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Na COP26, 
Obama cobra 
liderança do 
Brasil no clima 
cor26 
Em passagem pela COP26 
que provocou aglomera- 
çãorecorde, oex-presiden- 
te dos EUA Barack Obama 
disse que espera que Bra- 
sil, China, India, Rússia 
e Indonésia liderem o 
combate à crise climáti- 
ca. Em discurso, ele exor 
tou os jovens a transfor- 
marem raiva e ansiedade 
emaçõese, principalmen- 
te, em votos: “Você pode 
nãogostar da política. Mas 
nãoa ignore”. ambiente mé 

Orgão que gere Enem 
sofre debandada às 
vésperas de exame 
Funcionários que pediram exoneração acusam presidente 
do Inep de desmonte e assédio moral; prova é mantida 

Ao menos 33 servidoresdo Em nota, o instituto afir — Dupas Ribeiro foi nome- 
Instituto Nacional de Estu- ma que o Enem “não será adono fim de fevereiro por 
dos e Pesquisas Educacio- afetado pelos pedidos de Milton Ribeiro, o terceiro à 
nais (Inep), órgãodo Minis- exoneração”. Funcionários . frente da Educação do atu- 
térioda Educação queadmi- do Inep, no entanto, afir. al governo. Mais discreto 
nistrao Enem, pediram de-. mamqueadebandadatorna que seu antecessor, Abra- 
missão ontem, 13 diasantes. oexame suscetível a falhas. ham Weintraub, o atual mi- 
daaplicação do exame. Acriseàs vésperas daspro- nistro é igualmente acusado 

Ditador Ortega se Os funcionários citam a vas, que haviam recebidoo de minar a atuação da pas- 
é “fragilidade técnica eadmi- menor número deinscritos ta, sobretudo com as esco- 

ae no poder nistrativa daatualgestão"e da década (3,1 milhões) até las fechadas na pandemia. 
na Nicarágua acusam opresidentedoins-  queofimdaisençãoparaes- A Comissão de Educação 
O ditador da Nicarágua, 
Daniel Ortega, 75, ganhou 
a eleição presidencial de 
fachada realizada no do- 
mingo (7) sem oposito- 
resnem observadores, au- 
mentando o isolamento 
do país. De acordo com 
os resultados oficiais, o 
exlíder sandinista obteve 
76% dos votos. Mundo ato 

tituto, Danilo Dupas Ribei- . tudantes de baixa rendafos- . daCâmara deveouvir Dupas 
ro, de desmontar o órgão serevertido,sesomaauma . Ribeiro amanhã sobre a si- 
de praticar assédio moral... série sob air Bolsonaro. tuaçãodo órgão. Cotidanom 

STF articula liberar emendas Ea Ei 
se houver mais transparência fechado como PL 
Uma ala do Supremo sear O tribunal julgará ocaso Jair Bolsonaro declarou 
ticulaparaa corte não pro-. nestasemana. Aideiaseria ontem estar “99% fecha- 
ibir totalmente o pagamen- permitir aexecução dessas do” para se filiar ao PL, 
to das emendas de relator emendas, desde queseado- partido de Valdemar Cos- 

Bolsonaro mente e nega —usadas como moeda de tem mecanismos de trans. taNeto. O presidente dasi- 
agressão a jornalistas trocaemnegociaçõesnaCà- parência dos recursos. gladocentrão confirmou 
Presidente negou agres- mara eSenado— oqueevi-  Governistas temem per afiliação emáudio e disse 
são por parte de agentes tariaatrito com Congresso — derpoder de barganha, pois que o chefe do Executivo 
que faziam sua segurança e Executivo. Na sexta (5), li- se exporia o privilégio a falou com ele e com o lí- 
eacusouveiculosdetenta-  Oex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama durante minarda ministra Rosa We-. quemvota pelosinteresses der do PP Ciro Nogueira, 
remresponsabilizáo. am discurso ontemna COP26, em Glasgow, Escócia westemanfmuses  bervetou o expediente. doPlanalto. mercadoatseais  sobresuaescolha. Poderas 

Esporte B7 Siglas têm poucos 
negros e falham em 

GP de prática antirracista 
São Paulo Na maioria dos partidos, 

sãoainda poucos os cargos 
Realização do GP na capi- 
tal paulista, neste fim de 
semana, é carta guarda- 
da namanga de joão Do- 

relevantes ocupados por 
pessoas negras. Mesmo 
legendas que encampam 
o discurso antirracistasão 

ria (PSDB) para à guerra comandadas majoritaria- 
denarrativas com JairBol- mente por brancos. Siglas 
sonarona eleição dez022. à esquerda eà direita afir- 

mambuscarmaior partici- 
ã Poder As Ilustrada C1 pação negra. As 

Abba volta em 
feumato Vidal apos ENTREVISTA 
quatro décadas e Luciano Da 
vira febre no TikTok Aiciano Da Ros 

Choque entre STE 

Comida C10 e bolsonarismo 
Vegetais se tornam esvaziou Lava Jato 
protagonistas dos Para professor da UFSC e cientista político, o Supre- 
pratos em grandes mo não tinha como man- 
restaurantes ter “guerras simultâneas” 

erecuou em “cruzada an- 
ticorupção”noseverim 

elidoa reagir aosataques EDITORIAIS AZ Eoisonaristas: poder As 
12022 

Sobre deterioração das E 
expectativaseconômicas. esenes/rotores Moraes solta 
Impasseradical STALKERS UTILIZAM A INTERNET PARA ATERRORIZAR E DOMINAR MULHERES Silveira e o proíbe 
Acerca de obstáculospara Sami Lisboa, 45, que relata ter sofrido agressão e depois perseguição virtual do exemarido; agoraincluído no Código Penal, de acessar redes 
agovernabilidadenoPeru.  'stalking' tem efeitos concretos para as Vítimas, mas a Justiça nem sempre entende que cabe reparação Cotidiano 2 emo PoderAs 

ATHOS FERA, Com sobra, cidades agem para A pandemia em 8.nov tacos das 20r Hélio Schwartsman 
País fica para trás o : ã POPULAÇÃO VacINaDA Estácio DA DOENÇA Eni doses de vacina não vencerem reu a ao tratar drogas 

o é dh 16h — Municipios onde vacinas — Háaindaprefeiturasque  jemenes ums dese iaiamóve Emas Na política de drogas, o 
emisolrado enfohá capa: passaram fazer EE imeintituio 75,3% 235 WE Brasilficaatrás de Cgi. 
cidade de armazenálaspor . nhas para aumentar aade-  pedoscoscnçte 56,5% e test da, Afeganistãoe Indoné- 

res naes muito tempoestãoenvian-  sãoda populaçãoáimuniza-  (festúncaowarona) JOIS TOS Ss cia paisquefuilatrafican- LO] vidas do doses à outras cidades. qro atêcomserteiodemo.  romnimo 49% Ge is ami png 
a frristalsraosa para lotes não vencerem. — tosesmartphones. saúdens == ração em relação a 14 dias. luga 

PP pressreader Esfaisan aNaas 


