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PSDB tenta concluir prévias e definir 
presidenciável do partido para 2022 
Após pane em aplicativo para votação 
Eduardo Leite e Arthur Virgílio 

!> Clarissa Olivei 

!> Entrada de Moro na disputa e crise do PSDE aceleram batalha pelo 
&> Presidenciáveis, Moro e Tebet miram o 

Com nova variante, Brasil 
fecha fronteiras aéreas a 
seis países da África 

Segunda Turma do STF 
determina desbloqueio 
dos bens de Lula 

[—m 
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México passará a exigir 
visto de brasileiros a partir 

de 11 de dezembro 

desmo com retomada das prévias, tucan 

OMS chama nova cepa de 
Omicron e a considera 
variante de preocupação 

Já é difícil encontrar 
quem acredite que a bolsa 
dê lucro ainda em 2021 

Restaurantes criam para 
pets cardápios que imitam 
os pratos dos humanos 

por filiados no domingo, legen 

veem 

mesmo alvo: o mercado fin 

Média móvel de mortes no 
país está há uma semana 
sem registro de aumento 

Favorito para 2022, Zema 
vê aumento do assédio de 
presidenciáveis 

| 
Lilian Ribeiro fala sobre 
impacto de anunciar seu 
câncer de mama na TV 

Comece o dia bem informado com as notícias mais importantes. 

Eo melhor: 

Coronavírus 

RADAR 
Por Robsan Banin 

Política 

Política 

Enfrentar a pandemia é 'prioridade 
absoluta! do país, diz Pacheco no MT 

RADAR =/0/0] N0) V [[0/0) 
te Goulart 

VEJA Mercado 

o 

O 'alento' nos mercados após a queda de 
ações com a nova variante 

BRASIL ECONOMIA 

re ni 

Agenda Verde 

bado a disputa entre João Doria, 

ptura total” 

Rodrigo Maia será o próximo 
entrevistado do Amarelas On Air 

sidente da 

críticos de 
Eolsonaro, vai ao ar na segunda, às 19h 

Como as políticas ambientais 
podem contribuir para a 
recuperação pós Covid-19 

Agenda Verde: notícias sobre 
meio ambiente 

Resiliência de Bolsonaro mostra 

* força da ultradireita sul- 

americana 

Lula volta à ser milionário com 
decisão do Supremo 

Clã Bolsonaro recorre a órgão 
que gostaria de fechar 

Articulação de candidaturas ao 
centro virou briga de foice 

Governo empurra com a barriga 
a conta do Auxilio Brasil 

Digite seu e-mail 

do 
Alcolumbre já indicou 
relatores para 8 sabatinas, 
menos a de Mendonça 

E 
Aliados de esquerda 
acreditam que Dino vá 
apoiar vice do PSDB no MA 

Tarcísio bate o martelo e decide 
concorrer ao governo de São 
Paulo 

ador 

Justiça tenta notificar Fernando 
Collor em ação que pede exame 
de DNA 

Covidas 
Nova variante faz ações de 
Gol, Azul, CVC e Embraer 
derreterem 

Bols 
* Medo de uma quarta onda 
de Covid causa tensão em 
mercados pelo mundo 

Minas 

Fundos sul-africanos processam 
Vale e seus executivos por 

Brumadinho 

Comércio 

Em duas horas, Magazine Luiza 
vende 40.000 pares de tênis na 
Black Friday 

rviços do Grupo Abril 

Pokítão 
Como a chapa Lula-Alckmin 
esfria o romance do PT com 

as O PSB 

EO sia 

| Bolsonaro vai ao PL sem ter 
À a mínima ideia de onde está ja 

Montadora 

Justiça do Rio rejeita recursos da 
Volkswagen no Dieselgate 

Brasil 

Bolsonarismo ruralista provoca a 
Europa, segundo maior 
comprador do país 

Processo 
Maioria do STF confirma 

bloqueio de R$ 1 bilhão do 

caixa de Renan Filho 
pd 

Quando nem a rede Burger 
King descarta se tornar um 
banco 

Saúde 

Cade muda ideia e barra 
aquisição da Hapvida 

VEJA Mercado 

Ser Educacional: Cade aprova 
negócio que aumenta número d 
ER 

CULTURA 

Justiça condena coronel a pagar 
R$ 25 mil por homofobia contra 
PM 

Em áudio que viralizou entre policiais, 
militar aposentado ofende soldado que 
deu “selinho” em namorado 

Bolsonaro incluí Auxílio Brasil na 
LDO sem prever limite de gasto 

Chuvas chegam e risco de 
apagão fica mais distante 

Na advocacia, os negros 
chegaram ao poder 

EDIÇÃO DA SEMANA 

Edições anteriores 

IMPAR ID/ AS 

Política 
PT tenta con: 
de Lula 

rtar estrago 

COLUNISTAS 

Ê 
Black Friday alcança R$ 3,9 
bilhões já e supera estimativa da 
CNC 

Volume já representa alta de 5t em 
relação a todo o dia do ano passado; valor 
médio de compra está em 707 reaí 

Câmara dos Deputados aprova 
texto-base do Auxílio Brasil 

BC Europeu reconhece inflação, 
mas mantém estímulos 

Governo propõe flexibilizar 
garantias para facilitar acesso 

Reportagem de capa 

Com nova cepa, África do Sul 
registra corrida para aeroportos 

Países do mundo começam a fechar as 
s para voos do sul do continente 

Turquia reprime com bombas de 
gás marcha de mulheres 

Oposição peruana planeja 
impeachment de Pedro Castillo 

Presidente denuncia golpe de 
Estado com apoio russo 

“Mitologia é universal”, diz autor 
da saga Percy Jackson 

Aos 57 anos, Rick Riordan lança novo 
livro inspirado na literatura de Júlio 
Verne 

João Cabral de Melo Neto ganha 
biografia meticulosa como sua 
obra 

Morre Stephen Sondheim, 
lendário autor da Broadway, aos 
91 anos 

Artista-robô reproduzirá estilo de 
Dante Alighieri em poemas 

Alta dos preços da gasolina agrava a já 
delicada situação econômica do país 

lada descontrolada 
baixo crescimento. 

Carta ao Leitor 

Governo transfere ônus da crise 
para consumidor e empresas. 
Tem tudo para dar errado 

Covidao 
As lições para o Brasil da 

4 quarta onda do vírus na 
o Europa 

asi 
Lula, 
voltaa 
de 

Governo Bolsonaro aumenta 
verba da Globo e diminui 
de TVsrel s 

Na recepção a Lula, Macron 
mastrou a divisã 

Frase do dia 

8) Matheus Leitão 

Itamaraty 

fojo)s(0] NJANA| DIS 

Alimentação 

O estado nutricional faz 
diferença para se recuperar 
da Covid-19 

PÁGINAS AMARELAS 

(0) José 

Briga de foice 

(5) Dora Kramer 

Estudo 

Adolescentes dormiram 
mais e melhor durante a 
pandemia 

ss, 

do custo dos com 

filho j 
r milionário com 

astívei 
s elevados 

Candidato pelo PSD, Pacheco é 

criticado por postura passiva 

diante de temas decisivos 

= O sucesso da venda de 

casas em vilarejos da Itália 
[Za à apenas 1Teuro 

bre do Br 32 anos 

Núcleo da campanha de 
Lula não deve ter 
economistas 

[9] Thomas Traumann 

Imunização 

Vacina da Covid-19 em 
crianças: tudo o que você 
precisa saber 

decreta fim de sua 
passagem pelo Senado 

é componente perigoso em um cenário marcado pela volta da 

Secretário de Cultura 

Mario Frias vira alvo de duas 
investigações por assédio moral 
a funcionários 

Isabela Boscov 

Benedict Cumberbatch 
chega ao auge em 'Ataque 
dos Cães;, da Netflix 

Política 
Eduardo Paes 
carnaval no Ri 
condições, não vai ter” 

Benedict Cumberbatch 
chega ao auge no 

Gordofobia em ação 

[e] Walcyr Carrasco (3 Isabela Boscov 

Viagem & Turismo 
Como obter o certificado 
digital de vacinação contra 
Covid-19 

nin JHSF 

Peter Jackson sobre fim dos 
Beatles: “Yoko foi retratada de 
forma injusta" 

O cineasta lança um documentário 
revelador sobre o quarteto, com uma 
nova percepção sobre o rompimento 

SAÚDE 

'Ainda falta um líder, diz Paulo Hartung 
sobre eleição de 2022 
'Guru! de nomes da terceira via, como S: 
capixaba aposta no crescimento de uma al 

'A política atrapalha, diz David 
Card, vencedor do Nobel de 

Economia 

Para o canadense, a interferência d 
governos para obter dividendo: 
pode ser um obstáculo ao progre 

CIÊNCIA E TEC. 

io Moro e Rodri Pacheco, o ex-governador 
a até o pÍ 

“Temos de agir agora”, afirma a 
climatologista alemã Friederike 
Otto 

criadora de sistema que 
comprova a ação humana nos desastres 

PLACAR/ESPORTE 

áticos ressalta a urgência de soluções 

LIVROS 

ério da Saúde faz alerta de 
risco sobre nova variante 

Pasta enviou comunicado às secretarias 
de saúde de todo o pais recomendando à 

ção imediata caso haja 
confirmação de casos 

Fiocruz faz pedido para produção 
de vacina com insumo nacional 

MSD pede uso emergencial de 
antiviral para Anvisa 

Inglaterra restringe viajantes da 
África por nova variante 

DIRETO DE BRASÍLIA 

Na China, animais marinhos vivos 
são vendidos plastificados 

Tartarugas, peixes, sapos e salaman 
são vendidos dentro de chaveir 
um tempo de vida 

Nasa lança sonda para desviar 
trajetória de asteroide 

Aplicativo de entregas permite 
pedidos online de maconha 

eSports entram no time das 
atividades bilionárias 

Abel e Renato, contestados e 
vitoriosos: quem chegará ao bi? 

nticos e donos de vastos repertórios 
técnicos de Flamengo e 
am fazer história 

Portugal e Itália caem na mesma 
chave da repescagem para Copa 

Gallardo é campeão com o River 
e cobiçado no mercado 

Jorginho acredita em prêmio 
“Ninguém ganhou mais que eu” 

6 livros clássicos e com poucas 
páginas para 'maratonar 

De Machado de Assis e Clarice Lispector 
a Kafka, confira uma seleção de belas (e 
curtas) obras literárias 

Coletânea vê o melhor de 
Antônio Maria, joia da crônica 

Amor & Gelato: Os bastidores 
turísticos que inspiraram a série 

Confira os livros que lideram a 
lista de VEJA nesta semana 

Bolsonaro vende ilusão ao 

funcionalismo 

| Em busca de voto, Presidenciáveis focam em 
marketing para reverter 
recordes de rejeição 

(P VÍDEOS E PODCAST 

Lula acena para Alckmin - e PL aguarda 
Bolsonaro 

VEJA SÃO PAULO 

Assista aos principais trechos da 
entrevista de Bolsonaro a VEJA 

Governador autorizou 
central de grampos e dossiê 
contra adversário, diz PF 

Em pauta 

Sebastião Salgado fala sobre novo livro é 
critica o governo Bolsonaro 

Abril.com 

VEJA RIO 

PREFEITO SEM CADEIRA 

BLACK FRIDAY 
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Abril 

BLACK FRIDAY 
A PARTIR DE R$ 6,90/MÊS 

E 
APARTIR D MES 

SUPERINTERESSANTE VOCÊS/A 

No PL de Valdemar, o 
liberalismo de Paulo Guedes 
não tem vez 

Em pauta 

Entrevista: Eduardo Cunha prepara seu 
retorno 

VEJA SAÚDE 

LDEINVESTNE 
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