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CademoB — Bemviver f v O 

3 21e 45€ 

Dólar R$5,7 +0.14% 

'Corremos o risco de perder alunos por causa da 
fome', diz dirigente de universidade 

Inflação dos alimentos e queda de repasses federais elevam preço dos bandejões em até 270% 

Coisas da Política: 
Brasileiros precisam 
ficar atentos até 2022, 
quando for conhecido o 

ambiente 

relações 

país? 

o FMI há 16 an 
escritório no país pa 

novo presidente da 
República 
GILBERTO MEN RTES: Pelas últimas demon: 
parece haver disposição de reconhecer a derrota antes do eleitor ir à 
governo tem nas mãos muita munição no orçamento e muito jogo sujo a 
adversários 

'Rompimento' do 
Brasil com o FMI 
pode afetar 

internacionais do 

Apesar de o Brasil não ter pe 

melhores práticas econômicas 

Vacinação 
infantil: 
decisão passará 
por consulta e 
audiência 
públicas 
Parecer da Anvisa 

não é suficiente 

para tirar 
vacinação infantil 
do papel, diz o ministro da 
Saúde. Decisão sairá em 5 de 
janeiro, após os mecanismos de 
participação social 

econômico e 
Petrobras volta 
aos leilões e 
compra maior 
fatia de áreas 

air vendidas 

rgão mantinh Empresa 
omendações de voltou a ser 

a protago- 
nista dos 

leilões de áreas para exploração 
e produção de petróleo do 
governo. A estatal pagou R$ 4,2 
bilhões dos R$ 11,1 bilhões 
arrecadados em bônus de 
assinatura com a venda dos 

le Sépia e Atapu, no 
al da Bacia de Santos 

Colunas 

Guedes podia mudar BC 
junto com FMI 
O OUTRO LADO DA MOEDA, por 
Gilberto Menezes Córtes 

O que vai ficar? 
COISAS DA POLÍTICA, por Wilson 
cid. JB 

Informe JB 

Anvisa contrapõe Bolsonaro no site 
do próprio governo federal 

a 

dm 
X 

Uma mulher inteira (Sua 
voz é como seu rosto, leve) 

AQUILES RIQUE REIS 

O Mar de Bianca Gibbon 

TESA RODRIGUES 

“Chucky”, uma série que fez 
tudo certo 

TOM LEÃO 

Lula lidera pesquisas e 
| mídia o trata como um 
outsider 

ÁLVARO CALDAS 

Destaque 

Ronaldo Fenômeno anuncia 
a compra do Cruzeiro por 
R$ 400 milhões 

atualizada contra variante da gripe 
que escapa do imunizante atual 

, constipação nasal e 
podendo em inflamação 

alguns casos ocorrer vômito e diarreia 

Datafolha: Lula tem 48% e venceria 
eleições no 1º turno 

Bolson: 

Artigos 

A estratégia do Estado arrogante 
ADHEMAR BAHADIAN 

"Tem muita coisa estranha aí": 
frase cada vez mais comum 

RICARDO A. FERNANDES 

uma 

Em tempo real 
TARCÍSIO PADILHA JUNIOR 

Pelé, Cidadão da Guanabara 

MAURO MAGALHÃES 

Hora de pôr um fim ao 'Fast Track! 
no Congresso Nacional 
JEAN PAUL PRATES 

Tudo está guardado na memória 
PAULO PAIM 

As construções da Era Vargas 
EVERTON GOMES 

A agenda do clima e o modelo 
institucional Brasileiro 
MARÍLIA MELO e NORALDINO DIAS 

Quem espera sempre alcança 
MARIA CLARA BINGEMER 

País 

Homem embriagado avança 
com carro contra bloqueio no 
Palácio do Jaburu 

do Palác 

oficial d 

STF dá 48 horas para Bolsonaro se manifestar 
sobre vacinação de crianças 

Em balanço sobre 2021, Luiz Fux diz que STF foi 
permanentemente unido' e priorizou salvar vidas 

Um dia após posse, André Mendonça é sorteado 
relator de notícia-crime contra Bolsonaro no STF 

Economia 

Aumento da pobreza é 
problema global, diz ministro 
Paulo Guedes 

» Aumentos salariais geram inflação e juros altos, 

diz Guedes 

* Guedes cede a Bolsonaro e pede R$ 2,86 bi para 
reajuste a policiais 

» Ifood respondeu por 0,43% do PIB nacional em 
2020, diz Fipe 

Ciência e Tecnologia 

Incensários e jarros de vinho 
do período do Império 
Romano são recuperados em 
Israel 

de 1.900 anos, após a polícia 
vistoriar um carro em Jerusalém 

Descobertas 'quantidades significativas' de água 
no subsolo de Marte 

Nasa entra na coroa solar pela primeira vez 

ONU valida recorde de 38ºC no Ártico que 
confirma 'mudança climática dramática" 

Rio 

Alerj encerra ano legislativo 
com a aprovação de 48 novas 
medidas 

* Gripe H3N2 provocou cinco mortes no estado do 
Rio neste ano 

= André Ceciliano busca soluções para demandas da 
Região Noroeste do estado 

* Cerca de 6 mil servidores da Prefeitura recebem 
13º salário de 2020 nesta quarta-feira 

Internacional 

EUA estão prontos para 
diálogo com Rússia em 
formato apropriado', diz Casa 
Branca 

feira, que os EUA acreditam qu 
ainda há uma oportun 

* Ômicron: G7 fala em 'maior ameaça à saúde 
pública! 

« Homem faz assaltos vestido de Papai Noel e é 
detido na Ttália 

« Reino Unido tem onda de covid-19 sem 
precedente 

Esportes 

NFL adia três jogos por causa 
de aumento de casos de covid 

q Liga de futebol am 

Rayssa Leal é escolhida melhor skatista do ano 

Judô: campeã olímpica, Sarah Menezes será 
técnica da seleção [erminita 

Atlético-MG volta a vencer o Athletico-PR e é 

campeão da Copa do Brasil 

Mais Lidas 

Es 

Bolsonaro urra antes e mia ao 
entrar no STF 

2) NFL adia três jogos por causa de 
aumento de casos de covid-19 

Morre o empresário Paulo 
Fernando Marcondes Ferraz 

Bolsonaro publica vídeo em que 
homem diz que 'acina é 
porcaria! 

Lula lidera pesquisas e mídia o 
trata como um outsider 

Caderno B 

Paço Imperial abre exposições 
de residentes da Casa da 
Escada Colorida 

Localizada na Escadaria Selarón, 
na Lapa, à casa é um espaç 
independente de arte que conta 

* Patrimônio Mundial, Cidade de Goiás evoca poesia 
de Cora Coralina 

* PROGRAMA - Papai Noel chega no 'Encontrinho 
Fashion! neste domingo 

= Cinema/Crítica - “Homem-Aranha: Sem Volta 

Para Casa": um filme de super -herói ousado e 
ambicioso 

JB Youtube 

[JB] to ueê o Iphan 

NeR 
Assistirno (EBVoulube Mera 

demite equip 

= E = A a 

'O que é o Iphan?' - Bolsonaro demite equipe do 

Bem Viver 

Miguel e Helena lideram 
ranking de nomes mais 
comuns no Brasil em 2021 

indo ano cons* Esteéos utivo 
em [ 
ranking. Nov 

Cannabis 

SAÚDE - Conselho lança site com orientações 
sobre cuidado com a visão 

SAÚDE - Como diferenciar Covid-19, gripe ou 
sinusite em meio aos surtos de vírus 

lo Patrimônio His 

Patrimônio Histórico para agradar 'véio da Havan" 

JB) GeorgelSoros ... 
ã 

= 

SAÚDE - Anvisa aprova nova medicação à base de 

George Soros por ele mesmo 

manifestantes na 
&ClimateCriminals 

“Criminosos climático: 
Bolsonaro homenageado! por 

Bolsonaro diz « 
anticovid estimula 
cientistas rebatem: 'é fal 
ne 

De Lula sobre vaias, 
Ciro Gomes 

Ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, faz gesto obsceno 
para manifestantes em Nova 
York 


