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Política 

Radicais bolsonaristas amenizam o tom e 
anunciam que pretendem disputar eleições 

instituições, nomes da ala m: 

s de olho em 2022 

Presidente do Iphan é 
afastada após Bolsonaro 
admitir interferência 

Pandemia D 

Média móvel de mortes 
por Covid cai quase 30% 
em duas semanas Alcolumbre 

e domingo ômicron 

Candidatos no Chile 
baixam o tom para 
conquistar moderados ano 

EDIÇÃO DA SEMANA 

Presidente e Guedes 
combinam discurso sobre 
reajustes a servidores 

rasíia 

Flávio Bolsonaro: governo 
segue de portas abertas a 

Holanda decreta lockdown 

durante festas de fim de 

Saúde 

Governo decidirá sobre 
vacinação de crianças só 
em janeiro, diz Queiroga 

NovaVariante 
Vacina contra gripe ficará 
pronta até março, diz 
Butantan 

Ronaldo Fenômeno 

anuncia acordo e é o novo 

dono do Cruzeiro 

ente, como 

Nicole Kidman vive uma lenda da 
TV em 'Being the Ricardos' 

rtante 

Especial aponta os avanços e 
desafios da inovação no Brasil 

Site de VEJA 

Agenda Verde: notícias sobre 
meio ambiente 

T do 

Parte do PT repudia aliança e vê 
Alekmin como 'novo Temer 

Thom 
Lula lidera porque, por enquanto, 
apenas ele fala aos pobres 

Yilma Gryzinskã 
A corrida maluca de Elon Musk e 
outros bilionários 

Murillo de Aragão 

O inconformismo deve estar em 
nossa agenda de reformas 

Guimari 

O doloroso motivo do 'sumiço' de 
Fernando Henrique Cardoso 

ASSINE VEJA 

Impacto da pandemia faz crescer entre 
brasileiros o desejo de mudar de vida 
Um contingente enorme de pessoas, confront 
antigos pilares e busca trocar di 

Candidato em crise: operação da 
PF é mais um revés na campanha 
de Ciro Gomes 

Número de crianças e 
adolescentes com excesso 

EM de peso está em alta 

Guedes e Campos Neto trocam 
farpas por maus resultados e 
criam tensão no governo 

ê Status de vacinação é 
tendência nos apps de 
relacionamentos 

por reflexões sobre a morte e adaptações na rotina, chacoalha 
emprego, de relacionamento, de casa e até de país 

Bolsonaro é o principal 
responsável pelas más noi 
na economia em 2021 

"Homem-Aranha: Sem Volta 
k TRA para Casa! amplia universo 

E EE”> OS do herói da Marvel 

& RADAR 
3) Por Robson Bonin 

asoE : E 
Bolsonaro coloca Mário E Guedes vai sumir no fim de 

hp Frias, secretário da Cultura, Ba 4 4 ano: Não quero que me 

Ao lado de Moraes, ex-ministro de 
Bolsonaro vira 'traidor' no Planalto 

Á 

PA 
2a» | loteamento de garimpo na 

Amazônia e aciona STF 

na geladeira 

André Mendonça é alvo de 
primeiro pedido de suspeição no 
STF 

Bolsonaro agora deu para dormir 
durante o expediente no Planalto 

encontrem 

O figurino bolsonarista do 
candidato Tarcísio Gomes 
de Freitas 

' 

Bolsonaro e Moro unidos contra 
Lula? Há quem sonhe com isso 
no Planalto 

A sangrenta batalha das irmãs de 
Johnny Saad para tirá-lo da Band 

a 
ve 

Mod 

a RADAR ECONÔMICO 
Por Josette Goulart 

Itapemirim suspende 
companhia aérea 

BRASIL 

Política 

Negacionista, Bolsonaro tem 
derrota com passaporte da 
vacina 

Discurso contra exigência do documento 
tido como aceno ac 

Política 

'Muita gente queria a ruptura; diz 
Flávio Bolsonaro 

Soltura de Traficante 

PGR convenceu Nunes Marques 
a rever decisão 

Política 

Chapa Lula-Alckmin é “ganho 
para todo mundo, diz Freixo 

PASS MIDIAS 

todos os voos de sua 

ECONOMIA 

Ministro 

Irresponsabilidade e populismo 
fiscal é fake news, diz Guedes 

Em meio a re: técnica e fu: 

teto, ministro afirma que situaçã 
boa e barulho irá diminuir 

Healthtech 

Potencial unicórnio, Alice mira 
quem não tem plano de saúde 

Política monetária 

Para onde vai o dólar após a 
decisão do Fed e do BCE 

Estados Unida 

Musk e Congresso brigam sobre 
taxação de fortunas 

EA - Às vésperas do Natal, pouco 
2 = at há o que se comemorar no 
E! - mercado financeiro 

Empresa indica que procura 
por testes de Covid-19 
disparou em dezembro 

Goldman diz que demanda por 
petróleo é alta e preços podem 
bater US$ 100 

Petrobras fecha crédito de US$ 5 
bi e Pão de Açúcar acordo de R$ 
4bi 

MUNDO 

Avanço da ômicron é mais um 
problema para Johnson, cercado 
de escândalos 

prte decorrente da variante 

na ilha britânica, onde ela 

A voz dos negros: o poder de 
influência de Stacey Abrams 

Estados Unidos 

O rastro de devastação deixado 
pelos tornados 

Portugal 

Militares são acusados de filmar 
torturas a imigrantes 

Pfizer diz já ter contrato 
com governo faderal de 

be vacina para crianças 

a % -, 
r. BNDES vende metade de 

sua parte na JBS e BRF 
ABS, anuncia aumento de capital 

Dono da Rosa Chá e Dudalina 
pede para atrasar pagamentos a 

credores 

Risco Brasil já é 50% maior em 
2021 e deve subir ainda mais, 
dizem analistas 

CULTURA 

Entrevista 

'Ele não nos representa, diz Zezé 
Motta sobre Sérgio Camargo 

dente da Fundação 
que ele 
do 

VEJA Gente 

A demissão de Elizabeth Savalla, 
47 anos de TV Globo 

VEJA Gente 
Marcelo Serrado: Do Moro Bloco 
à campanha por Lula 

Música 

“Eu não cancelaria Roberto 
Carlos”, diz biógrafo censurado 

André Mendonça é alvo de 
primeiro pedido de 
suspeição no STF 

CORONAVÍRUS 

O doloroso motivo do 
'sumiço! de Fernando 
Henrique Cardoso 

Ao lado de Moraes, ex 
ministro de Bolsonaro vira 
“traidor no Planalto a Flávio Bolsonaro 

Tal paí, tal filho. Dois. 
imbecis": a resposta de Maia 

O que a nova pesquisa 
Datafolha diz sobre a 
terceira via? 

Problemas no quadril como 
consequência da Covid-19 

/| 

Covid-19 pode causar 
problemas no trato urinário, 

í sugere novo estudo 

% 

Queiroga, o ministro que 
A desinformação como 
método Saúde 

Matheus Leitão 

Estudo: molnupiravir reduz risco 
de internação e morte 

Eficácia é de 30%; especialistas também 
alertam para risco do tratamento em 
mulheres grávidas 

Segunde 

Riscos de coágulos por vacina da 
Janssen são raros 

Pfizer aumenta anticorpos de 
quem tomou CoronaVac 

Pandemia 

Europa tem restrições a viagens 
e lazer para frear ômicron 

DIRETO DE BRASÍLIA 

Política 
Ex-general do governo 
Bolsonaro vai assumir 
diração-geral do TSE 

o melhor: sem pagar nada por isso. 

O Coronavírus 

[0] José Casado 

O Política 

virau suco no apagão da 
Aperte acinto 

e 5) Dora Kramer 

CIÊNCIA E TEC. 

Cozinha vira ambiente 
tecnológico com novos produtos 

o que dá dicas de receitas 
que avisa quando a comida vai 
máquinas que servem vinho. 

Tecnologia 

Tinta branca ajuda a determinar 
origem de obras de mestres 

ência 

Exames de sangue identificarão o 
Alzheimer, diz especialista 

Para que humanos? O tempo é 
dos robôs influenciadores 

Senador 

Após rachadinha, 
Alcolumbre é condecorado 
pelo Ministério Público 

(P VÍDEOS E PODCASTS 

7 
O estado nutricional faz 
diferença para se recuperar 

da Covid-19 

O vota do Largo da Batata 
decide a eleição 

[9] Thomas Traumana 

PLACAR/ESPORTE 

Conmebol atualiza seu ranking 
com Palmeiras em segundo 

ão da Libertadores ultrapassou 

Réver se envolve em confusão 
com cruzeirense em aeroporto 

Benfica 

Empresário diz que Jorge Jesus 
“está acabando com Everton 

Observatório Racial do Futebol 

Casos de racismo disparam em 
2021 no futebol brasileiro 

O temor no TSE com a 

reação de Bolsonaro ao 
resultado das urnas 

Q Agenda Verde 

Acorrida maluca de Musk 

(E) Vilma onzinst 

Como obter o certificado 

digital de vacinação contra 

Covid-19 ) 

Quem diria, o liberal 
Guedes superou a esquerda 
radical 

6) Maílson da Nóbrega 

LIVROS 

ARABIAN 

Ve 

VIGHIS 

'Mil e Uma Noites' ganha versão 
sem racismo ou machismo 

Tradução da autora Yasmin Seale é a 
primeira em inglês feita por uma mulher 
e leva em conta obra recém-descoberta 

Forças econômicas são mais 
poderosas que as 

Pedagogia 

Obra de imortal da ABL: efeitos 
da pandemia na educação 

Mais vendidos 

Confira os livros que lideram a 
lista de VEJA nesta semana 

Pré-candidata 
Simone Tebet quer discutir 
direitos das mulheres na 
campanha 

QUERO RECEBER 

AV =ito) 

< 

A ação da PF contra Ciro - e a entrevista 
de Flávio 

A PARTIR DE R$ 6,90/MES 

VER OFERTAS VER OFERTAS 

Abril 

Assista aos principais trechos da 
entrevista de Bolsonaro a VEJA 

< 

Sebastião Salgado fala sobre novo livro é 
crítica o governo Bolsonaro 

Assine Abril.com 

A PARTIR DE R$ 690/M 

VER OFERTAS 

ARTIR DE R$ 6,9 

VER OFERTAS 

A PARTIR DE R$ 

VER OFERTAS 

S 

Entrevista: Eduardo Cunha prepara seu 
retorno 

VEJA SAÚDE 

V 
VELHA, SIM! 
DOENTE NÃ 

ME n 

VER OFERTAS 

Leia também no 

fvag 


