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Black Friday: 120 mil 
pessoas devem ir às 
compras em Brasília 
Pela estimativa do Sindicato do Comércio Vare-

jista (Sindivarejista-DF), a temporada de promo-
ções mais esperada do ano, que começa hoje e se 
estende até o domingo, vai atrair um público 71,4% 

maior do que no ano passado, quando 70 mil brasi-
lienses lotaram shoppings e lojas da capital. Diante 
do avanço da vacinação, empresários apostam que 
as pessoas perderam o medo de sair de casa. Com 

isso, a  expectativa é de que a data injetará cerca de 
R$ 150 milhões na economia local, com alta de até 
15% nas vendas. O gasto médio do consumidor, cal-
culam, será de R$ 220, 69,2% maior que em 2020.

Movimento na rodoviária interestadual 
este ano deve ser igual ao de antes da 
pandemia. Avião e combustível caros 

levam à corrida por coletivos.  Página 15

A capital é o cenário de O socorro não virá, 
de Cibele Amaral, trama futurista filmada 
em meio à pandemia da covid. Página 24

O grego Greta, na QI 9 do Lago Sul, e o 
português O Tuga, no Casa Park, são novos 
restaurantes para 2022. Favas contaDas, 19 

Câmara aprova MP que cria benefício de 
R$ 400 e amplia em mais 3 milhões o total 
de famílias atendidas. Medida segue agora 

para apreciação do Senado. Página 4

PEC e emendas 
secretas opõem 
STF e Congresso

De um lado, o Legislativo contraria o 
Supremo ao manter em sigilo o nome 

de parlamentares beneficiados por 
emendas de relator. De outro, integrantes 

da Corte veem PEC que reduz idade 
compulsória para aposentadoria de 

magistrados como reação à suspensão 
do orçamento secreto. Páginas 4 e 5

Projeto que reúne mais de 20 voluntários de todas as idades, como Cristina Roberto 
(à frente), que transformou a casa em oficina, arrecada e recupera brinquedos 
para presentear, no Natal, crianças em estado de vulnerabilidade social. O nome 
da ação tem duplo significado: fazer a alegria dos pequenos e doar. Página 20

Pega a estrada, Brasília! 
Viagem de ônibus em alta

A face ficção de Brasília 

Deliciosas novidades

Auxílio Brasil para até 
20 milhões de famílias 

Dá para brincar, amar e 
trazer felicidade

número 21.438 • 32 Páginas • r$ 3,00

marcelo Ferreira/cB/D.a Press

iano andradew/cB/D.a Press

ed alves/cB/D.a Press

marcelo Ferreira/cB/D.a Press

rogers vilela/Divulgação

Ana Maria Campos /candidatura 
tebet traria paz a ibaneis. Página 16 

Luiz Carlos Azedo / Que falta a 
harmonia faz aos tucanos. Página 5

Denise Rothenburg / comando nos 
estados trava o União Brasil Página 6

Samanta Sallum / nota legal terá 
premiação maior no natal. Página 18

Amauri Segalla / crise tira fôlego 
do mercado de capitais. Página 10

Página 17

remédio demais

mais perto do sucesso

Prêmio para uma 
líder da imprensa

microbiologista e professor da UnB, alex 
Pereira alertou, no CB.Saúde, sobre os 

perigos do uso excessivo de antibióticos, no 
DF, durante a pandemia. Página 16

Às vésperas do último dia de provas do enem 
2021, live do Correio e do centro educacional 

sigma dá dicas e esclarece dúvidas sobre 
matemática e ciências da natureza. Página 19

 A diretora de Redação do Correio 
Braziliense, Ana Dubeux, foi a 

vencedora do troféu Mulher Imprensa, 
na categoria Liderança. Algumas 
das principais jornalistas do país 

disputaram o prêmio, que teve mais 
de 43,6 mil votos computados. Página 8 
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Quando o Fla nem era
campeão brasileiro

Uma Brasília fabricada em 1974, ano em que o Flamengo 
sequer havia conquistado o primeiro título nacional, foi 
o automóvel escolhido pelo morador do Sudoeste Fábio 

Chaves e outros três amigos para levá-los do Distrito 
Federal a Montevidéu para a final da Libertadores. Lá, eles 

poderão ver in loco o talento de Raphael Veiga e Arrascaeta, 
personagens do penúltimo capítulo da série do Correio.    


