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Vale perde posto de empresa mais valiosa da 
América Latina 

A forte queda no preço do minério de ferro nas últimas semanas, puxado para baixo pelos sinais de desaquecimento da economia chinesa, custou caro à brasileira 

Home 

Bolsonaro na ONU: 
leia o discurso 
descolado da 
realidade do 
presidente 
VÍDEO - O presidente Jair Bolsonaro 
discursou nesta terça na abertura da 

sessão de debates da 762 Assembleia 
Geral das Nações Unidas, em Nova York, 
nos Estados Unidos. A hashtag 
+QUEVERGONHA explodiu nas redes 
sociais 

Coisas da Política: lulistas e 
bolsonaristas devem ter, cada um, 25% 

do eleitorado; 32 via só vingará com 

apoio a um único nome 

WILSON CID: Tomadas as pesquisas eleitorais até agora 
publicadas, se a eleição presidencial fosse no próximo dia 3 
exatamente um ano antes do que determina o calendário, 
votados seriam Lula e Bolsonaro. E, com os costumeiros 10% de 

mais 

votos brancos e nulos, venceria quem conseguisse 45% + 1 da 

votação 

Vídeo: Queiroga faz gestos 
obscenos a manifestantes em 
Nova York 

Queirc avantajada 
comitiva do presidente da 
República na Assembleia Geral da 
ONU, e estar 
ônibus que transportava o grupo. Enquanto o veículo 

va por um grupo de manifestantes, o ministro se 
levantou de seu assento e mostrou o dedo do meio com 
as duas mãos de forma veemente 

a integr: 

rm um micro- 

Lista dos mais influentes: 
Bolsonaro está 'no contrapé do 
cenário internacional", avalia 

professor 

A 

100 
a Time divulgou a lista das 

-ssoas mais influentes do pe 
mundo em 2021 na semana 

passada e deixou o presidente do 
, Jair Bolsonaro (sem parti de fora. Alguns 

fatores: negacionismo, fraco desempenho econômico, 
falta de habilidade política, enfraquecimento da moeda 
br 

Colunas 

Ministério da Economia vê 
crescimento; da inflação 
O OUTRO LADO DA MOEDA, por 
Gilberto Menezes Côrtes 

Informe JB 

Um pária em Nova Iorque 

Probióticos tópicos para 
proteger a sua pele? 

Is SAÚDE E ALIMENTAÇÃO, por 
Wilson Rondó JR.. 

Paixão irresistível 

AQUILES RIQUE REIS 

Uma conversa com os 
criadores e elenco da série 
“Hacks” 

TOM LEÃO 

NYFW: coerente e variada 

TESA RODRIGUES 

4 

Sufocados, brasileiros se 
retiram em debandada 

ÁLVARO CALDAS 

Destaque 

Vídeo: 'Os riscos que 
Bolsonaro corre! 

EIRA BATI 'A JUNIOR: As 
bolsonarist: 

tiraram o governo da zona de risco 

Pelé celebra recuperação em 

Datafolha: Lula teria 56% dos votos, 
Bolsonaro, 31%, se as eleições 
fossem hoje 

de primeiro 
tun 
levantamento 

Artigos 

'Dialéctica y Libertad", relembrando 
Paulo Freire 

JOSÉ LUÍS FIORI 

Recuo tático ou debandada 
geral? 

w PAULO NOGUEIRA BATISTA JR. 

Tarcísio Padilha: a filosofia como 
exercício espiritual 
MARIA CLARA LUCCHETTI BINGEMER 

Volta ao futuro 

ADHEMAR BAHADIAN 

a! 
A boca do jacaré e a mordida de 31 
pontos 
RICARDO A. FERNANDES 

Paulo Freire, presente. 
Hoje e sempre 
JEAN PAUL PRATES 

O Rio não pode perder mais 
na energia 
WAGNER VICTER 

A Era Vargas e o Desenvolvimento 
EVERTON GOMES 

Falso positivo 
TARCÍSIO PADILHA JUNIOR 

JB Youtube 

[JB] Ministro da Saúde, Marcelo Queir 

“e 

irno (EB Youtube 

obsceno para 

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, faz gesto 
obsceno para manifestantes em Nova York 

March 
indígen: 

Plateia 
Paris grita 

País 

Para Lira, caminho correto 
para tratar de 'fake news! é 
Projeto de Lei 

de deputados e senadores, enquanto, uma medida 
provisória (MP), editada unilateralmente pelo Po 

o imediato 

= Bolsonaro insiste e manda à Câmara Projeto de 

Lei de apoio a 'fakes news' 

m Brasília 
Alana Ro 

Rio 

Cidade pode ter eventos 
abertos com até 500 pessoas 

Ati d m locais fecl 

s, danceteria 

ns: 
que a cidade alcance 65% da 

na vacin: popul 

* Município retoma vacinação com CoronaVac 

* Após atentado, Consulado da China no RJ pede 
“investigação minuciosa! e 'medidas concretas! 

* Apagão atinge cidades do Rio de Janeiro e de 

Vídeo impacta ativista 

Mais Lidas 

A obra e as ideias de Paulo 
Freire, que completaria 100 
anos neste domingo 

[e Paulo Freire, presente. Hoje e 
sempre 

Um pária em Nova Iorque 

Biden dormiu subitamente 
durante encontro com primeiro- 
ministro de Israel 

Após vídeo, Alessandro Vieira 
quer convocar Jair Renan para 
depor na CPI 

' Minas Gerais 
» Calheiros adia entrega do relatório da CPI para a 

próxima semana 

» Biontech e Pfizer dizem que vacina é segura em 
crianças 

Economia Internacional 

Copom inicia sexta reunião do 
ano para definir juros básicos 

Com a alta da inflação 

últimos meses, previsão das 
instituições finan 
Selio deve subir 
6,259 ao ano, ne: 

as é de que a 
5,25% para 

a reunião 

* Novas alíquotas do IOF começam a valer nesta 
segunda 

* Governo anuncia leilão para compra simplificada 
de energia em outubro 

* Governo promulga entrada do Brasil no Banco 
Asiático de Investimento 

Talibã nomeia comandantes 
radicais para postos-chave no 
Afeganistão 

Zabihullah Mujahid, o 
lo Talibá, dis 

ul Qayyum Zal 

adr Ibrahim assumirá como vice-ministr 

Interior 

= Biden dorme subitamente durante encontro com 

primeiro-ministro de Israel 

* Erupção de vulcão em ilha de La Palma provoca 
fugas e destrói casas 

» Tiroteio em universidade na Rússia faz 6 mortos e 

vários feridos; atirador é detido 

Ciência e Tecnologia 
Cientistas americanos ligam 
destruição da cidade bíblica de 
Sodoma a queda de meteorito 

A antiga cidade de Tall el- 
Hammam, que estava situada no 
sul do vale do rio Jordão, no 
nordeste do mar Morto, foi 
destruída na 
corpo celeste há cerca de 3.600 anos 

* Morcegos das cavernas de Laos podem revelar 
origem da covid-19 

* Aquecimento global: mudanças podem ser 
irreversíveis entre 2040 é 2050 

* Descoberta na Crimeia rara coleção de joias do 
século III 

Esportes 
Libertadores: Palmeiras e 
Atlético-MG começam a 
disputar vaga na final 

Palmeiras e Atlético-MG 
começam a r, 

* Cuiabá e Fluminense empatam no encerramento 
da rodada do Brasileirão 

* No Maracanã, Grêmio supera o Flamengo pelo 
Brasileirão 

* Série B: Vasco e Cruzeiro empatam em São 
Januário pela 25º rodada 

Caderno B 
Cinema / Crítica - “Cry Macho”: 
o ocaso de um cowboy 

Clint Eastwood é uma verdadeira  [EluER 
lenda viva, uma instituição do 
cinema americano e mundial. Aos 
91 anos, ainda atua e dirige 
fil 
de um veterano. É assim q 
um filme 

ato e as cert 
nos entrega mais 

* Dono de uma Palma de Ouro, Cantet mostra seu 
novo filme em San Sebastián 

* Novo filme sobre José de Anchieta mescla 
documentário e ficção 

= O MNBAna 152 Primavera de Museus 

Bem Viver 
'Conhecer demência é 
conhecer Alzheimer" é tema de 
campanha 

Campanha marca o Dia Mundial 
do Alzheimer, lembrado h 
Objetivo é des 
pre 
que cercam a doença 

toea 

* Startup lança jornada gratuita para quem quer 
deixar de comer carne 

= Aplicativo deve agilizar pré-cadastro de doadores 
de medula óssea 

= Dia Mundial da Limpeza tenta recuperar rios 


