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Cultura

Libertadores

De olho em Tóquio

Depois de ficar um tempo longe das
redes sociais, Luísa Sonza lança Doce
22, seu segundo álbum, misturando
diferentes estilos musicais. PÁGINA 21

O FAC Brasília investirá
R$ 53,64 milhões este ano, o que
beneficiará ao menos 802 projetos,
um valor recorde. PÁGINA 22

Torcedores correm para cumprir
exigências — vacina ou teste PCR
— para comprar ingresso e ver o
Flamengo no Mané. PÁGINA 20

Abertura das Olimpíadas será na
sexta, mas Brasil estreia amanhã
com Marta e companhia enfrentando
a China no futebol. PÁGINA 20

Sam Robles/CBF

O universo de Luísa

Felipe Gomes/Divulgação

DFampliarávacinaçãopara
37anos,semagendamento
A chegada de 132 mil doses, prevista para quinta-feira, permitirá
o avanço no calendário de imunização por idade, a partir da próxima semana. Do total da nova remessa, 92.323 serão destinadas
para as pessoas com 37 a 49 anos. A decisão de suspender o agen-

damento para esse público ocorre após a plataforma da Secretaria de Saúde apresentar instabilidade durante a marcação para as
faixas etárias de 40 a 49 anos, na última sexta-feira. Em coletiva
no Palácio do Buriti, o chefe da Casa Civil do GDF, Gustavo Rocha,

disse que, quando os imunizantes chegarem, será informada a
data de início da vacinação. O Correio apurou que a intenção do
governo local é vacinar uma idade por dia, a fim de evitar aglomeração nas unidades de saúde e nos postos drive-thru.

Anvisa permite teste com três doses da AstraZeneca
● Professores terão o reforço

da imunização antecipado

● 2ªdosedavacinadeRNA

pode combater outros vírus

● Avanço da variante Delta

derruba bolsas pelo mundo

PÁGINAS 6, 7, 12 E 15

Bolsonarodiz
quedevevetar
fundoeleitoral
deR$5,7bi

Ana Maria Campos
Secretaria de Cultura fica sem
resposta sobre envio de acervo
da Palmares. PÁGINA 14

Samanta Sallum
Pandemia acelerou a
busca por profissionais de
tecnologia. PÁGINA 17

Em entrevista a TV estatal,
presidente afirmou que o valor é
exorbitante. Parlamentares
recorreram ao Supremo Tribunal
Federal, por meio de um mandado
de segurança, para anular a votação
no Congresso que triplicou o valor
do fundo eleitoral em 2022. PÁGINA 2

Denise Rothenburg
Ministro Nunes Marques
pode embolar recesso com
fundo eleitoral. PÁGINA 5

Luiz Carlos Azedo

Brasília entre guaribas,
onças e insignificantes

Em guerra interna, parte do
PSDB tenta esvaziar nome de
Doria ao Planalto. PÁGINA 4

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro
e o senador Omar Aziz trocam
ataques verbais com metáforas
amazônicas, o vice-presidente da
Câmara, chamado de “insignificante”
pelo chefe do Executivo, pediu
cópia dos 130 pedidos de
impeachment. PÁGINAS 2 A 4

Haiti empossa
governo de
transição
Quase duas semanas
após morte do presidente
Jovenel Moïse, o premiê
interino Claude Joseph
renuncia hoje e cede lugar
ao médico Ariel Henry.
PÁGINA 9

Museu

em debate
GDF relança edital para
selecionar projeto para o
Museu da Bíblia.
Processo estava suspenso
por ordem judicial.

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

GDFtem23concursos
públicosautorizados
Em entrevista ao CB.Poder, o secretário
de Economia, André Clemente, disse que
há vagas em diversas áreas. Ele destacou,
ainda, diversas medidas para estimular o
setor produtivo na capital. PÁGINA 13
● O entrevistado de hoje, às 13h20,
é o secretário de Segurança, Júlio
Danilo. O programa é uma parceria do
Correio Braziliense e da TV Brasília.

PÁGINA 17

Drogas
Cresce a apreensão nas
rodovias que cortam o DF
PÁGINA 16

Solidariedade
Saiba como ajudar quem
vive nas ruas da capital
PÁGINA 18
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