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Bolsonaro acena com 
reajuste para servidores 

Reforço da 
vacina para 
todos acima 
de 18 anos

No dia em que o Brasil superou os EUA na 
taxa de imunização completa da população — 
59,75% dos brasileiros contra 57,62% dos ame-
ricanos —, o Ministério da Saúde anunciou 
mudanças na campanha de vacinação. A partir 
de agora, a terceira dose será aplicada em to-
da a população adulta, independentemente da 
marca do fármaco recebido. A aplicação deverá 
ocorrer cinco meses após a segunda dose. Quem 
recebeu Janssen, deverá tomar a D2 e também 
o reforço. A Secretaria de Saúde do GDF aguar-
da novas remessas de imunizantes para iniciar 
a nova fase do reforço na capital.  Páginas 5 e 15

Tite manda a campo 
ataque de garotos no 0 x 0 
pelas Eliminatórias e tira 

os donos da casa do sério. 
Otamendi dá cotovelada 
em Raphinha e brasileiro 

leva cinco pontos no 
queixo. As duas seleções 

fecham o ano classificadas 
para a Copa do Catar.

Página 20

Cantora Mônica Salmaso leva o 
cancioneiro do campo para as 

plataformas digitais com projeto 
Caipira Online, que reúne cantigas 

do universo rural e a participação de 
artistas convidados. Página 22

o Pm agiota que 
colecionava Porsches

O sargento Ronie Peter Fernandes da Silva foi preso ontem, acusado de chefiar 
um esquema milionário de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro, que 
funcionava há, pelo menos, 15 anos, segundo o delegado Fernando Cocito 
(DRF), responsável pelo caso. Três carros e R$ 40 mil foram apreendidos com 
o PM e o irmão, Tiago Fernandes da Silva que também foi detido. Página 16

Argentina 
segura Brasil 

na base da 
pancanda
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minervino Júnior/CB/D.a.Press

minervino Júnior/CB/D.a.Press

Délio Lins e Silva Junior, Thaís Riedel Guilherme Campelo Renata Amaral Evandro Pertence

Numa edição especial do programa CB.Poder — parceria do Correio Braziliense e da TV Brasília —, os cinco candidatos à presidência da 
Ordem dos Advogados do Brasil seccional do Distrito Federal (OAB-DF) falaram sobre seus planos para a instituição. Temas como a gestão 
financeira da entidade, as ações realizadas para a categoria no período da pandemia de covid-19, alinhamentos políticos e o futuro dos 
profissionais do direito dominaram as entrevistas. As eleições serão no próximo domingo, por meio de plataforma on-line. Página 13 e 14

Cinco candidatos e 
os rumos da OAB-DF

Fotos: minervino Júnior/CB/D.a.Press

No Bahrein, onde cumpre mais uma etapa da via-
gem ao Oriente Médio, o presidente  afirmou, ontem, 
que dará aumento ao funcionalismo público em 2022 
se o Senado aprovar a PEC dos Precatórios. O chefe 
do Executivo disse que discutiu o tema com o ministro 

da Economia, Paulo Guedes.  “A inflação chegou a dois 
dígitos (...).  Passando a PEC, tem de ter um pequeno 
espaço para dar algum reajuste”, argumentou Bolso-
naro. A menos de um ano das eleições, a medida é 
considerada eleitoreira por especialistas, quem veem 

poucas condições de a promessa ser cumprida. “Essas 
medidas sinalizam para o populismo fiscal às vésperas 
do ano eleitoral”, avalia Gil Castello Branco, secretá-
rio-geral da Associação Contas Abertas. Senadores que 
estão debruçados sobre a PEC  estão cautelosos. Líder 

do governo no Senado, Fernando Bezerra avalia que o 
Planalto pode conceder  aumento aos servidores pú-
blicos, mas indicou que as “prioridades” serão discu-
tidas no Orçamento. Hoje, o governo federal inicia o 
pagamento do novo programa social, o Auxílio Brasil.  
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Ana Maria Campos
Presidência da oaB-DF é trampolim 
para carreira política no DF. Página 15 

Luiz Carlos Azedo
no oriente, Bolsonaro agrada seu 

eleitor com temas polêmicos. Página 3 

Denise Rothenburg
Fiscal x social: a briga política se 
acirra perto da eleição. Página 4 

Samanta Sallum
Parceria fará do prédio do touring 
um museu de tecnologia. Página 17 

Amauri Segalla 
Bolsa vê derretimento de ações de 
gigantes do varejo do país. Página 8

taiwan marca cúpula  
entre Xi e Biden

na primeira reunião virtual dos líderes das duas 
maiores potências do planeta, chinês aconselha 

americano a não brincar com fogo, ao citar apoio 
dos eua pela independência da ilha capitalista.  
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BC indica recuo do PIB
 Prévia do IBC-Br apontou retração de 

0,27% em setembro e 0,14% no 3º semestre, 
em comparação aos mesmos períodos 

anteriores. Dados apontariam para uma 
recessão técnica na economia. Página 7

Choveu, caiu /   A queda de uma árvore danificou dois carros, ontem, na 
104 Norte. Não havia ninguém nos veículos na hora do incidente Página 15


