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Fortalecimento da 
parceria anticovid

Na véspera da abertura 
da 76ª Assembleia Geral da 
ONU, o presidente Bolsonaro 
teve reunião com o primei-
ro-ministro britânico, Boris 

Johnson. No encontro, os lí-
deres brasileiros e britânicos 
debateram seus programas de 
vacinação contra a covid-19, 
destacando a parceria entre 

Fiocruz e a Universidade de 
Oxford, e os preparativos para 
a COP26, que acontece em 
novembro, em Glasgow, na 
Escócia. 
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Agência SenadoBolsonaro e Boris Johnson tiveram uma conversa sobre os programas brasileiros e britânicos contra a covid-19
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O interior novamente no poder 
EDITORIAL

O estado de Minas Gerais tem 
853 municípios. O estado de São 
Paulo, 645. No meio dos dois, o 
Rio de Janeiro, com apenas 92.  
Lidar com 92 prefeitos é bem dife-
rente do que tratar com centenas.

O municipalismo no Rio per-
mite uma ação personalizada e re-
lacionamento de proximidade. O 
município mais distante fica a três 
horas da capital, que, estrategica-
mente, está localizada no centro do 
estado.

É nas cidades do interior que a 
alma fluminense vive. Vários gover-
nos estiveram de costas para uma 
agenda municipalista e viviam na 
bolha da capital. Foi a herança da 
Guanabara e da cidade-estado que 
menosprezou o interior. 

Quem rompeu esta norma foi o 
ex-governador Anthony Garotinho, 
que trouxe a força do interior para 

o Guanabara. Na gestão de Luiz 
Fernando Pezão, um ex-prefeito de 
Piraí, o interior passou a ser protago-
nista deste cenário político e se esta-
beleceu no núcleo do poder.

O ex-governador WW, pen-
sando 24 horas em Brasília e no 
Planalto, relegou o interior a um 
plano secundário. Hoje, a visão 
municipalista do governador 
Cláudio Castro coloca novamen-
te o interior como protagonista. 
Seus mais atuantes secretários são 
ex-prefeitos. Sua agenda no inte-
rior lota as praças, que festejam 
um governador que ama visitar as 
cidades, e não ver isso como fardo. 
Talvez seja esta sua característica 
que está enlouquecendo os ad-
versários. Como ex-vereador, a 
matriz de Castro é munícipe. Ele 
está conseguindo unir o Rio e vi-
rando um agente de união.    

NANI

Fevereiro de 2022 está às por-
tas e não será surpresa se adiarem o 
Carnaval para a comemoração do 
centenário da Semana de Arte Mo-
derna, que se deu naquele mês de 
1922. Não serei consultado, óbvio, 
mas, se fosse, diria por que não? Afi-
nal, já em 1922 a Semana ignorou 
o Carnaval, embora estivesse a duas 
semanas dele. Foi pena, porque um 
dos modernismos no encasacado 
Municipal poderia ser a declamação 
da letra de “Ai Seu Mé”, marchinha 
de Careca e Freire Junior e sátira ao 
odiado presidente Arthur Bernar-
des. Pensando bem, isso não seria 
possível –exceto Di Cavalcanti, os 
modernistas eram governistas.

Que o centenário da Semana, 

pelo menos, promova a revaloriza-
ção de alguns de seus protagonistas. 
O citado Di, por exemplo. Sem ele, 
carioca morando em São Paulo, 
não teria havido em 1917 a famosa 
exposição de pintura de Anita Mal-
fatti. Foi Di o primeiro a conhecer 
Anita e a gostar de seus quadros. E 
foi quem a convenceu a expô-los, 
o que provocou o brutal ataque de 
Monteiro Lobato a Anita pelo jor-
nal e congregou em torno dela os 
futuros modernistas.

Em 1921, foi também Di quem 
apresentou os rapazes a Graça Ara-
nha, que, ao saber que eles planeja-
vam um festival de arte moderna ou 
coisa assim, sugeriu-lhes procurar seu 
amigo rico Paulo Prado, para que ele 

bancasse a empreitada. Foi Di que 
Paulo Prado recebeu em seu salon 
e a quem garantiu que a elite de São 
Paulo prestigiaria o evento –já ali ba-
tizado por Marinete, Sra. Prado, de 
Semana de Arte Moderna.

O papel de Di Cavalcanti nessa 
história é pouco valorizado, talvez 
porque sua ideia de modernidade 
fosse diferente. Era o único ateu e co-
munista da turma. Oswald e Mario 
de Andrade eram carolas de acompa-
nhar procissão, e Oswald, de família 
latifundiária urbana, quatrocentão 
orgulhoso e íntimo dos fazendeiros 
do café e políticos que dominavam o 
país com suas eleições fraudadas.

Mas, enfim, nem todos os mo-
dernistas eram modernos.

O número crescente e a comple-
xidade dos incidentes de segurança 
cibernética levaram muitas organiza-
ções a desenvolverem procedimentos 
e habilidades para gerenciá-los. Isso 
inclui recursos de resposta em tem-
po real, capacidade tecnológica e a 
formação de equipes encarregadas 
da manutenção dos sistemas de in-
formação. Esses esforços, no entanto, 
são insuficientes quando os aspectos 
gerenciais, as habilidades e ferramen-
tas exigidas não são considerados, ge-
rando uma situação fora do controle 
em que a crise se torna grave, afetan-
do outas áreas da companhia como a 
financeira, jurídica, além de interferir 
na reputação da empresa.

A maioria dos incidentes ciber-
néticos é gerenciada por processos 
de rotina como, por exemplo, lidar 
com infecções de malware. Ataques 
graves, no entanto, podem causar 
danos duradouros à capacidade de 
funcionamento e à prestação de ser-
viços aos clientes. Esses casos reque-
rem, de fato, atenção especial. Um 
modelo eficaz que analisa o processo 
de gestão de uma crise posiciona o 

incidente no centro e identifica as 
defesas e controles projetados para 
evitá-lo. Algumas fases do processo 
são: detecção do incidente, análise 
dos fatos, contenção e erradicação. 
A recuperação pós-crise deve incluir 
uma investigação do ocorrido, avalia-
ção das conclusões e o aprendizado.

Para gerir com eficiência uma cri-
se é necessário ter a definição do que 
ela é e criar uma linguagem comum e 
clara, estabelecendo regras para geren-
ciá-la. É muito importante determi-
nar quem serão os responsáveis dentro 
da organização por essas situações, 
criando um comitê de gestão. Esse 
grupo deve ser composto por funcio-
nários que conheçam o negócio e suas 
atividades, os sistemas tecnológicos e 
gerenciais e ter habilidades como boa 
comunicação interpessoal, capacida-
de para ouvir os outros, inteligência 
emocional, saber trabalhar em equipe 
e proatividade na tomada de decisões. 
Todos os participantes devem passar 
por um treinamento com exercícios 
rotineiros para identificar incidentes 
em condições tão reais quanto possí-
vel. Afinal, lidar de forma eficaz com 

uma crise cibernética pode reduzir os 
danos e levar a organização à rápida 
recuperação.

Além dessas ações, outras gran-
des aliadas no gerenciamento de 
crises são as ferramentas tecnológi-
cas que auxiliam na interpretação 
e análise dos fatos relevantes para 
compreender como a situação pode 
se desenvolver, além de examinar 
suas ramificações de acordo as ações 
que foram tomadas. Durante a crise, 
o foco deve estar na erradicação do 
incidente e na rápida recuperação 
dos sistemas para volta ao funciona-
mento pré-crise. A análise do motivo 
deve ser feita posteriormente.

É fundamental que as corpora-
ções formulem um plano para de-
senvolver ferramentas e habilidades e 
configurem um programa ordenado 
de sistemas, treinamentos, simula-
ções e exercícios. Ações bem arquite-
tadas serão de extrema importância 
para enfrentar uma crise cibernética e 
sair dela com danos mínimos.

*Especialista em defesa 
cibernética corporativa, militar, 

aeroespacial e CEO da Citadel Brasil.

Ruy Castro

Augusto Schmoisman*

Modernista, porém moderno

Crise cibernética: esteja preparado para ela
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Ascom Obras  

O secretário Max Lemos  e o presidente da Emop, André Braga, receberam o 
secretário Fernando Veloso e a equipe da Seap para tratar de várias obras no 
sistema prisional do estado. Veloso quer recuperar o tempo perdido. 

n O ex-presidente do Tribunal 
de Justiça, desembargador 
Cláudio de Mello Tavares, passou 
a integrar o Órgão Especial da 
corte fluminense como membro 
efetivo na segunda, 20 de 
setembro.
nCoordenado pelo deputado 
André Correa, o governador 
Cláudio Castro recebeu 20 ex-
prefeitos para reunião com a PGE, 
a fim de analisar o impacto de 
decisões do TCE na vida de cada 
um, inclusive com condenações 
paradoxais. Além na ajuda na 
defesa, a Procuradoria Geral do 
Estado ajudará na atualização de 
marcos legais que penalizam, de 
forma injusta, gestores públicos. 
Alguns casos relatados demonstram 
que ser prefeito é colocar a cabeça 
na guilhotina. Um problema 
comum é a impossibilidade de 
defesa de arguições do Tribunal 
de Contas, quando o sucessor na 
prefeitura é um opositor que não 
fornece os dados requeridos para 
justificar atos administrativos 
simples.
nO TST vota na próxima semana 
os nomes que farão parte da lista 
tríplice para ministro da corte.  
nCresce nas pesquisas o nome do 
apresentador Flávio Fachel para o 
Senado em 2022. Muito forte na 
capital e na Baixada.   
nO ex-presidente da Rio Luz, 
Bruno Bonetti, nomeado  assessor 
especial do gabinete do Governo. 
Ele pediu para sair depois de ter 
sido várias vezes desautorizado 
pelo prefeito.

STJ julgará afastamento de conselheiro do TCM
O STJ incluiu, finalmente, na pauta da 1ª Turma, o julgamento  
da ação do Ministério Público do Rio contra a posse do 
conselheiro do Tribunal de Contas do Município, Ivan Moreira 
dos Santos, que tramita desde outubro de 2012 na corte. 
nO relator é o ministro Sérgio Kukina. O MPRJ instaurou 
o inquérito civil público em 2007, “apurando que o 
demandado apresentou evolução patrimonial incompatível 
com o rendimento auferido; mascaramento de evolução 
patrimonial por meio de ‘laranjas’ e de empresa fantasma; 
realização de negócio imobiliário com valor declarado 
menor que o real; e nomeação irregular para cargo 
comissionado de pessoa que jamais exerceu a função, 
servindo aos interesses privados do réu.” 
nO presidente da 1ª Turma, ministro Benedito Gonçalves, 
que é do Rio, deverá pedir para se considerar impedido, já 
que possui vínculos com o TCM, tendo sido homenageado 
com o Colar do Mérito do Tribunal de Contas, já na gestão 
que Ivan Moreira participa. Na pagina 95 da edição 43 da 
Revista TCMRJ, de janeiro de 2010, o conselheiro Moreira é 
fotogrado confraternizando com o ministro Gonçalves, a sra 
Santina Gonçalves e o então procurador José Ronaldo.

MAGNAVITA
claudio.magnavita@gmail.com

FOGO –  O deputado Mar-
celo Dino,PSL, querendo es-
paço nos Bombeiros. Estão 
chamando para manifesta-
ções em porta de quartel.       

PINGA-FOGO

O CORREIO DA MANHÃ NA HISTÓRIA * POR BARROS MIRANDAO CORREIO DA MANHÃ NA HISTÓRIA * POR BARROS MIRANDA

HÁ 75 ANOS: PROMULGADA A NOVA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL

HÁ 100 ANOS: EMPRESÁRIOS ALEMÃES AJUDAM O GOVERNO A PAGAR DÍVIDAS 

As principais notícias do Correio da Ma-
nhã em 21 de setembro de 1946 foram: nova 
constituição brasileira é promulgada pela As-

sembleia; Nereu Ramos e José Américo dis-
putam a vice-presidência; URSS propõe que 
Trieste fique sob o comando da Iugoslávia, 

mas com trânsito livre a italianos; Itália deve 
pagar 300 milhões de dólares de indenizações 
de guerra a dez países em sete anos.

As principais notícias do Correio da 
Manhã em 21 de setembro de 1921 foram: 
grandes empresários do setor industrial ale-

mão vão ajudar o governo a pagar as dívidas 
de guerra; delegado colombiano da Liga das 
Nações será o encarregado a dar o parecer 

técnico sobre os tratados de 1904, entre 
Chile e Bolívia; Legislativo presta homena-
gens a Ruy Barbosa pela eleição em Haia. 

Pesquisa americana concluiu que 
andar, mesmo que lentamente, reduz 
a chance de mortalidade

Diz o provérbio que “devagar se 
vai ao longe”. A máxima popular vale 
como filosofia de vida, mas também 
para a saúde. Pesquisa da Universi-
dade de Massachusetts, nos Estados 
Unidos, acaba de concluir que cami-
nhar pode ser tão bom para a saúde 
como andar rápido. 

Entrevistados que caminharam 
mais de sete mil passos diários tem 
de 50% a 70% menos risco de mor-
talidade. A pesquisa acompanhou 
um grupo de 2.110 indivíduos com 
idades entre 38 e 50 anos, 42,9% 
de homens e 57,1% de mulheres. 
Os cientistas dividiram o grupo 
em três: aqueles que caminhavam 
menos de sete mil passos por dia; 
os que andavam de sete mil até 
9.999 passos e os que caminhavam 
mais de 10 mil passos. A ideia da 
metodologia era se debruçar sobre 
a associação do ritmo diário com a 
mortalidade precoce, antes dos 65 
anos. Ao final de 10 anos, os cientis-
tas descobriram que voluntários que 
davam ao menos 7 mil passos por 
dia tinham até 70% menos chance 
de morte prematura, se comparado 
com os que não chegavam a este nú-
mero de referência.

A pesquisa da Universidade de 
Massachussets endossa o que defen-
demos há anos: a prática regular de 
exercício físico – independente da 
sua intensidade – é um dos melhores 
aliados na busca por uma vida saudá-
vel, ao lado da alimentação balance-

ada, sono reparador, consumo mo-
derado de álcool, controle do peso, 
distância do tabagismo e exames 
preventivos regulares.

Manter o corpo em atividade fre-
quente reduz a incidência de doenças 
crônicas – como obesidade, diabetes, 
hipertensão, demências, depressão 
-, como também as doenças cardio-
vasculares, várias formas de cânceres, 
osteoporose, problemas digestivos, 
níveis de colesterol, sem esquecer do 
impacto positivo na saúde mental.

 A boa notícia da nova pesquisa se 
refere à intensidade. Os responsáveis 
pela pesquisa concluíram que cami-
nhar mais do que 10 mil passos por dia 
não reduz o risco de mortalidade de 
forma significativa, se comparado com 
quem caminha 7 mil passos diaria-
mente. Mais importante que a intensi-
dade, ficou provado que a regularidade 
é fundamental. É, portanto, o fim das 
desculpas daqueles que não gostam de 
correr ou mesmo andar rápido: qual-
quer caminhada é útil para a saúde.

Na orla, na Lagoa, nos parques, 
na praia - além de clubes e academias -, 
nossa cidade é um convite à prática de 
exercícios físicos. São vários os lugares 
onde é possível exercitar-se em segu-
rança. Muitos pacientes deixaram de 
manter a regularidade de suas ativi-
dades por medo da Covid-19. Agora 
é tempo de voltar a cuidar da saúde: 
além dos hábitos saudáveis, é funda-
mental retomar as consultas médicas 
e check-ups que foram adiados. 

Saúde é prevenção! 

*Milber Guedes é gerente médico 
da Med-Rio Check-Up

 Milber Guedes*
Atividade física: vacina para todos os males?
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CORREIO NACIONAL
Por Agência Brasil

Em encontro na véspera da 
abertura da Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU), o presidente Jair Bolso-
naro e o primeiro-ministro do 
Reino Unido, Boris Johnson, 
acompanhados de ministros e 
auxiliares, conversaram sobre as 
relações comerciais entre os dois 
países e o fortalecimento da par-
ceria bilateral. A reunião ocor-
reu na segunda-feira (20) pela 
manhã, em Nova York, nos Es-
tados Unidos. A informação do 
encontro bilateral é da Secretaria 
Especial de Comunicação Social 
da Presidência da República.

De acordo com a pasta, eles 
também conversaram sobre seus 
programas de vacinação contra a 
covid-19, destacando a parceria 
entre Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), a Universidade de 
Oxford, na Inglaterra, e a com-
panhia farmacêutica AstraZe-

Relação comercial na pauta
Bolsonaro se reuniu ontem com o primeiro-ministro britânico

Alan Santos/PR

Bolsonaro e Johnson conversaram sobre programas de vacinação nos países

NACIONAL

neca. Outro assunto abordado 
pelos dois líderes foi sobre a pre-
paração para a Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima (COP26), que será re-
alizada em novembro, na cidade 
Glasgow, na Escócia, país que faz 
parte do Reino Unido.

O presidente brasileiro está 
nos Estados Unidos para partici-

par, pela terceira vez como chefe 
de Estado, da Assembleia Geral 
da ONU, cuja abertura será nes-
ta terça-feira (21) pela manhã. 

O presidente Bolsonaro 
discursou pela primeira vez em 
2019, no primeiro ano de man-
dato. Em 2020, por causa da 
pandemia, a Assembleia Geral 
foi totalmente virtual. 

Por Alex Rodrigues (Agência Brasil)

A um dia do início oficial 
da primavera – que, no he-
misfério sul, começa amanhã 
(22) –, parte da população 
brasileira se vê às voltas com 
temperaturas elevadas e clima 
extremamente seco. Em um 
comunicado divulgado ontem 
(20), o Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet) chama 
a atenção para o grande peri-
go de ocorrência de incêndios 
florestais por causa da baixa 
umidade relativa do ar registra-
da em 461 cidades do Distrito 
Federal, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, São Paulo e Tocantins.

Segundo o Inmet, nesssas 

regiões, a umidade relativa do 
ar abaixo de 12% potencializa 
a chance de incêndios e pode-
fazer mal à saúde das pessoas, 
que devem procurar se hidra-
tar e evitar fazer atividades 
físicas ao ar livre nos horários 
mais quentes do dia. 

As áreas compreendem 
praticamente Goiás e o DF, 
além das regiões Centro-Sul, 
Nordeste, Norte e Sudeste ma-
to-grossense; o Centro-Norte, 
leste e o Pantanal sul-mato-
-grossense; as faixas ocidental e 
oriental de Tocantins; o Triân-
gulo Mineiro e a região noroes-
te de Minas Gerais e também as 
cidades paulista de Araçatuba, 
Ribeirão Preto e São José do 
Rio Preto.

Por Jonas Valente (Agência Brasil)

A diretoria da Agência Na-
cional de Telecomunicações 
(Anatel) marcou para a próxima 
sexta-feira (24) a reunião para 
concluir a votação da proposta 
de leilão para a exploração de 
serviços de acesso móvel usando 
a tecnologia 5G, que amplia a 
velocidade da conexão móvel.

A agência havia marcado a 
votação para a semana passada,  
mas a decisão foi adiada por um 
pedido de vista do conselheiro 
Moisés Moreira. Os ministros 
ainda discutem algumas adequa-
ções sobre o texto para concluir 
a votação. A proposta deve tam-
bém ser analisada pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU).

Meteorologia alerta para 
riscos da seca no país

Anatel marca 
reunião para o 
leilão do 5G

R$ 7 bilhões

Investigações I 

Investigações III

Em 57º lugar

Até sexta-feira

Investigações II

Retorno ao habitat

Resposta imune

MAIS 
DOSES 
A Fiocruz 
anunciou, 
nesta se-
gunda-fei-
ra (20), a 
entrega de 
um novo 
lote com 
937 mil doses de vacina contra a covid-19 produzida 
em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. 50 mil 
doses ficaram no estado do Rio e as demais seguirão 
para o Ministério da Saúde.

O ministro do Desen-
volvimento Regional, Ro-
gério Marinho, disse nesta 
segunda-feira (20) que o 
governo dispõe de R$ 7 
bilhões em recursos a se-
rem investidos em mobili-
dade urbana.

O Ministério da Saúde 
concluiu a investigação 
sobre o caso de uma ado-
lescente de 16 anos, do 
ABC paulista, que morreu 
sete dias depois de rece-
ber a vacina da Pfizer con-
tra a Covid-19.

Segundo Queiroga, o 
relatório, que ainda será 
divulgado, não diz que a 
morte tem relação com a 
vacina. “Não dá para es-
tabelecer uma vinculação. 
Mas também não dá para 
descartar”, afirmou.

Em ranking divulgado 
nesta segunda-feira (20) 
pela Organização Mundial 
da Propriedade Intelectual 
(OMPI), o Brasil ocupa a 
57ª posição no Índice Glo-
bal de Inovação (IGI) entre 
132 países. 

A Justiça do Trabalho 
iniciou ontem (20) a Se-
mana Nacional de Con-
ciliação e Execução Tra-
balhista. Até sexta (24), 
empregados e emprega-
dores poderão procurar os 
fóruns de todo país. 

A jovem teve púrpura 
trombocitopênica trombó-
tica, um distúrbio autoimu-
ne de consequências gra-
ves, que leva à formação 
de coágulos pelo corpo. 
Eles bloqueiam o fluxo de 
sangue para órgãos vitais.

Animais silvestres, 
como jaguatiricas e ta-
manduás-bandeira, afu-
gentados pelos rejeitos 
que vazaram da barragem 
B1, em Brumadinho (MG), 
estão retornando à região, 
seu habitat original. 

A Pfizer e a BioNTech 
disseram, nesta segunda-
-feira (20), que a vacina 
contra covid-19 que de-
senvolveram em parceria 
induz uma resposta imune 
robusta em crianças de 
entre 5 e 11 anos de idade. 
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CORREIO POLÍTICO
Por Folhapress

Relator da CPI da Covid, 
o senador Renan Calheiros 
(MDB-AL) afirmou ontem (20) 
que a apresentação do relatório à 
comissão, inicialmente prevista 
para o fim desta semana, deve ser 
adiada para o início de outubro.
Segundo ele, isso acontecerá em 
função de “desdobramentos ób-
vios dos últimos dias”.

Na última sexta (17), a Polí-
cia Federal realizou operação de 
busca e apreensão de documen-
tos em endereços da Precisa Me-
dicamentos, uma das empresas 
investigadas pela CPI por supos-
tas irregularidades na negocia-
ção de vacinas com o governo fe-
deral. Além disso, reportagem da 
GloboNews revelou um dossiê 
assinado por médicos da Prevent 
Senior afirmando que a opera-
dora de saúde ocultou mortes de 
pessoas tratadas com hidroxiclo-
roquina contra a covid-19.

Para o início de outubro
Após ações e suspeitas, Calheiros adia relatório da CPI

Jefferson Ruby/Agência Senado

Segundo ele, o adiamento é pelos “desdobramentos óbvios dos últimos dias”

POLÍTICA

Esses acontecimentos, segun-
do Renan, devem prolongar os 
trabalhos da CPI por mais uma 
ou duas semanas, para que pelo 
menos mais seis depoimentos se-
jam tomados pelo colegiado.

Pedro Batista Júnior, dire-
tor-executivo da Prevent Senior, 
que seria ouvido pela comissão 
no último dia 16, afirmou não 

ter sido avisado a tempo e faltou 
ao depoimento. Com isso, a oi-
tiva deve ser nesta quarta-feira 
(22).

Hoje (21), a CPI ouvirá o 
ministro da Controladoria Ge-
ral da União (CGU), Wagner 
Rosário, sobre as negociações re-
lacionadas à compra de vacinas e 
as investigações nos repasse.

Por Andreia Verdélio (Ag. Brasil)

O governo federal enviou 
ao Congresso um Projeto de 
Lei que limita a remoção de 
conteúdos em redes sociais 
com mais de 10 milhões de 
usuários. De acordo com a Se-
cretaria-Geral da Presidência, a 
medida altera o Marco Civil da 
Internet (Lei nº 12.965/2014) 
e a Lei nº 9.610/1998, que 
trata de direitos autorais, “de 
forma a explicitar os direitos 
e as garantias dos usuários de 
redes sociais e prever regras 
relacionadas à moderação de 
conteúdo pelos respectivos 
provedores”.

No último dia 6 de setem-
bro, o presidente Bolsonaro 

editou uma medida provisória 
semelhante, que mudava essas 
regras, criando obstáculos para 
os moderadores de tais ferra-
mentas excluírem os conteú-
dos que julgassem falsos, por 
exemplo. O ato, entretanto, foi 
suspenso pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF) no dia 14 e, 
no mesmo dia, foi devolvido 
ao governo pelo presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco. 

Segundo Pacheco, a MP 
tratava de assuntos que, por 
previsão constitucional, não 
poderiam ser tratados por tal 
instrumento legal. Atos ado-
tados em media provisória en-
tram em vigor imediatamen-
te e têm 120 dias para serem 
aprovados no Congresso.

Um grupo de 20 governa-
dores assinou no domingo (19) 
uma carta afirmando que não são 
eles os responsáveis pelo aumen-
to no preço dos combustíveis 
nos estados. “Os governadores 
dos entes federados brasileiros 
signatários vêm a público escla-
recer que, nos últimos 12 meses, 
o preço da gasolina registrou um 
aumento superior a 40%, embo-
ra nenhum estado tenha aumen-
tado o ICMS incidente sobre os 
combustíveis ao longo desse pe-
ríodo. [...] Essa é a maior prova 
de que se trata de um problema 
nacional. Falar a verdade é o pri-
meiro passo para resolver um 
problema”, afirmaram. Dentre 
eles estão Cláudio Castro (RJ) e 
Ibaneis Rocha (DF).

Governo propõe PL que 
limita remoção de conteúdos

Governadores não 
aceitam culpa por 
alta dos combustíveis

Senado pode sustar

Críticas ao PT

“Podem ver depois”

Envolvidos 

Ibaneis fica no MDB

Sem pensão

Agenda Senado

CPI travada

VIROU RÉU  O STJ 
aceitou a  denúncia 
da PGR e abriu ação 
penal contra o gover-
nador do Amazonas, 
Wilson Lima , trans-
formando-o em réu. 
A Corte Especial con-
cluiu serem suficien-
tes os indícios de que 
Lima cometeu crimes 
com dinheiro destina-
do ao enfrentamento 
da pandemia.

O Senado também po-
derá sustar portaria do Mi-
nistério da Economia que 
dificulta a obtenção de 
empréstimos por estados, 
municípios e o DF. A PDL 
foi apresentada por Lasier 
Martins (Podemos-RS).

 O governador de SP, 
João Doria, se inscreveu, 
ontem (20), nas prévias 
presidenciais do PSDB fa-
zendo críticas ao PT e afir-
mando que o antipetismo 
será predominante em sua 
eventual campanha.

Arthur Lira afirmou on-
tem (20) que o aumento do 
IOF para ampliar o Bolsa 
Família em 2021 não foi 
conversado com o Con-
gresso e que é uma deci-
são “que a Câmara e o Se-
nado podem ver depois”.

Responderão também 
ao processo o vice-go-
vernador, Carlos Almeida, 
servidores públicos e em-
presários, sob a suspeita 
de desviar recursos para 
a compra de respiradores 
para pacientes com covid.

O governador do DF, 
Ibaneis Rocha (MDB), des-
cartou, ontem (20), deixar 
o MDB para disputar as 
reeleição ao Palácio do 
Buriti no ano que vem. Ele 
garantiu que as relações 
internas estão sólidas.

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu inva-
lidar leis dos municípios de 
Nova Russas (CE) e Cam-
pos Sales (CE) que garan-
tiram pensão vitalícia a 
ex-prefeitos, ex-vice-pre-
feitos e ex-vereadores. 

O plenário do Senado 
pode votar nesta semana 
o novo marco legal para 
ferrovias e a criação da 
Autoridade Nacional de 
Segurança Nuclear. Já nas 
comissões, destaque para 
a votação da BR do Mar.

 Uma manobra de alia-
dos de Geraldo Alckmin e 
de João Doria, ambos do 
PSDB, travou a instalação 
de uma CPI  na Alesp, que 
investigaria suspeitas de 
corrupção relacionadas às 
gestões tucanas.
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CORREIO CARIOCA

RIO

Um dos grandes proble-
mas causados pela pandemia 
foi a diminuição dos estoques 
de sangue no HemoRio. Mês 
a mês, a instituição vem pro-
movendo campanhas para au-
mentar o número de bolsas no 
seu anuário.  E a partir de hoje 
(21), inicia mais uma. 

Chamada de “Sangue é 
Vida”, ela será feita junto com a 
Prefeitura do Rio e a Fundação 
Parques e Jardins para aumen-
tar também outra estatística 
que vem diminuindo ano a 
ano: o número de árvores no 
país. 

Entre os dias 21 de setem-
bro, Dia da Árvore, e 4 de 
outubro, Dia da Natureza, a 
cada bolsa de sangue coletada 

será convertida em uma muda, 
para ser plantada em regiões do 
Rio menos arborizadas. Atual-
mente, a cidade conta com um 
déficit de 1 milhão de árvores 
urbanas, principalmente nas 
zonas Norte e Oeste. 

Para doar sangue, é preciso 
ter entre 16 e 69 anos, pesar no 
mínimo 50 kg, estar bem de 
saúde e portar um documento 
de identidade oficial com foto. 
Jovens com 16 e 17 anos só po-
dem doar sangue com autori-
zação dos pais ou responsáveis 
legais.  Não é necessário estar 
em jejum, apenas evitar ali-
mentos gordurosos nas quatro 
horas que antecedem a doação 
e não ingerir bebidas alcoólicas 
12 horas antes.

Um dos maiores desafios da 
Prefeitura do Rio este ano é o sis-
tema de transportes. Além da in-
tervenção municipal no sistema 
BRT, consórcios de ônibus en-
traram em recuperação judicial 
pela queda abrupta de receitas, 
em razão da pandemia. 

Em audiência pública junto 
com a Comissão de Transportes 
e Trânsito da Câmara Munici-
pal, a secretária municipal de 
Transportes, Maína Celidonio, 
apresentou mudanças em 72 
mudanças em itinerários, para 
aumentar o fluxo de passageiros 
ou integrá-las às linhas de BRT. 

Segundo ela, das 493 linhas 
da cidade, 174 ficaram inoperan-
tes e 212 rodaram abaixo de uma 
performance adequada.

HemoRio e Prefeitura em 
prol da vida e da natureza

Mudanças nas 
linhas de ônibus 
municipais

A Secretaria de Estado de 
Saúde começou a distribuição 
do maior lote de vacinas contra 
a Covid-19 aos 92 municípios 
fluminenses. Serão distribuí-
das 1.473.910 milhões doses 
de imunizantes, sendo 676.260 
mil da Pfizer  (primeira e segun-
da aplicações); 557.400 mil da 
Coronavac (primeira e segun-
da aplicações); e 240.250 mil 
da Astrazeneca (para a segunda 
dose). As remessas chegaram à 
Coordenação Geral de Armaze-
nagem da secretaria, em Niterói, 
entre as noites de sexta (17) e sá-
bado (18). 

Já foram retiradas as doses 
destinadas à capital fluminense 
para voltar ao calendário de imu-
nização, principalmente a apli-
cação da segunda dose de Coro-
naVac, interrompida no fim de 
semana por falta de vacinas. 

Além disso, a Prefeitura reto-
ma na quarta (22) a imunização 
dos adolescentes, depois da reu-

Rio retoma vacinação de jovens
Estado distribui 1,4 milhão de doses de imunizantes

Divulgação

Capital volta a aplicar segunda dose de vacinas em adolescentes

nião do grupo de Coordenação 
de Enfrentamento à Covid-19. 

Meninas de 13 anos serão va-
cinados na quarta (22) e quinta 
(23) e os meninos na sexta (24). 
Vale destacar que a única vacina 
recomendada para a faixa etária 
de 17 a 12 anos é a Pfizer. 

Outra novidade divulgada 
pela Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio foi a antecipação 
da segunda dose da Pfizer para 
pessoas com 50 anos ou mais. A 
partir de hoje (21), todos dessa 
faixa etária que tomaram a pri-
meira dose terão o intervalo de 
três semanas para a segunda. Ou 
seja, quem tomou a primeira há 
21 dias, já pode receber a segun-
da dose. 

Habitação I

Trânsito

Oportunidades I

Transparência 

Habitação II

Pet Friendly

Oportunidades II

Quem vai usar?

CÂMERAS PORTÁTEIS  O Governo do Rio promove 
hoje (21), uma licitação, na modalidade pregão eletrô-
nico, para a implantação das câmeras operacionais 
portáteis para órgãos de segurança e fiscalização do 
estado. A disputa ocorrerá de forma on-line e levará em 
conta o menor preço unitário por item.

A Câmara Municpal do 
Rio aprovou, em caráter 
de urgência, em razão da 
pandemia, um projeto de 
lei que proíbe a suspen-
são do auxílio habitacional 
temporário até 30 de junho 
de 2022. 

Para marcar a Semana 
Nacional do Trânsito 2021, 
o Instituto de Segurança 
Pública lançou a ferramen-
ta ISPTrânsito, para facili-
tar a pesquisa dos delitos 
que ocorrem nas ruas e 
estradas do estado. 

A Secretaria Munici-
pal de Trabalho e Renda 
do Rio divulga mais 679 
oportunidades de em-
prego para os cariocas, 
para os diferentes níveis 
escolares  (fundamental, 
médio e superior) e para 
PcD. 

Segundo o governador 
Cláudio Castro, o principal 
objetivo das câmeras será 
oferecer mais transpa-
rência às ações policiais, 
dando segurança à popu-
lação e ao próprio agente 
de segurança. 

Com isso, os benefícios 
suspensos entre março de 
2020 e setembro de 2021 
deverão ser retomados, 
apenas para as famílias 
que apresentarem docu-
mentação que comprove 
a necessidade do recurso. 

Depois de estabeleci-
mentos comerciais, restau-
rantes e hotéis, chegou a 
vez dos quiosques da orla 
receberem os selos de pet 
friendly. O primeiro foi o da 
Célia, na Barra, que ganhou 
um pet park de 50 m². 

Os interessados de-
vem mandar o currículo 
para o e-mail da secre-
taria (vagas.smte@gmail.
com) ou entregá-lo em 
mãos em centros munici-
pais de emprego, localiza-
dos em Jacarepaguá e na 
Tijuca. 

Na primeira fase, serão 
contempladas as secreta-
rias de Polícia Militar, Polí-
cia Civil, além dos agentes 
do Detran, Inea, Detro e 
das operações Segurança 
Presente, Bairro Presente, 
Lei Seca e Foco. 
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SÃO PAULO / DISTRITO FEDERAL

CANADÁ
 Em reunião com a 

Comissão de Relações 
Internacionais da As-
sembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo a 
cônsul-geral do Cana-
dá em São Paulo, He-
ather Cameron, reco-
nheceu que a atuação 
do Parlamento paulista 

no enfrentamento da 
pandemia da Covid-19 
fez a diferença. Reco-
nheço que a Alesp teve 
um papel fundamen-
tal para que o gover-
no estadual pudesse 
combater a pandemia”, 
disse a representante 
canadense.

RETOMA SP
 É um programa 

estadual de oferta de 
serviços de qualifica-
ção, investimentos, 
emprego e renda para 
toda a população. Ele 
também fez entregas 
de benefícios inte-
grados ao Bolsa do 
Povo, maior progra-
ma de assistência so-
cial e transferência de 
renda do Estado. Os 

eventos foram organi-
zados pela InvestSP, 
agência estadual de 
promoção de investi-
mentos e competiti-
vidade, e a Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico do Esta-
do, em parceria com 
a Prefeitura de Cam-
pinas e a Associação 
Comercial e Industrial 
do município.

ALIMENTOS
O governo paulista 

lançou em Araçatuba 
um programa de pro-
dução integrada de ali-
mentos e ampliação da 
indústria de alimentos 
Salsaretti com novas 
linhas de produção.Du-
rante o evento, foi assi-
nado um protocolo de 
intenções da empresa 
com pequenos e mé-
dios produtores rurais 

com a finalidade de for-
malizarem um contrato 
de compra garantida. 
Dessa forma, os agri-
cultores de cerca de 10 
municípios terão uma 
nova opção de renda, 
com aumento de em-
pregos e lucratividade 
por meio do repasse de 
insumos no valor nego-
ciado direto com a in-
dústria.

2 BILHÕES
O Comitê Empresa-

rial Solidário ultrapassou 
a marca de R$ 2 bilhões 
em doações para a popu-
lação mais vulnerável do 
estado de São Paulo. O 
valor recorde da iniciati-

va privada foi alcançado 
nesta manhã durante a 
33ª reunião do grupo, que 
foi criado pelo Governo 
de SP para envolver a ini-
ciativa privada em causas 
sociais do Estado.

A Secretaria de Saúde está 
com inscrições abertas, até às 
23h59 desta terça-feira (21), 
para o processo seletivo que vai 
contratar 1 mil agentes comuni-
tários de saúde e de combate à 
dengue. Os salários chegam R$ 
2 mil, a depender do cargo.

De acordo com o edital, as 
vagas são temporárias, e os con-
tratos têm validade de um ano, 
podendo ser prorrogados por 
igual período. Entre outras fun-
ções, os contratados vão atuar 
no combate ao mosquito Aedes 
aegypti e na Saúde da Família. 
A inscrição deve ser feita no site 
do Instituto Brasileiro de For-
mação e Capacitação (ibfc.org.
br/concurso/concurso_selecio-
nado/377). São 500 vagas para 
agente de vigilância ambiental e 
500 para agente comunitário de 
saúde. 

Para este processo, não have-
rá provas. A seleção é por meio 
da análise curricular. As regras 

DF: Reforço para a saúde
Inscrições para processo seletivo de agentes acabam hoje

Secretaria de Saúde do DF/ Divulgação

Serão contratados mil agentes comunitários de saúde e combate à dengue

determinam que candidato deve 
ter o ensino médio completo.

Os aprovados terão uma jor-
nada de trabalho de 40 horas se-
manais e remuneração mensal de 
R$ 1,7 mil, no caso dos agentes 
comunitários de saúde, e R$ 2 
mil para os agentes de vigilância 
ambiental.

No ato da inscrição é neces-

sário anexar comprovante de tí-
tulos e experiência profissional 
em conformidade com o edital. 

A subsecretária de Gestão de 
Pessoas da Secretaria de Saúde, 
Silene Almeida, ressaltou que 
haverá reforço substancial nas 
equipes de atenção primária, que 
atualmente tem um grande défi-
cit de agentes comunitários.

Por Luciano Nascimento (Ag. Brasil)

Começou ontem (20) o 
mutirão virtual organizado 
pelo Procon-DF para a renego-
ciação de dívidas. A iniciativa 
vale para os clientes do Banco 
de Brasília (BRB), BRBCard, 
BMG, Santander e do Banco 
do Brasil. Tanto o atendimen-
to especial quanto a renego-
ciação ocorrerão por meio da 
internet (consumidor.gov.br).

Os clientes do BRB, BR-
BCard, BMG e Santander se-
rão atendidos até o dia 24 de 
setembro. Já os clientes do BB 
serão atendidos no período de 
4 a 8 de outubro. A renegocia-
ção, de forma online, tem van-
tagem negocial em relação aos 

valores cobrados nas agências e 
correspondentes bancários. 

De acordo com o órgão, 
as condições de desconto, que 
podem chegar até a 90%, irão 
variar conforme tempo de atra-
so, pagamento à vista ou parce-
lado e percentual de entrada.

O Procon informou que 
o consumidor será orientado 
a submeter em sua manifesta-
ção na plataforma, além dos 
dados pessoais obrigatórios 
exigidos no site, informações 
que identificam a origem da 
dívida, a data de vencimento 
do débito, condições originais 
para a realização do pagamen-
to, contratos/faturas correlatas 
e eventuais comprovantes de 
pagamento.

A capital paulista começou, 
ontem (20), a aplicar a dose de 
reforço da vacina contra a co-
vid-19 em pessoas com mais de 
18 anos gravemente imunossu-
primidas. A estimativa da pre-
feitura é de que 18 mil pessoas 
que já receberam as duas doses 
ou dose única, há pelo menos 
28 dias, podem participar dessa 
nova etapa da imunização.

As doses de reforço também 
estão disponíveis para os idosos 
com mais de 80 anos de idade. 
A expectativa é que 144,4 mil 
pessoas nessa faixa etária possam 
receber as doses adicionais. Para 
receber a nova dose, é preciso le-
var: comprovante de vacinação, 
documento com foto e compro-
vante de residência.

Procon-DF dá início ao 
mutirão para renegociações

SP começa a 
aplicar 3ª dose a 
imunossuprimidos
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ECONOMIA

CORREIO ECONÔMICO
Uma pesquisa do Instituto 

Datafolha, feita entre 13 e 15 de 
setembro, mostra que 85% dos 
brasileiros reduziram o consumo 
de algum item alimentício desde 
o início do ano, com destaque 
para carne de boi, refrigerantes, 
sucos e laticínios. No sentido 
contrário, cresceu o consumo de 
ovo como proteína substituta.

De acordo com o levanta-
mento, 67% cortaram o consu-
mo de carne vermelha; 51% o de 
refrigerantes e sucos e 46% o de 
leite, queijo e iogurte. Pão fran-
cês, pão de forma e outros pães 
aparecem com 41% de redução.

Outros itens básicos, como 
arroz, feijão e macarrão, estão 
sendo menos consumidos por 
34%, 36% e 38% da população, 
respectivamente.

Isso é uma prova da alta infla-
cionário do país. Em 12 meses, 
o arroz aumentou 33%, carnes 
(31%), ovos (14%) e leites e de-
rivados (12%).

Inflação já pesa no bolso
Datafolha revela que população reduziu consumo de carne

Agência Brasil

Além da proteína, laticínios e pães também tiveram queda de consumo

De acordo com a pesquisa, 
67% das famílias com renda aci-
ma de dez salários mínimos rela-
taram ter cortado algum desses 
produtos. Na faixa até dois salá-
rios, são 88%.

O consumo de frango, porco 
e outros tipos de carne , além de 
frutas, legumes e verduras tam-
bém teve queda relevante.  

Segundo dados de 2020 da 
Rede Brasileira de Pesquisa em 
Soberania e Segurança Alimen-
tar e Nutricional, o Brasil tem 
19 milhões de pessoas em situa-
ção de fome, 9 milhões acima do 
registrado na pesquisa de 2018, 
quando o total de brasileiros 
nesta situação era de 10,3 mi-
lhões de pessoas. 

O presidente Jair Bolso-
naro editou ontem (20), um 
decreto que regulamenta os 
procedimentos de reconheci-
mento, negociação e liquida-
ção de dívidas de responsabi-
lidade da União junto à Caixa. 

De acordo com a Secre-
taria-Geral da Presidência, a 
medida não cria qualquer nova 
despesa, apenas prevê novo 
rito destinado à regularização 
de potenciais obrigações. 

As dívidas são referente aos 
bônus do Banco Nacional de 
Habitação, extinto e 1986 e in-
corporado à Caixa, concedidos 
aos adquirentes de moradia 
própria, por intermédio do Sis-
tema Financeiro da Habitação. 

O decreto também trata 

das obrigações assumidas pela 
União no âmbito do Programa 
de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste Fiscal dos Estados e das 
dívidas decorrentes da equali-
zação da diferença entre o valor 
recebido pelo Banco do Estado 
de Alagoas e o valor exigido 
pelo Banco Central, em razão 
de contrato de abertura de cré-
dito firmado em 1998. 

A Caixa deverá encami-
nhar ao Ministério da Econo-
mia os documentos necessários 
ao reconhecimento da União, 
que instituirá, em 60 dias, uma 
comissão para emitir parecer 
sobre a exigibilidade dessas 
obrigações. O prazo para o pa-
recer é de 180 dias, prorrogável 
por igual período.

As novas alíquotas do Impos-
to sobre Operações Financeiras 
(IOF), que entraram em vigor 
ontem (20), vão aumentar ainda 
mais o custo do crédito para em-
presas e famílias. 

O aumento, que é de 36%, 
será cobrado até 31 de dezembro 
de 2021 e incidirá sobre opera-
ções de crédito, câmbio e seguro 
ou relativas a títulos e valores 
mobiliários, a fim de custear o 
Auxílio Brasil. 

Para as pessoas físicas, a alí-
quota passa de 3% ao ano (diária 
de 0,0082%) para 4,08% ao ano 
(diária de 0,01118%). Já para as 
pessoas jurídicas, a alíquota anu-
al passa de 1,5% (atual alíquota 
diária de 0,0041%) para 2,04% 
(diária de 0,00559%).

União reconhece dívidas com 
a Caixa, referentes ao BNH

Já estão em vigor 
as novas 
alíquotas do IOF

Bolsa de Valores I

Boletim Focus II

Carbono zero I

Sexta parcela

Bolsa de Valores II

Boletim Focus III

Carbono zero II

Boletim Focus I

AUXÍLIO 
EMERGENCIAL  
Trabalhadores 
informais e 
beneficiários 
do CadÚnico 
nascidos em 
dezembro já 
podem sacar a 
quinta parcela 
do auxílio emergencial 2021, bem como movimentar 
o dinheiro para outras contas correntes, sem custo, 
pelo aplicativo Caixa Tem. 

Notícias sobre um 
possível calote da Ever-
grande, gigante chinesa 
no mercado de incorpora-
ções e construção civil, fi-
zeram o dólar subir 0,78% 
e encerrar o pregão cota-
do a R$ 5,32.

Com isso, o mercado 
acredita que a taxa de ju-
ros deva subir um pouco 
mais no fim do ano. Os es-
pecialistas projetam uma 
Selic a 8,25%, ante 7,5% 
na estimativa da semana 
passada. 

A Petrobras anunciou, 
ontem (20), sua ambição 
em atingir a neutralidade 
das emissões de carbo-
no nas atividades sob 
seu controle, em prazo 
compatível com o esta-
belecido pelo Acordo de 
Paris. 

Além disso, beneficiá-
rios do Bolsa Família com 
o NIS final 3 já receberam 
a sexta parcela do auxílio. 
Para sacar o dinheiro, bas-
ta apresentar o cartão do 
programa nas agências da 
Caixa.  

Assim como as bolsas 
pelo mundo, o Ibovespa 
também recuou, 2,33%, 
chegando ao menor valor 
em dez meses e saindo 
da faixa dos 110 mil pon-
tos. A B3 fechou o dia aos 
108.843 mil pontos

Mesmo com essas 
duas altas consideráveis, 
os analistas mantiveram o 
crescimento a economia 
brasileira para 5,04% em 
2021, assim como para 
a cotação do dólar, que 
deve ficar em R$ 5,20. 

A estatal também 
manifestou a intenção 
de influenciar seus par-
ceiros a atingir a mesma 
ambição em campos de 
petróleo e gás nos quais 
a empresa é sócia, mas 
não é encarregada da 
operação.

O mercado financeiro 
segue projetando a in-
flação com índices bem 
altos. No Boletim Focus 
desta semana, o IPCA su-
biu de 8% para 8,35%, a 
24ª elevação consecutiva 
dos analistas. 
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Perigo para o mundo

Eficaz para crianças

Embargo estendido

Portas abertas

Incêndio na Grécia

Presidente internado

Pouco esforço

Passe sanitário

O secretário-geral da 
ONU, António Guterres, 
afirmou que um confronto 
entre os EUA e a China é 
“perigoso para o mundo” 
e que, apesar das diferen-
ças, podem ser alcança-
dos acordos.

A Pfizer anunciou on-
tem que a sua vacina con-
tra a covid-19 é eficaz em 
crianças dos 5 aos 11 anos 
e vai requerer autorização 
nos EUA para a imuniza-
ção desta faixa etária em 
breve.

 O presidente russo 
Vladimir Putin estendeu 
por mais um ano o em-
bargo alimentar imposto 
ao Ocidente em 2014,  em 
resposta às sanções da  
UE, EUA e outros países 
contra a Rússia.

Os Estados Unidos 
anunciaram ontem que, a 
partir do início de novem-
bro, passam a permitir a 
entrada de viajantes de 
países como Brasil, China, 
Índia e Reino Unido com  
vacinação completa.

Um incêndio de gran-
des proporções atingiu 
ontem o campo de refu-
giados de Vathy, na ilha 
grega de Samos, mas foi 
controlado ao início da 
noite, anunciou o Ministé-
rio das Migrações grego.

O presidente do Par-
lamento Europeu, David 
Sassoli, está internado em 
um hospital de Estrasbur-
go, no nordeste da Fran-
ça, com uma pneumonia. 
A informação foi divulgada 
ontem pelo seu porta-voz.

O Tribunal de Contas 
Europeu considera que a 
União Europeia não faz o 
suficiente para atrair in-
vestimentos verdes, de-
fendendo medidas adi-
cionais para alcançar as 
metas climáticas.

O Vaticano anunciou 
ontem que começará a 
exigir, a partir do mês de 
outubro, um certificado 
sanitário, que comprove a 
vacinação, para permitir a 
entrada de pessoas na ci-
dade-Estado.

Re
pr

od
uç

ão

O buraco na camada de ozô-
nio na Antártida, no Polo Sul, 
está maior do que costuma ser. 
Mais precisamente, no momen-
to, ele é maior que 75% dos bu-
racos registrados, nessa mesma 
época do ano, desde 1979. O ta-
manho já supera o do continente 
gelado.

Segundo Vincent-Henri 
Peuch, diretor do serviço de 
monitoramento da atmosfera 
do Copernicus (programa euro-
peu de observação terrestre que 
acompanha o fenômeno), o bu-
raco deve continuar crescendo 
suavemente pelas próximos duas 
ou três semanas.

No ano passado, o buraco 
teve uma trajetória semelhante. 
“Este ano, o buraco na camada 
de ozônio se desenvolveu con-
forme o esperado no início da 
temporada. Parece muito seme-
lhante ao do ano passado, que 
também não era excepcional até 
o início de setembro, mas depois 
se tornou um dos maiores e mais 
duradouros buracos na camada 

A primeira erupção vulcâ-
nica das Ilhas Canárias em 50 
anos obrigou a retirada de cer-
ca de 5 mil pessoas, incluindo 
aproximadamente 500 turistas, e 
destruiu cerca de 100 casas, dis-
seram autoridades ontem.

O vulcão entrou em erupção 
no domingo (19), lançando lava 
a centenas de metros de altura, 
atingindo casas e florestas e en-
viando rocha derretida rumo ao 
Oceano Atlântico, ao longo de 
uma área escassamente povoada 

de La Palma, ilha do extremo 
noroeste do arquipélago das Ca-
nárias.

Nenhuma morte foi registra-
da, mas o vulcão ainda estava ati-
vo ontem. Um repórter da Reu-
ters viu fumaça espessa saindo 
do vulcão e casas em chamas.

Autoridades disseram ter 
esperança de não ter que retirar 
mais ninguém. 

”A lava está seguindo para o 
litoral e o dano será material. De 
acordo com especialistas, há cer-

ca de 17 milhões a 20 milhões de 
metros cúbicos de lava”, disse o 
presidente regional, Ángel Vic-
tor Torres, à Rádio Cadena Ser.

O fluxo de lava já destruiu 
cerca de 100 casas, disse Maria-
no Hernández, presidente do 
conselho de La Palma. 

Cerca de 20 moradias foram 
engolidas no vilarejo de El Paso, 
assim como trechos de ruas, dis-
se o prefeito Sergio Rodríguez. 
A lava estava se espalhando por 
vilarejos vizinhos, acrescentou.

Buraco atmosférico maior 
que a Antártida no Polo Sul

Vulcão desaloja 5 mil pessoas

Fenda na camada de ozônio está maior do que o costume

As Ilhas Canárias não sofriam com erupções há 50 anos

Reprodução

A camada de ozônio tem a função de filtrar a radiação que chega na Terra

de ozônio em nosso registro”, 
afirma Peuch.

Na Antártida, o buraco au-
menta de tamanho na primavera 
do Hemisfério Sul (de agosto 
a outubro), com o ponto máxi-
mo de tamanho entre meio de 
setembro e de outubro. Com o 
aumento da temperatura na at-
mosfera, o fenômeno diminui de 
intensidade e, em dezembro, os 
níveis já estão normalizados.

Segundo o Copernicus, des-
de o banimento de substâncias 
que impactam negativamente a 
camada de ozônio, como cloro-
fluorcarbonetos (os CFCs), o 
camada tem se recuperado len-
tamente.

A camada de ozônio filtra a 
radiação ultravioleta que chega à 
Terra vindo do Sol. Dessa forma, 
ela serve como uma proteção 
para os seres vivos.

A TODO VAPOR  
O programa nuclear da Coreia do Norte está “avan-
çando a todo vapor com trabalho na separação de 
plutônio, enriquecimento de urânio”, disse o chefe da 
agência nuclear da ONU, Rafael Grossi, em discurso 
anual para integrantes da instituição ontem.
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Ao menos seis pessoas 
morreram e 28 ficaram 
feridas depois que um 

estudante abriu fogo contra ou-
tros alunos em um campus uni-
versitário de Perm, na região dos 
Urais, na manhã de ontem. O 
atirador foi detido, informou o 
Comitê de Investigação Russo, 
que inicialmente divulgou que 
oito pessoas teriam sido mortas, 
mas recuou e revisou o número 
horas depois.

“Um estudante que estava 
em um dos edifícios da uni-
versidade abriu fogo contra as 
pessoas ao seu redor. De acordo 
com um balanço atualizado, seis 
pessoas morreram no tiroteio”, 
informou o Comitê de Inves-
tigação. O atirador, que já foi 
identificado, entrou no campus 
às 11h (3h de Brasília), de acor-
do com o serviço de comunica-
ção da universidade.

Pelo menos 28 pessoas ficaram 
feridas – a maioria por tiros, e ou-
tras na queda de janelas quando 
tentavam fugir do atirador – segun-
do a agência de notícias estatal Tass, 
citando o Ministério da Saúde. 
Nove ambulâncias foram enviadas 
para o local. O atirador “ficou feri-
do durante a detenção ao opor re-
sistência”, informou o comitê, que 
não divulgou informações sobre a 
motivação do ataque.

Vídeos publicados nas redes 
sociais mostram estudantes fu-
gindo do tiroteio e pulando pelas 
janelas do primeiro andar de um 
prédio do campus. Outra grava-
ção, feita a partir de uma janela, 
mostra um indivíduo vestido de 
preto atirando e caminhando na 
direção da entrada do prédio.

O presidente Vladimir Putin 
foi avisado do tiroteio e lamen-
tou as mortes. “O presidente ex-
pressa condolências sinceras aos 

que perderam parentes e entes 
queridos como resultado deste 
incidente”, disse o porta-voz de 
Putin, Dmitry Peskov.

FENÔMENO EM ALTA 
Os tiroteios em escolas ou 

universidades eram raros na 
Rússia – que tem uma legislação 
rigorosa de controle de armas –, 
mas se tornaram mais frequentes 
nos últimos anos. O presiden-
te Vladimir Putin o denunciou 
como um fenômeno importado 
dos Estado Unidos e um efeito 
perversos da globalização.

O incidente anterior ha-
via acontecido em 11 de maio, 
quando um jovem de 19 anos, 
com permissão para uso de arma, 
abriu fogo contra uma escola de 
Kazan (sudoeste) e matou nove 
pessoas. No mesmo dia, Putin 
ordenou uma revisão das normas 
sobre o porte de armas

Atirador mata seis e 
deixa 28 feridos em 
universidade na Rússia
Episódios semelhantes têm acontecido com frequência

Reprodução

O criminoso é um estudante local, que foi preso após o ataque, informou ontem o Comitê de Investigação Russo

Um caminhão que trans-
portava combatentes do Ta-
libã foi atacado no domingo 
(19) em Jalalabad, perto da 
fronteira com o Paquistão e, 
embora inicialmente não te-
nham sido confirmadas mor-
tes, vários ocupantes do veí-
culo tiveram que ser levados 
ao hospital. O ataque ocor-
reu menos de 24 horas após 
um episódio semelhante na 
cidade do leste do Afeganis-
tão, informou a mídia local.

O ataque ocorreu em um 
trevo rodoviário em direção 
à capital, Cabul. No sába-
do, pelo menos duas pessoas 
morreram e 19 ficaram feri-
das em vários ataques com 
explosivos em Jalalabad, os 
primeiros desde a retirada to-
tal das tropas  dos EUA.

Embora os ataques ainda 
não tenham sido reivindi-
cados, Jalalabad é reduto de 
membros do Estado Islâmi-
co no Afeganistão, chamado 
Isis-K, um grupo armado ri-
val do Talibã que já assumiu 
a responsabilidade pelo aten-
tado que custou a vida a mais 
de 100 pessoas no aeroporto 
de Cabul, em 26 de agosto, 
durante evacuações caóticas.

O porta-voz do Talibã na 
cidade de Kunduz, Matiula 
Ruhani, pediu no domingo 
mais ajuda de toda a comu-
nidade internacional, após 
frisar que o movimento não é 
de  “terroristas” e que trouxe 
paz ao país centro-asiático.

Kunduz foi tomada pelo 
grupo islâmico em 8 de agos-
to, no início da ofensiva que 
levou o Talibã a assumir o 
controle de todo o territó-
rio apenas uma semana após 
conquistar Cabul. Segundo 
Ruhani, a ajuda internacio-
nal pode ser em investimen-
tos, projetos de reconstrução 
ou apoio ao país.

Veículo talibã 
é atacado mais 
uma vez no 
Afeganistão

Uma equipe de pesquisa 
interdisciplinar descobriu 
e testou uma molécula que 
abre caminho para o desen-
volvimento de nova geração 
de medicamentos contra ví-
rus e parasitas, disse ontem 
a Universidade de Coimbra 
(UC), em Portugal.

Pesquisadores de várias 
instituições científicas nacio-
nais descobriram e testaram 
“uma molécula com um per-
fil revolucionário, que abre 
caminho de um novo antimi-
crobiano de largo espectro, 
com potencial de aplicação 
na prevenção e tratamento 
de múltiplos tipos de infec-
ções virais, endêmicas e pan-
dêmicas, e também doenças 
parasitárias, como a malária”, 
afirma a UC.

Designada BSS730A, a 
molécula, que é “derivada 
da penicilina, umas das mais 
conhecidas do mundo, foi 
descoberta no âmbito do 
projeto Spiro4MALAIDS 
e resulta de vários estudos 
realizados ao longo dos últi-
mos nove anos pelo Grupo 
de Química Orgânica da 
Faculdade de Ciências e Tec-
nologia da Universidade de 
Coimbra (FCTUC)”.

O projeto Spiro4MA-
LAIDS é coordenado pela 
professora Teresa Pinho e 
Melo, do Departamento de 
Química da FCTUC, com 
pesquisadores da Universi-
dade de Lisboa, por meio do 
Instituto de Medicina Mole-
cular e da Faculdade de Far-
mácia, e do Instituto Univer-
sitário Egas Moniz.

Os diversos ensaios pré-
-clínicos realizados com di-
ferentes vírus – entre eles o 
HIV e várias estirpes do vírus 
da gripe e em parasitas como 
o que provoca a malária – são 
muito promissores.

Descoberta abre  
as portas para 
nova geração de 
medicamentos
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O presidente Jair Bolsonaro 

(sem partido) sancionou a Lei 
do Mandante, que muda as re-
gras de direitos de transmissão 
da Lei Pelé e define que a emis-
sora detentora de contrato com 
o time da casa pode transmitir 
o jogo independente do acordo 
que o visitante tenha.

Atualmente, uma emissora 
de televisão ou rádio, para trans-
mitir um jogo de futebol, precisa 
ter contrato vigente com as duas 
equipes envolvidas na partida. O 
texto sancionado por Bolsonaro 
foi aprovado no final de agosto 
pelo Congresso Nacional.

O projeto é considerado um 
triunfo do governo e dos clubes, 
que defendiam a mudança na le-
gislação, mas incomoda a Rede 
Globo. Porém, uma emenda 
acrescida ao texto diminui o im-
pacto imediato para a emissora.

Durante a tramitação na Câ-

Lei do Mandante avança
Bolsonaro sanciona novas regras de transmissão de jogos

Reprodução

O texto sofreu um veto presidencial e será ainda analisado pelo Legislativo

mara, os deputados acrescenta-
ram ao texto um trecho que ex-
plicitamente garante que a nova 
lei não afetará os contratos em 
vigor. A maioria dos acordos da 
emissora com equipes da Série 
A do Campeonato Brasileiro vai 
até 2024.

Bolsonaro realizou apenas 
um veto na redação, que agora 
será analisado pelo Legislativo 

-que tem a prerrogativa de der-
rubá-lo.

Foi retirado do texto um dis-
positivo que impedia as emisso-
ras de rádio e TV de “patrocinar 
ou veicular a própria marca e de 
seus canais e dos títulos de seus 
programas nos uniformes de 
competição” e nos demais meios 
de comunicação no recinto es-
portivo.

Jociel Ferreira da Silva não 
acredita que ser artilheiro é 
uma simples função dentro de 
campo. É um ofício, uma vo-
cação. “Mais do que isso. Fazer 
gol é talento”, constata.

O pernambucano de Ca-
ruaru está preocupado nos 
últimos dias. Quer se recupe-
rar logo de uma lesão na coxa 
esquerda. Acredita que talvez 
possa estar em campo hoje, 
quando o Sampaio Correa re-
cebe o Brusque, pela Série B do 
Campeonato Brasileiro.

Em 7º lugar, com 35 pon-
tos, o time maranhense ainda 
tem o sonho chegar à elite do 
país em 2022. Mas para Ciel, 
39, há um objetivo a mais. Ele 
está na disputa com Gabigol, 
do Flamengo, para ser o maior 
artilheiro do Brasil em 2021.

O goleador do atual bicam-
peão nacional anotou 35 vezes 
neste ano (que engloba tam-
bém parte da temporada 2020, 
adiada por causa da pandemia 
do novo coronavírus). Ciel 
está com 32.

“Eu trabalho sempre por 
uma chance de gol. Os times 
na Série B não criam tantas 
oportunidades, então, quando 
aparecem, a gente tem de es-
tar preparado. Gabigol é um 
atacante fantástico, mas para 
ele é diferente. Em uma equi-
pe como a do Flamengo, com 
Arrascaeta, Bruno Henrique, 
Diego, chegam 10 bolas para 
ele por partida”, avalia. 

Dos 32 feitos pelo vetera-
no centroavante em 2021, oito 
aconteceram na Série B do 
Brasileiro. 

Em entrevista ao programa 
Fantástico, da Rede Globo, exi-
bida no domingo (19), a primei-
ra funcionária da CBF a denun-
ciar Rogério Caboclo, afastado 
da presidência da entidade por 
assédio moral e sexual, afirma 
que o impacto do caso é “uma 
dor que não acaba. É uma dor 
que hora nenhuma sai de mim.” 

“Minha depressão chegou 
a um nível que eu pensei: vou 
morrer. No dia seguinte, achava 
que não seria tão ruim, precisava 
do emprego. Só que eu chegava 
[à CBF] e era pior”, disse.

A funcionária deu detalhes 
sobre o dia em que, alega, Rogé-
rio Caboclo a comparou a uma 
cadela e lhe ofereceu comida de 
cachorro.

Caboclo também é denun-
ciado por outras duas pessoas.

O atacante pernambucano 
que pode superar Gabigol

Vítima de Caboclo 
diz ter pensado 
que ia morrer

ESPORTES

Calendário do futebol

Mais um no ‘bando’?

Caso de polícia

Flu entra na briga

Palco está pronto

O time para quarta

Política são-paulina

Furacão de olho

NOVO TÉCNICO 
Campeão do NBB 
com o Flamengo na 
última temporada, 
Gustavo Conti é 
o novo técnico da 
seleção masculina de 
basquete. O anúncio 
foi feito pela Confe-
deração Brasileira 
de Basquete ontem. 
Ele seguirá com os 
trabalhos no também 
no clube carioca.

A Fifa convidou ontem 
todas as federações, as-
sociações e outras partes 
interessadas para uma 
reunião on-line, no dia 30 
de setembro, a fim de dis-
cutir a mudança do calen-
dário internacional.

O Corinthians colocou 
mais um jogador de des-
taque na mira. Trata-se 
do volante Paulinho, que 
já brilhou no clube e res-
cindiu seu contrato com o 
Al-Ahli, da Arábia Saudita, 
após apenas dois meses.

A Polícia Civil instaurou 
um novo inquérito para 
apurar possíveis irregula-
ridades em negociações 
envolvendo o Cruzeiro, en-
tre elas, a da transferência 
do meia Arrascaeta, que 
hoje está no Flamengo.

O Fluminense entrou na 
disputa para ter o lateral-
-direito Daniel Alves, de 38 
anos, em seu elenco. Se-
gundo os sites Saudações 
Tricolores e GE, o clube 
das Laranjeiras já fez uma 
proposta pelo jogador.

O Comitê Organiza-
dor da Copa do Mundo 
de 2022, no Catar, anun-
ciou ontem que concluiu 
a instalação do gramado 
no palco da grande final 
do torneio, no estádio de 
Lusail.

Segundo o site GE, o 
Flamengo ainda não deve 
contar com os retornos 
de  Arrascaeta e Filipe Luís 
contra o Barcelona-EQU, 
nesta quarta. Diego pode 
retornar e a estreia de Da-
vid Luiz será avaliada.

O Conselho Deliberati-
vo do São Paulo arquivou 
o processo de expulsão 
do ex-dirigente do clube 
Marco Aurélio Cunha do 
Conselho, após sua saída 
polêmica do clube para 
trabalhar no Avaí.

Segundo o jornalista 
argentino César Luiz Mer-
lo, o Athletico-PR também 
está interessado na con-
tratação de Daniel Alves, 
que recentemente rescin-
diu seu contrato com o 
São Paulo.

CB
B
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Por Affonso Nunes

Quando Melia McEnery che-
gou à sacada de uma casa de campo 
para ver o marido tocar com sua 
banda não imaginou que seria a ins-
piração para o título de um álbum. 
Eric Clapton acaba de anunciar 
para 12 de novembro o lançamen-
to de seu mais novo projeto. Trata-
-se do álbum “Eric Clapton – The 
Lady In The Balcony”: Lockdown 
Sessions”. O genial guitarrista e seus 
companheiros de banda Nathan 
East (vocais e baixo), Steve Gadd 
(bateria) e Chris Stainton (tecla-
dos) apresentam 17 canções em 
versão acústica para blues e country.

Supervisionada pelo produ-
tor Russ Titelman e gravada ao 
vivo na Cowdray House, em West 
Sussex, Inglaterra, a performance 
nos mostra Clapton revisitando 
clássicos atemporais como “After 
Midnight”, “Layla”, “Bell Bottom 
Blues”, “Tears in Heaven”, “Nobody 
Knows You When You’re Down 
And Out” e “Key to the Highway”. 
Aliás, a Cowdray House não é uma 
casa de campo qualquer, mas uma 
mansão construída nos arredores 
das ruínas de um castelo que per-
tenceu à dinastia Tudor, que gover-
nou a Inglaterra entre 1485 e 1603.

Além de revisitar algumas das 
seleções mais queridas de Clapton 
a partir de seu extenso repertório. 

Além disso, o artista preparou ver-
sões de músicas que impactaram 
sua carreira como “Black Magic 
Woman” e “Man of the World”, 
compostas por Peter Green, do Fle-
etwood Mac.

O projeto de gravar ao vivo em 
estúdio foi a alternativa encontrada 
por Clapton e sua banda assim que 
pandemia forçou o cancelamento 
dos concertos de Clapton progra-
mados para maio de 2021 no Royal 
Albert Hall, em Londres. Os músi-
cos vinham de sucessivos ensaios e 
estavam na secura para tocar para 
valer. E assim o grupo reuniu-se no 
interior da Inglaterra e encenou um 
show sem público enquanto deixa-
va as câmeras rolarem. E Melia, ca-
sada com Clapton, acabou sendo a 
única observadora externa de todos 
esses momentos, inspirando o títu-
lo de ‘Sessions’.

O set mais acústico foi con-
cebido para ser algo que soasse 
como uma sequência para “Eric 
Clapton Unplugged” (1992), um 
dos álbuns mais bem sucedidos do 
músico. No entanto, três canções 
foram registradas com guitarras 
elétricas. para o artista, o resultado 
final dessa experiência “se tornou 
muito mais do que simplesmente 
uma sequência de grandes suces-
sos” e mostrou-se como uma das 
performances mais íntimas e au-
tênticas de Clapton.

Após sua passagem pelos Yar-
dbirds, em 1963, Clapton atuou 
como como músico profissional 
junto a vários projetos, tocando 
inclusive com John Mayall and 
The Bluesbreakers. Com Ginger 
Baker (bateria e voz) e Jack Bruce 
(baixo e voz), foi um dos pilares do 
power trio Cream (1966-1969), 
banda de vida curta mas até hoje 
uma das mais impactantes da his-
tória do rock. E firmou-se numa 
brilhante carreira solo a partir do 
álbum “Eric Clapton” (1970) que 
teve “After Midnight” como o seu 
maior sucesso.

Confira a lista de 17 canções 
que farão parte do novo álbum: 
“Nobody Knows You When 
You’re Down And Out”, “Golden 
Ring”, “Black Magic Woman”, 
“Man of the World”, “Kerry”, “After 
Midnight”, “Bell Bottom Blues”, 
“Key to the Highway”, “River of 
Tears”, “Rock Me Baby”, “Believe in 
Life”, “Going Down Slow”, “Layla”, 
“Tears in Heaven”, “Long Distance 
Call”, “Bad Boy” e “Got My Mojo 
Working”. “Eric Clapton – The 
Lady in the Balcony: Lockdown 
Sessions” estará disponível no 
Brasil em DVD+CD e nas plata-
formas digitais. Agora é só entrar 
na contagem regressiva para o lan-
çamento e podermos conhecer o 
que apenas Melia McEnery ouviu 
naquela tarde pandêmica de 2020.

Clapton e o quase acústico
Guitarrista grava ao vivo em estúdio durante o isolamento 

Reprodução YouTube

Clapton e Nathan 
East durante as 
gravações na 
Cowdray House

Emmy 2021 coroa ‘The Crown’ 
como a melhor série dramática

Aposta francesa

Aprendizado

Temporada reaberta

Emoções 

A 73ª edição do Emmy 
Awards – a principal pre-
miação da televisão norte-
-americana – coroou a sé-
rie britânica ‘The Crown’. A 
produção Netflix levou sete 
estatuetas nas categorias 
de série dramática, incluin-
do melhor série e melhor 
atriz para Olivia Colman, 
em seu desempenho como 
a Rainha Elizabeth, e Gillian 

Uma das maiores mara-
tonas do audiovisual, San 
Sebastián termina neste 
sábado. “Arthur Rambo”, 
do francês Laurent Cantet, 
sobre a cultura do cance-
lamento no mercado lite-
rário, é o favorito ao troféu 
Concha de Ouro em 2021.

Mônica Martelli contou 
que não tem assistido aos 
filmes que fez com Paulo 
Gustavo (1978-2021). “Mi-
nha vida hoje é uma vida 
antes e depois, porque você 
tem que inventar uma vida 
sem aquela figura que era 
tão presente”, revela.

Após ter sua tempora-
da interrompida pela pan-
demia, o monólogo “A Val-
sa de Lili”, texto de Aimar 
Labaki e direção de Débo-
ra Dubois, volta ao Teatro 
do CCBB. A interpretação 
premiada de Débora Du-
boc é pura emoção.

Daniel Craig ficou emo-
cionado e chorou depois de 
filmar sua última cena como 
James Bond na aventura de 
007 “Sem Tempo Para Mor-
rer”, que será sua última vez 
interpretando o espião. O fil-
me tem estreia mundial dia 
30 de setembro.

Anderson e Thobias Men-
zies como atriz e ator coad-
juvante.

Com quatro troféus, “Ted 
Lasso” reinou entre as ca-
tegorias de comédia. Já “O 
Gambito da Rainha” e “Mare 
of Easttown” dividiram o 
protagonismo nas catego-
rias de minissérie. E RuPaul  
venceu a categoria ‘Melhor 
Reality de Competição’.

Divulgação/Netflix

Olivia Colman e Thobias Menzies receberam estatuetas por ‘The Crown’

CULTURA
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Por Rodrigo Fonseca 

Especial para o Correio da Manhã

Radiografia da brutalidade 
transfóbica de um Brasil (cada 
vez mais) intolerante, “Madale-
na” é um dos filmes brasileiros 
de maior visibilidade no mundo 
neste momento: nasceu em Ro-
terdã, na Holanda, em janeiro; 
ganhou prêmios na Turquia e no 
Peru; e passou o fim de semana 
a mobilizar plateias no Festival 
de San Sebastián, no norte da 
Espanha. Madiano Marcheti, 
seu diretor, é um estreante em 
longas, com curtas refinados no 
currículo (como “Vácuo” e “Essa 
barra que é gostar de você”), 
egresso do Mato Grosso. For-
mado pela PUC-RJ, o diretor 
de 32 anos é um mato-grossense 
nascido em Porto dos Gaúchos, 
e criado em Sinop, embora esteja 
atualmente, radicado em Ma-
puto, Moçambique. Orçado em 
R$ 1,9 milhão, com investimen-
to único do Fundo Setorial do 
Audiovisual (FSA) e apoio local 
do Governo do Mato Grosso 
do Sul, “Madalena” foi rodado 
em Dourados e Bonito, em no-
vembro e dezembro de 2018. 
Sua trama incorpora o esplendor 
natural de sua “arena” dramatúr-
gica desde a primeira sequência, 
onde a beleza contrasta com a 
violência: o corpo de uma mu-
lher trans foi encontrado em 
campos de soja. Mais adiante, o 
espírito dela parece flanar por 
aquela geografia verde, numa re-
presentação metafísica do horror 
diante da transfobia. Embalada 
por uma onipresente sensação 
de tensão, nunca taquicárdica, 
mas viva, a narrativa se constrói 
a partir de uma figura ausente: é 
a descoberta do cadáver de Ma-
dalena que detona a inquietação 
dos três protagonistas, Luziane 
(Natália Mazarim), Bianca (Pa-

mella Yule) e Cristiano (Rafael 
de Bona), que não têm conexões 
entre si, egressos de realidades 
socioculturais diferentes.

Em que medida, um longa so-
bre uma protagonista ausente 
é um filme de fantasma, sobre-
tudo quando essa ausência é 
provocada pela violência?
Madiano Marcheti: As mortes 
provocadas pela transfobia no 
Brasil, infelizmente, continuam 
sendo uma realidade assustadora. 
Um dado bastante concreto (e 
terrível) é, por exemplo, o fato de 
que a expectativa de vida das pes-
soas trans no Brasil é de apenas 
35 anos. Infelizmente, crimes de 
ódio que levam à morte são uma 

constante na comunidade trans. 
Por isso, ao mesmo tempo em que 
não queria explorar, no filme, a 
questão da morte sob um prisma 
esteticamente apelativo, ou por 
uma narrativa policialesca e vio-
lenta, também não me parecia ra-
zoável fugir completamente dessa 
questão. Daí a ideia de ter o filme 
girando em torno da ausência, do 
desaparecimento de Madalena. 
Não importa ao filme investigar 
a maneira como ela foi morta ou 
quem a matou, mas, sim, inves-
tigar por que esse tipo de crime 
acontece, e fazer da ausência dela 
uma presença que conduz o filme.

Como foi o processo de pesqui-
sa para a construção da drama-

turgia? Houve uma fonte, ou um 
caso, específico que te norteou?
Por não ser uma pessoa trans, 
busquei me acercar e ouvir o 
que pessoas trans tinham a dizer 
sobre a ideia desse filme. Além 
disso, algumas das pessoas trans 
que fizeram parte da equipe do 
filme, em diferentes capacidades 
(equipe técnica, elenco e con-
cepção), também contribuíram 
nesse processo. Uma delas foi 
a escritora e pensadora Helena 
Vieira, que nos auxiliou duran-
te as fases de escrita e monta-
gem com seu olhar levantando 
questões importantes sobre o 
universo trans que até então 
eram desconhecidos para mim. 
O processo de escrita de “Ma-
dalena” durou pouco mais de 
quatro anos, acompanhando as 
mudanças do Brasil entre 2013 
e 2018. Investigamos alguns fil-
mes clássicos e contemporâneos 
que estruturam suas narrativas 
a partir de um personagem au-

sente, e também, alguns livros. 
Mas creio que estruturalmente 
fui em grande parte influenciado 
por alguns filmes de Harun Fa-
rocki. Filmes com narrativas que 
abrem espaço de criação também 
para o espectador.

Você iniciou o projeto há uns 
cinco anos. O que mudou na 
realidade do Centro-Oeste, 
em especial após o incêndio no 
Pantanal?
Sou nascido e criado no norte 
de Mato Grosso, já no bioma 
amazônico do Brasil. Fora a crise 
econômica e sanitária, acredito 
que o que mudou nos últimos 
anos é que a política brasileira 
tem se alimentado cada vez mais 
do medo e da desinformação, 
alimentando a paranoia coleti-
va, discursos de ódio e violência 
de várias formas. Um resultado 
muito concreto disso é que a ex-
ploração predatória da natureza 
se intensificou na região de onde 
venho. O desmatamento aumen-
tou drasticamente, assim como a 
exploração ilegal de terras prote-
gidas e territórios indígenas na 
busca por minérios.

O que esperar do projeto “Mãe 
de Ouro” e em que pé ele está?
As tendências ultraconserva-
doras que circulam na esfera 
pública tomaram conta da vida 
cotidiana do brasileiro com certa 
naturalidade. Sinto que estamos 
presos em um pesadelo compar-
tilhado, um sonho ruim do qual 
é difícil acordar. Em meu pró-
ximo filme quero trabalhar esse 
sentimento de delírio coletivo. 
É um filme misterioso e onírico, 
atualmente em fase de desenvol-
vimento. Tem como protagonis-
tas uma mulher que está entran-
do na terceira idade e um morro 
ao lado do vilarejo onde ela vive 
na região amazônica.

‘Madalena’ ganha o mundo cinéfilo
Estreante, o mato-grossense Madiano Marcheti leva denúncia de transfobia a San Sebastián

Divulgação

ENTREVISTA / MADIANO MARCHETI, CINEASTA

Por não ser uma pessoa trans, busquei 
me acercar e ouvir o que as pessoas trans 
tinham a dizer sobre a ideia deste filme”

Madiano Marchetti
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1 - Para 69% dos brasileiros, 
situação econômica do país 
piorou, diz Datafolha. Pesquisa 
também mostra que 39% estão 
pessimistas com economia nos 
próximos meses, escreve Eduar-
do Cucolo. Para 69% dos brasi-
leiros, a situação econômica do 
país piorou nos últimos meses, 
segundo pesquisa Datafolha rea-
lizada de 13 a 15 de setembro. O 
número está próximo dos maio-
res patamares já registrados nos 
levantamentos em que esse ques-
tionamento foi feito. Em 2015, 
no governo Dilma Rousseff 
(PT), chegou a 82%. Em junho 
de 2018, no governo Michel Te-
mer (MDB), a 72%. No governo 
Jair Bolsonaro (sem partido), a 
pergunta apareceu nas pesqui-
sas de 2019, quando o resultado 
ficou em torno de 35%, e agora, 
em setembro de 2021. (...) (Fo-
lha de S. Paulo) Economia está 
na retomada, independente-
mente dos “mitos do mercado”. 
Indicadores divulgados recen-
temente são positivos. Quem 
aposta contra está exagerando 
no pessimismo, escreve Carlos 
Thadeu de Freitas Gomes,  eco-
nomista-chefe da CNC (Confe-
deração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo). 
(...) (Poder360)

2 - Saúde mental de 38% dos 
brasileiros piorou na pandemia. 
Jovens e pessoas que cursaram o 
ensino superior são os que mais 
relatam piora, segundo pesqui-
sa PoderData, escreve Gabriela 
Oliva. Outrros 43% relatam 
estar na mesma situação e 16% 
consideram ter melhorado. (...) 
(Poder360)

3 - Mentiu 1.682 vezes - Na 
reunião da ONU, Bolsonaro 
vai confirmar ao mundo que é 
um mentiroso. Desde que assu-

miu, o presidente Jair Bolsona-
ro mostrou-se ao Brasil como 
mentiroso recorrente, escreve 
Chico Alves. O repertório de lo-
rotas é variado. Inventou fraude 
no sistema de urnas eletrônicas; 
sustentou a falsa eficácia de um 
remédio contra a covid-19; dis-
seminou propositalmente a in-
terpretação errônea da decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
sobre as responsabilidades fe-
derais, estaduais e municipais 
durante a pandemia; culpou in-
dígenas e camponeses pelas quei-
madas na Amazônia... E houve 
muitas mais. O presidente tem 
lugar de fala para tratar do tema: 
levantamento da ONG interna-
cional Artigo 19 concluiu que o 
ocupante do Palácio do Planalto 
mentiu 1682 vezes ao longo de 
2020. Agora, Bolsonaro tem a 
oportunidade de fazer o país se 
expor a vexame internacional, 
exibindo sua compulsão pela 
mentira ao mundo. (...) (UOL)

4 - Bolsonaro chega a Nova 
York e entra em hotel pelos fun-
dos-O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) desembarcou em 
Nova York hoje (19), onde par-
ticipará na Assembleia Geral da 
ONU (Organização das Nações 
Unidas). Manifestantes foram 
até a porta do Hotel Interconti-
nental Barclay, onde Bolsonaro 
está hospedado. Ele entrou no 
local pela porta dos fundos. As 
faixas contra o governo pediam 
“Fora Bolsonaro” e “Fora milita-
res”. (...) (UOL)

5 - “Tratoraço” - O ministro 
do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, direcionou 
R$ 1,4 milhão do orçamento se-
creto para a obra de um mirante 
turístico vizinho a um terreno 
onde construirá um condomínio 
privado no município de Monte 

das Gameleiras, no agreste do 
Rio Grande do Norte, escrevem 
Felipe Frazão e Breno Pires.A 
atração turística fica a cerca de 
300 metros da propriedade do 
ministro. (...) (O Estado de S. 
Paulo)

6 - Gestão de Barros na Saú-
de distribuiu 14 milhões de 
testes de dengue hoje vetados. 
Pelo menos 14 milhões de tes-
tes para detecção de dengue, 
zika e chikungunya distribuídos 
pelo Ministério da Saúde entre 
2016 e 2018 são de lotes cujas 
amostras foram posteriormente 
reprovadas em análises do Ins-
tituto Nacional de Controle de 
Qualidade em Saúde (INCQS), 
da Fiocruz. O prejuízo é de apro-
ximadamente R$ 402 milhões, 
informa Alexandre Santos. (...) 
(UOL)

7 - “É preciso furar a bolha da 
esquerda e da direita e chegar ao 
povo”, disse a deputada federal 
Tabata Amaral (SP), eleita pelo 
PDT e recém-filiada ao PSB do 
seu companheiro, João Cam-
pos, prefeito de Recife, filho do 
ex-governador de Pernambuco 
Eduardo Camposes, escreve Ri-
cardo Noblat. Foi o que bastou 
para que José de Abreu, ator apo-
sentado, a chamasse de “canalha”, 
como de “canalha” o presidente 
Jair Bolsonaro chamou no dia 
7 de setembro o ministro Ale-
xandre de Moraes, do Supremo. 
Aspirante ao cargo de ministro 
da Cultura de um eventual go-
verno de Lula, José de Abreu é 
o bolsonarista da esquerda. (...) 
(Metrópoles)

8 - Planalto sugere perguntas a 
senadores governistas para dire-
tor da Prevent Senior. Segundo 
documento obtido pela CNN, 
orientação é que governistas 

defendam tratamento precoce e 
coloquem em dúvida denúncias 
contra a empresa na CPI  Uma 
lista com sugestões de perguntas 
foi enviada no final da semana 
passada a senadores governistas 
para o depoimento à CPI da 
Pandemia do diretor-executivo 
da Prevent Senior, Pedro Batista 
Júnior. A inquirição seria reali-
zada na última quinta-feira (16), 
mas, com a ausência do depoen-
te, foi remarcada para a próxima 
quarta-feira (22). (...) (CNN)
       
9 - Estudo em São Paulo tes-
ta uso da estimulação magnética 
contra depressão em idosos. De 
acordo com o Instituto de Psi-
quiatria do Hospital das Clíni-
cas, a eficácia do tratamento é a 
mesma dos antidepressivos, em 
torno de 50% a 60%, reporta 
Gonçalo Junior. O tratamento 
da depressão é um desafio no 
caso de quem tem acima de 60 
anos. Em geral, os idosos che-
gam aos consultórios usando 
outras medicações e, muitas ve-
zes, o diagnóstico está camufla-
do por outras queixas. Agora, o 
Instituto de Psiquiatria (IPq) do 
Hospital das Clínicas da Uni-
versidade de São Paulo (USP) 
estuda uma técnica, sem medica-
mentos, que pode ser alternativa 
ao tratamento de um dos trans-
tornos mentais mais relacio-
nados aos suicídios nessa faixa 
etária. A estimulação magnética 
transcraniana repetitiva é uma 
técnica não invasiva que estimu-
la pequenas regiões do cérebro. 
A estimulação magnética faz os 
neurônios voltarem a se comuni-
car. (...) (O Estado de S. Paulo)

10 - Caça ao javali vira pretex-
to para grupos se armarem, in-
clusive com fuzil. Pela lei, caçar 
é proibido no Brasil, mas o javali 
é a única exceção. Em 2016, 563 

municípios tinham o animal, se-
gundo o Ibama. Em 2019, o nú-
mero quase triplicou. A reporta-
gem investigativa deste domingo 
(19) trata de uma denúncia gra-
ve: a caça ao javali virou um pre-
texto para grupos se armarem, 
inclusive com fuzis. Um levanta-
mento feito pelo Fantástico, em 
parceria com o G1, mostra que 
foram emitidos pelo Exército, 
entre janeiro de 2019 e agosto 
deste ano, 193.539 certificados 
de registro de caçador, o chama-
do CR. Em comparação com o 
mesmo período entre 2016 e 
2018, o aumento chega a 243%. 
Hoje existem 250 mil caçadores 
legalizados no Brasil. Como só 
o manejo do javali é autorizado, 
toda essa gente só tem permissão 
para abater este animal. (Vladi-
mir Netto, Arthur Guimarães e 
André Maciel.) (G1/Fantástico)

11 - O ator da Globo, Luis 
Gustavo Sánchez Blanco, morreu 
aos 87 anos neste domingo (19). 
Ele estava em Itatiba cuidando 
de um câncer no intestino desde 
2018. Seus maiores sucessos vie-
ram com o costureiro Ariclenes 
Almeida / Victor Valentin na 
novela Ti Ti Ti, o músico cego 
Léo em Te Contei? e o playboy 
Ricardo em Anjo Mau, todas de 
Cassiano Gabus Mendes. Mas, 
talvez, o sucesso mais recente, e o 
que o tornará lembrado por mui-
tas pessoas, é o personagem Van-
derlei Mathias, o Vavá, do extinto 
humorístico Sai de Baixo. (...) (O 
Estado de S. Paulo)

Estudo em São Paulo testa uso da estimulação magnética contra depressão em idosos

(*) 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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