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Faetec é a próxima bola da
vez das operações do MP-RJ
MAGNAVITA PÁGINA 3

Agência Brasil

Defesa do Rio na
agenda de Fux com
Castro e Ceciliano
O presidente da Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro
(Alerj), deputado André Ceciliano (PT), e o governador em
exercício, Cláudio Castro, se reúnem com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, hoje, para pedir
o adiamento da votação da Ação
Direta de Inconstitucionalidade

Segundo o governador em exercício, Claudio Castro, em 2017, o Rio repassou R$ 170 bilhões em impostos à União
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(ADI 4917), que questiona as
regras para a redistribuição dos
royalties do petróleo. O julgamento da ação no STF está marcado para o dia 3 de dezembro.
A mobilização conjunta
pretende evitar que o Rio de Janeiro e municípios produtores
percam R$ 57 bilhões nos próximos cinco anos.
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NANI

Breve ideia de Brasil
Bolsonaro teve uma ideia.
Ofertou-a a você, eleitor talvez
inseguro entre os possíveis destinos do seu voto. Bolsonaro criou
a chave atualizada para o voto
justo, consciente e consequente.
“Você quer reeleger um cara ou
não. Vê o que ele fez durante a
pandemia. Vê se você concorda
com as medidas que ele tomou,
se fez o que você achava que tinha que fazer ou não. E você decide o seu voto.”
É uma chave suficiente para
lançar a ambição reeleitoral e o
próprio Bolsonaro, e antes alguns prefeitos, na famosa lixeira
da história. É ainda a resposta do
eleitor a quem o abandona aos
piores riscos, se não já à vitimação perversa, à ausência inapagável de familiares. É a resposta
necessária para compensar, ao
menos no plano individual, o escapismo acovardado e vendilhão
dos apelidados de autoridades
institucionais. As figuras minúsculas incumbidas de resguardar
a população, e seu país, da sanha
louca que não os quer sob a proteção nem de incertas vacinas.
Surpreendo-me no dever de
dar a João Doria o reconhecimento da única reação adequada
ao desaforo feito ao país por Bolsonaro. “Não abrir mão” da sua
“autoridade” para cancelar uma
providência antipandemia, por
politicagem obtusa, não é ato de
autoridade. É o que disse Doria
em seu momento até agora único: “O presidente da República negar o acesso a uma vacina
aprovada pela Anvisa, em meio
a uma pandemia que já vitimou
155 mil brasileiros e deixou 5,1
milhões infectados, é criminoso”.
O Brasil não tem governo.
E é difícil saber o que lhe resta,
inclusive vergonha. Seu nome é
posto em acordo de um punhado de ditaduras contra direitos
das mulheres. O governo Trump
manda a Brasília uma comissão

EDITORIAL

A voz do povo

para acordos econômicos. Econômicos? O chefe da delegação
foi o secretário de Segurança
Nacional dos Estados Unidos. O
grupo, na verdade, veio pressionar os generais de Bolsonaro e
outros da ativa no Exército contra a China.
Pressão em especial contra a adoção do sistema 5G da
Huawei, o mais avançado em
prodígios da comunicação (os
Estados Unidos estão com anos
de atraso nesse campo). No seu
disfarce habitual, que é um suborno nunca pago por completo,
o governo Trump acenou com
US$ 1 bilhão em ajuda, mas para
comprar componentes americanos que substituam os da China
em uso na telefonia daqui.
A Amazônia e o Pantanal ardem, e os 1.600 combatentes do
fogo recebem ordem de voltar às
bases, porque não foram disponibilizados R$ 19 milhões que
pagassem três meses de salários
em atraso. No mesmo dia, Paulo
Guedes discursa com pedido de
dinheiro a investidores americanos e lhes diz: “Nos ajudem, em

vez de só criticar. Toda essa história de matar índios, queimar florestas, é exagero”. Saíam os dados
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais: em setembro foram detectados 32.020 focos na
Amazônia, 60% acima de setembro do ano passado. Na mesma
comparação mensal, o aumento
do fogo no Pantanal chegou a
180%, com o maior quadro de
incêndios de sua história.
O cinismo, como o de Paulo
Guedes, não pega mais. Nem por
isso deixa de crescer. É o idioma
desses que se passam por governo, dos que se deixam desmoralizar por Bolsonaro e desmoralizam seu generalato, dos que não
podem fazer sessões no Supremo
e podem fazer almoços e jantares
com Bolsonaro e outros carnavalescos morais.
Ao eleitor, é só não esquecer
a ideia de Bolsonaro para escolher o voto. Mas é humilhante
que o Brasil continue suportando, apenas para proveito do raso
segmento de influentes, a vergonheira que se passa nos seus Poderes.

Um dos últimos legados deixados por Augusto Pinochet,
responsável por, ao menos, 3
mil mortes no Chile durante 17
anos de governo, foi, finalmente,
modificado. E não foi por uma
caneta.
No último fim de semana, o
povo chileno mostrou sua força
em um plebiscito e votou em
massa (78,12%) para que a nova
Carta Magna do país fosse redigida pelos próprios cidadãos.
Aos gritos de “renascimento”,
com direito a fogos de artifício
e multidões tomando a Plaza
Itália, em Santiago, a população
mostrou que, com união, pode
eliminar resquícios deixados
pelo período militar.
Pode até parecer um mero
clichê, mas o jargão “o povo unido jamais será vencido” não dei-

xou de ser uma verdade.
É claro que, em manifestações populares, excessos podem
ocorrer. Não existe mar de flores.
Mas essas são questões menores
diante do fim de semana histórico que os chilenos construíram a partir de um movimento
democrático consciente e digno
de um povo que, ultimamente, é
exemplo para muitos outros do
planeta.
O Chile expurga uma constituição ainda recente, feita por
um governo que trouxe estabilidade econômica sem distribuir
renda. O fantasma da Argentina
e Venezuela estão aí com suas
crises.
Maduro elogiou o resultado
do plesbicito, isso assusta. Mas a
democracia é, sem duvida, a melhor solução de todas.
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ESQUECIDO- Mais uma semana para Felipe
Pereira como assessor especial do governador
WW. Depois de ser preso e de pedir férias, a sua
prometida carta de exoneração não chegou.

claudio.magnavita@gmail.com

Alerj e Governo com Fux

Viva o Chile!

O presidente do STF, ministro Luiz Fux, recebe
nesta terça, 27, às 16 horas, o governador Cláudio
Castro e o presidente da Assembleia Legislativa,
deputado André Ceciliano, para falar sobre a votação da ação de inconstitucionalidade da lei que
redistribui os royalties.
n O Governador e o Presidente da Alerj estão
agindo juntos e contam com o respaldo das associações empresariais.

Quem passou a segunda falando sobre o Chile e o movimento que resultou na mudança
da constituição foi o presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, principalmente depois do deputado Ricardo Barros defender que deveriamos fazer o mesmo.
n Pouca gente sabe que Rodrigo Maia defendeu o assunto com entusiasmo, isto é, a agenda
chilena, não uma nova constituinte brasileira.
Ele nasceu em Santiago e, quando assumiu
interinamente o Governo, durante uma viagem
do presidente Michel Temer, o El Mercurio,
principal jornal de lá, publicou: “Chileno assume
Presidência do Brasil.”

Aviões separados
Como manda o protocolo, o governador em exercício e o segundo da linha sucessória, o presidente
da Alerj, não viajam no mesmo avião.
n Castro embarca no voo das 7h20 e Ceciliano
no voo da 8h20. Será um dia de agenda pesada em
Brasília. O presidente da Alerj retorna no mesmo
dia e o governador fica para mais duas audiências.

Com Braga Netto e Bolsonaro
Em Brasília, o Governador Cláudio Castro será recebido pelo ministro-chefe da Casa Civil, general
Braga Netto, e pode vir a ter um encontro com o
Presidente Bolsonaro.
n A agenda presidencial ficou confusa com a ida
ao Pantanal para acompanhar as queimadas. O
presidente e os ministros deverão pernoitar na
região e regressar só na quinta.

Harley-Davidson é para adultos
Mereceram aplausos os ministros Braga Netto
e Luiz Eduardo Ramos com suas motos Harley-Davidson e casacos de couro, em pleno
domingo, 25.
n A de Ramos é uma Road Glide. Os dois generais renovam suas energias passeando de moto
nos fins de semana. Se o ainda ministro Ricardo
Salles fosse chamado para andar de moto com o
presidente, chegaria ao Alvorada, no máximo, a
bordo de uma Vespa, perfeita para o seu perfil de
almofadinha paulistano. Salles não é pareo para a
dupla Netto e Ramos.

BOAS NOTÍCIAS
(Terça-feira 27/10/2020)

A agenda positiva que o Brasil precisa conhecer*
• Destinado R$1,1 bilhão
para financiar a geração
de energia solar no interior da BA e MG. A
estimativa é que sejam
criados cerca de 3,4 mil
empregos.

• Mais de duas mil Instituições de Longa Permanência para Idosos selecionadas para receber
repasse de R$ 160 milhões com auxílio emergencial.

• Reduzido a zero o IPI
sobre
equipamentos
para análise de testes
de covid-19.

• Definidas ações integradas entre a rede socioassistencial e Comunidades Terapêuticas,
no enfrentamento da
covid-19, junto à população em situação de rua.

• Liberados mais R$ 90
milhões para retorno
seguro das escolas da
educação básica.

*Dados da Casa Civil do Governo Federal.
Agência Brasil

Faetec atômica

Ajuda sem se expor
Quem entrou numa saia justa ao ser convocado
para integrar a comitiva em defesa do Rio foi o
presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
n Como ele está mergulhado na reeleição, ao
lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre,
a grande exposição em uma agenda que beneficia
somente os estados produtores desagradará a
bancadas de outros entes da federação.

A nova bomba do Governo é a Faetec, hoje
na mira do MP-RJ. São os contratos da
Atrium com terceirizados e os atos do seu
ex-presidente, agora exilado em Teresopolis.
Por ordem da Justiça, o governo não pode
pagar e as turmas ameaçam cruzar os braços,
inclusive os que atuam como cabos eleitorais
em Mesquita. É só olhar as redes sociais e a
lista de contratados.

Distribuídos mais de 300 milhões de EPIS a estados e municípios

O CORREIO DA MANHÃ NA HISTÓRIA * POR BARROS MIRANDA

HÁ 100 ANOS: EMBAIXADOR ITALIANO ASSISTE SESSÃO DO SENADO
As principais notícias do CORREIO
DA MANHÃ em 26 de outubro de 1920
foram: embaixador italiano em visita ao

Brasil, Victor Orlando assiste a uma sessão
plenária do Senado Federal; ferroviários ingleses ameaçam abandonar o trabalho em

prol dos mineiros; Partido Socialista italiano recusa greve geral no país, em resposta à
prisão do líder anacronista Malatesta.

HÁ 75 ANOS: ARGENTINOS ORGANIZAM CRIAÇÃO DO PARTIDO PERONISTA
As principais notícias do CORREIO
DA MANHÃ em 26 de outubro de 1945
foram: TRE afirma que resultados das elei-

ções vão sair seis dias após o pleito; registros
de eleitores é prorrogado até 7 de novembro;
políticos e admiradores de Perón organizam

a criação do Partido Peronista na Argentina;
novo governo da Venezuela solicita reconhecimento a todos os países do mundo;
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Gastos com a pandemia
Covid-19: Executivo gastou 77,7% do orçamento previsto
Guilherme Gandolfi/Divulgação

Agência Brasil

Campeão: Prefeito de São Paulo,, Bruno Covas, com R$ 7,8 milhões

Fundos públicos beneficiam
apenas 0,8% dos candidatos
A três semanas do primeiro turno das eleições municipais, os fundos eleitoral
e partidário têm sido direcionados – até agora – para
uma parcela ínfima dos cerca
de 550 mil candidatos a prefeito e vereador: apenas 0,8%
do total. Segundo dados das
prestações de contas parciais

das eleições, pouco mais de
50 mil concorrentes receberam de seus partidos verbas
dos dois fundos para bancar
as campanhas.
Apesar disso, 80% do valor liberado (R$ 646 milhões
de R$ 807 milhões) foram
para cerca de 4.600 candidaturas, o que representa 0,8%
dos postulantes lançado pelos partidos.

Suspensão

Denúncia

O julgamento de uma
ação no STF envolvendo
a tributação de doações
e heranças no exterior foi
suspenso no sábado (24),
após pedido de vistas do
ministro Alexandre de Moraes. Não há data para que
o processo seja retomado.

O MP-SP denunciou
um dos líderes do MBL e
um empresário acusado
de ligação com o grupo,
além de nomes ligados à
Fipe e à Imprensa Oficial
de SP, por tráfico de influência, fraude, lavagem de
dinheiro e corrupção.

Centrão

Eleitores

A lacuna deixada pelo
afastamento do senador
Chico Rodrigues (DEM)
da vice-liderança do governo no Congresso abriu
um espaço que pode ser
ocupado pelo Centrão. O
nome mais cotado é o de
Kátia Abreu (PP-TO).

Segundo dados do
TSE, a cidade de São Paulo é o maior colégio eleitoral de todo o país, com
quase 9 milhões de eleitores. Já Araguainha, em
Mato Grosso, é o menor,
com 1.001 pessoas aptas
a votar.

Por Folhapress

Por Agência Senado

O Poder Executivo gastou
77,7% dos recursos anunciados
para o enfrentamento ao coronavírus. Dos R$ 587,46 bilhões
autorizados desde o início da
pandemia, foram efetivamente
pagos R$ 456,84 bilhões. Os
dados foram divulgados nesta
semana pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira (Conof ) da Câmara dos
Deputados, no relatório “Execução Orçamentária das Ações de
Combate à Covid-19”.
Os números se referem a despesas executadas até o dia 20 de
outubro. O maior volume liberado foi para o pagamento do
auxílio emergencial de R$ 600
aos trabalhadores informais.
Dos R$ 254,24 bilhões previstos, R$ 223,82 bilhões chegaram às mãos da população — o
equivalente a 88%. Já o auxílio
residual de R$ 300, que come-

Maior parte dos gastos foi destinada a pagar o auxílio emergencial

çou a ser pago em setembro e
vai até dezembro, teve execução
mais baixa. Dos R$ 67,6 bilhões
anunciados, foram pagos R$
17,53 bilhões (25,94%).
De acordo com Ricardo Volpe, consultor da Conof, os gastos com o auxílio emergencial
correspondem a dez anos de repasses do programa Bolsa Famí-

CNJ: Novas mudanças
para implantação de cota
Por Renata Galf/Folhapress

Mudanças na resolução
sobre cotas no Judiciário, para
torná-la mais efetiva, estão entre as propostas apresentadas
pelo Grupo de Trabalho sobre
Igualdade Racial no Judiciário
em relatório apresentado na
última semana ao plenário doConselho Nacional de Justiça
(CNJ).
O grupo também sugeriu
a criação de um espaço permanente dentro do Judiciário
para tratar do combate ao racismo.
O GT foi instituído em julho com o objetivo é elaborar
estudos e indicar soluções para
a formulação de políticas judi-

ciárias sobre igualdade racial.
Em 2015, o CNJ aprovou
resolução que determinou a
reserva de 20% das vagas nos
concursos da magistratura para
pessoas negras.
À época, a projeção era a
de que o percentual de 22% de
magistrados negros seria alcançado em 2018. No entanto, a
atualização desse estudo, apresentada em julho deste ano,
aponta que ainda serão necessários 24 anos para que a taxa
de 22% seja alcançada levando
em conta o atual cenário.
Apenas em 2044 seria alcançada a taxa de 22% de magistrados negros no Judiciário.
Na Justiça Estadual, a estimativa é 2049.

lia, levando em conta valores de
2019. “Cerca de 58 milhões de
brasileiros receberam as primeiras parcelas de R$ 600. Com a
mudança do benefício para R$
300, com regras mais rígidas e
melhoria de cadastro para evitar
desvios, o total foi reduzido para
42 milhões de beneficiários”, explicou Volpe.

Calamidade
pública na Bahia
e no Ceará
Por Andreia Verdélio/Agência Brasil

O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública na Bahia e no Ceará em razão da pandemia da covid-19. A
portaria da Secretaria Nacional
de Proteção e Defesa Civil foi
publicada nesta segunda-feira
(26) no Diário Oficial da União.
O reconhecimento de situação de emergência ou estado de
calamidade pública pelo governo federal reduz a burocracia e
facilita, a estados e municípios,
o acesso aos recursos da União
para ações de socorro.
A Bahia acumula 344 mil
casos e 7.4 mil óbito. Já o Ceará,
270 mil casos e 9,2 mil mortes
desde o início da pandemia.
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MP que substitui Minha Casa,
Minha Vida é prorrogada
Novo programa pretende atender a 1,6 milhão de famílias de baixa renda
Divulgação

Por Agência Senado

O presidente da Mesa do
Congresso Nacional, senador
Davi Alcolumbre, prorrogou
por 60 dias a medida provisória
que cria o programa habitacional
Casa Verde Amarela, que busca
ampliar o acesso de cidadãos ao
financiamento da casa própria e
promover a regularização fundiária (MP 996/2020). O ato foi
publicado no Diário Oficial da
União desta segunda-feira (26).
O Casa Verde Amarela é uma
reformulação do Minha Casa,
Minha Vida, criado na gestão do
ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, e pretende atender 1,6
milhão de famílias de baixa renda com o financiamento habitacional até 2024, um incremento
de 350 mil residências em relação ao que se conseguiria atender com os parâmetros do pro-

Juros do financiamento das habitações serão menores no Norte e Nordeste

grama atual, segundo promete o
Palácio do Planalto.
O público-alvo do programa
é dividido em três grupos, atendendo famílias residentes nas
cidades e com renda mensal de
até R$ 7 mil e famílias residentes
em áreas rurais e com renda anual de até R$ 84 mil. Subsídios

Justiça nega candidatura de
ex-governador de MT
Por Pablo Rodrigo/Folhapress

A Justiça Eleitoral de Mato
Grosso negou o registro de
candidatura do ex-governador
Pedro Taques (SD), que concorre na eleição suplementar
ao Senado. Cabe recurso. Em
decisão unanime pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso (TRE-MT), a Corte
Eleitoral entendeu que Taques
se encontra na lista de ficha suja,
por condenação pela prática de
conduta vedada a agentes públicos, com anotação sobre possibilidade de inelegibilidade em
candidatura futura.

Taques foi condenado em
setembro pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso, por conta da Caravana
da Transformação, realizada em
2018, durante período eleitoral.
Segundo a denúncia, o programa assistencialista foi uma
forma de promoção pessoal e
distribuição gratuita de benefícios. O ex-governador já havia recorrido da condenação
no Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), porém, o ministro Mauro Campbell negou o recurso.
Taques também foi condenado
a pagar R$ 50 mil em multa
eleitoral.

do governo serão concedidos
nas operações de financiamento
habitacional para quem vive nas
cidades e tem renda até R$ 4 mil
e, nas zonas rurais, para as famílias com renda anual de até R$
48 mil.
Além de financiamento de
imóveis e regularização de terras,

o programa também prevê ações
voltadas à reforma e melhoria de
imóveis e a retomada de obras
paralisadas. Também deverá ser
viabilizada a renegociação de dívidas do financiamento habitacional para as famílias de menor
renda. Os juros do financiamento das habitações do programa
serão menores nas regiões Norte
e Nordeste.
A ideia é oferecer, até o fim
do ano, mais R$ 25 bilhões do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) e R$ 500
milhões do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) para o
programa.
A estimativa do governo é
que os empreendimentos gerem,
até 2024, mais de 2,3 milhões
de novos postos de trabalho diretos, indiretos e induzidos, de
acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional.

Senadores saem em defesa
de Luiz Eduardo Ramos
Por Agência Senado

O presidente do Senado e
do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, ressaltou
a relevância que vem tendo o
diálogo e a relação institucional
do Parlamento com o ministro
Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. No Twitter,
Alcolumbre explicitou sua posição, fazendo referência ao desentendimento entre Ramos e
o ministro do Meio Ambiente,
Ricardo Salles.
“Sem entrar no mérito da
questão, faço duas ressalvas:
Como chefe do Legislativo,

registro a importância do @
MinLuizRamos na relação institucional com o Congresso, e,
não é saudável que um ministro
ofenda publicamente outro ministro. Isto só apequena o governo e faz mal ao Brasil”, apontou
Alcolumbre no sábado (24).
No último dia 22, O Globo publicou uma reportagem
apontando que Salles “esticava
a corda” com a ala militar do
governo, ao reclamar da falta
de recursos para o Ibama. Salles
atribuiu a Ramos a origem da
notícia, ao postar no Twitter:
“ministro Luiz Ramos, não estiquei a corda com ninguém”.

Senado articula
legalizar jogos
para bancar
Renda Cidadã
A possibilidade de legalização dos jogos de azar voltou a ser debatida no Senado,
desta vez como uma possível alternativa para bancar
o Renda Cidadã, programa
que deve substituir o Bolsa
Família.
Na Casa, já há um projeto
pronto para votação em plenário, de autoria de Ciro Nogueira (PP-PI), que permite
a exploração dos chamados
jogos de fortuna, on-line ou
presenciais. O projeto de
Nogueira inclui a legalização
de cassinos em complexos integrados de lazer.
Agora, o senador Ângelo
Coronel (PSD-BA), que é
relator de um outro projeto
sobre o tema, de autoria do
senador Roberto Rocha (PSDB-MA), defende que parte
dos impostos arrecadados
com o sistema de jogos possa
ser usado para custear o novo
programa de renda social do
governo.
A ideia de Coronel é incluir, entre os jogos que teriam liberação para funcionarem no país, outros mais
imediatos além dos cassinos,
como bingos, caça-níqueis
e ainda o jogo do bicho. Segundo o senador, a legalização de jogos que demandam
uma estrutura menor para
funcionamento poderia gerar, a curto prazo, uma renda
ao governo de R$ 50 bilhões
ao ano – o valor estimado do
Renda Cidadã é de R$ 20 bilhões – , mais 700 mil empregos diretos e outros 600 mil
indiretos.
A pedido de Rocha, os
dois projetos vão tramitar
de forma conjunta, em uma
tentativa de que a votação da
proposta possa ser acelerada.
O relatório único caberá a
Coronel.
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Críticas à judicialização
‘Não é questão de Justiça, mas de saúde’, diz Bolsonaro
Agência Brasil

Reprodução

Movimento poderá trazer uma maior capilaridade para os setores

Contas de água, luz e telefone
poderão ser pagas pelo Pix
Algumas contas de
água, luz e telefone já poderão ser pagas diretamente pelo Pix em novembro, quando o sistema for
lançado, informou o Banco
Central. Segundo o chefe de Subunidade do BC,
Breno Lobo, a expectativa
é que, em médio prazo, o

Pix seja obrigatoriamente
ofertado como opção para
pagamento das faturas.
“Já temos a informação de que algumas distribuidoras de água e energia entrarão no Pix já em
novembro, assim como
as empresas de telefonia,
que vão oferecer o novo
sistema para o pagamento
de faturas e recargas.

Feirão

Prorrogação

A Caixa participará de
uma feira de imóveis no
próximo dia 30, que disponibilizará cerca de 10 mil
imóveis novos, usados ou
na planta. A Feira de Imóveis Online de Brasília será
feita online .Maiores informações no site da Caixa.

O vice-presidente Hamilton Mourão informou
ontem (26) que o governo
federal vai prorrogar até
abril de 2021 a atuação
das Forças Armadas na
Amazônia Legal, em operações de fiscalização e
repressão de atividades.

Contrário

Relatórios

O governador de SP,
João Doria disse na segunda (26) que o presidente Jair Bolsonaro parece
torcer contra o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19. Para Doria,
as últimas declarações
não são “humanitárias”.

A OCDE apresentou
ontem (26), por meio de
uma cerimônia on-line,
os relatórios ‘A Caminho
da Era Digital no Brasil’ e
‘Telecomunicações e Radiodifusão no Brasil’. Os
progressos digitais são
significativos.

Por Folhapress

Por Andreia Verdélio/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro
criticou nesta segunda-feira (26)
a judicialização sobre a obrigatoriedade da vacinação contra
o coronavírus. “Temos uma jornada pela frente onde parece
que foi judicializada essa questão. E eu entendo que isso não
é uma questão de Justiça, isso é
questão de saúde acima de tudo,
não pode um juiz decidir se você
vai ou não tomar vacina”, disse a
apoiadores ao deixar o Palácio da
Alvorada na manhã de ontem.
Na semana passada, ao menos
três ações foram ajuizadas no Supremo Tribunal Federal (STF),
questionando a competência
para impor vacinação contra a
covid-19 e para que o governo
federal seja obrigado a comprar
as vacinas e medicamentos que
forem aprovados pela Agência
de Vigilância Sanitária (Anvisa). Diversos partidos políticos

Três ações que questionam a importação da vacina foram ajuizadas no STF

recorreram à Justiça após Bolsonaro afirmar que a vacinação não
será obrigatória no Brasil e que
o país não vai adquirir a vacina
CoronaVac, desenvolvida pela
farmacêutica chinesa Sinovac
Biotech em parceria com o Instituto Butantan.
Por outro lado, o Ministério
da Saúde assinou um protocolo

Alerta: Ciclone pode causar
tempestade e alagamento
Por Letycia Bond/Agência Brasil

Um ciclone com características subtropicais deve alterar
as condições meteorológicas
em vários pontos do país, provocando fortes chuvas e rajadas de vento. Em virtude do
fenômeno, a Marinha emitiu
ontem (26) alertas de perigo
de tempestade para os três estados do Sul e para Mato Grosso
do Sul. Já para Bahia e Minas
Gerais, o aviso é de perigo de
chuvas intensas.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia
(Inmet), no último fim de semana, o ciclone ganhou força,
sendo classificado como Tempestade Subtropical Mani.

No município de Marilândia, foi registrado um volume
pluviométrico 169,8 milímetros, entre a manhã do último
sábado (24) e a manhã de ontem, valor muito acima da média mensal, que é de 96,7 mm.
Em Vitória, o total foi de 80,2
mm.
“De acordo com a Defesa
Civil do Espírito Santo, houve
ocorrência de alguns deslizamentos. Pedras rolaram nas encostas e segundo o órgão mais
de 400 pessoas ficaram desabrigadas”, informou o Inmet,
em nota, destacando que o
alerta de chuva ocasionalmente forte é válido até a manhã
de hoje, principalmente para o
Centro-Norte do estado.

de intenções para adquirir 46
milhões de doses da CoronaVac, com o objetivo de ampliar
a oferta de vacinação para os brasileiros. A pasta já tinha acordo
com a AstraZeneca/Oxford,
que prevê 100 milhões de doses
da vacina, e outro acordo com a
iniciativa Covax, da OMS, com
mais 40 milhões de doses.

Governo recua na
decisão de parar
ação na Amazônia
Por Agência Senado

O governo recuou na decisão
de interromper as atividades de
agentes de combate a incêndios
no Pantanal e na Amazônia.
Esses agentes, entre os quais se
incluem brigadistas, trabalham
para o Ibama. Wellington Fagundes (PL), presidente da comissão de senadores, afirmou
que faltaram planejamento e
diálogo na decisão anterior do
governo de retirar os brigadistas
dos locais das queimadas. Fabiano Contarato (Rede), presidente
da Comissão de Meio Ambiente
do Senado, disse que “o governo
tem promovido um verdadeiro
desmonte das políticas de proteção ambientais.
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Pandemia: Tratamento dentário
em crianças diminui até 89%
Queda nos atendimentos foi causada pelo distanciamento social, aponta UFPel
Agência Brasil

Por Alana Gandra/Agência Brasil

O tratamento dental de
crianças teve uma queda durante
a pandemia do novo coronavírus. Após o registro do primeiro
caso, a redução foi de 66% nos
procedimentos odontológicos
infantis, alcançando 89% na fase
mais aguda da pandemia da covid-19 no Brasil, em abril.
Essa queda nos atendimentos se deu pelo distanciamento
social e pelas orientações de autoridades de saúde de reduzir as
atividades como forma de evitar
riscos de contágio, reduzindo
esses procedimentos àqueles de
urgência e emergência.
A análise foi feita por pesquisadores da Universidade Federal
de Pelotas e publicada como artigo no periódico científico International Journal of Paediatric
Detistry neste mês.

Segundo os dados, queda nos tratamentos foi mais intensa no Nordeste

Os autores avaliaram dados
de procedimentos odontológicos promovidos no âmbito do
Sistema Único de Saúde, como
extrações e restaurações, no período de janeiro a maio.
A queda dos tratamentos
odontológicos em crianças foi
mais intensa no Nordeste.

Auxílio-doença será aceito
na aposentadoria especial
Por Clayton Castelani/Folhapress

Trabalhadores de áreas insalubres (com risco à saúde) têm
o direito de utilizar períodos de
afastamentos por doenças, mesmo aquelas sem relação com a
profissão, como tempo especial
para antecipar a aposentadoria
do INSS.
A posição favorável aos
segurados da Previdência foi
consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ontem,
segunda-feira (26), quando o
plenário virtual rejeitou um recurso do INSS que contestava o
julgamento realizado pelo Su-

perior Tribunal de Justiça (STJ)
em 2019.
A partir de agora, juízes de
todas as instâncias devem considerar a orientação do STJ: se
um trabalhador passou a receber um benefício por incapacidade enquanto exercia uma
atividade reconhecida como especial, o tempo em que ele recebeu o auxílio-doença também
será contado como especial.
Com a conclusão do caso,
sem possibilidade de recurso,
também devem voltar a andar
na Justiça todos os processos
que haviam sido suspensos em
2018.

Uma pesquisa feita pela mesma universidade identificou que
os dentistas diminuíram bastante o atendimento, mais na rede
pública do que na privada.
O estudo também constatou
que esses profissionais passaram
a adotar medidas de prevenção
e combate à pandemia, como o

emprego de equipamentos de
proteção individual.
Segundo dados compilados pelo Conselho Federal de
Odontologia, que ouviu 40 mil
cirurgiões-dentistas de todo o
país entre os dias 25 de junho e
3 de julho, cerca de 82% desses
profissionais continuam exercendo a odontologia durante a
pandemia do novo coronavírus,
mas seguindo os cuidados de
biossegurança recomendados
pela entidade.
Desse total, 72% disseram
que continuaram trabalhando
com as restrições exigidas, entre
as quais alteração do horário de
atendimento, redução de auxiliares, prioridade para urgências
e emergências.
A população brasileira, mesmo com as flexibilizações, ainda
continua reticente, já que o vírus
não foi totalmente controlado.

Governo anuncia redução de
imposto sobre videogames
Por Ricardo Della Coletta/Folhapress

O presidente Jair Bolsonaro
anunciou nesta segunda-feira
(26) a redução do IPI (imposto sobre produtos industrializados) para videogames, numa
nova rodada de corte da carga
tributária sobre o setor.
Bolsonaro adotou a medida
em meio a uma grave crise econômica causada pela pandemia
do novo coronavírus, em que o
governo federal enfrenta dificuldades de arrecadação.
Em mensagem em uma rede
social, Bolsonaro disse que será
diminuída a alíquota sobre con-

soles e máquinas de jogos de
40% para 30%.
Já o imposto de partes e
acessórios de consoles e máquinas de jogos cairá de 32% para
22%; e a alíquota sobre máquinas de jogos de vídeo com tela
incorporada e sua partes será
reduzida de 16% para 6%.
O presidente Jair Bolsonaro disse ainda que as mudanças
estarão no Diário Oficial da
União (DOU) desta terça-feira
(27).
Vale ressaltar ainda que o
IPI sobre esses produtos já havia sido reduzido pelo governo
Bolsonaro no ano passado.

Fies: inscrições
para vagas
remanescentes
são retomadas
Por Pedro Peduzzi/Agência Brasil

As inscrições para vagas
remanescentes do Fundo de
Financiamento Estudantil
(Fies), referentes ao segundo semestre de 2020, foram
retomadas. De acordo com
o Ministério da Educação
(MEC), há cerca de 50 mil
inscrições ainda não preenchidas nas edições de 2020
dos processos seletivos regulares do fundo.
As inscrições serão realizadas exclusivamente na
página do Fies na internet.
Nessa etapa, poderão se inscrever tanto os candidatos
não matriculados em instituição de educação superior,
como também os já matriculados, mas que buscam uma
oportunidade para financiar
a continuidade dos estudos.
Segundo o MEC, hoje
(27) a oferta será exclusivamente para os cursos de áreas
do conhecimento prioritárias, como cursos de Saúde,
Engenharias, Licenciaturas e
Ciência da Computação.
É importante ressaltar
que as inscrições de candidatos não matriculados em instituição de educação superior
poderão ser realizadas até as
23h59 do dia 3 de novembro.
“E para quem já está matriculado no curso, turno e
instituição para a qual deseja se inscrever para tentar o
financiamento, o prazo termina às 23h59 do dia 27 de
novembro”, complementa a
nota divulgada pelo MEC.
O processo de inscrição
para o Fies deveria ter começado em 30 de junho e foi
adiado para 21 de julho. No
entanto, o MEC informou
que havia inconsistências no
processamento das vagas e
adiou o início novamente.

8

Terça-feira, 27 de outubro de 2020

RIO

CORREIO CARIOCA

Canções inéditas de Russo
Operação ‘Será’ busca gravações do cantor em estúdio
Ricardo Junqueira/ Divulgação

Reprodução

Decisão tomada em assembléia passa a valer na quarta-feira (28)

Professores de escolas
particulares suspendem greve
Os professores de escolas particulares das cidades
do Rio de Janeiro, Itaguaí,
Paracambi e Seropédica, no
Grande Rio, decidiram suspender sua greve a partir de
quarta-feira (28). Os profissionais estavam em greve desde 4 de julho para pressionar
as escolas particulares a não
retomarem as aulas presenciais em meio à pandemia do

novo coronavírus.
As aulas das escolas particulares só foram retomadas
no início de outubro, depois
de autorização do governo
do Estado e liberação pela
Justiça do Rio. A decisão de
suspender a greve, que durava 112 dias, foi tomada em
assembleia sábado (24), no
Sindicato dos Professores do
Município do Rio.

Triste despedida

Sem máscara

Foram enterrados no
último sábado os corpos
dos adolescentes Kallebe
Souza da Silva, 16 anos, e
Leonardo Barcelos, de 14.
Os dois morreram afogados após desaparecerem em um rio em Campos dos Goytacazes.

De acordo com dados
da Prefeitura do Rio, a
Guarda Municipal registrou 8.238 infrações por
não uso de máscaras entre o período de 5 de junho
e 22 de outubro. As infrações aconteceram em vias
públicas e em comércios.

Vestibular da Uerj

Vara exclusiva

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj) abre inscrições para
o vestibular 2021 na próxima quinta-feira (29). Informações sobre como se
inscrever e sobre o edital
da prova estão no site da
instituição.

O Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro (TJRJ)
aprovou ontem o projeto
de criação da Vara de Penas e Medidas Alternativas
(Vepema). O setor ficará
encarregado de tratar apenas de crimes de menor
potencial ofensivo.

A Polícia Civil cumpriu na
manhã de ontem (26) mandado de busca e apreensão em um
estúdio do Rio de Janeiro, de
30 músicas inéditas do cantor e
compositor Renato Russo.
A busca foi provocada por
uma denúncia do filho do artista, que acusa o estúdio de ocultar
músicas que teriam sido gravadas por seu pai, em seus últimos
anos de vida.
Giuliano Manfredini, filho
de Renato, é também o detentor
dos direitos autorais da obra do
pai, músico que fez sucesso nos
anos 80 como vocalista da banda
Legião Urbana, na década de 90,
e gravou dois discos solo: “The
Stonewal Celebration Concert”
(1994) e “Equilíbrio Distante”
(1995). Renato Russo morreu
em 1996, mas deixou algumas
músicas gravadas, aproveitadas
pela gravadora no álbum póstumo “O Último Solo”, em 1997.
Em 2000, foi lançada uma

A denúncia foi feita por Giuliano Manfredi, filho do cantor Renato Russo

coletânea com a obra solo do
músico, além de mais duas músicas inéditas: as regravações de
“A Carta”, de Erasmo Carlos, e
“A Cruz e a Espada”, de Paulo
Ricardo.
Segundo a Polícia Civil, Giuliano Manfredi acredita que o
pai teria gravado ainda mais músicas. A Delegacia de Repressão

aos Crimes contra a Propriedade
Imaterial abriu uma investigação
para descobrir se o proprietário
do estúdio de gravação usado
por Renato Russo estaria ocultando essas canções inéditas.
Ainda de acordo com a polícia,
a ação é resultado de um ano de
investigações que apontam o crime de ocultação.

Painel Unificador Covid nas
Favelas lança campanha

Administração
Penitenciária tem
novo secretário

O Painel Unificador Covid-19 nas Favelas (www.favela.info) lançou, na manhã de
ontem, nas redes sociais e através de um twittaço, seu vídeo
(video.favela.info) e campanha
para conscientização da população quanto à importância do
acesso a dados sobre a situação
real da pandemia nessas regiões, e convidando o público a
declarar seus próprios casos de
coronavírus.
O Painel é feito por uma
rede de 20 coletivos, organizações e iniciativas engajadas
com a prevenção e documentação da pandemia nos territórios. Foi lançado em julho
em resposta à subnotificação
de dados sobre covid-19 nas

O governador em exercício
Cláudio Castro exonerou o secretário Estadual de Administração Penitenciária do Rio, o coronel da PM Alexandre Azevedo
de Jesus. O cargo será ocupado
pelo o coronel Marco Aurélio
Santos, que foi subsecretário de
Comando e Controle da PM.
Alexandre Azevedo estava na
função desde o ano passado, e a
troca foi confirmada na manhã
de ontem, em publicação no Diário Oficial do estado.
Marco Aurélio Santos é formado no curso de Oficial da Polícia Militar do Estado do Rio.
Ele foi comandante do 15º e do
30° Batalhão da Polícia Militar e
do 7º Comando de Policiamento de Área.

comunidades da Região Metropolitana do Rio, e hoje contempla 185 favelas, número
que cresce a cada semana com
a entrada de novas fontes de
dados do painel.
O Painel Unificador das
Favelas fornece dados pela ótica de quem está dentro das comunidades e valoriza o poder
de engajamento e o trabalho
dos coletivos e moradores das
favelas. O vídeo da campanha,
lançado hoje, foi produzido
pelo Laboratório de Audiovisual do Jacaré, LabJaca, um dos
coletivos parceiros do projeto.
Nele, quatro integrantes explicam a importância da coleta
de dados cidadã e da resposta
popular à subnotificação.

Terça-feira, 27 de outubro de 2020

9

RIO

Governo do Estado e Alerj vão à
Brasília em defesa de royalties
Líderes Fluminenses querem adiamento da votação sobre o tema no STF
Reprodução

O presidente da Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro
(Alerj), deputado André Ceciliano (PT) e o governador em
exercício, Cláudio Castro, se
reúnem com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),
ministro Luiz Fux, hoje, para
pedir o adiamento da votação da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4917), que questiona as regras para a redistribuição
dos royalties do petróleo. O julgamento da ação no STF está
marcado para 3 de dezembro.
A mobilização conjunta
pretende evitar que o Rio de
Janeiro e os municípios produtores percam R$ 57 bilhões, nos
próximos cinco anos, caso a Lei
12.732/12) entre em vigor, mudando as regras de divisão dos
recursos. A aplicação vem sendo adiada desde 2013 quando
o estado conseguiu liminar no

Votação marcada para o dia 3 de dezembro decide distribuição da verba

Supremo para suspender os efeitos da lei. A proposta principal é
de que os novos percentuais só
sejam adotados para os contratos novos, firmados após o julgamento da ADI. Ceciliano lembra que o pagamento de royalties
não é um benefício, mas sim uma
compensação sobre os riscos am-

bientais, que deve ser paga a estados e municípios produtores.
“Vamos apresentar os argumentos em favor do Rio, mostrar
os números, explicar para onde
foram os recursos dos royalties
em 2019. O RioPrevidência recebe 83% desses recursos do estado. O restante financia a Segu-

rança Pública e o pagamento da
dívida do estado. Além disso, há
os recursos repassados aos municípios, fundamentais para a manutenção dos serviços públicos,
como Saúde e Educação”, afirma
Ceciliano.
O presidente da Alerj afirmou ainda que pretende aproveitar a oportunidade do encontro
no STF para levantar a discussão
sobre as perdas de arrecadação
com o ICMS. Tramita também
no STF a ADI 6250, que determina a cobrança do imposto no
destino e não na origem, outra
medida que prejudica o estado.
Em 2012 o Congresso Nacional
aprovou a Lei 12.732, a chamada
lei da partilha. A legislação altera
as regras de divisão dos royalties
e participações especiais de petróleo. Até então, os estados e
municípios produtores recebiam
a maior fatia desse bolo.

Voltam mais cinco unidades
para a entrega de CNH

Inepac realiza tombamento
do Galpão do Aplauso

Mais cinco unidades do Detran.RJ foram reabertas ontem
(26). Os postos, que originalmente fazem serviços administrativos, neste momento também desempenharão funções
do setor de Habilitação. O
objetivo é diminuir a demanda
represada nos últimos meses
em função da pandemia. Na
semana passda, o departamento também voltou à operação
em outras 19 unidades e vem
promovendo mutirões todos os
sábados num esforço para retomar a totalidade dos serviços
até o fim de novembro.
As unidades que abriram n

O Instituto Estadual do
Patrimônio Cultural (Inepac)
concretizou o tombamento do
antigo armazém externo 5 da
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), no Santo Cristo,
Região Portuária do Rio, construído na década de 1950. No
local, há 16 anos, funciona o
Galpão Aplauso, projeto de formação humanística e profissionalizante para jovens. O processo foi publicado na quinta-feira
do Diário Oficial do Estado.
“O estado do Rio tem uma
história muito rica que necessita ser preservada. Por isso, através do Inepac, estamos toman-

segunda-feira são SATs (Serviços Auxiliares de Trânsito)
localizadas em São Pedro da Aldeia, Paraíba do Sul, São Fidélis
e Rio das Ostras e o posto de
Habilitação de Cabo Frio. Inicialmente, os locais entregarão
as habilitações que já estiverem
prontas, mas que ainda estavam
nos postos. Após a diminuição
da procura por esses serviços,
outros procedimentos também
ficarão disponíveis nestas unidades. As unidades funcionarão
das 10h às 16h, de segunda a
sexta-feira. Não será necessário
agendar para buscar a CNH já
emitida.

do todas essas medidas, com
muita pesquisa e ações legais.
É bom ressaltar que há riqueza
em todos os municípios, não
somente na capital”, disse a secretária de Estado de Cultura e
Economia Criativa do Rio, Danielle Barros.
O Inepac, órgão vinculado à
Secretaria de Estado de Cultura
e Economia Criativa do Rio de
Janeiro (Sececrj), tem realizado
diversas pesquisas para tombamentos de bens históricos. Há
estudos na capital e em municípios do interior. Atualmente, há
mais de 1,6 mil bens tombados
em todo o estado.

‘Avisei ao
Crivella que o
governo dele
não tinha rumo’
Por Folhapress

Candidata do PROS à
Prefeitura do Rio de Janeiro,
Clarissa Garotinho criticou
a gestão do prefeito Marcelo
Crivella (Republicanos), de
quem foi secretária por um
ano e quatro meses, durante
sabatina Folha de S.Paulo/
UOL realizada na segunda-feira (26).
“Eu era a única secretária
a, nas reuniões do secretariado, ter coragem de dizer para
o prefeito que o governo não
tinha rumo”, relatou a candidata.
A filha dos ex-governadores Anthony Garotinho e
Rosinha Matheus comentou
a alta rejeição ao seu nome
– o segundo mais alto índice,
segundo o Datafolha. Dos
ouvidos pela pesquisa, 31%
dizem que não votariam em
Clarissa de jeito nenhum.
Para ela, o percentual tem
relação com o que chamou
de “preconceito causado pelo
desconhecimento” após a
prisão de seus pais. “Quero
ser julgada pela minha própria história, ninguém está
julgando aqui os familiares
dos outros candidatos.”
Segundo a candidata,
Garotinho e Rosinha foram
“muito corajosos ao enfrentar a maior máfia que comandou a política do estado
do Rio de Janeiro, a máfia
de Sérgio Cabral”. “E [eles]
sofreram as consequências.
Os meus pais foram injustiçados, humilhados e espero
que, algum dia, a gente tenha
a oportunidade de corrigir
essa história porque isso nos
trouxe muito sofrimento.”
Sobre a baixa intenção de
votos, Clarissa citou o cancelamento dos debates na TV
em razão da pandemia.
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Domingo é dia de parque
Espaços voltam a funcionar fim de semana e feriados
Divulgação

LOA
A proposta que fixa a
despesa e orça a receita
do Estado de São Paulo
para 2021, Projeto de Lei
627/2020, está na Assembleia Legislativa de São Paulo para votação. No pequeno expediente transmitido

pela TV Alesp os parlamentares já começaram a discutir a LOA para 2021. Não há
informações ainda sobre as
audiências públicas que geralmente percorrem todo o
Estado de SP para angariar
os pedidos da população.

CONTRA
Ainda no plenário da
Alesp, o anúncio de volta
às aulas do ensino médio na capital paulista foi
criticado pelo deputado
Carlos Giannazi (PSOL).
“É inacreditável que o

prefeito tome essa decisão quando as escolas já
estejam quase terminando o quarto bimestre, ou
seja, encerrando o ano
letivo”, discursou o parlamentar.

MAIS CORONAVAC
O Governo do Estado
de São Paulo confirmou
a criação de seis novos
centros de pesquisa científica para testagem e desenvolvimento da CoronaVac, que está em fase
final dos estudos clínicos

de segurança e eficácia
contra o novo coronavírus. Os novos centros serão supervisionados por
especialistas do Instituto
de Infectologia Emílio Ribas, localizado na capital
paulista.

HOMENAGEM
O 50º Batalhão de Polícia Militar do Estado de
São Paulo, localizado no
Jardim Floresta, na Zona
Sul da capital paulista,
recebeu a Salva de Prata da Câmara Municipal

de São Paulo, em Sessão
Solene realizada de forma presencial. A homenagem foi presidida pelo
autor da proposição, o
vereador Zé Turin do Republicanos.

DEBATES
A Comissão Parlamentar de Inquérito da
Violência Contra a Mulher
realizará uma discussão
sobre o trabalho do Programa Saúde do Adolescente da Secretaria
Estadual de Saúde, com
a participação da coor-

denadora do projeto, Dra.
Albertina Duarte Takiuti.
Também foram convidadas Adriana Carvalho,
especialista do Programa
Ganha-Ganha: Igualdade
de gênero significa bons
negócios, da ONU Mulheres Brasil.

O prefeito Bruno Covas
(PSDB) anunciou ontem (26)
a reabertura dos parques aos
sábados, domingos e feriados.
A medida começa a valer a partir
do próximo sábado (31).
A notícia foi divulgada após
uma vistoria realizada no parque
Ibirapuera, que saiu do guarda-chuva da secretaria de Verde e
Meio ambiente e passará a ser
gerido pela empresa Urbia pelos
próximos 35 anos.
“Graças à evolução da pandemia em São Paulo, não só não
foi observado um segundo pico,
como os números estão melhorando, e a Vigilância Sanitária
autorizou a reabertura dos parques”, disse Covas.
Os horários de funcionamento serão os mesmos de antes
da pandemia, mas os locais não
poderão ultrapassar 60% de sua
capacidade.
O Ibirapuera ficará aberto
das 5h às 0h – e 24h de sábado

Parque do Ibirapuera volta a receber famílias aos sábados e domingos

para domingo. E o do Carmo,
das 5h30 às 20h.
Os horários dos demais parques precisam ser consultados
individualmente.
Os parques paulistanos foram fechados em 20 de março,
nove dias depois da covid-19
ganhar status de pandemia em
decreto de calamidade, que tam-

bém suspendeu alguns serviços
públicos presenciais, como os do
Detran e do Poupatempo.
Em julho, 70 parques municipais e 9 estaduais reabriram
na capital paulista, de segunda
a sexta, em horários reduzidos
-das 10h às 16h, com exceção
dos parques Ibirapuera e do Carmo, abertos das 6h às 16h.

Justiça desbloqueia cerca
de R$ 30 milhões de Dória

Cemitérios ficarão
abertos no feriado
de finados

Uma decisão liminar na 4ª
Câmara de Direito Público da
Justiça de São Paulo suspendeu
a decisão que há uma semana
determinou o bloqueio de R$
29,4 milhões em bens do governador João Doria (PSDB)
em processo no qual o tucano
é réu sob a suspeita de improbidade administrativa quando
era prefeito de São Paulo.
A desembargadora Ana
Liarte, relatora da ação, decidiu que que apesar de graves,
os indícios apresentados não
são suficientes para justificar
o bloqueio, determinado por
decisão liminar com o objetivo
de ressarcir o município caso
Doria seja, ao fim, condenado.
A ação, iniciada em novem-

O governador João Doria
(PSDB) anunciou que os cemitérios do Estado poderão abrir
sem restrições para visitas no
feriado de Finados na próxima
segunda (2).
A abertura dos locais, no entanto, ainda depende da autorização dos municípios. A data
costuma reunir milhares de pessoas para homenagear parentes e
familiares.
“O nosso Centro de Contingência, com mais de 20 médicos e especialistas, não estabeleceu nenhuma restrição aos
cemitérios. Recomenda expressamente a quem for, que usem
máscara, evitem aglomerações
e respeitem o distanciamento social”, disse o governador.

bro de 2018 pelo MP-SP, acusa
Doria de ter feito autopromoção com propaganda do programa Asfalto Novo e causado
prejuízo de R$ 29,4 milhões
aos cofres públicos.
Quando o processo foi
aberto, Doria havia acabado de
ser eleito governador. A ação
civil pública apresentada pelo
promotor Nelson Sampaio de
Andrade, da área do Patrimônio Público, sustentava que
Doria teria utilizado indevidamente verbas públicas para
se promover.
No entanto, o governador João Dória sempre
rejeito a tese, afirmando
que a iniciativa cumpriu todas as obediências legais.
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Clínica da mulher no DF

CORREIO DF

Centro especializado vai cuidar de diferentes perfis
Agência Brasília
Reprodução

Evento será transmitido pela primeira vez na televisão

‘O 53º Festival de Brasília terá
alcance nacional pela TV’
Em menos de trinta
dias estarão abertas as
inscrições para filmes de
curta e longa metragem
que participarão do 53º
Festival de Brasília de Cinema Brasileiro, que distribuirá 400 mil em premiações aos competidores.
A novidade este ano
será a transmissão dos filmes da competição pelo

Canal Brasil e pelo streaming Brasil Play. Transmistir os filmes dessa maneira
foi a saída para montar a
mostra em meio à pandemia, explicou o secretário
de Cultura Bartolomeu Rodrigues, comentando que
o Festival “será literalmente do cinema brasileiro e
terá “alcance nacional,
algo impensável antes”

Reforço canino

Continuidade

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) passará a contar com reforço
de oitos cães da raça Pastor Belga de Malinois que
já estão em treinamento.
Eles farão parte do Batalhão de Policiamento com
Cães (BPCães).

O programa Escola de
Esporte continuará sendo
realizado no Complexo
Aquático Claudio Coutinho. A Secretaria de Esporte e Lazer buscava
um entendimento entre
as partes envolvidas para
que o projeto continuasse.

Flanelinhas

Mais emprego

O GDF começa a cadastrar guardadores e lavadores de veículos que
atuam na cidade. A iniciativa, que será realizada
pela Setrab, tem o intuito
de trazer mais organização e oportunidades para
os trabalhadores do setor.

As agências do trabalhador abrem a semana
com 573 oportunidades
de emprego. O melhor
salário oferecido no valor
de R$ 3,2 mil, mais benefícios, é pago para supervisor de carpinteiro de manutenção.

O serviço de assistência integral à saúde da mulher acaba
de ganhar um grande reforço no
Distrito Federal. Foi inaugurado
o primeiro Centro Especializado
de Saúde da Mulher. Localizada
na 514 Sul, a clínica da mulher
terá capacidade para 3.700 atendimentos por mês, sendo 2.800
consultas médicas e 900 consultas com equipe multidisciplinar.
As quase quatro mil consultas por mês são direcionadas à
mulheres com suspeita de câncer
ginecológico, que já tenham sido
tratadas para outros tipos de neoplasias malignas, além de mulheres em situação de violência
que apresentem comorbidades
clínicas como obesidade, diabetes, lesões cutâneas decorrentes
de tratamento de câncer, hiper/
hipotireoidismo, entre outras.
O encaminhamento será feito pelas UBSs que entenderem
como adequado o suporte do
Cesmu a essas pacientes, contando com uma equipe multiprofissional formada pelas
especialidades de Ginecologia,
Enfermagem, Endocrinologia,
Dermatologia, Psicologia, Servi-

Espaço terá capacidade para 3,7 mil atendimentos por mês

ço Social, Nutrição, Mastologia
com treinamento em biópsia mamária, Homeopatia e Acupuntura. Ou seja, um espaço completo
de atenção às mulheres.
“Faltava um centro de atendimento à mulher que desse essa
qualidade no atendimento e os
encaminhamentos corretos para
que a gente possa ter a cura não
só do câncer, mas de outras doenças que afligem as mulheres
do DF”, destacou o governador
Ibaneis Rocha durante a inauguração do espaço.

Em seu discurso, o governador fez questão de agradecer o
empenho de todos os servidores
da Saúde durante a pandemia e
lembrou que a atual gestão tem
feito um grande esforço para
ampliar o atendimento na área
de oncologia. Esse esforço, destacou Ibaneis Rocha, se demonstra pela inauguração do Cesmu,
a abertura de um moderno Centro de Radioterapia do Hospital
Regional de Taguatinga (HRT)
e o Hospital Oncológico de Brasília,

GDF anuncia nomeações
Área social contará com 72 especialistas e 84 técnicos
O secretário de Economia
do Distrito Federal, André Clemente, anunciou a nomeação de
156 servidores no concurso da
Sedes para os próximos dias. No
total, serão 72 especialistas e 84
técnicos. A declaração foi feita
em entrevista concedida ao programa Barba na Rua, da TV Comunitária de Brasília, na última
sexta-feira (23).
“Quando entramos no governo este concurso estava parado. Nós destravamos para poder
estruturar as áreas sociais do go-

verno”, afirmou, lembrando os
entraves do certame no TCDF.
O secretário disse que mesmo com as restrições impostas
pela pandemia do novo coronavírus, a nomeação será concluída
nos próximos dias. “O processo
de nomeações ficou mais lento
por uma restrição nacional para
que a despesa de pessoal não
cresça. Mas a área social é prioridade e por isso estamos finalizando a nomeação de 156 servidores, que farão um importante
trabalho no DF”, declarou.

Prova disso é que o governo
Ibaneis, também por ação da
secretária de Desenvolvimento
Social, Mayara Rocha, quase dobrou a alocação de recursos na
área social em 2020. “Aquilo que
já era prioridade do governador
Ibaneis ganhou ainda mais relevância agora, com a pandemia”,
ressaltou Clemente.
O Governo do Distrito Federal (GDF) pagou uma ajuda
financeira aos 757 candidatos
que fizeram o curso de formação
profissional.

Terça-feira, 27 de outubro de 2020
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COMPORTAMENTO
CIRÚRGICA

SERRANA

Menor preço - Melhor Qualidade e Atendimento

Máscara
cirúrgica tripla

Máscara PFF2
com respirador 3M

Pro-Pé
descartável

Máscara
PFF2 Kn95

Oxímetro de Pulso na
Ponta dos Dedos

Produtos e Equipamentos Médicos
Linhas Fitness para Academia e Crossfit
Cintas Modeladoras e Pós-Cirúrgicas
Curativos em Geral
Descartáveis para clínicas, consultórios e estúdios
Meias de compressão medicinais para viagens,
gestantes, esportes, cirurgias e muito mais.

Faixas
para exercícios

Álcool 70
antissépticol

Colchonetes
para exercícios

Luvas
de Látex Talge

Para compra em quantidades
solicite orçamento
ESTAMOS ABERTOS / DOMINGOS E FERIADOS

ENVIAMOS PARA OUTROS ESTADOS
ENTREGAS EM DOMICILIO
BARRA DA TIJUCA

99851-7003

( (21)
( (21)

3851-7003

ITAIPAVA / PETRÓPLIS

Touca
descartável

Termômetro
sem contato

Avental
manga longa

Máscara de
proteção facial

( (24)
( (24)

2244-9595

99920-9595

Barra da Tijuca

Itaipava - Petrópolis

Av. das Américas, 3501 - Loja 11 - Barra da Tijuca - RJ

Estrada União e Indústria, 11755 - Loja 04 - CEP: 25730-745

Shopping do Supermercado Guanabara - Rio de Janeiro

REFERÊNCIA: AO LADO DA UPA

cirurgicacarioca@gmail.com l www.cirurgicacarioca.com.br

cirurgicacarioca@gmail.com l www.cirurgicacarioca.com.br

Fique por dentro das novidades, variedades
e promoções no nosso Instagram @cirurgicacarioca.rj

Fique por dentro das novidades, variedades
e promoções no nosso Instagram @cirurgicaitaipava
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CORREIO ECONÔMICO

Start-ups: a bola da vez
Marcos Pontes disse que marco legal vai ajudar o setor
Allan Santos/ Presidência da República

Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Banco pagará R$ 420,2 milhões para beneficiários do Bolsa Família

Caixa libera 2ª parcela do
auxílio emergencial extensão
Beneficiários do Bolsa
Família já podem sacar a
segunda parcela do auxílio
emergencial extensão.
Os saques serão liberados por ordem do dígito
final do Número de Identificação Social. No total,
R$ 420,2 milhões serão
liberados para os cadastrados no programa social.
Segundo a Caixa, não

é possível acumular integralmente
pagamentos
do auxílio emergencial e
do Bolsa Família. A pessoa recebe o benefício de
maior valor.
Os saques do dinheiro
podem ser feitos por meio
do cartão do Programa
Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em
conta da Caixa.

OCDE elogia avanços digitais no Brasil
A OCDE apresentou
ontem (26) dois relatórios
sobre a economia digital e
o acesso às telecomunicações no Brasil. De acordo
com o secretário-geral da
organização, Angel Gurría,
o Brasil teve progressos
digitais significativos nos

últimos anos, mas os desafios persistem.
Para Gurria, o Brasil
deveria aumentar a estrutura do E-Digital, lançada
em 2018, investir mais em
internet de alta velocidade
e crescer em inteligência
artificial.

Inadimplência caiu

Bolsa de Valores

Em setembro, segundo
o Banco Central, a inadimplência do crédito, considerados atrasos acima
de 90 dias, caiu 0,2 ponto
percentual para pessoas
físicas e 0,1 ponto para
pessoas jurídicas, passando para 4,6% e 1,5%.

As tensões no mercado
externo e de divulgação de
dados econômicos fizeram o dólar recuar 0,27%
no pregão de ontem (26) e
fechar cotado a R$ 5,612.
O Ibovespa também caiu,
0,24%, encerrando o dia
aos 101.017 pontos.

Na abertura do Futurecom,
evento de tecnologia, telecomunicações e transformação digital,
o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes,
disse que o marco legal das start-ups será muito importante para
facilitar a vida dessas empresas
baseadas em tecnologia e inovação.
O projeto de lei complementar para a criação de um marco
para o setor foi enviado ao Congresso na semana passada e deixou de fora questões trabalhistas
e tributárias.
O processo de elaboração
do texto levou mais de três anos
para ser concluído e, segundo o
titular da pasta, teve início no
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
Ao apresentar as ações do
ministério, Pontes disse ter fomentado e criado uma rede de
suporte para o desenvolvimentos de novos produtos, serviços e

Ministro discute com a Economia estratégias trubutárias para as start-ups

empresas com uma base tecnológica. “Suponha que uma start-up
está começando e desenvolve um
prótotipo até uma certa etapa e,
por falta de recursos financeiros ou científicos, não consegue
continuar o projeto para deixá-lo pronto para o mercado. Temos essa disponibilidade com
uma rede de suporte”, disse.

O ministro disse também
que vem discutindo com a pasta
da Economia uma estratégia tributária para a utilização de sensores que permitirão o avanço da
internet das coisas no país.
Segundo ele, sempre que se
acionasse essa estrutura haveria
cobrança de impostos, o que inviabilizaria essa tecnologia.

Mercado eleva projeção
da inflação para 2,99%

Crise obriga
população a
ajustar compras

O mercado está, literalmente, se reaquecendo depois
do rígido isolamento social.
Uma prova disso é que, a cada
semana, instituições financeiras revisam para cima o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA – a inflação oficial do país).
Nesta semana, o boletim
Focus publicou que a estimativa para o índice no final de
2020 cresceu de 2,65% para
2,99%. Para 2021, a projeção
da inflação subiu de 3,02%
para 3,10%, para 2022 se manteve em 3,5% e para 2023,
3,25%.
Para alcançar a meta de
inflação, o Banco Central usa
como principal instrumento

A pandemia levou quase
60% dos consumidores a adiar
a compra de bens e serviços, segundo sondagem especial realizada pelo FGV Ibre. O principal
motivo apontado para adiar as
compras é a incerteza com relação à crise sanitária que levou às
restrições de circulação, inibindo o consumo, e gerou insegurança em relação ao futuro.
Outra razão para o freio nos
gastos apontado na pesquisa é a
falta de recursos – cerca de 10%
dizem não ter como pagar as
contas.
No mês passado, outra sondagem da instituição mostrou
que mais de 25% das empresas
previam ajustes nas folhas de pagamento.

a taxa básica de juros, a Selic,
estabelecida atualmente em
2% ao ano, valor que deve ficar
até o fim de 2020. Para 2021,
a taxa deve ficar em 2,75% ao
ano e aumentar para 4,5% em
2021 e 6% em 2023.
As instituições financeiras
ajustaram a projeção para a
queda da economia brasileira
este ano de 5% para 4,81%.
Em 2021, o Produto Interno
Bruto (PIB) deve ficar positivo
em 3,42%. Em 2022 e 2023, o
mercado financeiro continua
projetando expansão do PIB
em 2,50%.
A previsão para a cotação
do dólar é encerrar o ano em
R$ 5,40. Para 2021, a moeda
deve ficar em torno de R$ 5,20.

Terça-feira, 27 de outubro de 2020
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Emprego formal cresce 2% em
2019, mas com salário menor
Dados mostram que regiões Sul e Sudeste foram as que mais contrataram
Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

O número de empregos formais no país avançou quase 2%
no ano passado. Apesar da alta
– a maior desde 2013 –, a média
salarial dos trabalhadores caiu
1,31% na comparação com o
ano anterior.
O balanço foi apresentado
ontem (26) pelo Ministério da
Economia. A Relação Anual de
Informações Sociais (Rais) de
2019 reúne dados do mercado
de trabalho formal nos setores
público e privado.
O Brasil encerrou o ano passado com 47.554.211 vínculos
de emprego formal nesses dois
setores. Em 2018, esse estoque
era de 46.631.115 postos.
Ainda assim, o número de
empregos formais segue abaixo
de 2013, 2014 e 2015, quando
o estoque chegou perto de 49,5
milhões de vagas.
A ampliação foi puxada pelo

Remuneração média do trabalhador caiu em 21 unidades da federação

desempenho das regiões Sul
(3,31%) e Sudeste (2,79%). Norte (0,53%) e Nordeste (0,42%)
registraram um resultado mais
tímido. Já a região Centro-Oeste
foi a única que teve redução no
número de empregos – queda de
0,91%.
Na análise por segmento,

a construção civil foi o setor
em que o mercado de trabalho
mais se expandiu, com avanço
de 9,64%. Em seguida, foram
comércio (2,56%), indústria
(1,77%) e serviços, que, apesar
da alta modesta (1,44%), é a área
que mais emprega no país.
O setor de agropecuária

apresentou redução no emprego
formal em 2019, com queda de
1,03%.
Os trabalhadores com contratos que seguem a CLT correspondem a quase 80% do total de
vínculos do ano passado.
No entanto, entre 2018 e
2019, houve uma redução nos
contratos celetistas com prazo
indeterminado, enquanto que os
de prazo determinado ganharam
maior peso – de 1,1% para 14%.
Do lado da remuneração, a
Rais mostrou que o Brasil continua na tendência de reduzir os
salários dos trabalhadores.
A remuneração média caiu
de R$ 3.213,14, em 2017, para
R$ 3.198,05, em 2018, e para R$
3.156,02 no ano passado.
A redução foi registrada nas
cinco regiões do país, em 21 unidades da federação e em todos
grandes grupos econômicos.

Petrobras reajusta preços
da gasolina e do diesel

BGT Pactual compra
Necton por R$ 348 milhões

A Petrobras divulgou ontem (26) novos reajustes para o
preço dos combustíveis nas refinarias. O preço da gasolina terá
queda de 5%, enquanto para o
diesel (S10 e S500), a redução
será de 4%.
Os novos valores passam a
vigorar a partir de hoje (27).
De acordo com a assessoria de imprensa da companhia,
com a redução de 4,0% (ou R$
-0,07 por litro), o preço médio
do diesel da Petrobras para as
distribuidoras passa a ser de R$
1,69 por litro.
No acumulado do ano, a redução do preço é de 27,3 %.

O banco BTG Pactual afirmou ontem (26) que uma de
suas controladas comprou a
corretora Necton Investimentos por R$ 348 milhões. A transação ainda precisará ser aprovada pelo Cade.
A compra da Necton pelo
BTG acompanha um movimento de bancarização de fintechs, que ganhou força ao longo
deste ano.
Em setembro, a Guide Investimentos anunciou sua nova
atuação no mercado de crédito
por meio de uma parceria com
a fintech Nobli, start-up financeira que faz empréstimos com

Já para a gasolina, com a redução de 5% (ou R$ - 0,09 por
litro), o preço médio da Petrobras para as distribuidoras passa
a ser R$ 1,66 por litro.
No acumulado do ano, a redução chega a 13,7 %.
A gasolina teve 35 reajustes
em 2020, até agora, sendo 16
aumentos e 19 reduções.
Para o diesel, foram 28 reajustes no total, dos quais 13 foram aumentos e 15 diminuições
de preços.
A empresa vem fazendo uma
política de reajustes da gasolina
e diesel conforme a cotação no
mercado internacional.

garantias em investimentos.
Outra transação anunciada
em setembro foi a compra da
Easynvest pelo Nubank. Duas
semanas após a divulgação da
aquisição, a Easynvest também
anunciou sua entrada no mercado de crédito em parceria com
a Captalys, em esquema semelhante ao ofertado pela Guide:
empréstimos com garantia em
investimentos.
Em julho, o Neon também
já havia anunciado a aquisição
da corretora Magliano com o
intuito de oferecer investimentos aos seus clientes de contas
digitais.

Empréstimos
bancários têm
alta de 2,9%
em setembro
Com o arrefecimento do
isolamento social e a alta no
consumo, os bancos emprestaram R$ 367 bilhões em setembro, alta de 2,9% em relação a agosto, segundo dados
divulgados ontem (26) pelo
Banco Central.
Houve alta na concessão
de crédito tanto para empresas, de 2,3%, quanto para
famílias, de 5,7%. A variação foi registrada com ajuste
sazonal, que retira peculiaridades do período, como
número de dias úteis a mais
ou a menos, para facilitar a
comparação.
A expansão foi puxada
por linhas que são diretamente ligadas ao consumo,
como cartão de crédito
(8,6%) e aquisição de veículos (9,6%), ambos de pessoas
físicas.
Do lado das empresas,
modalidades que precisam
de vendas para gerar garantias, como desconto de duplicatas (18,3%) e antecipação
de recebíveis (19,8%) cresceram no mês.
A concessão de crédito
pessoal para pessoas físicas
aumentou 20,3%, mas o consignado – que é descontado
diretamente na folha de pagamento – recuou 0,8%.
Já o crédito imobiliário,
que foi responsável pelo aumento nos empréstimos em
agosto, teve expansão de
44,7% para empresas, mas
registrou queda de 1,2% para
as famílias em setembro.
No acumulado do ano,
os bancos emprestaram 6% a
mais que no mesmo período
de 2019, com alta de 14,1%
para empresas, alavancada
por programas de estímulo
ao crédito do governo e do
BC para fazer frente à crise, e
de 0,9% para as famílias.
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Chile quer nova constituição
78% dos eleitores rejeitaram Carta da ditadura militar
Repodução

Reprodução

Em 2016, 58,3 milhões de norte-americanos votaram nas eleições

Votos antecipados nos EUA
já ultrapassam os de 2016
Mais de 59 milhões de
eleitores americanos já
votaram antecipadamente
para a eleição presidencial
de 2020, segundo o site
US Elections Project. O
número supera o total de
58,3 milhões que votaram
desta forma em 2016.
De acordo com o site,
criado pelo professor da
Universidade da Flórida

Michael McDonald, 39,85
milhões desses votos foram pelo correio e 19,18
milhões, presenciais.
A marca foi alcançada
a nove dias da eleição presidencial, marcada para
3 de novembro. Segundo
o site FiveThirtyEight, o
candidato democrata, Joe
Biden, tem preferência de
53,4% dos eleitores.

Sem carbono

Acusação dupla

O Japão quer alcançar
a neutralidade de carbono
até 2050, segundo declarações ontem o primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga, um caminho que
se mostra complicado,
devido à dependência do
país do carvão.

A Arménia e o Azerbaijão trocaram ontem acusações pela violação de um
novo cessar-fogo acordado no domingo para pôr
fim às hostilidades no enclave de Nagorno-Karabakh, que deveria ter entrado em vigor ontem.

Zelensky derrotado

Tragédia global

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky,
sofreu ontem um revés
nas eleições locais, uma
vez que o seu partido foi
derrotado na maioria das
grandes cidades, de acordo com as sondagens à
saída das urnas.

A pandemia do novo
coronavírus já causou
pelo menos a morte de
1.155.301 pessoas em
todo o mundo desde o
surgimento dos primeiros
casos, em dezembro de
2019, na China, indica um
balanço da agência AFP.

Os chilenos lotaram as principais praças do país na noite de
domingo depois que os eleitores
deram amplo apoio ao plano de
descartar a atual Constituição
do país, que vem da era do ditador Augusto Pinochet, em favor
de uma nova Carta que será escrita pelos cidadãos.
Na Plaza Italia, em Santiago, foco de gigantescos e muitas vezes violentos protestos no
ano passado que tinham como
reivindicação uma nova Carta
Magna, fogos de artifício foram
lançados em meio a uma multidão de dezenas de milhares de
pessoas gritando em uníssono a
palavra “renascimento”.
Com mais de três quartos
dos votos apurados, 78,12%
dos eleitores optaram por uma
nova Constituição. Muitos manifestaram esperanças de que
um novo texto vai moderar um
viés amplamente capitalista com
garantias de mais direitos iguais

População foi às ruas no domingo para descartar constituição de Pinochet

na saúde, aposentadorias e educação para a população.
“Esta vitória pertence às pessoas, é graças aos esforços de todos que estamos neste momento
de comemoração”, disse Daniel,
de 37 anos, à Reuters na Plaza
Nunoa, em Santiago. “O que me
deixa mais feliz é a participação
dos jovens, os jovens querem fa-

zer as mudanças.”
O presidente do Chile, Sebastián Piñera, disse que se o
país estava dividido por causa
dos protestos e dos debates sobre aprovar ou rejeitar os planos
para uma nova Constituição, de
agora em diante deve se unir por
trás de um novo texto que forneça “um abrigo para todos”.

Em ultimato para renúncia,
Lukashenko reprime atos

Opositor de
Maduro foge
para a Espanha

No prazo final do ultimato
pela renúncia do ditador da Belarus, Aleksandr Lukashenko,
dezenas de milhares de bielorrussos voltaram às ruas de
Minsk no domingo (25).
Tropas de choque usaram
balas de borracha, granadas e
canhões d’água, em cenas que
lembraram as da noite da eleição, em 9 de agosto.
Naquele domingo, bielorrussos saíram às ruas revoltados com a declaração de que
Lukachenko tivera mais de
80% dos votos, e foram dispersados com violência.
Neste 12º domingo seguido de protestos, imagens de
feridos voltaram a aparecer
nas redes sociais, em meio a

O líder da oposição venezuelana Leopoldo López chegou a
Madri no domingo (25), tendo
deixado Caracas na véspera, informou seu pai, Leopoldo López
Gil, à AFP. O ex-prefeito estava
refugiado na embaixada da Espanha em Caracas desde 30 de
abril de 2019, quando escapou
da prisão domiciliar.
López Gil, que é deputado
do Parlamento Europeu e vive
em Madri, não deu detalhes sobre como o filho chegou à Espanha. López é o principal líder
do partido Voluntad Popular e
articulador da estratégia de alçar
Juan Guaidó a líder da Assembleia Nacional para depois torná-lo autoproclamado presidente interino.

chamadas para uma greve geral
e novos protestos na segunda-feira (26).
A greve foi convocada
quando a principal candidata
da oposição, Svetlana Tikhanovskaia, deu a Lukashenko
13 dias para cumprir três condições: renunciar, soltar todos
os presos políticos e dar um
fim à repressão das manifestações pacíficas.
O ditador, porém, voltou a
declarar que não deixará o cargo e, como se viu no domingo,
não reduziu a repressão. Mais
de 90 pessoas, entre elas sete
jornalistas, foram detidas em
ao menos seis cidades do país,
de acordo com organizações de
direitos humanos.
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Pesquisa: vantagem de Biden
sobre Trump cai na reta final
Democrata tem 51,8% das intenções de votos contra 43,1% do republicano
Reprodução

As pesquisas de opinião
mais recentes sobre a eleição
norte-aamericana indicam que
a vantagem que o candidato
democrata, Joe Biden, tinha
sobre seu rival republicano,
o presidente Donald Trump,
encolheu ao longo da última
semana. Segundo a média ponderada dos levantamentos calculada pelo site especializado
FiveThirtyEight, a diferença
entre os dois é de 8,7 pontos
percentuais na manhã de ontem (26).
O democrata aparece com
51,8% das intenções de votos
em todo o país, contra 43,1%
do republicano.Isso significa
que Biden perdeu 2 pontos de
vantagem em uma semana -no
dia 19, ele tinha 10,7 pontos
sobre Trump, a maior diferença entre os dois durante toda a
campanha.Apesar disso, o ex-

A diferença entre os dois candidatos é de 8,7% segundo o FiveThirtyFight

-vice de Barack Obama segue
como favorito na disputa. Sua
vantagem sobre Trump atualmente é 3 pontos superior à
que Hillary Clinton tinha sobre o rival há quatro anos.
Segundo o mesmo site, o
democrata tem 87% de chance
de ser eleito o próximo presidente americano – há uma semana, ele tinha 88% –, contra

12% do rival, Há ainda 1% de
chance de nenhum dos dois
conquistar a maioria no Colégio Eleitoral, nome dado sistema indireto que escolhe o presidente americano.
O peculiar sistema eleitoral
americano é sempre um desafio
para quem quer entender a disputa, já que o vencedor não é
obrigatoriamente o candidato

mais votado pela população.
Trump, por exemplo, perdeu
para Hillary em 2016 no voto
popular, mas venceu em um
número suficiente de estados
para ser eleito presidente no
Colégio Eleitoral.
Novamente segundo o FiveThirtyEight, a chance de reeleição do republicano, mesmo
se perder o voto popular atualmente, é de 9%. Já a possibilidade de que o mesmo aconteça
com Biden é menor que 1%.
Assim, a chave para vencer a
eleição é conquistar os chamados estados-pêndulo, que ora
votam em republicanos, ora
votam em democratas.
Biden está na frente na
maioria deles, mas sua vantagem também caiu. É o caso da
Pensilvânia, estado que tem
a maior chance de decidir a
eleição

EUA: Senado confirma
Barrett na Suprema Corte

Tufão Molave desloca 30 mil
pessoas nas Filipinas

O Senado dos Estados Unidos aprovou o nome da juíza
ultraconservadora Amy Coney
Barrett, indicada pelo presidente Donald Trump, para ocupar
uma vaga na Suprema Corte.
A juíza recebeu 52 votos
a favor, enquanto 48 se posicionaram contra sua indicação
para o cargo vitalício na mais
alta instância da Justiça norte-americana.
Ela substitui Ruth Bader
Ginsburg, ícone progressista da
Justiça americana, que morreu
setembro, aos 87 anos.
A magistrada enfrentou
forte oposição dos senadores

O tufão Molave, que varreu
o centro das Filipinas entre domingo e ontem de madrugada,
levou à retirada de mais de 30
mil pessoas, devido aos ventos fortes, chuvas torrenciais e
inundações.
As medidas preventivas da
covid-19 dificultaram os esforços de retirada, uma vez que
o distanciamento social deve
ser assegurado nos abrigos, na
maioria dos casos criados em escolas, onde não são permitidas
mais de oito pessoas por sala.
Pelo menos 570 pessoas ficaram retidas nos portos,
quando a navegação entre as

democratas, que veem na indicação de Trump uma manobra
para, a poucos dias da eleição,
tentar garantir apoio na Suprema Corte a um possível questionamento da lisura do pleito.
No longo prazo, o novo
nome torna o tribunal ainda
menos progressista – com a
confirmação de Barrett, a ala
conservadora firma uma sólida
maioria de 6 a 3.
Com a aprovação de Barrett,
há um receio de que a Suprema
Corte tente reverter as garantias da decisão do caso Roe vs.
Wade, de 1973, que garantiu o
direito ao aborto no país.

ilhas foi suspensa devido à forte
ondulação causada pelo tufão,
localmente conhecido como
Quinto, segundo uma contagem parcial do Conselho para
a Redução de Riscos de Catástrofes filipino. O tufão chegou
a Mindoro, no Norte do arquipélago, com ventos sustentados
de 125 quilómetros por hora
(km/h) e rajadas de 180 km/h.
As últimas previsões meteorológicas indicaram que o tufão
deverá progredir para o Mar do
Sul da China, onde é provável
que se fortaleça nas próximas
24 a 48 horas, mantendo-se na
direção do Vietnã.

Nasa anuncia
descoberta de
água em estado
líquido na Lua
O Observatório Estratosférico de Astronomia Infravermelha (Sofia, na sigla em
inglês) da Nasa, a agência aeroespacial norte americana,
anunciou ontem (26) a descoberta de água na superfície
iluminada da Lua.
Moléculas de H²O foram
achadas na cratera Clavius,
localizada no hemisfério sul
lunar, uma das maiores crateras visíveis do satélite natural. Observações anteriores já
haviam mostrado a presença
de hidrogênio no local, mas
essa é a primeira vez que água
é detectada na Lua.
A quantidade de água
observada é o equivalente a
354,9 mililitros, um pouco
mais da metade de uma garrafinha de água mineral. O
líquido está contido em um
metro cúbico de solo espalhado pela superfície lunar.
“Tínhamos indicação de
possibilidade da presença de
H²O no lado iluminado pelo
Sol da Lua”, afirmou Paul
Hertz, diretor da divisão de
Astrofísica da Nasa, durante
o evento de divulgação da
descoberta. “Agora sabemos
onde está. Essa descoberta
desafia nossa compreensão
da superfície lunar e levanta
questões intrigantes sobre recursos na exploração do espaço profundo”, concluiu.
RECURSO ESCASSO
Apesar da importância
da descoberta, a quantidade
de água achada em solo lunar
confirma novamente uma
afirmação antiga da ciência:
a água é um recurso extremamente escasso e raro na
natureza. Segundo dados da
Nasa, em comparação, o Deserto do Saara tem 100 vezes
a quantidade de água detectada em solo lunar.
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Cannes resiste e transcende
Longa ‘Mães de Verdade’ integra a versão pocket do festival
Divulgação

Acervo Cedoc/TMRJ

Por Rodrigo Fonseca
Especial para o Correio da Manhã

A coreógrafa
russa
Eugenia
Feodorova,
em foto de
1959

Exposição virtual celebra a
coreógrafa Eugenia Feodorova
“Eugenia Feodorova:
a Fada Camponesa” é a
nova exposição virtual em
formato de e-book e primeiro tema da nova série
Coreógrafos do Municipal,
elaborada pelo Centro de
Documentação do Theatro Municipal do Rio, que,
nesta pandemia, tem feito
um belo trabalho de resgate da memória da casa.

A coreógrafa russa dirigiu o Corpo de Baile entre
1958 e 1961, e montou o
primeiro “Lago dos Cisnes” completo da América
Latina, em 1959. Eugenia
tornou os espetáculos de
balé do Municipal verdadeiras preciosidades artísticas. A exposição virtual
pode ser vista no site do
Theatro.

Canção global

Live inovadora

Laura Pausini lançou
mundialmente o EP “Io Si
(Seen)”. A faixa-títula está
na trilha do longo “Life
Ahead”, uma produção
Netflix, e foi gravada pela
cantora em cinco idiomas:
italiano, inglês, espanhol,
francês e português.

Um espaço 3D interativo
recebeu os fãs que chegaram mais cedo para a live
da cantora Billie Eilish, no
sábado – uma das mais interessantes da quarentena e
a primeira desde que a pandemia da Covid-19 interrompeu sua turnê mundial.

Divergências

Substituição

Quatro roteiristas que
faziam parte do projeto de
uma série de ficção sobre
Marielle Franco, vereadora
assassinada em março de
2018, pediram afastamento nas últimas semanas
por divergência no andamento da produção.

O repórter Lucas Martins
substituirá José Luiz Datena no Brasil Urgente (Band)
por tempo indeterminado. O
apresentador foi internado
às pressas no fim de semana, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após
sentir dores no peito.

É dia de Kad Merad - um dos
maiores campeões de bilheteria
da história da França nas telas, cá
conhecido por ser o pai de “O Pequeno Nicolau”, de 2009 – ajudar
o país que o consagrou a levar o
73º Festival de Cannes a seu espaço presencial, a Croisette, do
qual foi alijado, em maio deste
ano, por conta da Covid-19. O
ator protagoniza “Un Triomphe”,
de Emmanuel Courcol, dramédia
sobre um espetáculo teatral com
um elenco de presos, a ser exibido
esta noite no balneário francês,
demarcando a realização de uma
microedição da maratona cannoise deste 2020 in loco, como
prevista.
A Palma de Ouro nesta versão
pocket vai ser entregue apenas a
curtas, por um júri formado pela
realizadora Claire Burger, a atriz
Céline Sallette, o cineasta Rachid Bouchareb, o ator Damien
Bonnard, o produtor Charles
Gillibert e pela realizadora Dea
Kulumbegashvili, que venceu o
último Festival de San Sebastián,
na Espanha, com “Beginning”.
Este será um dos longas-metragens a serem exibidos esta semana no tapete vermelho que, no
passado, já coroou produções
brasileiras como “O Pagador de
Promessas” (nossa única Palma,
em 1962), “O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro” (1969); “Eu Sei Que Vou Te
Amar” (1986); “Cinema Novo”
(2016); e “Bacurau” (2019).
Dea, que vem da Geórgia,
projeta amanhã a sua aclamada
investigação sobre uma comunidade de Testemunhas de Jeová
vítima de intolerância religiosa. Já
na quinta tem a prata da casa mais
uma vez, com Bruno Podalydès
atrás e à frente das câmeras de
“Les Deux Alfred”, sintonizado
com a onda de desempregos na
Europa. Mas, antes dele, passa

O filme de Naomi Kawase, discute a adoção e maternidade nos dias de hoje

pelo Palais des Festivals, um melodramão vindo do Japão, hoje
em projeção on-line no Brasil, na
44ª Mostra Internacional de São
Paulo (via Mostra Play): “Asa Ga
Kuru”/“True Mothers”, o novo
exercício de Naomi Kawase pelas
veredas do afeto.
Indicado à Concha de Ouro
de San Sebastián, em setembro,
este ensaio sobre maternidade
ganhou aqui o título “Mães de
Verdade”, marcando o regresso
da cineasta japonesa de 51 anos,
badalada mundialmente por “A
Floresta dos Murmúrios”, laureado lá mesmo em Cannes, em
2007, com o Grande Prêmio do
Júri. Seu filme de regresso às telas
disseca o microcosmo da instituição familiar a partir do conflito
entre duas mulher às voltas com
a maternidade.
“É necessário falarmos de
amor hoje, pois há muita solidão
e incerteza à nossa volta”, disse
Naomi em San Sebastián, onde
esteve também em 2018 com
“Vision”, protagonizado por Juliette Binoche. “Venho fazendo
filmes mais leves nos últimos
cinco anos, para que eu encare as
trevas deste nosso mundo louco
e prove que, mesmo entre elas,
pode existir a esperança. Talvez
por isso eu me agarre a metáforas
da visão, por indicar modos de
olhar”.

Naomi concorreu em Cannes ainda em 2017, com “Esplendor”, pelo qual foi agraciada
com o Prêmio do Júri Ecumênico, falando de um fotógrafo que
desenvolve uma deficiência visual. Mas, agora, em “Mães de Verdade”, ela se debruça por uma
miopia sentimental. A trama:
depois de uma longa e mal sucedida luta para engravidar, convencida pelo discurso de uma
associação de adoção, Satoko e
seu marido decidem adotar um
menino. Alguns anos mais tarde, sua maternidade é abalada
por uma ameaça desconhecida,
Hikari, que afirma ser a mãe biológica da criança. Satoko decide
confrontar Hikari diretamente.
“O cinema dramático do
Japão tem vivido vitórias bonitas do Hirokazu Koreeda, meu
amigo e colega diretor, em anos
recentes. Tento agora trazer
um outro Japão ao cinema. Eu
venho de Nara, uma província
do Japão a cerca de 400 quilômetros de Tóquio. Estou a costumada a olhar o mundo de um
polo periférico, longe de um
centro mais metropolitano, cercada pela Natureza”, diz Naomi
ao Correio da Manhã. “Aprendi,
lá, a valorizar as relações afetivas mais íntimas e silenciosas e
a pensar em formas de se pensar
em conforto”.
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Sob a régua e o compasso de Dori Caymmi
A jovem cantora Maria Marcella lança ‘Dentro D’Água’, um belo e merecido tributo ao compositor
Clarissa Ribeiro/Divulgação

Por Affonso Nunes

Em 2017, a cantora e compositora Maria Marcella, com seus
24 anos, despontava como uma intérprete madura em seu “Maresia”
(Fina Flor). Gravou apenas uma autoral, a bela “Seleto” e, de resto, foi
lá no fundo do oceano de canções
que povoam nossa música para
catar pérolas de Dolores Duran,
Dorival Caymmi, Baden Powell
& Vinicius de Moares, Candeia e
Cartola, entre outros. No repertório escolhido a dedo havia ainda
duas composições da sempre feliz
parceria entre Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro – “Quebra-mar”
e “Saudade de Amar”.
O filho de Dorival é um dos
grandes compositores brasileiros,
mas também um arranjador estupendo ao ponto de ter sido requisitado para trabalhos com Tom
Jobim, Chico Buarque, Gilberto
Gil, a irmã Nana e muitos outros.
A convite de Quincy Jones, passou
longa temporada em Los Angeles
trabalhando com arranjos e produ-

Empolgado com a homenagem de Maria Marcella, Dori assina os arranjos do álbum, toca seu violão e canta em duo

ção musical. Extrapolou o talento
inato do clã Caymmi com muito
estudo e dedicação. Dori é um operário a serviço da canção, mas ergue
edifícios musicais dos mais singelos.
E foi por reconhecer essa imensa contribuição de Dori à MPB
que Maria Marcella dedicou a ele
seu segundo álbum. Lançado há

poucos dias, “Dentro D´Água”
(Kuarup), é uma beleza de se ouvir.
São de Dori Caymmi as treze canções do álbum, sendo dez parcerias
com Paulo César Pinheiro, duas
com Nelson Motta, incluindo a
consagrada “Saveiros” e uma com
Chico Buarque. Generoso, Dori
adotou o trabalho da jovem artis-

ta dando-lhe régua e compasso ao
assinar os arranjos e fazer a direção
musical. “O resultado do álbum
ficou formidável. Fiquei emocionado, foi tudo muito espontâneo
e a Marcella está cantando muito
bem”, disse o homenageado, que
canta em duo com Maria Marcella
em cinco faixas.

A cantora é filha de Marcelo
Mello, engenheiro de som que trabalhou por cerca de 25 anos com
Dorival, Dori, Nana e Danilo, o
que explica a familiaridade com o
repertório e acolhimento de Dori.
A admiração pelo músico motivou a cantora a lhe fazer um pedido. “Certa vez tomei coragem e o
convidei para gravarmos a música
Água do Mar (Dori e Paulo César
Pinheiro). Para a minha surpresa
e imensa alegria, a música acabou
se tornando um disco inteiro”, orgulha-se Maria Marcella, que tem
Nana como uma de suas grandes
referências no ofício de interpretar, ou melhor dar à luz as canções.
“Através da Nana, me apaixonei
pelo repertório de Dolores Duran e
Dorival Caymmi entre outros… ela
me influenciou muito”, completa.
Os arranjos concebidos por
Dori são descomplicados, tendo
além de voz e violão, a percussão de
Edgar Araújo e o baixo acústico de
Zeca Assumção em algumas faixas.
Tudo em favor da canção e do timbre certeiro da cantora.

Alimento para saciar o Planeta Fome
Elza Soares e Titãs lançam single e videoclipe com ‘Comida’, clássico da banda paulista

Reprodução YouTube

Por Affonso Nunes

Quando estava gravando o
o seu aclamado álbum “Planeta
Fome”, Elza Soares escolheu “Comida” (Arnaldo Antunes/ Marcelo Fromer/ Sérgio Britto), dos
Titãs para fazer parte no repertório. No fim do processo, como
a canção parecia uma síntese do
que o disco como um todo queria
dizer, Elza preferiu guardar a gravação para lançar numa ocasião
especial e apenas registrou os versos “Você tem fome de quê/Você
tem sede de quê?”.
Agora, em comemoração
ao aniversário de um ano de

“Planeta Fome” e à indicação
ao Grammy Latino, Elza lança
single e clipe de “Comida” com
participação dos Titãs.
“Escolhi essa música porque
acho impressionante a força de
sua letra e a interpretação dos Titãs, de quem sempre fui fã”, justifica a cantora, que completou
80 anos em 2020 e foi tema de
enredo de sua amada Mocidade
Independente de Padre Miguel
no último carnaval.
“A voz da Elza Soares é atemporal e única, é um grito de liberdade. Poder cantar e tocar com
ela uma de nossas canções mais
emblemáticas e participar do

clipe, é uma honra e uma glória”,
festeja Tony Bellotto.
“Temos uma admiração
enorme, foi um prazer dividir
essa música com ela, uma das
figuras mais importantes da história da música brasileira, com
quem já tivemos vários encontros durante nossa trajetória.
Acho que tudo isso veio coroar
nossa relação com ela, que já vem
de muitos anos”, comenta Sérgio
Britto.
“Comida” já está disponível
nos aplicativos de música e seu
clipe, dirigido por Marcos Hermes, no canal da artista no YouTube.

Elza e os Titãs, em cena do clipe dirigido por Marcos Hermes
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Márcio Hallack e trio interpretam dez sambas com o balanço do jazz

Uma digna releitura de
grandes clássicos da MPB
“Eu não vivo da música. Eu
vivo para a música.” É assim que
o mineiro de tradicional família
libanesa, Márcio Hallack, define
sua relação com a arte. Médico
cardiologista por formação, ele é
compositor, pianista e arranjador
consagrado, lançando seu sexto
álbum, “Desse Modo”, pela produtora e gravadora Kuarup, já disponível nas plataformas digitais.
Totalmente instrumental e
no formato trio, com Márcio no
piano, Éneas Xavier no baixo e
Esdras Ferreira (Neném) na bateria – com algumas participações
especiais como a dos saxofonistas
Chico Amaral, Afonso Claudio
e Zé Canuto, o contrabaixista
Adriano Giffoni, entre outros –
o álbum é recheado de homenagens. São dez músicas, clássicos
da MPB com novos arranjos e autorais, celebrando compositores
que o músico admira.
Com novas roupagens estão
“Tudo Que Você Podia Ser”, dos
também mineiros Lô e Márcio
Borges, e “Novena”, de Márcio Borges e Milton Nascimento. Em homenagem ao multi-instrumentista
Edu Lobo, a faixa “Dia de Santo
Antônio”. Já a música que dá título ao álbum, “Desse Modo” e “To
Ron”, são reverências ao jazz modal
do compositor norte-americano
Ron Miller (1932-2007), muito
popular pelos sucessos que escreveu para os artistas da gravadora
Motown.

Brincando com o samba de
breque, “Samba de Brecker” é uma
homenagem ao saxofonista de jazz
norte-americano Michael Brecker
(1949-2007). Márcio também
celebra Guinga na faixa “Chorin”
e em “Valsi”, a lembrança é do
compositor, maestro e arranjador
Moacir Santos. Dedica “Tree” ao
mestre Hermeto Pascoal.
Márcio alinha sua formação
erudita ao choro e ao jazz, surpreendendo a cada novo trabalho.
Além dos álbuns, lançou também
dois DVDs, fez apresentações pelo
país e no exterior, compôs trilhas
sonoras de filmes e mantém a
mente inquieta, não parando nunca de estudar. Entre premiações e
indicações obteve o terceiro lugar
no “Festival Brahma MPB”, no
Rio em 1979, o primeiro lugar
em 2002 no II e em 2007 no VII
Prêmio BDMG – Instrumental,
e a indicação ao Prêmio Tim do
seu terceiro CD “De Manhã”. Foi
ainda indicado pelo MySpace para
a categoria “Wonderful Pianists” a
partir de janeiro 2009.
Estava com shows agendados pelo Brasil para levar “Desse
Modo” ao seu público, quando o
mundo parou por conta da pandemia de Covid-19. Aguarda que
as coisas se normalizem, pois acredita que o mundo nunca precisou
tanto de música. Por enquanto,
certo mesmo só o seu show no final do ano, no Rio de Janeiro, no
Barra World Shopping.
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O novo mito da Fórmula 1
Lewis Hamilton vence pela 92ª vez e busca novo recorde
Reprodução

Pedro Ramos/ Rede do Esporte

No peso-pesado, Maria Suelen e Beatriz Souza (foto) vão ao pódio

Brasil fecha Grand Slam de
judô com três bronzes
O Brasil fechou a participação no Grand Slam de
Budapeste (Hungria), no
domingo (25), com mais
duas medalhas de bronze. Na categoria acima de
78kg, Beatriz Souza e Maria Suelen foram ao pódio
e somaram mais 500 pontos, cada uma, no ranking
mundial.
Sem essa atualização

na listagem dos melhores
judocas, Maria Suelen é
quinta e Beatriz Souza é
a sexta. A diferença entre
elas é de apenas 142 pontos. O Brasil tem direito a
uma vaga, e a definição da
Confederação Brasileira
de Judô (CBJ) deve ocorrer em maio de 2021. O
Brasil já havia levado outro
bronze com William Lima.

R10 com covid-19

Coutinho fora

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho confirmou no
domingo (25) que testou
positivo para covid-19. Pelas redes sociais, ele disse
estar se sentindo bem e
sem sintomas. Ronaldinho
participaria de um evento
no Mineirão.

O meia Philippe Coutinho machucou a coxa
esquerda na derrota do
Barcelona por 3 a 1 para o
Real Madrid no estádio do
Camp Nou no último sábado. A lesão tira o jogador
do confronto contra a Juventus, amanhã.

Goleiros renovados

Argentino na área

O Flamengo encaminhou a renovação de contrato com o goleiro Diego
Alves. O vínculo atual é até
dezembro de 2020. Agora,
a intenção do clube é também garantir a renovação
com o goleiro Hugo Souza, o Neneca.

O Grêmio acertou a
contratação do atacante
argentino Diego Churín,
que assinou um contrato
até 2022, com a possibilidade de prorrogação pot
mais um ano. Ele deve jogar contra o Juventude, na
quinta.

Por Marcelo Perillier

A Fórmula 1 tem um novo
mito. Com a vitória no GP dePortugal, o inglês Lewis Hamilton se torna o piloto com o
maior número de vitórias – 92
– na principal categoria do automobilismo mundial.
Agora, o britânico busca
igualar o heptacampeonato de
Schumacher – algo que deve
acontecer no GP da Turquia, em
novembro – e, quem sabe, conquistar oito títulos na F1.
Faturar um GP pela 92ª vez,
entretanto, não foi uma tarefa fácil. O asfalto liso e escorregadio,
além da chuvinha fraca no circuito de Portimão, fez Hamilton sofrer com o aquecimento
dos pneus na largada e cair para
o terceiro lugar.
Em uma corrida de recuperação, passou Carlos Sainz, da
McLaren, e seu companheiro de
Mercedes, Valtteri Bottas, para

Rumo ao hepta, inglês bateu o recorde do alemão Michael Schumacher

ficar novamente em primeiro
na 20º volta. Depois, foi só administrar a corrida até receber a
bandeira mais uma vez.
A próxima prova é o GP da
Emilia-Romagna, em Imola, pista marcada pelo acidente fatal de
Ayrton Senna, que volta ao calendário da categoria depois de
14 anos.

SERÁ QUE FICA?
O chefe da Mercedes, Toto
Wolff, insinuou brincando que
terá que vender a fábrica da equipe de Fórmula 1 para manter
Lewis Hamilton, que estará sem
contrato no fim do ano. Ele e
Wolff ainda precisam acertar os
detalhes de um novo acordo, em
meio à pandemia de covid-19.

NBA planeja temporada
com 10 jogos a menos

Khabib deixa o
MM com recordes
e invencibilidade

A próxima temporada da
NBA, liga de basquete profissional dos EUA, deve começar
antes do Natal e encerrar antes
da Olimpíada de Tóquio, prevista para acontecer entre 23
de julho e 8 de agosto de 2021.
Além disso, a competição
teria 72 jogos, dez a menos
que o normal, segundo os sites americanos The Athletic e
ESPN.
A ideia dos organizadores
é liberar os atletas para a participação nos Jogos Olímpicos
que acontecerão no Japão. Por
isso o campeão deve ser conhecido antes de 23 de julho.
Outro ponto discutido é o
retorno dos jogos nas cidades
dos mandantes, e não em um

Quando Khabib Nurmagomedov colocou as luvas no
centro do octógono após vencer
Justin Gaethje no UFC 254, encerrou-se uma das carreiras mais
dominantes que o MMA já viu.
O russo de 32 anos deixa o mundo das lutas com uma sequência
impressionante de 29 vitórias
consecutivas e nenhuma derrota.
As invencibilidades sempre
foram pauta no UFC, mas são
raras as que duram por tanto
tempo. Jon Jones, um dos maiores nomes, teve uma derrota lá
no começo de sua carreira no Ultimate, quando aplicou uma cotovelada ilegal em Matt Hamill.
Se desconsiderada a desclassificação, ainda seria um cartel de
26 vitórias sem revezes.

lugar como base, como aconteceu no fim da temporada
2019/2020, quando as partidas foram realizadas em Orlando por conta da pandemia
de covid-19. A expectativa é
que o anúncio oficial aconteça
até o dia 30 de outubro.
A NBA já anunciou que
realizará seu draft, como é chamado o processo de escolha de
novos jogadores, de forma virtual neste ano, devido à pandemia do novo coronavírus.
A organização segue o
exemplo de outras ligas do país,
que também se viram obrigadas a organizar seus eventos à
distância, como a NFL, de futebol americano, e a WNBA,
de basquete feminino.
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OUTRAS PÁGINAS NO BRASIL E NO MUNDO

JOSÉ APARECIDO MIGUEL (*)

Mercado ilegal de bebidas alcoólicas cresce na pandemia e chega a 37,9%
1- Apoiados por Bolsonaro ou
Lula não lideram pesquisas. Nenhum dos apoiados por Bolsonaro ou Lula é lider nas últimas
pesquisas. Poder360 analisou as
últimas pesquisas. Atual presidente sinalizou a 3 candidatos.
Já o petista demonstrou apoio
a outros 8. Os últimos levantamentos mostram que, hoje, o
aceno dos políticos não significa,
necessariamente, bom desempenho no pleito. (...) (Poder360)
2- Mercado ilegal de bebidas
alcoólicas cresce na pandemia
e chega a 37,9%. Crescimento deve ser de 10,1% em 2020.
Em 2017, (por exemplo), perda
de arrecadação foi de R$ 5,5 bilhões. Altas alíquotas estimulam
ilegalidade. Novo estudo realizado pela consultoria internacional Euromonitor em setembro
de 2020, aponta que o mercado
ilegal de bebidas alcoólicas destiladas deve crescer 10,1% neste
ano. (...) (Poder360)
3- Devemos cobrir o autoritarismo de Trump. Normas
jornalísticas devem mudar, defende Jeff Young (Nieman Lab.)
- À medida em que as eleições
de 2020 (nos Estados Unidos)
se aproximam, as tendências autoritárias que eram meramente
retóricas na campanha de Donald Trump, agora se manifestam nitidamente em sua política
e nos ataques quase diários às
leis e instituições que mantêm a
democracia funcionando. Não
temos a obrigação de aplicar
nossas práticas rotineiras a 1
candidato que claramente não
defende a democracia. Não se
trata de favorecer um democrata ou um republicano, trata-se
de manter a nossa república democrática viva. Eu vim para um
sistema que chamo de três Cs:

caráter, competência e constitucionalidade. No caráter, mais de
20.000 declarações falsas, alegações de agressão sexual, impostos
sonegados, declarações racistas e
xingamentos. Precisamos continuar? Competência? Veja a
gestão da pandemia da covid-19
pelo Governo Trump. (...) (Poder360)
4- Desde que o coronavírus
chegou ao Brasil, matando mais
de 150 mil pessoas, Bolsonaro
militou no exercício ilegal da
medicina com sua cloroquina,
avalia Elio Gaspari. Às 5h45 da
madrugada de quarta-feira (21)
o presidente continuava diante
de seu computador quando respondeu a uma mensagem com
um grito de guerra: “O povo
brasileiro não será cobaia de ninguém. (...) Diante do exposto,
minha decisão é a de não adquirir a vacina”. Estava aberta uma
ridícula Guerra da Vacina. No
rescaldo do surto, 11 palavras
do general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz explicam
a barulheira: “Falta de capacidade e organização interna” e “um
nível de mediocridade extrema”.
Quem entende o mundo dos generais garante que Santos Cruz é
ouvido. (...) (Folha de S. Paulo)
5- A proposta do deputado petista Carlos Zarattini que altera
a Lei de Improbidade Administrativa é classificada como um
ataque à legislação anticorrupção por entidades que militam
na área. Visto como contrário ao
interesse público por especialistas, procuradores e magistrados,
o texto custou caro ao erário. O
parlamentar do PT de São Paulo usou dinheiro da Câmara dos
Deputados para contratar, por
65 mil reais, o escritório de advocacia responsável pela forma-

tação da proposta. (Crusoé)
6- STF nega maioria dos pedidos de soltura em casos similares
ao de André do Rap. Ministros
do Supremo Tribunal Federal
negaram a maioria dos pedidos
de presos que recorreram à corte em busca de liberdade com o
mesmo argumento que permitiu
a soltura de André de Oliveira
Macedo, o André do Rap, um
dos chefes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando
da Capital), reportam Ricardo
Balthazar e Daniel Mariani.
Condenado por tráfico de drogas, André do Rap estava preso
em caráter provisório desde dezembro, mas o ministro Marco Aurélio Mello considerou a
prisão ilegal e mandou soltá-lo
no início do mês, observando
que outras instâncias da Justiça não reavaliaram a ordem de
prisão no prazo exigido pela lei.
Levantamento feito pela Folha
encontrou no site do tribunal
653 habeas corpus que usaram
o mesmo argumento. A análise dos processos mostra que os
ministros do Supremo negaram
513 pedidos, equivalentes a 79%
do total. A soltura dos presos foi
determinada em 133 casos, correspondentes a 20%. Marco Aurélio foi o relator dos pedidos em
quase todos os casos de soltura.
(...) (Folha de S. Paulo)
7- O pós-Orlando Diniz. A
delação premiada de Orlando
Diniz, o ex-presidente da Fecomércio do Rio de Janeiro, resultou nas denúncias da Lava Jato
de um esquema de desvio de dinheiro do Sistema S, mas pouco
impacto provocou no comando
da entidade que administra esses
recursos . O atual presidente da
federação, Antônio Florêncio
de Queiroz Junior, era o vice de

Orlando Diniz quando ele foi
preso, no início de 2018, e integrava a diretoria que foi condenada pelo Tribunal de Contas
da União a devolver mais de 58
milhões de reais aos cofres do
Sesc e do Senac estaduais por
um convênio considerado ilegal.
Queiroz também nomeou como
seu assessor na presidência da
Fecomércio um funcionário que
foi preso junto com Orlando Diniz. Marcelo Novaes continua
atuando junto à cúpula, inclusive como porta-voz da entidade
no Rio. (Crusoé)
8- ‘A China é a locomotiva da
recuperação global’, diz Eichengreen. Ao conseguir controlar a
pandemia do novo coronavírus,
a potência asiática vai se fortalecer ainda mais, ao contrário
de EUA e Europa, diz Barry
Eichengreen, professor da Universidade da Califórnia, segundo Vinicius Neder. A forte retomada da economia da China,
sinalizada nos dados do terceiro
trimestre do Produto Interno
Bruto (PIB) chinês, mostra que
colocar o novo coronavírus sob
controle, e mantê-lo assim, é o
melhor para o crescimento econômico, segundo o economista
americano Barry Eichengreen,
professor da Universidade da
Califórnia em Berkeley. “Puro e
simples”, disse Eichengreen. (...)
(O Estado de S. Paulo)
9- O Primeiro Comando da
Capital (PCC) movimentou R$
1,2 bilhão com o tráfico internacional de drogas por ano – a
quantia não inclui os negócios
particulares feitos por seus membros e associados, escreve Marcelo Godoy. Os dados constam
dos documentos apreendidos na
Operação Sharks, que investigou
a lavagem de dinheiro da facção

entre junho de 2018 e setembro
de 2020. A Justiça de São Paulo
decretou nesta sexta-feira, 23,
a prisão de 18 acusados de pertencer à cúpula da estrutura de
tráfico de drogas e de lavagem
de dinheiro e de comandar as
ações da organização criminosa nas ruas. “Creio que essa será
a primeira fase da Lava Jato do
PCC”, disse o promotor Lincoln
Gakiya, um dos seis que assinam
a denúncia contra o grupo. (O
Estado de S. Paulo)
10- Embaixadora das Filipinas no Brasil agride empregada
doméstica dentro da residência
diplomática, mostra vídeo. A
embaixadora das Filipinas Marichu Mauro teve uma vida pública agitada: foi recepcionada pelo
ex-presidente Michel Temer e,
no início deste mês, recebeu até
uma condecoração do presidente Jair Bolsonaro. Mas a menos
de dois quilômetros do Palácio
do Planalto, protegida pelos muros da embaixada, a diplomata
agredia repetidamente uma empregada doméstica. (...) (G1)
11- Argentina reabre aeroportos para turistas brasileiros
em novembro. Medida atinge
também viajantes residentes em
Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia. Governo argentino aposta
na desvalorização do peso para
atrair visitantes, escreve Glauce
Cavalcanti. (...) (O Globo)

(*) José Aparecido Miguel,
jornalista, diretor da Mais
Comunicação-SP http://www.
maiscom.com), trabalhou
em todos os grandes jornais
brasileiro - e em todas as mídias.
http://www.outraspaginas.com.
br) E-mail - jmigueljb@gmail.com
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TESTE RAPIDO POR APENAS R$ 158
PARCELE EM ATE 10X NO CARTÃO
CERTIFICADO PELA ANVISA

BarraShopping

Via Parque Shopping

Av. das Américas, 4666,
acesso 5, nível Lagoa

Av. Ayrton Senna, 3000, no
estacionamento próximo a entrada A

Horário de Funcionamento: 9H às 21H
Mais informações acesse www.veustlp.com.br
ou ligue para (21) 3005-3702

Carrefour Barra
Av. das Américas, 5150, no estacionamento
próximo da entrada principal

Recreio Shopping
Av. das Américas, 19019, na saída
do estacionamento no térreo
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