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Governadores insistem 
no passaporte da vacina

A decisão do Planalto de não pe-
dir comprovante de vacinação contra 
a covid-19 de viajantes que chegarem 
ao país, proposta pela Anvisa, causou 

mal-estar nos estados e municípios. 
Ontem, pelo menos dois governado-
res se declararam a favor da cobrança. 
Ibaneis Rocha, do Distrito Federal, fez 

um apelo público para que o governo 
federal volte atrás e adote a medida, 
enquanto João Doria anunciou que se 
a exigência não for instituída no país 

até a quarta-feira (15), São Paulo pas-
sará a fazer a cobrança nos aeropor-
tos internacionais do estado, que re-
cebem dois terços dos voos vindos do 

exterior. Na prática, porém, Doria não 
teria como colocar a determinação em 
prática, uma vez que esses aeroportos 
estão sob legislação federal.  

Turma do STF 
livra Cabral de 

condenação
Ministros consideram que o juiz Bretas 

não era competente para julgar o 
ex-governador na Operação Fratura 
Exposta e anulam pena de 14 anos 
e 7 meses de prisão. Decisão pode 

abrir precedente para derrubar outras 
sentenças. Somadas, punições a Sérgio 

Cabral chegam a 399 anos. PÁGINA 5

O novo chanceler alemão, Olaf Scholz, 
tomou posse ontem e ganhou um 

conselho da antecessora: “Trabalhe 
pelo bem da nação”. PÁGINA 9

PÁGINA 7

Única mulher a se lançar ao Planalto até 
agora, senadora do MDB faz críticas ao 
governo Bolsonaro. Parlamentar atacou 

os “outsiders” da política. PÁGINA 2

Scholz recebe cargo 
das mãos de Merkel

Pré-candidata, Tebet
rechaça “aventureiros”

BC sobe Selic para 9,25% 
e já sinaliza nova alta
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Minervino Júnior/CB

Jéssica Eufrásio

Distritais terão maratona 
para votar projetos.

PÁGINA 16 

Denise Rothenburg

PEC é teste de confiança 
no Congresso Nacional. 

PÁGINA 5 

Samanta Sallum

Ibaneis exalta atuações 
do empresariado do DF. 

PÁGINA 16 

Amauri Segalla

Inflação e juros em alta 
derrubam varejo no país. 

PÁGINA 8 

Caixa libera o 

Auxílio Brasil

Visões para um 

novo Brasil

Agonia do Grêmio para 
fugir da Série B marca a 

rodada final do Brasileiro

Centauri b, o 
planeta gigante que 

desafiou a ciência 

PÁGINA 18

PÁGINA 12

Novo programa social do governo, 
no valor de R$ 400, começa a ser 

pago nesta sexta-feira. Calendário 
segue tabela do extinto Bolsa Família. 

PÁGINA 7

O Correio Debate traz o seminário 
Desafios 2022: Para onde vai o Brasil, 
hoje, entre 14h30 e 18h30, no site e 

nas redes sociais do Correio. 
PÁGINA 8

PÁGINA 6

A tristeza de Anita

Consolada por familiares e amigos, Anita 
Ribeiro chorava a morte da filha Drielle 

Ribeiro, 34 anos. E dava outra notícia 
devastadora: “Ele não matou só ela! Matou 
uma criança também, minha filha estava 

grávida de um mês”, disse a idosa. A Polícia 
Civil espera o resultado da autopsia para 
confirmar a gravidez. Drielle foi morta 

com 59 facadas pelo companheiro 
Juvenilton da Costa, que se entregou e 

confessou o crime. Especialistas da UnB 
analisam, em artigo, as causas da barbárie 

do feminicídio. PÁGINA 13 

Reprodução Reprodução

Longa-metragem filmado na tradicional avenida do Plano Piloto, 
Acaso vai disputar a Mostra Competitiva Oficial e a Mostra 
Brasília. Artistas profissionais e amadores estão no filme de Luis 
Jungmann Girafa, no terceiro dia do Festival. PÁGINA 20

A W3 entra em cartaz

AFP

Carlos Vieira/CB/D.A Press

Luis Jugmann Girafas/Divulgação ESO/Janson et al
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Xô, 
estresse

Em busca do 
bem-estar

Para tratar ansiedade 
e depressão, práticas 
alternativas, como o 
yoga, trazem melhor 

qualidade de vida, 
garante a professora 

Marília Melo.

PÁGINA 17

Em defesa da 
vida de mulheres

Secretária de Justiça e 
Cidadania, Marcela Passamani 
disse ao CB.Poder que é preciso 

dar suporte às mulheres 
para que vençam os ciclos 
de violência, e os crimes de 
feminicídio sejam evitados. 

PÁGINA 14


