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Es Dólar alt 

Informe JB Esportes 

1987 1PC mula 

Dólar. R$ 5,6 +0.82% 

Estudantes negros foram mais afetados na 
pandemia 

No período de escolas fechadas, este foi o grupo que mais demorou para ter acesso a atividades remotas e não conseguiu aumentar o acesso a computadores com internet, 
mostra pesquisa 

Mourão 
defende 
exploração 
mineral em 
terra indígena 
De acordo com o 

vice-presidente, 
alguns índios 
querem, inclusive, 

. realizar atividades de garimpo 
Fazendeiros º em suas terras. “Há uma 

ogam agrotóxico própria divisão no seio dos 
Jos sr pa povos indígenas”, declarou o 
sobre Amazônia general 
para acelerar 
desmatamento 

Lira diz que não 
há espaço para 
reajuste a 
servidores com 

Senado aprova texto que 
tipifica injúria racial PEC dos. 
como racismo na 

En p 
mente não I 

ço, não conheço esse 

Além do texto que tipifica injúria racial 
do Selo Zumbi dos Palmares, que será conc 
crime, Autor da proposta, o senador Paulo Paim (PT- 
embora definida em lei, a injária 
raciais definidos no Código Penal go. Os números que foram 

ntados pela Economia 
a Câmara dos Deputados 

iam esse aumento, 
declarou o deputado em 

Colunas Destaque Artigos 

Plenitude de vida 

TARCÍSIO PADILHA JUNIOR 

SPE reduz previsões, mas 
não evita o vexame 
O OUTRO LADO DA MOEDA, por 
Gilberto Menezes Cârtes 

Sobre 'feminejo' e superação 
MARIA CLARA LUCCHETTI BINGEMER 

E 

nome não criaria limites a 
quem desejasse optar entre 
Lula e Bolsonaro 

COISAS DA POLÍTICA, por Wilson Cid 

Informe JB 

O novo AI-5 de Bia Kicis contra o 
STF 

Starzplay, um streaming 
mais “adulto” 
TOM LEÃO 

aí O surgimento de um novo 

Contra argumentos não há fatos 
PAULO NOGUEIRA BATISTA JR. 

Caderno B - Neurocirurgião 
Paulo Niemeyer Filho é 
eleito imortal da ABL 

Precatórios e Precauções 
ADHEMAR BAHADIAN 

Não podemos esquecer do futuro 
JEAN PAUL PRATES 

As verdades mais profundas 
PAULO PAIM Quando a reli 

renova Mãe de Raul Amaro 
manteve viva a memória do OMAR PERES: S 

4 filho 

ÁLVARO CALDAS 

d 
Ás 

Conceição Evaristo, a 
imortal 
CAIO BUCKER 

me 

Se você dorme mal... 
também come mal 
SAÚDE E ALIMENTAÇÃO, por 
Wilson Rondó dr. 

JB Youtube 

or ele mesmo 

A toca do coel 

” 

rno (EB Youtube 

George Soro 

(JB) 3olsonara.diz q 

País 

Senado aprova modificação 
nos limites da Floresta 
Nacional de Brasília 

Projeto exclui 4 mil 
Flona para regularizaç 
fundiária urbana 

para Câmara 

* Campanha de Mega Vacinação contra covid-19 
começa no próximo sábado 

* Macron recebe Lula em Paris para conversar 
sobre 'urgência climática e questões globais, como 
a fome e à pobreza” 

* Aqueda de braço entre Câmara é Senado pela 
PEC dos precatórios 

por ele mesmo 

Vídeo - Falácias da discussão 
econômica no Brasi 

E) De Lula sobre 

Rio 

Cláudio Castro regulamenta 
benefício de ICMS para 
estimular bares e 
restaurantes; projeto é do 
presidente da Alerj 

A medida bus 

= Projeto concede anistia a agentes penitenciários 

absolvidos após exclusão 

= Estado poderá ter programa de apoio psicossocial 

nas escolas 

* Covid-19: máscaras deixam de ser obrigatórias 
em academias 

A terceira via nas eleições de 2022 

RICARDO A. FERNANDES 

ACOP 26 

EVERTON GOMES 

Brasil sem memória 

HÉLIO COSTA 

March: 
indíge 

Mais Lidas 

O novo AI-s de Bia Kicis contra 
o STF 

Bolsonaro contesta comparação 
de sua viagem com a de Lula 

Conceição Evaristo, a imortal 

Situação da covid-1 na 
Alemanha é dramática, diz 
Angela Merkel 

PIB do BC desmente 
crescimento de Paulo Guedes 

Economia 

PNAD Contínua 2020: queda 
na ocupação eleva 
participação das 
transferências de renda no 
rendimento domiciliar 

em 2019 para 30,2 
(de 7; 

* Confiança do empresário do comércio cai pelo 
terceiro mês 

* Eletrobras: lucro líquido soma R$ 964,56 mi no 
trimestre; queda de 65,72% 

* Vendas na Black Friday devem cair pela primeira 
vez em cinco anos 

Internacional 

China supera EUA como país 
mais rico do mundo, segundo 
consultora americana 

* Crise migratória na fronteira Belarus-Polônia pode 
ser causa de guerra com Rússia 

* OMS acende sinal de alerta: mortalidade por 
covid-19 sobe na Europa 

* Presidente do Chile escapa de impeachment por 
'Pandora Papers 

Ciência e Tecnologia 
Exploração espacial pode levar 
à invasão da Terra por vírus e 
microrganismos, alertam 
cientistas 

* Feche os olhos e viaje: Nasa compartilha 'som' de 
nebulosa criado por meio de sonificação de dados 

* Twitter expande acesso a dados para 
desenvolvedores de aplicativos 

* Cientistas decifram função dos misteriosos 'pontos 
quentes' nos neurônios 

Esportes 
Serena Williams se diz 
chocada com informações 
sobre Peng Shuai 

* Com gol no fim, Flamengo bate Corinthians pelo 
Brasileirão 

* Juventude vence o Fluminense e deixa o Z-4 do 

Brasileirão 

= Tite elogia nível de Brasil x Argentina: “Jogo de 
Copa! 

Caderno B 
Luís Pimentel venceu Prémio 
Ferreira de Castro, em 

Portugal 

Pimentel tem uma obra va: 
domínio da ficção, crónica, 
literatura infantil, biografia — 
livros dedica 
Gonzaga e Wilson Batista, 
televisão 

os aos compo: 

* Cinema/Crítica - “Noite passada em Soho": uma 
viagem de sonho no tempo que vira pesadelo 

» “Galeria Futuro', tema sério abordado com leveza” 

* Festa literária ocupa centro histórico de Salvador 

Bem Viver 

Saúde - Brasil já aplicou mais 
de 300 milhões de doses de 

vacinas contra covid 

= Gastronomia - SP e Rio vão sediar 'Semana da 

Cozinha Italiana' neste mês 

= Oftalmologistas oferecem orientação online sobre 
retinopatia diabética 

* Saúde - Hospital do Rio referência em covid-19 
zera internações 


