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Quarta onda: Bolsonaro diz 
Erasil não aguenta novo 
down” ai 

io do CE 24c 180 trava pé 

Dólar R$ 5,61 +0.77% 

Voos vindos de 6 países estarão proibidos a 
partir de segunda 

Restrição afetará passageiros oriundos da África do Sul, Botsuana, Lesoto, Namíbia, Zimbábue e Eswatini (ex-Suazilândia) 

Bolsonaro volta a atiçar 
militares: 'Querem 
roubar nossa liberdade', 
diz a oficiais da 
Aeronáutica 
Presidente esteve nessa 

formatura. Para Bol 
«ta em Guaratinguetá, 
não é a biodiversida: 

Pesquisa Ip 
Lula lidera com 
folga, e Bolsonaro 
perde pontos para 

Doria defende 
privatização da 
Petrobras 

Pesar 

O governador de São Paulo, 
João Doria, tem se posicionado 
sobre os principais assuntos no 
horizonte dos presidenciáveis, 
visando às eleições do ano que 

; a economia talvez seja o 
mais importante deles 

espe: 

'O Brasil cometeu 
o equívoco de 
minimizar à 
questão do 
desmatamento', 

diz Kátia Abreu 

ENTRE- 
VISTA - 
Antiga h 

Motosserra de Ouro, 
concedido pelo Greenpeace, a 

adora Kátia Abreu faz um 

Colunas 

Petrobras investe US$ 68 
bilhões (+24%), mesmo 
com dólar alto 

O OUTRO LADO DA MOEDA, por 
Gilberto Menezes Côrtes 

Câmara e Senado precisam 
votar projetos importantes 
parados nas comissões 
COISAS DA POLÍTICA, por Wilson 

Informe JB 

Polícia Federal diz que vai investigar 
o 'Bolsolão! 

Filmes em VOD: ainda uma 
boa opção 
TOM LEÃO 

pe 
o 

Racismo branco enxerga 
piolho na cabeça dos 
negros 
ÁLVARO CALDAS 

Atividades simples que 

Volta aos palcos. E às 
aulas! 
CAIO BUCKER 

O clhosom staenádo 
' mental? 

IE 

me SAÚDE E ALIMENTAÇÃO, por 
wilson Rondó Jr. 

Destaque 

Muitas mutações: 
descoberta nova variante do 
coronavírus 

Carlos Nuzman é condenado a 30 
anos de prisão por corrupção 

PoderData: Lula lidera e vence todos 
no 2º turno 

Lula, 

Artigos 

Dostoiévski: 'A Dócil' e as realidades 
do século 21 

RICARDO A. FERNANDES 

Novo marco ferroviário está à deriva 

JOSÉ MANOEL FERREIRA GONÇALVES 

A opção entre o presente e o futuro 
TARCÍSIO PADILHA JUNIOR. 

Uma política consistente para o 
setor de petróleo e derivados 
MANUEL JEREMIAS LEITE CALDAS 

O insustentável eclipse do Brasil 

ADHEMAR BAHADIAN 

Combustíveis: chega de inércia 

JEAN PAUL PRATES 

A luta pela sobrevivência de Ferrari 
e LEGO 

CARLOS FRANCO 

Sobre 'feminejo' e superação 
MARIA CLARA LUCCHETTI BINGEMER 

Contra argumentos não há fatos 
PAULO NOGUEIRA BATISTA JR. 

JB Youtube 

A toca do coel 

” 

rno (EB Youlube 

(JB) Criminosos cli 

País 

Governo prepara ação contra 
garimpo ilegal no Rio Madeira 

Hesgo em 
[= 

al (PF) planejam en próximos dias, 
ores para fiscalizar a atuação ilegal de 

Rio Madeira 

Aumento da expectativa de vida passa para 76,8 
anos e não considera efeitos da covid 

Garimpeiros fazem 'paredão' com 600 balsas 
contra fiscalização no rio Madeira 

Fux valida Marco Legal do Saneamento 

George Soros por ele mesmo 

Rio 

Alerj recebe mensagens do 
governo estadual que 
reestruturam as polícias Civi e 

Deputados defendem adiamento do leilão do Bloco 
3 da Cedae em audiência Pública na Alerj 

PAES ABSOLVIDO! STJ arquiva denúncia da 
Lava-Jato contra prefeito do Rio por falta de 
provas 

Hospitais devem disponibilizar informações sobre 
pessoas internadas sem identificação 

Marcha das mulhs 
indígenas em Bras 

Marcelc 

Perdendo nas pesquisas, 
Bolsonaro diz que Lula não tem 
mais futuro na política" 

Mais Lidas 

Após receber Lula, Macron dará 
a maior honraria da França a 

“ 
4,1 
| 

7 

ah Randolfe Rodrigues 

* PoderData: Lula lidera e vence 
o] todos no 2º turno 

% 

Descoberta nova variante do 
coronavírus com grande 
número de mutações 

Garimpeiros fazem paredão” 
com 600 balsas contra 
fiscalização no rio Madeira 

Economia 

Banco Central regulamenta Pix 
Saque e Pix Troco 

Novas modalidade 

Juros cobrados de empresas e famílias sobem em 
outubro, diz BC 

Petrobras: conselho aprova revisão de política de 
remuneração a acionistas 

Prévia da inflação é a maior para um novembro 
em 19anos 

Internacional 

Especialista alerta que ataque 
eletromagnético da China 
poderia matar 90% da 
população dos EUA 

* Macron pede reunião para debater morte de 
migrantes no Canal da Mancha 

* França anunciará novas medidas para conter 
avanço da covid-19 

* Após receber Lula, Macron dará a maior honraria 
da França a Randolfe Rodrigues 

Ciência e Tecnologia 
Anomalia magnética nos EUA 
revela assinatura invisível de 
impactos de meteoritos na 
região 

da de m: 

er locais de fácil 

Campos ritos 
podem par: 
identifi 

q 

ção, com crateras 

* Fluxo de Magalhães pode estar 5 vezes mais perto 
do que se pensava, indica estudo 

* Riscos de asteroide colidir com Terra são 
revelados pela Nasa 

* Cientistas desvendam mistério de tesouro do 
Império Romano encontrado em floresta russa 

Esportes 

For 

Femi 

ga se despede da Seleção 
na com homenagens, 

surpresa de Marta e goleada 
brasileira 

Fluminense bate o Internacional é alcança 
segunda vitória consecutiva no Brasileirão 

Fãs de Maradona relembram gigante do futebol 
um ano após morte 

Fifa encerra inspeção de possíveis estádios da 
Copa do Mundo de 2026 

Caderno B 
Cinema/Crítica - Casa Gucci: 
novelão de luxo 

Já nos acostumamos a ouvir 

fazendo papeis 
franceses no cinema, falando com 

filme não ter legendas (que “atrapalham 
em “Casa Gucci” (House of Gucci 
incomodar 

* Orquestra da Grota faz concerto gratuito no 
Parque das Ruínas nesse domingo 

* Ivan Linse Francis Hime homenageiam o Sinatra 
português Carlos do Carmo 

* 'A Vela, com Herson Capri e Leandro Luna, segue 
em temporada on-line 

Bem Viver 
Turismo - Bar Bracarense, no 

Leblon, recebe placa de 
Patrimônio Cultural Carioca 

eber a placa do 
da Humanidade (IRPH), 
cipal de Planejamento 

Urbano 

* Descoberta nova variante do coronavírus com 
grande número de mutações 

* Covid-19: pesquisa associa casos graves a 
desgaste do sistema imune 

= Anvisa aprova dose de reforço para vacina da 
Pfizer 


