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O Paizão
tá on!

 Cantor e ator, Babu 
Santana exalta a presença 
de negros nas produções. 
“Me sinto acolhido”, diz o 

ex-BBB. PÁGINA 24

Contagem regressiva 
para o título

Atlético-MG vence Juventude 
e deixa o campo sob gritos de 

“é campeão”. PÁGINA 21

Resgate das origens
e da autoestima

Mulheres negras 
abraçam as raízes afro ao 

redescobrir os cabelos 
naturais. PÁGINA 19

NÚMERO 21.433 • PÁGINAS 76 • R$ 5,00

Boas novas nas 

estantes
Mercado de livros 

reage, e livrarias físicas 
reabrem. Saiba como 

trabalhar no setor. 

Esquerda e 
direita duelam 

no Chile
 Gabriel Boric, de esquerda e 

aliado do Partido Comunista, e 
José Antonio Kast, defensor do 
modelo econômico da ditadura 

Pinochet, são os favoritos na 
disputa pela Presidência do 

país. Mais de 15 milhões irão às 
urnas hoje. O segundo turno é 
dado como certo. Inflação em 

disparada e dívida pública são os 
desafios do futuro governante.

PÁGINA 9

 Incertezas e 
polêmicas no 
menor Enem 
em 16 anos

Alegria e descontração deram o tom do aulão de ontem, no Sigma da Asa Norte. Candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio 
receberam as últimas dicas para a prova de hoje — os portões abrem às 12h. Esse, no entanto, não é o clima que cerca o maior 

sistema de avaliação do país. Diversos fatores, como a pandemia de covid-19, fizeram o número de inscritos cair. São 3,1 milhões 
este ano, a menor quantidade desde 2005. E há questões mais graves. A debandada de servidores do Inep, responsáveis pela 
organização dos testes, denúncias de interferência ideológica e suspeita de vazamentos abalaram a credibilidade do teste. 

PÁGINA 6

Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Bubu Filmes/Divulgação

Mutirão alcança 
11 mil no DF
Secretarias de Saúde do 
Distrito Federal e de outras 
cinco capitais iniciaram, 
ontem, Dia D da vacinação 
contra a covid-19. Em Brasília, 
ação chegou a 2 mil pessoas 
que não haviam recebido 
sequer a primeira dose. 
Governador Ibaneis Rocha 
disse que só promoverá mais 
flexibilizações com avanço 
da imunização. PÁGINA 15

Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Combate ao 
câncer com ajuda 

das boas dietas

 Minervino Júnior/CB.D.A.Press

Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Dividido, 
PSDB tenta 

mostrar força
Os governadores João Doria 
(SP) e Eduardo Leite (RS), e o 

ex-prefeito de Manaus  Arthur 
Virgílio Neto disputam, hoje, no 

Centro de Convenções (foto), 
as prévias para as eleições 
presidenciais. A campanha 

foi tensa e mostrou o partido 
rachado. Mais do que escolher 
candidato, tucanos precisam 
provar que são competitivos. 

PÁGINA 2

EIXO CAPITAL, PÁGINA 14

A segurança 
fora da lei
Embora o número de 

procedimentos instaurados 
contra policiais militares 

apresente queda em 
2021, recentes crimes 

graves praticados por PMs 
tiveram ampla repercussão. 
Especialistas dizem que os 

ilícitos desses servidores 
podem manchar o 

trabalho da corporação. 
Corregedoria e comando 

ressaltam trabalho de 
prevenção. PÁGINA 13

Rumo à cura, 
sem preconceitos

Ciência constata a 
eficiência de remédios 

à base de cannabis. 
Diversas doenças já 

são tratadas com esses 
medicamentos.

Chapas vão 
disputar a 

OAB-DF sem 
registro

Mais de 40 mil advogados 
estão aptos a votar, hoje, 

em plataforma digital, e o 
vencedor será conhecido às 
18h. Mas, na mais acirrada 
eleição da Ordem, os cinco 

grupos concorrem sub judice, 
e a disputa pode se estender. 

Polêmica sobre cotas raciais se 
ampliou, ontem.

Luiz Carlos Azedo
Guerra ideológica incentivada 
por Bolsonaro faz aumentar a 
tensão sobre o Enem. PÁGINA 4 

Denise Rothenburg
 Senadores do PSD pedem ajuda 
a Everardo Maciel para entender 
a crise dos precatórios. PÁGINA 5 

Duas vezes 
FURACÃO

 Vitória por 1 x 0 sobre o 
Bragantino, com gol de 
Nikão, deu ao Athletico-
PR o bicampeonato da 

Copa Sul-Americana. Final 
brasileira levou poucos 

torcedores ao Centenário 
de Montevidéu. PÁGINA 22
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Santana exalta a presença 
de negros nas produções. 


