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Superesportes

Com 41% dos votos, 
Délio Lins é reeleito 

para a OAB-DF
Apoiado por mais de 12,3 mil advogados, o criminalista 

foi reconduzido à Presidência da seccional, após oito 
horas de votação. “Vamos fazer uma gestão ainda melhor 
do que a primeira”, declarou. Agora, o resultado aguarda 
sinal verde da Comissão Eleitoral, que avaliará se a chapa 

respeitou o previsto em norma sobre cotas raciais.

Abstenção no 
Enem é de 

26%. MEC vê 
prova normal

Cercado por polêmicas, o Exame Nacional do Ensino Médio 
teve, ontem, o primeiro dia de provas. Este ano, a abstenção, 

de 26%, ficou muito abaixo da registrada na última edição 
(51%), índice atribuído a fatores como a pandemia. No DF, 
foi de 25,3%. Na entrevista à noite, o ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, minimizou a crise no Inep, organizador do 
certame. “Tentaram politizar a prova. Não houve nenhuma 

interferência”, disse Ribeiro, numa referência a questões 
que caíram nesta edição, sobre luta de classes, racismo, 

desigualdade de gênero e temática indígena. Em Brasília, a 
forte chuva (foto) marcou o início do Enem neste domingo.

estrela nascida
pArA BriLhAr

 Com 69 pontos — cinco de vantagem sobre o vice-líder, Coritiba —, o 
Botafogo se sagrou campeão antecipado da Série B do Brasileirão. O time 
carioca garantiu o título ontem, com a vitória por 1 x 0 sobre o Brasil de 

Pelotas (RS). Mesmo sem taça, jogadores e comissão técnica festejaram a 
conquista — o acesso à Série A já estava garantido. página 19

ed alves/CB/D.a press minervino Júnior/CB/D.a press

ed alves/CB/D.a press

minervino Júnior/CB/D.a.press

instagram/reprodução

 vitor silva/Botafogo

Páginas 5 e 13

aplicativo trava 
prévias do PsDB

Uma falha no sistema de votação remota impediu que o 
PSDB definisse, ontem, o nome que lançará à Presidência, em 
2022. As prévias foram suspensas e só serão retomadas após 
os técnicos que desenvolveram o programa apresentarem 
um parecer às campanhas de Arthur Virgílio, Eduardo Leite 
e João Doria. Mas esse é só um dos problemas dos tucanos, 
que estão rachados e correm contra o tempo para que outra 

candidatura de terceira via não decole. página 2

a tecnologia no campo
O Correio reunirá, nesta quarta-feira, autoridades 

e especialistas para debater os avanços da 
agropecuária. O programa Agro 4.0, da ABDI, será 

tema das discussões, transmitidas ao vivo pelas 
mídias sociais do jornal. página 8

Terceira vacina
para 57 anos

A difícil escolha 
de um vice

DF aplica, hoje, o reforço 
contra a covid para essa 

faixa etária. Receberá 
o imunizante quem 

tomou a 2ª dose há, pelo 
menos, cinco meses. 

Líderes das pesquisas, 
Lula e Bolsonaro buscam 

um companheiro de 
chapa. História mostra 

que seleção deve ser feita 
com cuidado.
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Chile vai 
ao 2º turno 
polarizado

 O direitista José Antonio Kast e o 
esquerdista Gabriel Boric seguem 

na disputa para suceder o 
presidente Sebastián Piñera. Eles 

foram os primeiros colocados 
no 1º turno, realizado ontem, e 
se enfrentam de novo em 19 de 

dezembro. página 9  
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A poética em
Renato, o Russo

Barrados no 
ELEvADOr

Natal mais gordo

 Diagnosticado com 
autismo, Arthur França foi 
impedido de entrar numa 

estação de metrô com 
o cão de serviço Atlas. A 

história comoveu as redes 
sociais. página 15

Otimista, comércio do 
DF espera 20,5% de 

crescimento nas vendas de 
fim de ano. página 16
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Disputa acirrada: houve campanha ontem nos postos físicos (D). após o resultado, Délio Lins festejou com correligionários num restaurante do Lago Sul
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