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BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, 28 DE NOVEMBRO DE 2021 (DOMINGO)

A estudante Fernanda Ferreira é uma das estilistas que 
desenvolvem a produção de roupas que valorizam a 
cultura negra. Ela integra um movimento, em ascensão, 
de empresários e de designers empenhados em criar uma 
estética inspirada em signos e símbolos afros. PÁGINA 17
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Carlos Vieira/CB/D.A Press

Adeus ao magistral 
Ruy Ohtake

O arquiteto, que tem projetos 
marcantes em Brasília, morreu, 
ontem, de câncer, aos 83 anos. 

PÁGINA 21

O segundo dia de 
prova do Enem

Hoje, será a vez de exame sobre 
ciências da natureza e suas 

tecnologias e de matemática e 
suas tecnologias. PÁGINA 7

Luiz Carlos Azedo
Governo tem poder de sobra: 
normatiza e coage. PÁGINA 2

Denise Rothenburg
Com a chave do cofre, Bolsonaro 
é o “peão” das eleições. PÁGINA 4

Ana Maria Campos
Congresso decide sobre veto à 

quimioterapia em casa. PÁGINA 14

Selvageria no trânsito deixa 
um morto a cada dois dias

As vias do Distrito Federal estão cada vez mais vio-
lentas, mostra série de reportagens que o Correio 
publica a partir de hoje. Ataques de fúria de moto-
ristas engrossam a lista das causas de mortes e de 

sequelas gravíssimas que estraçalham famí-
lias. Carlos Roberto Rocha, motociclista de 
apenas 21 anos, perdeu a vida depois de dis-
cutir com um motorista após uma troca de 

faixa sem sinalização. “É na lembrança de 
seu sorriso que sigo o meu caminho”, diz, 
desolada, a mãe dele, Maria da Providência. 
Na casa dos pais de Tatiana Matsunaga, 40, 

o pedido é de Justiça. Atropelada propositalmen-
te na porta de casa, a servidora não consegue an-
dar, respira com dificuldades e aguarda nova ci-
rurgia para recolocar o tampão do crânio. PÁGINA 13

Minha terra tem 
Palmeiras tri

A “nação” alviverde pode se dar ao luxo de parafrasear a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Afinal, o Palmeiras 
reina, pelo segundo ano consecutivo, como campeão da Libertadores. Depois das taças de 1999 e 2020, a América 
foi reconquistada pela terceira vez, ontem, no Estádio Centenário, em Montevidéu, com a vitória na prorrogação 
por 2 x 1 contra o Flamengo. Uma falha bisonha de Andreas Pereira deixou o herói inesperado Deyverson na cara 
do gol e o time rubro-negro de frente com a crise. O elenco caro só ganhou o Carioca e a Supercopa do Brasil. 

Boate Kiss: 
hora do júri 
após 8 anos

Na próxima quarta-feira, em Porto Alegre, 
começa o julgamento dos quatro réus acusados 
pela morte de 242 pessoas na casa noturna. Em 
uma série de reportagens, o Correio reconstitui 

esse drama nacional. PÁGINA 6

PÁGINA 8 

PSDB escolhe Doria
Tucanos elegem João Doria candidato 
do partido à Presidência da República. 

Ele ataca Lula e Bolsonaro e deixa 
porta aberta para Moro. PÁGINAS 2 E 3

Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Karina Santiago/Divulgação

As cores do 

design afro

Confiança na economia 
despenca e afeta PIB

Confira pôster 
do campeão 

da Libertadores

CAPACITAÇÃO 
DE GRAÇA

Cursos ajudam profissionais 
a darem upgrade na carreira. 

TRABALHO & FORMAÇÃO

DESASTRES
CLIMÁTICOS

Calor extremo e 
inundações dizimaram 

civilizações. PÁGINA 12

Malhação de 
neurônios

Marlene Ribeiro sempre 
faz exercícios para 

estimular a memória. 
Especialistas avaliam 

que exercitar a mente é 
uma atividade essencial 

para assegurar a 
qualidade de vida.
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PÁGINAS 19 E 20

Anvisa recomenda restrições à entrada de viajantes de mais quatro países africanos
PÁGINAS 7 E 9
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