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Celebrações acontecem hoje nas principais
metrópoles do planeta para marcar o Dia V. A
vitória contra o vírus SARS-COV-2, causador
da pandemia de Covid-19, será lembrada em
Nova York, onde o Empire State será ilumi-
nado com luzes verdes. No Rio de Janeiro, o
Cristo Redentor também poderá ser admira-
do com projeções de imagens na cor da espe-
rança. O objetivo é marcar não apenas a velo-
cidade recorde com que se encontrou a cura,

mas a determinação de que outras pandemi-
as sejam enfrentadas de forma global e sob a
orientação da Organização Mundial da Saú-
de (OMS). Em Brasília, representantes dos
três Poderes e da sociedade civil homenagea-
rão as vítimas do surto virótico no país com
um tributo no Memorial aos Mortos da Co-
vid-19 e repetirão um dos rituais mais emoci-
onantes daqueles tempos, aplaudindo os pro-
fissionais da saúde. O maior desafio da saúde

global do século foi vencido em julho de
2021, quando a maioria da população mundi-
al recebeu as doses de uma das cinco vacinas
aprovadas contra o coronavírus. A união de
cientistas, da indústria farmacêutica e de go-
vernos resultou no retorno de bilhões de indi-
víduos à vida cotidiana, com rotinas próxi-
mas às que usufruíam antes da emergência
que foi detectada oficialmente em Wuhan,
na China, no início de 2020. (Eduardo Graça)

Planeta celebra o Dia V e
nova era de prosperidade

COVID-19

Vitória contra pandemia tem tributos a vítimas em metrópoles de todo o mundo

Filme que conta como a cultura brasileira
floresceu após o fim da guerra ideológica
e da pandemia leva o maior prêmio do
cinema mundial. (Fátima Sá)

E o Oscar vai para... filme
brasileiro sobre a cultura

Brasil completa um ano sem notícias falsas
no universo digital. Há cinco anos, elas eram
peça importante no xadrez do poder, disse-
minadas por vários políticos. (Thiago Prado)

Fake news
desaparecem 
de redes sociais

Número de pessoas buscando trabalho nunca
foi tão baixo. Para economistas, o Brasil tem
pleno emprego. A abertura de vagas levou à er-
radicação da pobreza. (Luciana Rodrigues)

Desemprego tem
menor taxa da
História do país 

Veículos movidos a eletricidade se tornam
uma realidade cada vez mais viável no país.
Dirigimos o primeiro carro elétrico com
preço popular ‘made in Brazil’. (Jason Vogel)

Test-drive com carro elétrico
popular e fabricado no país 

Parceria entre estado, prefeitura, ONGs e
governo federal tira moradores de rua do
Rio do relento e trata usuários que vivem
em cracolândias. (Milton Calmon Filho) 

Ruas do Rio deixam de ser 
casa para muitos moradores 

A negociação foi desbloqueada pelo gover-
no americano. A criação do novo país ocor-
re 32 anos após primeiro pacto entre pales-
tinos e israelenses. (Claudia Antunes)

Estado palestino 
é criado após 
acordo de paz 

Após manifestações antirracistas, campanha
que uniu clubes, federações e torcidas faz do
Brasil uma referência para times europeus no
combate ao preconceito. (Thales Machado) 

País abre placar
na luta contra o
racismo no futebol 

Reocupado como bairro residencial, 
oCentro do Rio é disputado por
incorporadoras especializadas em dar nova
vida a imóveis tombados. (Jason Vogel)

Preservado, Centro do Rio se
firma como polo residencial 

Opções culturais para todos os gostos e bolsos
eum roteiro efervescente de bares e
restaurantes põem o Rio no mapa das cidades
mais visitadas do mundo. (Inês Amorim) 

Roteiro carioca mostra para o
mundo o que é que a cidade tem 

País tem recorde de visitantes estrangeiros
e nacionais e comemora Fernando de
Noronha como modelo mundial de
turismo sustentável. (Marcelo Balbio) 

No mapa: Brasil comemora
número recorde de turistas 

Aprendendo com o passado, refletindo sobre o presente e fazendo uma projeção do futuro, os editores do
jornal escolheram fatos que gostariam de ver noticiados na primeira página da edição centenária do GLOBO

SONHO NOSSO / A CAPA QUE QUEREMOS NOS 100 ANOS 

Estatísticas de violência divulgadas ontem
pelo ISP mostraram que a cidade não regis-
trou casos de vítimas de balas perdidas nos
últimos cinco anos. (Gabriela Goulart)

Rio fecha ciclo de
5 anos sem casos
de balas perdidas 

Mercado da moda volta seus olhos para 
oque é feito dentro do próprio país, e
consumidoras de luxo passam a valorizar
mais as grifes brasileiras. (Marina Caruso)

Na moda, o verdadeiro luxo é
valorizar as grifes nacionais 

CARRO etc

Apresidente da República, única chefe de
Estado negra nas Américas, celebra fim do
sexismo e racismo e diz que país vai ajudar
outras nações nesse sentido.(Renata Izaal)

Sexismo e racismo deixam
de ser problemas estruturais

ela BOA VIAGEMSEGUNDO CADERNO

anos

Banhistas mergulham no mar cristalino do Arpoador,aproveitando os dias quentes de um inverno que os especialistas já batizaram de “inverão”.
Apartir de uma força-tarefa que uniu governos e moradores,o Rio conseguiu despoluir suas águas,incluindo a Baía de Guanabara.(André Sarmento)

Reino das águas claras
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