulinho da Viola 

O que o pastor André Mendonça 
prega nas igrejas 

Vem aí uma segunda onda de 
empobrecimento no país 

Como o apoio evangélico 
sustenta aprovação de Bolsonaro 

Vini Jr. constrói casa de R$ 20 
milhões na Barra da Tijuca 

Técnicas para se livrar de 
visitantes indesejados 

Reação 
O multimilionário Sergio 
Moro, na visão de Gilmar 
Mendes Rg 

EN 
Po: 

Sergio Moro 
“Jamais enriqueci como juiz, 
ministro ou no setor 
privado, diz ex-juiz 

O voo do astronauta bolsonarista 
oral de São Paulo 

Bolsonaro desafia o STF e volta a 
atacar a vacina com men 

Covid-19: o que diz a ciência sobre os 
critérios para reabertura dos países 
A chegada da ô deixa om 

Carta ao Leitor 

Na transição de uma pandemia 
para endemia, quadro global será 
feito de avanços e recuos 

id! Saúde 
É Doenças mentais estão 

Ns 
sendo expostas como nunca 
—e isso é saudável 

ivo no momento em que o número de mort: 
Ê o decretando o fim da crise para pânico: as vacinas está 

Relator do Orçamento, Hugo Leal 
se torna um dos parlamentares 
mais poderosos de Brasília 

Adeus, glamour: Maksoud 
Plaza fecha as portas e 
deixa legado luxuoso 

e contaminado: 

Economia 

Fim da era dos juros baixos nos 
Estados Unidos aponta para 

novas turbulências no Brasil 

Entres 
Angélica e a estreia na 
HBOMax: 'A Globo também 
está em transição! 

JHSF 

Steven Spielberg: 'É urgente criar 
mais oportunidades para as 
minorias” 

O diretor que simboliza a força de 
Hollywood conta que sentiu frio na 
barriga ao dirigir pela 1º vez um musical 

'Precisamos ser livres/, diz escritor 
cubano Leonardo Padura 
Importante autor da atualidade fala da guerra pela 
histórico levante contra um regime que não 

'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 

RADAR ECONÔMICO 
PorJ Goulart 

Jaboatão: 86% das crianças são aprovadas 
nas escolas técnicas 

BRASIL 

Chuvas deixam 11 mil 
desalojados no estado 

Boletim divule 
aponta que há 
mortas e 4 de 

gado pela Defesa Civil 
ssoas feridas, 5 

parecidas 

Grupo na Câmara avança no 
projeto que libera jogos de azar 

Penas de donos da boate Kiss e 
músicos chegam a 22 anos 

Os entraves da esquerda para 
aliança anti-Bolsonaro no NE 

MAIS LIDAS 

Brasil 
O multimilionário Sergio 
Moro, na visão de Gilmar 
Mendes 

fo/0)= (0) NTAVÁ|EÁDIS 

Nova variante 
Ômicron: descoberta 
precoce ajuda na prevenção 

e adaptação de vacinas 

Vem aíuma 
Frase do dia 

(9) Matheus Leitão 

SAÚDE 

de empobrecimento 

(0) José Casado 

ECONOMIA 
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Inflação desacelera, mas beira 
11% no acumulado de 12 meses 

IPCA ficou em 0,95%, abaixo do 
registrado em outubro, mas com a maior 
alta para o mês desde 2015 

Como a venda de hambúrgueres 
ajudou contra a inflação 

EUA: Inflação sobe e reafirma 
redução de estímulos pelo Fed 

Para a Bolsa de NY, Nubank 

demonstra interesse no Brasil 

Brasil 1 
Bolsonaro começa a perder 
aliados importantes no 3 
Paraná; Moro ganha 

Alimentação 
O estado nutricional faz 
diferença para se recuperar 

da Covid-19 

segunda onda 
Inútil paisagem 

(5) Dora Kramer 

CIÊNCIA E TEC. 

Ataques de Sergio Moro ao 
STF não ficarão sem 
resposta, diz ministro 

revivência em seu país e do 
guenta de pé 

Peter Jackson sobre fim dos 
Beatles: “Yoko foi retratada de 
forma injusta” 

o neasta lança um documentário 
Jador sobre o quarteto, com uma 

nova percepção sobre o rompimento 

p E bs) | Economia 

ij Inflação fecha o ano nos 
dois dígitos? Há quem 
acredite que não 

Economia 
Mercado financeiro não vê a 

hora de o Congresso entrar 

Ei em recesso 

o da Economia 

Guedes diz a empresários que 
reforma administrativa dá voto 
em eleição 

Senado 

Indústria de petróleo se opõe a 
projeto que controla preços 

MUNDO 

Tecnologia 
Em acordo hist 
trabalhadores de Ti terão 
20% de reajuste em 2022 

Operador 

Funaro quer contestar 
acordo de leniência da JEF 
com Justiça americana 

Música 
Shows de Gusttavo Lima agora 
pertencem a um fundo de 
investimentos 

Criptomosdas 

Dona do Mercado Bitcoin entra 
no venture capital 

CULTURA 

China e Rússia são países 
preocupantes para o G7 

Grupo busca unidade contra os possíveis 
e faz um apelo para a redução 
cia de governos autoritários 

Suprema Corte se prepara para 

mudar normas sobre o aborto 

Cresce a ameaça de nova 
invasão de tropas russas 

Irã diz que leva a sério" 
conversas para acordo nuclear 

4 o PT de Gleisi 

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

precisa saber 

Abriga entre o PT de Lula e 

Don Mancini faz do vilão Chucky 
uma arma contra homofobia 

O roteirista, expoente do terror trash e 
militante LGBTQIA+, dá novos a: o 

brinquedo assassino na série do Star+ 

Monarco, presidente de honra da 

Portela, morre aos 88 anos 

ABL se renova em busca de 
sintonia com o Brasil de hoje 

5 mostras para se preparar para 
centenário da Semana de 22 

Brasil 
Depois de Mandetta, Teiche > 

5 | Pazuello, Queiroga entra na 
mira de Bolsonaro 

Viagem & Turismo 
Como obter o certificado 
digital de vacinação contra 

Covid-19 

Notre-Damelândia: 
Quantas divisões tem um 
ministro do STF 

[9] Thomas Traumann 

PLACAR/ESPORTE 

“modernização” da igreja 
incendiada causa repúdio 

& Vilma Gryzinski 

Aterrissando nos 70 

[ee] Waloyt Carrasco 

LIVROS 

a 
Saúde adia por sete dias início 
das restrições para viajantes 

Apresentação do comprovante de vacina 
e a quarentena de cinco dias para 
viajantes foram suspensas após ataque 
hacker 

Como acessar comprovante 
durante apagão do ConecteSUS 

88% no país apoiam exigência de 
vacinação no trabalho 

No Rio, Paes anuncia fogos no 
Réveillon em Copacabana 

DIRETO DE BRASÍLIA 

Para que humanos? O tempo é 
dos robôs influenciadores 

As empresas não precisam mais 
fortunas patrocinando influe: 
carne e osso 

Coreia do Sul anuncia construção 
de cidade flutuante 

Especialista em segurança de 
dados explica invasão à Saúde 

Corretores imobiliários dos EUA 
se casam no 'metaverso” 

deixariam o clube diante da 
iva de 'passar vergonha! em 2022 

Gesto de Douglas Costa revolta 
gremistas nas redes 

Haller, de estreante aos 27 anos 
a artilheiro da Champions 

Cuiabá rescinde contrato de 
Clayson após agressão a mulher 

lr ça, 
“ 
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Obra de imortal da ABL: efeitos 
da pandemia na educação 

'Pode isso, Arnaldo?) de Arnaldo Niskier, 
discorre sobre desigualdades do ensino 
nacional e agravantes da crise 

Conheça Thomas Savage, autor 
que inspirou “Ataque dos Cães" 

Clássico '1984', de George 
Orwell, ganhará versão feminista 

Confira os livros que lideram a 
lista de VEJA nesta semana 

Simone Tebet quer discutir 
direitos das mulheres na 
campanha 

As disputas de poder do 
novo partido criado com a 
fusão entre DEM e PSL 

Comece o dia bem informado com as notícias mais importantes. 

Eo melhor: 

Coronavírus Política 
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Bolsonaro e à polêmica sobre o veto ao 
passaporte da vacina 

Assista aos principais trechos da 
entrevista de Bolsonaro a VEJA 

Agenda Verde DD Aceito 

[= Bolsonaristas desenterram 
PY : ) “histórias contra Moro' e 

miram ex-diretor da PF 

Aira evangélica contra 
Alcolumbre e a ameaça de 
retaliação nas urnas 

Em pauta 

Sebastião Salgado fala sobre novo livro e 
crítica o governo Bolsonaro 

Em pauta 

veja 
t 
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Entrevista: Eduardo Cunha prepara seu 
retorno 
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