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poie a democrac 

últimas opinião poder economia mundo coronavírus — esporte 

Bolsonaro pinta na ONU retrato distorcido do Brasil em 
discurso para base radical 
Presidente decepcia 

“> “Fechou olhos para a ciência", 'sem surpr 
repercussão da fala de Bolsonaro 

= Biden diz que não quer nova Guerra Fria, mas dá 
recados à China em seu discurso 

BRUND BOGHOSSIAN 

O Bolsonaro da ONU é o mesmo 

do cercadinho do Alvorada 

DISCURSO DE BOLSONARO 

Bolsonaro na abertura da 76º Assembleia-Geral da ONU 

FOLHAINVEST 

Bolsas globais ensaiam 

recuperação após temor de 

calote da Evergrande 

Me 

DATAFOLHA. 

Volta do horário de verão tem 

apoio de 55% dos brasileiros, 
segundo pesquisa Datafolha 

Empre 
42% entre apoiad 

rios 

colunas e blogs 

2 
Por quê? 

Zona sul concentra mais da 

metade dos roubos com mortes 

na capital paulista 

Entre janeiro e julho, 519 foram na r 

MÔNICA BERGAMO 

Temos que viver o momento 

intensamente, diz Regina Duarte 

em estreia de filme 

“> Lançamento de filme tem volta de 
Regina Duarte e nata do bolsonarismo 

Embaixada dos EUA no Brasil 

diz que espera cronograma para 
liberação de viagens 

“> Liberação de viagem aos EUA chega 
em momento de câmbio desfavorável 

mais lidas 

1 Orarotsunami que 

atingiu o Brasil em 1755 

web stories 

Como fazer batata recheada 

Aprenda a fazer 
bolovo 

editoriais 
o que a folha pensa 

Baralho paulista 

Datafolha 
conhecid 

força de nomes 
as candidaturas estã 

indefinidas 

Eleições à russa 
Foss ção do sistema político do país sob 
Putin avança com pleito parlamentar 

tendências / debates 

DAVID VIP E FERNANDO LUIZ 
AFFONSO FONSECA 

A pandemia no contexto dos 

centros universitários 
sequenciam nômico para detect 
variantes b li políticas públicas 

VÁRIOS AUTORES 

O destino do Brasil é o único 

medo que nos assombra 

Não há de nossa parte qualquer temor 
Lula, a quem bem conhecemos 

painel do leitor 

'Sujeito tosco e grosseiro; diz 

leitor sobre Bolsonaro 

FALE COM A FOLHA 

28/9 - clube de Leiti 

scholastique Muka 

LINEUP 

Ingressos para Rock in Rio 2022 

começam a ser vendidos hoje; 

veja preço e programação 

veja preço e programação 

tv folha 

(=) Autora de onto da Ai 

Evite ruído nos seus investimentos 

2, Biden diz que não quer 

nova Guerra Fria, mas 

dá recados à China em 

discurso na ONU 

as'; veja 
Geral da ONU 

“> ANÁLISE Bidej 

“> Lejaa íntegra do discurso de Bols 

faz discurso contradit 

lei 

naro na Assembleia- 

rio sobre conflito 
com a China na ONU 

BHASHTAG 

Redes chamam turnê de 

Bolsonaro na ONU de vexame 

PERRATER 

Anac coloca edital de concessão 

de Congonhas e Santos Dumont 

em consulta pública 

“> Gol anuncia que terá malha aérea com 
250 aviões elétric: 

EGURANÇA JURÍDICA 

Economia quer regulamentar 

torneios de xadrez, sinuca e 

PAINEL SA. 

Fintechs avançam em bate-boca 

e dizem que Febraban tenta 

confundir opinião pública 

AMEAÇA AUTORITÁRIA 

Base fiel bolsonarista passa por 

hiperradicalização, diz estudo 

CPIDACOVID 

Prevent Senior diz ser 
vítima de armação e quer 
que a PGR investigue 
“> Ministro da CGU rebate acusações de 

prevaricação na CPI; acompanhe 

PAINEL 

PF faz operação contra fraudes 

na compra de medicamentos de 

alto custo 

LINHA DE FRENTE 

Queiroga é um ministro de 

cabeça abaixada e dedo erguido 

CLIMA INSTÁVEL 

Após dia mais quente do ano, 
primavera começará com queda 

brusca de temperatura em SP 

MOBILIDADE 

Número de paulistanos que 

andam a pé dispara na 

pandemia de Covid 

Michael França 

Desafios nas interações humanas 
, — contemporâneas aumentaram 

inss 

Aposentados do INSS receberão 

R$ 14 bilhão em atrasados 

inheir 

FUTEBOL INTERNACIONAL 

INANÇA 

Vale perde posto de empresa 

mais valiosa da América Latina 

“> Bolsa e moeda brasileiras são 
vulneráveis à desaceleração da China 

Barbieri busca título pelo RB Bragantino para mudar de patamar 

SERGIO DUARTE 

Acordo militar de submarinos 

irá impactar regras de armas 

nucleares 

3 Ministro da Saúde 

mostra o dedo do meio 

para manifestantes 

anti-Bolsonaro em NY, 

veja vídeo 

DIAS MELHORES 

Funcionários do metrô de SP 

fazem vaquinha para ajudar 

entidades carentes 

do ano, tempera: 

deve cair brusca 

em São Paulo 
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Conheça o bar em SP que escreve spoilers nas paredes e tem 

drinques inspirados em séries 

Bar Spoiler serve misturas baseadas em 

O raro tsunami que atingiu o 

Brasil em 1755, causado por 

apel, Breaking Bad' e outras produçõe 

cultura f5 

4 Após dia mais quente 

mapa da vacinação 

Total da população vacinada 
Jotaimen vacirada some  totaimente pp 

east 68,6% 38,0 

us UB% 529% 
“o os 804% 504% 
Ss 718% 43,9% 

Números da pandemia 
Crer Ota 

Total 21,2mi  s9mil 
Méd. móvel 32,8 mil 5s7 
Variação?” 564% 7,6% 
Em2h 23890 us 

Brasil Dado das 20h de 20.5 
+ Tomou dese Única out dose 
=> Tomou dose única ou 2º dose 
+e"Em relação 1 das 

A 
Desacelerado 

op izados 

“> Brasi] tem 50% dos adultos com 
esquema vacinal completo 

“> Quem pode se vacinar agora? Confira 

“> Veja a aceleração da Covid no país 

podcasts 

ACÍFICO 

O acordo entre EUA e aliados para fazer 
frente à China 

Bolsonaro refaz moral da ditadura 
“hétero-militar” 

Cozinha Bruta 

Pizza de Bolsonaro é uma banana 

para Temer e seus amigos de unhas 
feitas 

LATINOAMÉRICADI 

América Latina está entre as 

regiões mais ameaçadas pela 

mudança climática 

à sofrem eventos extremos 
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PAINEL DO LEITOR 

O que você, leitora, gostaria de 

ver na Folha? 

Jornal quer ampliar comunicação e 
c al com público feminino 

5 Prevent Senior diz ser 

vítima de armação e 

quer que a PGR 
investigue o caso 

tura 

mente 

Quem é Giorgio Morandi, que 

passou a vida toda pintando 

forte terremoto em Lisboa potes e garrafas 

+» A discussão por trás do meme usado taliano venceu prêmio na Bienal há r 
por brasileiros contra Portugal ar 

como fazer 

Veja dicas de 
proteção online 

ECONOMIA 

INFLAÇÃO 

etror 

VOCÊ VIU? 

Em país com poligamia legal, 

mulher luta por poliandria 

er ter mai: a permi 

PANTANAL 

Alanis Guillen deixa os pelos 

crescerem para viver Juma 

crescerem para viver jura 

EU: 
BRASILEIRA 

Assistir no (EB Youlube 
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FOLHA 

Autora de 'O Conto da Aia' acredita no impeachment de Bolsonaro 
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FOLHA DES PAULO 
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FALE COM A FOLHA 

Empresa Folha da Manhã S.A. - Grupo Folha - 

Copyrighe Folha de 5 Paulo 

EDITORIAS 

FAÇA O TESTE 

OPINIÃO 

MAIS SEÇÕES 

Aprenda a pintar 
paredes e economize 
dinheiro 

Governo de SP paga segunda parcela do 

vale gás; veja como sacar 
itado na segunda (20) e ps 

Uber prevê 1º lucro trimestral ajustado e 

ações disparam 

primeiro lucr 

BofA reduz projeção para o crescimento 

da China para os próximos 3 anos 

Eletronuclear assina acordo com russa 

Rosatom para troca de informações 

nucleares 

trobr a estatal 

Novo plano da Petrobras vai prever 

reflorestamento para compensar 

Petro 

CELEBRIDADES 

Cantora Grimes diz 

que filho a chama 
por seu nome 

Leo Stronda tem 
30% do corpo 
queimado após 

explosão 

CINEMA 

Klara Castanho 
aborda bullying em 
filme da Netflix há 

zaprING 
Doe sobre Daniella Perez promete ser 
fiel aos autos 

Verez promete ser 
fiel aos autos 

fotografia 
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SERVIÇOS 

OUTROS CANAIS 

Como fazer chips de 
batata doce 

TEMPO 

FOLHA DIGITAL 

UNIVERSITÁRIOS 

ASSINE COM 67% DE DESCONTO! 

CASOS DO ACASO 

“> Narrativas enviadas por leitores 
podem se tornar episódios 
audiovisuais; participe 

Horóscoro 

Aquário 

Procura não sa forçar a tomar 
O decisões sem amadurecimento e 

busque inserir momen. 

IMAGENS DO DIA 

Justin Trudeau 

comemora vitória 

eleitoral e abóbora 
gigante; veja fotos de 
hoje 

Confira os 
vencedores do Emmy 
2021, marcado por 
acirrada disputa 
entre Netflix e HBO 
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