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Nova cepa do coronavírus 
faz Brasil fechar fronteira

O temor de que a nova cepa identificada na 
África do Sul seja altamente contagiosa e provo-
que nova onda global de contágios levou diversos 
governos a proibirem voos vindos de pelo menos 
oito países do continente africano. No mercado 

financeiro, o medo de retrocessos na reabertura 
econômica derrubou bolsas de valores e influen-
ciou na cotação de moedas mundo afora. Logo 
cedo, Bolsonaro havia descartado atender à re-
comendação da Anvisa para fechar as fronteiras. 

Mas, à noite, o ministro da Casa Civil, Ciro No-
gueira, confirmou as restrições a viajantes pro-
venientes da África do Sul, Botsuana, Essuatíni 
(ex-Suazilândia), Lesoto, Namíbia e Zimbábue. 
Além do Brasil, Estados Unidos, Canadá, União 

Europeia, Reino Unido e Israel anunciaram veto 
a viagens aéreas procedentes de países africanos. 
Na Europa, que vive às voltas com uma quarta 
onda da pandemia, a Bélgica tornou-se o primei-
ro país a detectar uma infecção pela ômicron.

Lançamento Gastronomia
A capital sob 
o olhar de Dad

O verdadeiro sabor 
da comida italiana

Reencontro 
marca os 20 

anos do bruxo

Escritora, professora, 
jornalista e editora do 
Correio, Dad Squarisi 
autografa hoje, às 18h, na 
Livraria da Travessa (Casa 
Park) seu mais novo livro, 
Maravilhas de Brasília — 
capital dos brasileiros.     

 PÁGINA18

Federazione Italiana 
Cuochi mostrou a chefs 
de Brasília o verdadeiro 
preparo de delícias do 
país europeu. Objetivo do 
curso é garantir a tradição 
de uma das principais 
cozinhas do mundo.

 PÁGINA 17 

O primeiro dia de 2022 
será um marco para os fãs 

de Harry Potter. A HBO 
Max anunciou o encontro 

do pequeno mago com 
Ron, Hermione e o elenco 

da saga que encanta o 
mundo por duas décadas, 

para lembrar a estreia do 
primeiro filme da franquia. 

 PÁGINA 22                       

Lira diz esperar 
que Congresso 
reveja decisão 
sobre emendas
Presidente da Câmara diz que as RP9 

existem desde 1988, mas só foram 
classificadas como emendas de relator 

em 2019, para dar mais transparência às 
indicações. Porém, alega, a lei não exige a 

identificação dos autores. “Ninguém nunca 
levantou polêmicas sobre elas porque 

ninguém as conhecia”, diz. PÁGINA 2

Dos pés de Gabriel Barbosa saíram os gols que deram, 
há dois anos, o bicampeonato da Libertadores ao 
Flamengo. Ele se transformou numa das maiores 
estrelas rubro-negras de todos os tempos. Dudu é 

protagonista incontestável do Palmeiras. No talento 
dele residem esperanças de um triunfo hoje. 
Os dois atacantes duelam em Montevidéu, 

mas só um deles será exaltado. PÁGINAS 19 E 20

A pedido do Correio, dois craques lendários de Palmeiras e Flamengo, times que decidem hoje, às 17h, o título 
da Libertadores da América, mandaram mensagens para suas torcidas. O alviverde Ademir da Guia e o 

rubro-negro Zico escreveram cartas para dizer por que os fãs devem manter a fé na conquista da Glória Eterna.   
Projeto na Câmara Legislativa 

autoriza e regulamenta a criação 
de transporte coletivo público 
pelo Lago Paranoá. Natália e 
Emanuele veem a proposta 

como viável, mas pedem 
investimento nos sistemas em 

operação no DF. PÁGINA 13 

PÁGINA 3

Presidente da Abraleite, Geraldo 
Borges, queixou-se, no CB.Agro, do 
titular da economia, Paulo Guedes. 

PÁGINA 8

“Ministro trava o setor”

Mendonça será aprovado 
para STF, aposta governo
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Marcelo Ferreira/CB/D.A Press          

PÁGINAS 7, 9 E 12

Ana Maria Campos / Câmara agilizará 
votação de Clemente para TCDF. PÁGINA 14

Denise Rothenburg / Com Bolsonaro, 
aumenta a fome do PL por cargos. PÁGINA 5

Carlos Alexandre de Souza / Um país 
atolado em crises sob nova ameaça. PÁGINA 4

Com novo app, 
PSDB tenta 

apagar vexame
Tucanos retomam as prévias, 
suspensas desde o domingo 

passado. Novamente por meio 
virtual, partido tenta escolher hoje 

candidato ao Planalto. PÁGINA 4
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Com alto número de mutações e aparente 
risco de reinfecções, a nova variante é 
classificada como preocupante pela OMS

Os primeiros resultados sobre a eficácia 
de vacinas contra a nova cepa devem 
ser conhecidos dentro de duas semanas 

Em dia de pânico, Bolsa de Valores de São 
Paulo desaba 3,39%; de Nova York, 2,53%; 
de Frankfurt, 3,80%; e de Londres, 4,68% 

Desemprego no DF 
tem a menor taxa 

desde 2015
PÁGINA 14

Alternativas
via Lago 

O gol como
altar maior

Com a bênção de lendas

Liana Sabo/CB/D.A Press

Carlos Vieira/CB/D.A Press          

 Alexandre Vidal/FlamengoFábio Menotti/Palmeiras
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