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JoséLuisVásquezChogue, Selk’namchileno,naprimeira vezemquevisitoua terrados seusancestrais; comunidadequer reconhecimentodoChile MundoA13

INDÍGENAS DA TERRADO FOGO BUSCAMPROVARQUE ETNIA NÃO FOI EXTINTA
Marcio Pimenta/Folhapress

Terceira via quer se
‘desbolsonarizar’,
mas vê entraves
Afiliaçãode JairBolsona-
ro aoPL e a provável can-
didatura de Sergio Moro
levaram partidos que de-
fendematerceiraviaaten-
tarpromoverexpurgosde
bolsonaristas. No entan-
to, os cenários regionais
falam mais alto, e bolso-
naristasdessassiglas têm
resistido a sair. Poder A8

Ilustrada C7
Mila Moreira,
uma das primeiras
modelos a virar atriz,
morre aos 75 no Rio

União superavalia
valor da Eletrobras,
apontam empresas
Os maiores geradores e
principais consumidores
de energia se queixamao
governo de que o mode-
lo de privatização da Ele-
trobrasusadadosde2019,
pré-crisehídrica,queper-
mitiriamàUnião receber
entreR$10bilhõeseR$20
bilhões a mais do que no
cenário atual. MercadoA14

Corte impõe pena à ex-lí-
dercivilSuuKyi—deposta
porgolpe—sobacusação
deincitardissidênciaevi-
olar regrasanti-Covid.A11

Suu Kyi é condenada a
dois anos emMianmar

MilaMoreiraemSãoPaulo,
em 2012 Zanone Fraissat/Folhapress

Esporte B9
Hulk, artilheiro do
Atlético-MG, supera
números de craque
do último Brasileiro

Commorte damãe, criança é
vítima oculta de feminicídio
Alice,11,eLucas,10,presenciaramJosileneFerreiradeAra-
újosermortapelomaridoem2016.Órfãosdamãeecom
pai preso, os irmãos são vítimas ocultas do feminicídio,
apesardenãoconstarememestatísticas. CotidianoB6eB7

Jornalistasmulheres recebem o
dobro de ataques no Twitter A10

GÊNERO: FEMININO

RosaWeber cede e libera
verba de emendade relator
Ministra cita resolução para publicar nomes de beneficiários e amplia prazo

A ministra Rosa Weber li-
berou a execução das cha-
madas emendas de relator,
quehaviasidosuspensape-
lo Supremo Tribunal Fede-
ral. Além disso, amagistra-
da esticou de 30para 90di-
asoprazoparaoCongresso
informaronomedosparla-
mentaresbeneficiadoscom
averbanesteanoeem2020.

O desbloqueio é imedia-
to, embora precise passar
por julgamentodosdemais
integrantes da corte, ainda
sem data. A determinação
do STF seguiu decisão da
própria Rosa Weber, em 5
de novembro, e paralisou a
execuçãodeR$9bilhõesem
emendas,dototaldeR$16,8
bilhõesprevistoparaoano.

Naocasião,aministracon-
siderouquefaltavatranspa-
rênciaaoprocesso,possibili-
tandoaorelatormanter“um
grupoprivilegiadodeparla-
mentaresquepoderádesti-
nar volumemaiorde recur-
sos a suas bases eleitorais”.
É o toma lá da cá que Jair

Bolsonarocriticouemcam-
panhaeadotounogoverno.

Comasemendas,oExecu-
tivoangariaapoioaprojetos.
Nadecisãodeontem,Ro-

saWeberentendeuqueare-
solução do Congresso para
darmaiorpublicidadeàexe-
cução das verbas daqui pa-
rafrentepermiteretomaros
repasses.Aidoneidadedes-
sas medidas, porém, ainda
precisaserprovada. PoderA4*Variação em relação a 14 dias

Ilustrada C1
Segunda parte da
trilogia do horror
de Jatahymistura
Macbeth e Bolsonaro

Guia C8
Capital paulista
ganha casas de
chefs consagrados
de Alagoas e Paraíba

ATMOSFERA
São Paulo hoje
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Saiba mais na página A9

Assista ao vivo em
folha.com/somosplurais

EVENTO GRATUITO

Como tornar a acessibilidade uma causa
cotidiana?Debate 1

Debate 2
Cases de sucesso: cultura, educação e
comunicação
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Saúde causa
apagão de
dados sobre
casos de Covid
Porumamudançano sis-
tema de registro do Mi-
nistério da Saúde, o país
vêumapagãodecasos le-
vessintomáticosdeCovid
desdesetembro.Afaltade
dadospodeafetarestraté-
giascontraavarianteômi-
cron e dificulta a tomada
dedecisãosobrecancelar
grandes eventos. SaúdeB1

João P. Coutinho
É a ideologia,
estúpido!
Quando a direita radical
marchacontraasvacinas
e contra as medidas de
confinamento,elanãoes-
tápreocupadacomaliber-
dadeindividual.Éapenas
arecusatotaldamoderni-
dadeedosseus frutosde-
cadentes. Ilustrada C7

Superbactérias em
hospitais triplicam
durante pandemia B2

Barroso cobra
governo sobre
passaporte
da vacina
O ministro Luís Roberto
Barroso,doSTF,deu48ho-
rasparaogovernofederal
explicarporquenãoéexi-
gido comprovante de va-
cinaçãoparapessoasque
desembarcam no Brasil
pela via aérea. O magis-
tradomencionou pedido
daAnvisaecitou“inércia”
do Executivo em atuali-
zaraportariaquetratado
ingressonopaís. SaúdeB1

A pandemia em 6.dez
Dados das 20h

POPULAÇÃO VACINADA

No Brasil

77,0%Ao menos uma dose
(dose única ou 1ª dose)

64,3%1º ciclo vacinal completo
(dose única ou 2ª dose)

8,4%Dose de reforço

ESTÁGIO DA DOENÇA

Óbitos
Média móvel

194 -6,7%*

Em 24 h
115

Total
615.789

Casos +3,9%*(desacelerado)


