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Livro organizado pelo Grupo
Aconchego traz histórias de pais
que escolheram adotar crianças
mais velhas ou com algum tipo de
deficiência. Relatos como o do
casal Fátima e José Guilherme
(foto), que acolheu três crianças
que estavam em abrigos. A obra
sobre a adoção tardia já está à
venda pela internet. PÁGINA 17

Umbrella pode se tornar a
primeira produção do Brasil
a ganhar indicação para
“Melhor curta-metragem” .
Filme aborda a história de
Joseph, menino que vive em
orfanato e sonha em ter um
guarda-chuva amarelo”.
PÁGINA 20
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Celebração
no CCBB

ENERGIA ECOLÓGICA

Especial sobre a
história do rock no
Brasil vai estrear
em Brasília.
Shows terão
público limitado,
distanciamento e
prevenção ao
coronavírus

Coreanos usam
técnica genética
para transformar
açúcares do
papelão em
combustível.
Além de
econômico,
processo é
sustentável.

CAPITAL S/A, PÁGINA 14

PÁGINA 11

Stratostorm/Divulgação

Stratostorm/Divulgação

Produçãodavacinarussa
começaestasemananoDF
Imunizante que já está sendo aplicado por
países como Rússia e Argentina, o Sputnik V
terá sua fabricação no Brasil iniciada na
p r ó x i m a se x ta - f ei ra , p e l a far ma cê u ti c a
União Química, em Santa Maria, no Distrito

✔
✔

Federal. As primeiras produções serão exportadas, mas assim que a vacina obtiver autorização da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), as doses ficarão com os
brasileiros. Diretor de Negócios Internacio-

nais da União Química, Rogério Rosso explicou que a empresa submeteu o dossiê sobre
o medicamento à Anvisa, que analisa o pedido de testes da fase 3 da Sputnik V. “Nossa
p r i o r i d a de é o Bra s i l . Po r é m , e n q u a n t o

aguardamos aprovação dos testes clínicos,
vamos produzir doses para mercados e países que aprovaram a vacina. Estamos indo
hoje (ontem) à Rússia para validação dos
processos industriais”, explica Rosso.

Restrição orçamentária pode atrasar compra da CoronaVac; SP mantém vacinação
Oito meses depois, Pazuello volta ao Amazonas: mortes pela covid e caos nas UTIs
PÁGINAS 5 E 14

Construção civil
deve criar mais
200 mil vagas

Glenio Dettmar/Divulgação

Apesar da crise provocada pela pandemia, o
setor manteve-se em atividade e foi o que
mais ofereceu empregos no ano passado.
Aquecimento do mercado imobiliário deve
acelerar a produção e as contratações em
2021.Trabalhadores com menos qualificação
serão os mais beneficiados. PÁGINA 6

SEU BOLSO
Comece o ano sem dívidas
É possível renegociar com os credores, pagar
menos juros e aumentar o prazo dos
pagamentos. Especialistas ensinam como
começar 2021 com mais tranquilidade.
PÁGINA 7

Um novo olhar

para a luz

Com alto potencial para a produção fotovoltaica, principalmente pelas características geográficas da região central, o DF ainda utiliza pouco a energia gerada pelo Sol.
Há projetos para a ampliação em 2021, mas especialistas defendem maior incentivo
ao setor. A empresária Laura Oliveira montou uma miniusina numa chácara no Lago Sul e a fonte sustentável abastece sua rede de restaurantes. “Você tem economia
financeira, gerando energia limpa e renovável para seu negócio”, diz Laura. PÁGINA 13

O imprevisível Brasileirão
Ainda com boa vantagem na ponta, o São Paulo
tropeçou na rodada (perdeu para o Santos) e viu
o Inter, segundo colocado, vencer e reduzir a
vantagem. Hoje pode ser a vez do Atlético-MG
(3º) se aproximar. No Flamengo (4º), a crise se
agravou com a derrota para o Ceará (foto).
Alexandre Brum/Enquadrar/Estadão Conteudo

PÁGINA 12

CB.Poder
Secretário de Segurança
Pública do DF, Anderson
Torres é o convidado de
hoje do programa,
parceria do Correio e da
TV Brasília. A entrevista
começa às 13h20.
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Asdificuldadesdo
orçamentodacrise
Com 93,7% dos recursos presos a despesas
obrigatórias, governo terá que fazer
malabarismos para investir sem furar o
teto de gastos em 2021. PÁGINA 2

Uma semana decisiva
para Donald Trump
Câmara dos Deputados dos Estados
Unidos deve votar pedido de impeachment
do magnata republicano amanhã, mas
Senado pode atrasar o processo para não
prejudicar Joe Biden. Vice-presidente,
Mike Pence, estaria aberto à invocação da
25ª Emenda. PÁGINA 10

