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Alckmin se
desfilia do
PSDB após
33 anos
Oex-governadorGeraldo
Alckmin deixou ontem o
partidoqueajudoua fun-
dar,oPSDB,após33anos.
A decisão,maturada há

tempo, foi concretizada
em carta e deixa abertas
as possibilidades de ser
candidato a vice em uma
chapacomoex-presiden-
te Lula (PT)—o que o le-
variaaoPSB—oudecon-
correraogovernoestadual
peloPSD.Aprimeiraého-
jemais provável. Poder A6

Revés faz Bezerra
entregar cargo de
líder do governo
Derrotadonadisputapor
vaga no Tribunal de Con-
tasdaUnião,olíderdogo-
vernonoSenado,Fernan-
doBezerraCoelho(MDB-
PE), entregou ontem seu
cargo. Auxiliares de Jair
Bolsonaro(PL)defendem
MarcosRogério(DEM-RO)
comosubstituto. PoderA9

China retoma
compra de carne
bovina brasileira
OgovernodaChinaanun-
ciou ontem que retoma-
rá a importação de carne
bovina do Brasil. A prin-
cipal compradorados fri-
goríficos nacionais havia
suspendidoosembarques
apósaconfirmaçãodeca-
sosatípicosdevaca louca
emsetembro. MercadoA22

Anvisa aprovará vacina a partir
dos 5 anos,mas não há doses
AAnvisaanunciahojequeaprovouavacinaçãocontraCo-
viddecriançasde5a11anos,masogovernoaindanãotem
doses específicasparaogrupo.ASaúdedizque sóavan-
çaránanegociaçãodecompraapósoavaldaAnvisa. B2

STF dá brecha para brasileiro
entrar sem passaporte vacinal B2

Xi fala em defender
Pequim eMoscou
contra Ocidente
MundoA12

Nature põe brasileiro
que descobriu ômicron
entre cientistas do ano B6

Regular o lobby TCU em foco
Sobreprojetoenviadopor
Bolsonaro aoCongresso.

A respeito de indicações
políticas para o tribunal.
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Ciro éalvodeaçãodaPFe
acusaBolsonarodeordená-la
Operação apura suspeita de propina em reforma de estádio emFortaleza

APolíciaFederalrealizouon-
temoperaçãoquetevecomo
alvosopré-candidatoàPre-
sidência Ciro Gomes (PDT)
e seu irmão, o senador Cid
Gomes,paraapurarsuspei-
tas de desvios de recursos
públicos nas obras do está-
dioCastelão, emFortaleza.
“Tenhoabsolutaseguran-

ça de que é ordem de Bol-
sonaro”, disseCiro àFolha.

Foramcumpridos14man-
dadosdebuscaeapreensão
comopartedeinquéritoini-
ciado em 2017 e amparado
emdelaçõespremiadascom
acusaçõesreferentesaope-
ríodode2010a2013,nages-
tãodeCid.Opresidenciável
chamouaaçãodeontemde
“tardia e despropositada”,
com“oobjetivodecriarda-
nos”àsuapré-candidatura.

APFcitasuspeitade“frau-
des, exigências e pagamen-
tosdepropinasaagentespo-
líticoseservidorespúblicos”
nalicitaçãoparaobrasnoes-
tádio,de2010a2013,quebe-
neficiariam a Galvão Enge-
nharia em uma concorrên-
ciadeR$518milhões.Apon-
ta indíciosdedepósitosdis-
farçados dedoações eleito-
rais paraCid eCiroGomes.

Os ex-presidentes Lula e
Dilma Rousseff (ambos do
PT), que vinham trocando
ataques com o pedetista,
manifestaram apoio aos ir-
mãosGomes. Poder A4

BC dos EUA prevê
guinada de 3 altas
de juros em 2022
OFederal Reserve, banco
central dos EUA, anunci-
ouofimdesuapolíticade
promoçãodocrescimento
econômicocomjurobaixo
e recompra de títulos pú-
blicos. Esta última se en-
cerraemmarço,esãopre-
vistastrêsaltasdataxade
jurosem2022. MercadoA14

Para delegados veteranos,
chance de interferência do
presidente beira zero A4

Esporte B7
Paulinho volta ao
Corinthians em
busca do futebol que
lhe deu projeção

Ilustrada C8
Morre bell hooks,
um dosmaiores
nomes do feminismo
negro, aos 69 anos

Turismo C10
Marrakech vê
multiplicação de
hotéis e restaurantes
para endinheirados

Estados ampliam atendimento e
imunização ante casos de gripe
Depois deRio e SãoPaulo, outros estados e capitais, co-
moEspíritoSanto, SalvadorePortoVelho, acenderamo
alerta para o aumentode casos de gripe.Há espaços ex-
clusivosparaessespacienteseampliaçãodavacinação. B1

Casas destruídas pelas chuvas emNova Alegria, distrito de Itamaraju; localidade foi uma dasmais afetadas na região Cotidiano B3

ÁREAS ARRASADAS POR TEMPORAL NA BAHIA SOFREMCOM FALTADE GÁS E DE ÁGUA
Eduardo Anizelli/Folhapress
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MartaMachado
Menosmoral,mais
políticas públicas
Opânicomoral em torno
da educação sexual e do
abortoservedecortinade
fumaçaparafaltadeinves-
timento em políticas pú-
blicaseanegligênciacom
ainfânciaeaadolescência
demeninas.Serveaoapro-
fundamento da desigual-
dade feminina. OpiniãoA2
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Cremesp investiga
Renato Kalil, acusado de
violência obstétrica B4

A ativista bell hooks, em
foto semdata Reprodução


