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Acerca demedidadeBol-
sonaro contra a ômicron

Sobreaprovaçãodocasa-
mento gaynaquele país.
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fev.03 - Meirelles
mantém a escalada sob
Arminio Fraga para
conter a inflação
pós-campanha eleitoral

out.14 a jul.15
Alexandre Tombini eleva

taxa diante de alta do
câmbio com

instabilidade política

mar. a set.20
Pandemia leva
Campos Neto a
reduzir Selic à
mínima
histórica
de 2%

Comprados com emendas,
itens antisseca definham
Ogovernomantémemes-
toquedezenasdecisternas,
caixas-d’água,tratoreseou-
tros itens comprados com
recursosdeemendasparla-
mentares, centrodapolíti-
ca do chamado tomá lá dá
cá—criticadopor Jair Bol-
sonaroem2018,masdepois
consolidadoemsuagestão.

Váriosequipamentossão
mantidos amontoados em
depósitos da Codevasf em
Petrolina (PE), a713kmdo
Recife, e já dão sinais de
desgaste. Moradores sus-
peitamqueosprodutoses-
tejamsendoguardadospa-
radistribuiçãonoanoelei-
toral de 2022. Poder A4 eA5

*Variação em relação a 14 dias

IPO faz do Nubankmaior banco
da AL em valor demercado A19

Exército tentou
driblar decisão do
STF sobre armas
Documentosapontamque
oExército tentou inviabi-
lizar o julgamento do Su-
premo sobre a revogação
de três portarias de abril
de2020queaumentavam
ocontroleerastreamento
dearmas.Procurado,oco-
mandodacorporaçãonão
semanifestou. CotidianoB3

Doria afirma que
São Paulo adotará
passaporte vacinal
O governador João Doria
(PSDB) afirmou que, se o
governofederalnãoaderir
ao passaporte vacinal até
dia 15, passará a exigir o
documentoapartirdessa
datanoestado.Amedida
valerá a quem entrar por
qualquervia,terrestre,aé-
rea oumarítima. SaúdeB2

Cida Bento
Juntar forças para
mudar o rumo
Nãofaltamdispositivosle-
gaiseorçamentáriospara
programasquefortaleçam
açõesafirmativasemtoda
aeducaçãobásica.Maste-
mosdezelarporeles,pro-
duzir subsídios conceitu-
ais e metodológicos para
asociedadecivilrealizaro
controlesocial. MercadoA22

Ilustrada C1
Spielberg atualiza
‘West Side Story’ e
declara que omundo
hoje precisa de amor

Esporte B7
Para não cair à Série
B, Grêmio precisa
vencer Atlético-MG e
torcer por tropeços

BCeleva juro em1,5
pontopara9,25%,
maior taxa em4anos
Escalada inédita desde 2002 para frear a inflação deverá
prosseguir em fevereiro para 10,75% ao ano, indica comitê

OComitêdePolíticaMone-
tária do Banco Central vol-
touontemaelevarataxabá-
sicadejuros—asétimaalta
seguida,de1,5ponto—para
9,25%aoano.Éomaiorpa-
tamardesde junhode2017.
Emcomunicado,oCopom

indicou que tornará a au-
mentar a taxa, para 10,75%,
na reuniãode fevereiro.

A escalada atual, quepar-
tiu de 2% de juros emmar-
ço,éamaisagressivadesde
2002eproduziráamaiordi-
ferençaentretaxainicialefi-
naldesdeacriaçãodosiste-
mademetas para inflação,
em 1999. Com o choque, o
BC quer inibir o crédito e
com isso frear o avanço in-
flacionáriovistodesde2020.

Mesmoassim, nos 12me-
sesatéoutubroospreçosao
consumidorsaltaram10,7%.
A alta da chamada Selic

muda a correção da pou-
pança, do FGTS e de finan-
ciamentos. MercadoA13

Senado aprova conta em
dólar para pessoa física, e
texto vai a sanção A18

Pfizer neutraliza
ômicron com 3
doses, diz empresa
SaúdeB1

OCongressopromulgouon-
temaPECdosPrecatórios,
ouPECdoCalote,quedeve
dar fôlego ao governo para
pagaroAuxílioBrasil deao
menos R$ 400 a 17milhões
defamíliasatéofimde2022.

A medida, após acordo
para fatiar a proposta de
emendaàConstituição,abre
R$62,2bilhõesnoOrçamen-
to para despesas em 2022.
OutraPECaservotadapode
liberarmaisR$48,6bilhões.

Às custas do adiamento
do pagamento de dívidas
dogoverno,averbaviabiliza
o programa que Jair Bolso-
naro usará de bandeira em
sua campanha à reeleição
noanoquevem. MercadoA15

Senado promulga PEC dos Precatórios

De Caraíva a Nova York,
brasileirosmatam a
saudade de viajar p. 1

+ Cruzeiros voltam com
protocolos após infecções
emnavios p. 5 a p.7 p. 5

+ Hotéis oferecem
‘detox urbano’ a 3 horas
deManaus p. 15 p. 15

Guia C7
Livrarias de rua
paulistanas viram
centros culturais
com cafés e oficinas

Turistas cruzamo rio Caraívapara chegar à vila demesmonome, naBahia EduardoKnapp/Folhapress

Olaf Scholz assume
na Alemanha e
encerra eraMerkel
MundoA11

A pandemia em 8.dez
Dados das 20h

POPULAÇÃO VACINADA

No Brasil

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

64,8%1º ciclo vacinal completo
(dose única ou 2ª dose)

9,0%Dose de reforço

ESTÁGIO DA DOENÇA

Óbitos
Média móvel

183 -15,8 %*

Em 24 h
231

Total
616.298

Casos -7,4%*(desacelerado)


