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EDIÇÃO FOLHA MINHA FOLHA 

Número de trabalhadores subocupados cresce e trava 
consumo no Brasil 
Grupo de profission 

HISTORIADOR BRITÂNICO 

últimas opinião poder economia 

Para governos, uso de drones projeta ideia de que guerras terão 'custo grátis, diz Max 
Hastings - Hoshang Hashimi/AFP 

e PARAR 

CORONAVÍRUS 

Uso de vacina Coronavac no 

Brasil despenca para menos de 

10% 
“> Ministério da Saúdo reduz de S para 4 

meses intervalo de dose de reforço 

Alemanha impõe quarentena 

aos viajantes do Reino Unido 

para conter ômicron 

REUNIÃO FAMILIAR 

Com ômicron e gripe, médicos 

sugerem festa de fim de ano 

com poucos parentes 

colunas e blogs 

Painel S.A. 

Covid, Black Friday e jogo de 

GOVERNO 

Justiça Federal afasta 

presidente do Iphan após fala 

de Bolsonaro em vídeo 

PAINEL 

Listinha de líder do governo 

Bolsonaro traz reformas 

engavetadas e vitórias no varejo 

penho 

Papai Noel tem rumo rastreado 

por comando militar 

americano na noite de Natal 

Hélio Schwartsman 

futebol aumentam procura por 

seguro de viagem 

AEROPORTOS 

Passageiros se queixam de 

abandono após suspensão de 

voos da Itapemirim 

“> Itapemirim tem salários e dívidas em 
atraso, falta de aviões e dados errados 

Pvc 

Ronaldo no Cruzeiro é 

novidade fenomenal para o 

futebol brasileiro 

FINAL DA COF À DO BRASIL 

Torcedor do Athletico é 

demitido após jogar copo de 

cerveja em Luciano Hang 

mais lidas 

77 JANIODEFREITAS 

Pesquisas Datafolha e 

Ipec são bombas para a 

disputa da Presidência 

em 2022 

web stories 

O que é Lo-Fi hip-hop 

MÚSICA 

O que é Lo-Fi hip-hop 

Como pintar o cabelo 
emcasa 

2, Datafolha: 38% 
reprovam e 24% 

aprovam governo Doria 

em São Paulo 

'Corremos o risco de perder 

alunos por causa da fome”, diz 

dirigente de universidade 

“> MEC pede mais R$ 4,5 bilhões para 
evitar cortes em 2022 

UNIVERSO DAS REDE 

A loteria genética 

mundo cotidiano esporte cultura 5 nG Ses 

A pandemia em 18.dez Dados das 20h 

POPULAÇÃO VACINADA 
No Brasil 

77,4% 66,3% 10,7% 

Aomenosuma  tºcidovacinal Dose de 
Golos) O inn das) OO 

ELEIÇÕES 2022 

Datafolha: 38% reprovam 
e 24% aprovam governo 
Doria em São Paulo 

tabilidade 

“> Alckmin e Haddad são os mais 
rejeitados na eleição de SP 

JANIO DE FREITAS 

Pesquisas Datafolha e Ipec são 

bombas para a disputa da 

Presidência em 2022 

“> MATHIAS ALENCASTRO Chapa Lula- 
Alckmin seria uma revolução 

Digite seu e-m 

“> Quem pode se vacinar agora? 

“> Veja números da pandemia das 
últimas 24 horas 

dicas do editor 

Receba no seu email os conteúdos 
escolhidos pelos editores da Folha; exclusiva 
para assinantes 

> 

CHINA, TERRA DO MEIO 

Condenação põe em xeque 

regras da China para dificultar 

divórcios 

“% TATIANA PRAZERES A China de 2021em 
COLIGAÇÕES 

Filiação de Bolsonaro ao PL 

limita movimento de Cláudio 

Castro ao centro 

FOLHAJUS 

Justiça investiga denúncias de 

abuso de menores no Mosteiro 

de São Bento 

MARILENE FELINTO 

Berço do bolsonarismo, Rio é 

nossa catástrofe nacional 

escorregando morro abaixo 

natal 

acLocosmo 

Movido a gasolina, Natal na 

Paulista mistura alegria e 

indignação 

ilustrada 

quatro ideias 

podcasts 

ELEIÇÕES 

O cenário desenhado 
pelo Datafolha 

ÁLISE 

Qual é o lugar do 
romantismo no 

mundo? 

“É NATAL 

Simone não é a 

acantar o Natal 

brasileiro 

NOSSO ESTRANHO AMOR 

Papai Noel e sua ex-mulher 
o em que Cleb conquistou sua barba 
m velhinho, sº mento acabou 

Vinicius Torres Freire 

Eleitor de Lula 2022 não é mais 

aquele dos anos petistas 

IDELBER AVELAR Di 

Fake news da interferência 

russa na eleição de Trump foi 

vexame da imprensa americana 

“> OMBUDSMAN Quanto custa o 
jornalismo? 

'Agora é pelo menos R$ 40 mil para um story”, diz GKay depois de 

sucesso da Farofa 

FOLHA VERÃO 

Jurerê Internacional, em 
Florianópolis, muda de nome e 

vira Jurerê In 

Hang 

3 Torcedor do Athletico é 
demitido após 

arremessar copo de 

cerveja em Luciano 

antos beijos 

Eric Clapton vence processo 
contra mulher que vendia CD 
pirata por R$ 63 
Material continha 
artista nos anos 

4 Abono salarial de 
professores de SP será 

pago até o fim de 

dezembro 

Volta dos shows: com Djonga, Baile da Ceia reúne rappers 
badalados 

“> SONS DA PERIFA Ebony lança primeiro álbum em evento dedicado as mulheres no rap 

Volta dos shows: com Djonga, Baile da Ceia reúne rappers 
badalados 

stival de rap 

DENISE MOTA 

Não à violência de gênero no 

samba 

honrar trajetória de 
esistênci esp 

rimina 

independente que dá r 

FOLHA, 100 

Samuel Wainer encerrou sua 

carreira como colunista da 

Folha 

como fazer 

Aprenda a diminuir a 
produção de lixo 

Dicasparase 
exercitar dentro de 

casa 

TELEVISÃO 

Vladimir Brichta sobre trabalhar com a filha 
Agnes:'Ficha vai caindo aos poucos' 

a de perto a e 

HOLLYWOOD 

Matthew McConaughey choca 

Reese Witherspoon ao contar 

que teve crush por ela 

| ” Tom Holland quer 
aparecer em 

4 “Euphoria! com 
Zendaya 

tv folha 

DE ÉPOCA 

Shantal Verdelho cancela 
agenda de trabalho de 2021: 
'Sem cabeça para nada! 

LOTERI 

Mega-Sena acumula; 

| veja os números 
sorteados 

a 

Bunkers engolidos | 
nele 2vanço das marés 

5 CLIMÁTICAS 4 MUDANÇAS 

Bunkers da era comunista da Albânia são engolidos pelo mar 

Litoral di entr 

editoriais 
o que a folha pensa 

Tabuleiro paulista 

Felizmente, não se vê pa 
candidatos aventureiro: 
política 

Trilhos da infraestrutura 

Marco di 

regula 
rrovias é mais u 

capaz de elevar in 

tendências / debates 

MARIA CECILIA ALCANTARA E SILVA 

Folha me ensinou a ser 

democrata 

Que o jornal ajude a iluminar es 
sombrios 

PLÍNIO GÓES FILHO 

Que centenário! 

FOLHA DE S.PAULO : ASSINE 

FOLHA DES PAULO EDITORIAS 

OPINIÃO 

Di 

OPINIÃO 

Muito poi 

OPINIÃO 

'The Great' retorna com novas brigas entre Elle 
Fanning e Nicholas Hoult 

nostra uma Ca tarina tent 

e 

CÊ Viv! 

Modelo é desconvidada de 

casamento por ficar 'muito 

bem' em vestido 

PETS 

Morre Yno, cachorro 

da PM de Minas 

agredido 

Susto em operação nos fez desistir da 

luta clandestina contra a ditadura 

LATINDAMÉRICAD 

A entrada oficial de Sergio Moro na 

política 

A duvidosa primavera chilena 

inch 

AMUEL PESSÔ) 

Há diferenças importantes entre 

estelionatos eleitorais de FHC e Dilma 

As balsas do rio Madeira 

SERVIÇOS 

* Notícias do dia 

MEN 

Amazon se juntou a braço de 

propaganda da China para se 

expandir no país 

&mpresa prosperou 
tido Comunista 

ALIMENTAÇÃO 

Para que servem os 1l aditivos 

mais comuns na comida do 
brasileiro 

NEWSLETTER 

> Digite seu e-mail 

Folhalus Dia 

Tudo a ler Dicas do Editor * 

China, terra domeio* Es 

Folha Minas Para curtirSP 

Folha Mercado Láfora 

Colunas e Blogs * Folha na Sala * 

Brasília hoje * Folhamed * 

Folha Carreiras Noticias de Brasil 

Folhajus+ * 

5 VINICIUSTORRES FREIRE 

Eleitor de Lula 2022 

não é mais aquele dos 

anos petistas 

RABALHI 

Como se tornar 

Microempreendedor 
Individual 

Horóscopo 

OGRAFIA. 

Veja as imagens de 
1) fevereiro de 2021 

ef 
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INDICADORES ECONÔMICOS 

BOVESPA DOLARCOM. EURO 

“0,91% +0,07% -0,30% 
107340 5,6840 6,422 
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