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Vacinaçãodeidososacima
de80anosterádrive-thru

DonaTercília Martins, 90 anos,
não espera a hora de se vacinar.
“É uma esperança de melhora
para todos nós”, diz, emociona-
da, a moradora do Guará 2. In-
fectologistas alertam para os
cuidados, tanto dos que irão se
imunizar, quanto dos acompan-
hantes. É obrigatório o uso de
máscara e o distanciamento so-
cial. Secretaria de Saúde garante
que não faltará vacina para esse
primeiro grupo. Confira os lo-
cais de vacinação.

IInntteerr,, llííddeerr ee
rreeccoorrddiissttaa
ddee vviittóórriiaass
Com vitória sobre o
Bragantino (2x1), time
de Abel Bragamantém
a ponta. Já o Galo
venceu o Fortaleza
(2 x 0) e dorme na
vice-liderança

PÁGINA 12

CONGRESSO/DEMliberabancadaeBolsonaroganha forçanaseleições
PÁGINAS 2, 3 E 4

Isolamento social, provocado pela
pandemia, favorece consumo de

plataformas de áudio destinadas ao
entretenimento. CAPA

Na onda do podcast

Anoletivode
escolaprivada
começahoje

Pelomenos50% dos
estabelecimentosparticularesdoDF
retomam asaulaspresenciais, com
rígidoprotocoloparaalunose
professores.Oensinoon-line
tambémcontinua.PÁGINA14

PPÁÁGGIINNAASS 55 EE 1133

✔ Faltade leitos e índices de isolamentobaixosprovocamavançoda covid-19nopaís

Caminhoneiros
deixamgoverno

emalerta
Associaçõesmantiveram a paralisação
para hoje. Estimativa do Conselho

Nacional deTransportadores de Cargas
(CNTRC) é de que omovimento atinja
pelomenos 22 estados. PÁGINA 4

Ex-diretordoBCcobra
mudançanosjuros

ComajudadoExércitodosEUA,
pesquisadoresdesenvolvem
programaparaevitar sacolejos
dentrodeaviões.PÁGINA 11

Menos turbulência
durantevoos

Manifestantes tomaramas ruasdas
principais cidades russasparapedira

liberdadedooposicionista
AlexeiNavalny. PÁGINA 10

Putinmandaprender
4milpessoas

Mesmopreocupadocomodescontrole
da inflação, oeconomistaTonyVolpon
prevêcrescimentodoPIBeste ano, seo
país tiver vacinaçãoemmassa. PÁGINA 6

Distritaisdefinem
pautasprioritárias

LeideOcupaçãodoSoloePlanoDiretor
deOrdenamentoTerritorial serão

destaquesnasdiscussões.Ano legislativo
começaamanhã.PÁGINA 15

ABSTENÇÃORECORDE/Enemdigital superou oEnem impresso emnúmero de
faltosos. Segundoo Inep, 68,1%não compareceramàs provas, preocupados como
novo coronavírus. Nopróximodomingo, o exame terá a segunda etapa.PÁGINA 14

Turismoregional
comsegurança
CidadedeGoiás é umdos

municípios perto deBrasília cheios
de história para contar. PÁGINA 17
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