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RADAR RADARECONÔMICO POLÍTICA ECONOMIA SAÚDE MUNDO CULTURA PLACAR 

Na ONU, Bolsonaro defende tratamento 
precoce e culpa 'lockdown' por inflação 
Presidente afirmou que não houve registros de casos de corrupção 
vacinação e disse que quer 'mostrar um Brasil diferente 
& Incerteza doméstica e crise hídrica levam a inflação alta, nã 

&» Thomas Traumann: Bolsonaro repete em NY 

b Clarissa Olivei 

&» Matheus Leitão: Na batalha das Naçí 

A 

Bolsonaro diz que estatais 
não são deficitárias e 
contradiz Paulo Guedes 

PF cumpre mandados em 
endereços de dono da 
Precisa Medicamentos 

Quem é o polêmico 
lutador que acompanhou 
Bolsonaro em Nova York 

Presidente usou a ONU para discursar a pát 

Presidente apresenta 
perspectiva ambiental que 
não condiz com realidade 

À CPI, ministro da CGU 
nega ter cometido 
prevaricação; acompanhe 

Por que risco de quebra 
da Evergrande é menor 
que o do Lehman Brothers 

s mentiras que di 

Bolsonaro venceu o Itamaraty 

Esta é 'uma década 
decisiva para nosso 
mundo, diz Biden 

Queiroga faz gesto 
obsceno a manifestantes 
em NY; assista ao vídeo 

Artistas brasileiros voltam 
aos palcos para grandes 
públicos... na Europa 

Comece o dia bem informado com as notícias mais importantes. 

E o melhor: sem p 

Coronavírus 

RADAR 
on Bonin 

Nova York 

Política 

Leia a íntegra do discurso de Bolsonaro na 
Assembleia Geral da ONU 

[RA D/ ARA =[0/0/N[0/V/|[0/0) 
Por Josette Goulart 

Guedes, Lira e Pacheco querem jogar 
parte dos precatórios para 2023 

BRASIL ECONOMIA 

eu governo, 

Agenda Verde 

tou números positivos da 

Temer: “Neste momento, não 
ajudaria a propor o impeachment" 
de Bolsonaro 

N do Amarelas On Air, ex- 
criticou debate sobre 

gou se cacifar para 2 famento e n: 

VEJA Insights: os desafios para a 
preservação da Amazônia 

Agenda Verde: seção traz 
notícias sobre meio ambiente 

BuscarQ, 

Bolsonaro descreveu na ONU 

cenário econômico irreal 

PSL + DEM: Sempre foi por 
dinheiro, nunca por ideias 

CPI: Queiroga é novo Pazuello, 
Bolsonaro manda, ele obedece 

Pessimismo com economia pode 
ser fatal para Bolsonaro 

Por que a China afaga o 
Afeganistão dos talibãs 

E 
PF mira corrupção na 
compra de medicamentos 
no Ministério da Saúde 

pol 
Ex-ministro da Saúde, 
Barros nega envolvimento 
em fraude de contratos 

A ajuda de Alckmin a Eduardo 
Leite nas prévias do PSDB 

O 'custo Bolsonaro na imagem 
internacional do Brasil 

Câmara 

8. lg | Lira está disposto a 
É negociar pontos da reforma 
” administrativa 

VEJA Mercado 
Após tempestade da 
Evergrande, mercado dá 
espaço para recuperação 

ordo de Paris 

A 'ambição' da Petrobras de ser 
carbono zero é suficiente? 

A lista básica da Firjan e da 
Fiemg para conter crise de 
energia 

MUNDO 

Brasil 

| Credores vão ao CNJ para 
receber R$ 690 milhões de 
usineiro alagoano 

Investigação 
à Trsze anos depois, 

= ira. fundação ligada à UnB volta 
mel, Áag a ser alvo da PF 

Redes sociais 

Senador pede investigação sobre 
onda de perfis fake no Instagram 

Brasil 

Pacheco pede cooperação de 
poderes por pauta prioritária de 
EIS 

Bancos 
Nubank, Mercado Pago e 
Google respondem aos 
ataques da Febraban 

OCDE 
Relatório mostra que 

É | inflação segue sendo uma 
incógnita mundial 

Banco 

Febraban ataca Nubank e 
fintechs nas redes so 

Economia 

A partir de 2025, a Azul quer 
levar o brasileiro para a praia de 
carro voador 

CULTURA 

Com histórico controverso, PL 

comemora filiação de jovens 

Sigla de Flávia Arruda, ministra do 
governo Bolsonaro, filiou 350 jovens em 
um só dia no Distrito Federal 

Dez situações em que Datena 
poderá constranger Ciro 

Pacheco: Congresso terá boa 
vontade com PL do governo 

STF invalida leis do Ceará que 
garantiram pensão a ex-prefeitos 

MAIS LIDAS 

Política 
China e EUA cobram 
respostas de Bolsonaro 
sobre atentado no Rio 

COLUNISTAS 

Na batalha da ONU, 
Bols 
Itamaraty 

2) Math 

ro massacrau o 

Vida animal 
Um em cada cinco pets 

pega o coronavírus 

Com a palavra 
O papel da fisioterapia no 

pós-Covid 

SAÚDE 

Rio permite eventos abertos com 
até no máximo 500 pessoas 

Casas devem ocupar 50% dos lugares e 
frequentadores têm que apresentar 
atestado de vacinação completa 

RJ alcança 99% de vacinados 
com uma dose contra a Covid-19 

Morte de jovem não tem relação 
com vacina, diz Anvisa 

EUA vão permitir entrada de 
estrangeiros 100% vacinados 

DIRETO DE BRASÍLIA 

Pressão da inflação para o ano 
que vem já preocupa o mercado 

Fenômeno é global, mas alta dos pr 
no Brasil conta com componentes 
internos, como a crise hídrica 

Amaro aposta em showrooms e 
investe em megalojas 

Economistas preveem aumentos 
para Selic em semana de Copom 

Como o governo se prepara para 
negociar concessões valiosas 

Política Pol 
Lula perde ação para 
Eduardo Bolsonaro na 
Justiça 

Bolsonaro saiu do 
cercadinho para ir à ONU, 
mas o cercadinho ni 
dele 

(9) Thomas Traumann 

Medicina 
Uma doença chamada pós- 

Covid 

Plantão VEJA SAÚDE 
Quando vai chegar a vacina 

contra a Covid-19 para as 

crianças? 

Cientistas encontram o que pode 
ser a mais antiga obra de arte 

Duas crianças deixaram i 
mãos e pés em uma superf 
milhares de anos atrás 

Jogos controlados por voz abrem 
novos horizontes 

O novo trabalho remoto: Zoom, 
Facebook e o home office 2.0 

WhatsApp testa no Brasil função 
de indicação de negócios 

O preço começa a ser pago 
por Bolsonaro 

Trudeau vence eleições, mas vaí 
governar sem maioria 

ação antecipada 
para tentar ampliar sua vantagem no 

política fracassou 

Herói de "Hotel em Ruanda! é 
condenado por terrorismo 

Membro do Parlamento Europeu 
duvida de acordo UE-Mercosul 

Lava de vulcão engole casas e 
força evacuação de milhares 

Política 

selado por Temer 

asil não estava à beira 
do socialismo em 2019 

(B mi an da Nóbrega 

Novo normal 
Volta ao trabalho presencial 

na pandemia deve ter 

regras e respeito mútuo 

Viagom &:Turiemo 
Como obter o certificado 
digital de vacinação contra 

Covid-19 

PLACAR/ESPORTE 

Messi tem lesão e será 
reavaliado para saber gravidade 

Atacante ar n atuará na partida 
dúvida para o 

o contra o Manchester City 

Guangzhou FC tem riscos de 
quebrar por crise financeira 

Quanto dinheiro está em jogo em 
Palmeiras x Atlético-MG 

Oreie a rainha: do hospital, Pelé 
vibra com golaço de Marta 

O julgamento do STF que 
ameaça o 'acordo de paz! E 

Teoria e prática 

[e] Walcyr Carrasco 

De Enzo Ferrari a Hamilton: 7 
bons documentários sobre F1 

Brasileiros nas pistas e bastidores são 
temas de filmes que prometem entreter 
os fãs de automobilismo 

Emmy consolida 2021 como o 
ano das mulheres na direção 

Entidade pede volta imediata dos 
shows com público vacinado 

Onde assistir aos principais 
vencedores da premiação 

Política 
Adireita pede socorro na CPI ) 

Jeff Daniels expõe lado 
decadente da América na 
série 

(3) Isabela Boscov 

Coromavirus 
Estudo sobre proteção da 

Coronavac em Manaus traz 
primeiros resultados 

Amórica do Sul 
Chile abre fronteiras para 

viajantes, mas ainda exige 

quarentena 

LIVROS 

| 
Livro examina relação do escritor 
Machado de Assis com as leis 

Em 'O Código de Machado de Assis; o 
advogado e jornalista Miguel Matos 
arrisca uma sentença sobre Capitu 

Primeira edição de 'Frankenstein' 
é leiloada por US$ 1,17 milhão 

Livro resgata a história de uma 
grande mulher injustiçada 

Confira os livros que lideram a 
lista de VEJA nesta semana 

m 
É Futuro presidente não pode 

ser corrupto, desonesto ou 
i > ignorante 

a] MP Eleitoral está de olho em 
campanhas de 2022 
antecipadas 

f j Sergio Moro volta ao Brasil 
IF, para decidir destino político 

O cálculo político do PT 
desconsidera a memória da 

do corrupção - 

Movimento antivacina se torna grave 

No Brasil, felizmen 
irracional, cada vez mais fc 

Carta ao Leitor 

Amarelas On Air: novo programa 
de VEJA reforça estratégia de 
alto padrão no ambiente digital 

Clima 
Nunca antes neste planeta: 

E! o recorde de calor no verão 
& do Hemisfério Norte 

ameaça no cont 
da 

Sem consenso, partidos de 
oposição buscam acordo por 
candidato único da terceira via 

Trabalho 
Mercado de ases da 

tecnologia da informação 
fervilha no Brasil 

ção que provocam e: 

[o] [=] da Covid-1 9 no mundo 
omportamento 

Brasil 

Os policiais que usam o aparato 
do Estado para lucrar com vídeos 
publicados na internet 

Arte 
Giorgio Morandi, mestre da 
natureza-morta moderna, 
ganha mostra no país 

JHSF 

Indícios na CPI apontam para 
crime de responsabilidade, 
afirma Omar Aziz 

Presidente de comissão do Senado acusa 
o governo de ter cometido erros graves 
na crise da Covid-19 

O apresentador conta por que trc 
diz que políticos têm de xergar 0: 

Paulo Câmara: Tirar Bolsonaro. 
do poder é o que vai nos unir em 
2022" 

O governador defende a foi 
uma frente e diz que Lui 
melhores condições para li 
oposição 

ção de 
temas 

( VÍDEOS E PODCAST 

As articulações nos partidos pela terceira 
via 

VEJA VEJA SÃO PAULO 

Em pauta 

Sebastião Salgado fala sobre novo livro e 
critica o governo Bolsonaro 

'Ameaça à democracia tem de nos unir 
acima de ideologias”, diz Luciano Huck 

dência pelo lugar de Faustão 
mas do povo 

Ninguém aguenta mais; diz 
Gilberto Kassab sobre tensão 
política no país 

O presi do PSD tenta conquistar 

terceira via e critica o presidente 

Podcast: Thomas Traumarm 

O que as oposições vão fazer com as 
novas manifestações contra Bolsonaro? 

Abril.com 

VEJARIO SUPERINTERESSANTE 

igla, aposta na 

VOCÊS/A 

Em pauta 

Entrevista: Eduardo Cunha prepara seu 
retorno 

VEJA SAÚDE 

APENASRS 0,50/DIA 

VER OFERTAS 

A PARTIR DE R$ 8,90/MÊS 

VER OFERTAS 

APARTIR D 

VER OFERTAS 

R DE R$ B90/MÊS 

VER OFERTAS 

A PARTIR DE R$ B90/MÊS 

VER OFERTAS 

4 PARTIR DE R$ BO0/MÊS 

VER OFERTAS 

Leia também no BI Go! 


