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Situação econômica teve piora
para 53%; 70% culpamgoverno
A situação econômica pio-
rou para 53% dos brasilei-
rosnosúltimosmeses,com
inflação, crise energética e
desaceleraçãodaatividade,
mostrapesquisaDatafolha
feitadosdias13a15.Éomai-
or índice desde 2015 e su-
pera os 46%que disseram,
em julho, ter tido as finan-
çasabaladasnapandemia.

Olevantamento,quetem
margem de erro de dois
pontos amais ou amenos,
revela que para 69%a eco-
nomiadopaísdecaiu,emais
de 70% responsabilizam o
governo. MercadoA19

Saúde não vincula
morte de jovem
com imunizante
SaúdeB1

EUA vão liberar
viajantes do Brasil
em novembro
MundoA15

Pfizer conclui testes e diz que
vacina é segura em crianças B1

Entremoderar
e afagar base,
Bolsonaro
fala na ONU
JairBolsonaroabrehojea
76ª Assembleia-Geral da
ONUcomodesafiodeme-
lhorara imagemdopaíse
se aproximar dos EUA—
atendendoaalasmaismo-
deradas—, semdeixar de
motivarabaseideológica.
Membrodacomitivate-

vediagnósticodeCovid.O
prefeitodeNY,BilldeBla-
sio, disse que Bolsonaro
nãodeviairàcidadesenão
quersevacinar. MundoA13

Ciro Nogueira
alugamansão
de amigo
de Flávio
Oministro-chefe daCasa
Civil, Ciro Nogueira (PP-
PI),usouafilialdesuaem-
presa de venda demotos
no Piauí para alugar uma
mansão emBrasília com-
prada por um advogado
amigo do senador Flávio
Bolsonaro(Patriota-RJ).O
valordoaluguelestáabai-
xodopraticadopelomer-
cado, dizemcorretores.
Procurado, Ciro não se

manifestou. Poder A4 eA5

Baralho paulista

Eleições à russa

SobrecenáriosdoDatafo-
lha para a disputa emSP.

Acercadepleitolegislativo
alvo de questionamento.

EDITORIAISA2

ATMOSFERA
São Paulo hoje
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Dados das 20h de 20.set
* Tomou dose única ou 1ª dose
** Tomou dose única ou 2ª dose
***Em relação a 14 dias

Buraco na camada
de ozônio já supera
área da Antártida
Ambiente B5

Ciência B6
Novo pterossauro
brasileiro chama a
atenção por crista

Garotoshaitianos cruzamoRioGrandenaalturadeCiudadAcuña (México)para chegar aDel
Rio (EUA);maisde 10mil cruzaram,epatrulhausaaté cavalospara tentar impedir passagem

PATRULHADE FRONTEIRA FECHA CERCO AHAITIANOS
Paul Ratje/AFP

Comida C8
Chefs nacionais
fogem de estereótipo
em casas no exterior

Ilustrada C3
Pouco diverso, Emmy
enfim dá prêmio
máximo à Netflix

Novas suspeitas
fazemRenan adiar
relatório da CPI
Relator da CPI da Covid,
o senador Renan Calhei-
ros(MDB-AL)afirmouque
deve adiar para outubro
aapresentaçãodo relató-
rio. Ele citou “desdobra-
mentos óbvios dos últi-
mos dias” envolvendo a
Precisa Medicamentos e
a Prevent Senior. Poder A7

Ilustrada C1
Luiz F. Carvalho volta
à TV com 200 anos
da Independência

Riscode gigante chinesadar
calote cria temorde crise global
Bolsas pelomundo caem após empreiteira comR$1,6 tri de passivo dizer que não pagará divida

Mercados de ações mundo
aforareagirammalànotícia
dequeaEvergrande,gigante
chinesadaconstrução, não
pagaráaoscredoresosjuros
desuadívida, temerososde
umefeitodominóqueconta-
mineasfinançasglobaisco-
mona crise de 2008.

Mudanças de regulação e
umaestratégiaagressivator-
naram a empresa, que gere
1.300 empreendimentos na
China,acompanhiaimobili-
áriamaisendividadadopla-
neta, comcerca deUS$ 300
bilhõesemdívidasemaisde
cembancoscomocredores.

Até a noite de ontem no
Brasil, não havia sinal de
que o regime em Pequim,
que tem na construção um
motor de crescimento, so-
correriaaEvergrande.Tam-
pouco é clara a capacidade
desolvênciadaempresa,cu-
jasaçõescaíram80%noano.

OeconomistaRodrigoZei-
dan,professordaNewYork
UniversityShanghai,ressal-
va que o risco é menor do
queem2008porserosiste-
machinêsmenosintegrado
aosdemais,eachancedePe-
quim deixar ruir uma em-
presaestratégica, pequena.

Nãosesabe,porém,oefei-
toque teriaumpânicocom
a quebra da megaempresa
nem seu impacto noBrasil.
Ontem,oIbovespa,principal
índicebrasileiro,caiu2,33%;
oDowJones,emNovaYork,
1,78%, e a Bolsa de Londres
recuou 0,86%. MercadoA17

João P. Coutinho
O isentão não
é um covarde
Aisenção,arecusaempar-
ticipar na lama, a náusea
perante“oestadoaqueis-
sochegou”,tambéméuma
escolha. Não se conven-
cem e, pior, imagino que
nas próximas eleições, se
nãosurgirumaterceiravia
decente entre Lula e Bol-
sonaro, o ódio ao isentão
só vai crescer. Ilustrada C7

Esporte B7

Mandante
tem vez
JairBolsonarosancionoua
LeidoMandante,pelaqual
aTVdetentoradecontra-
to comotimedacasapo-
de transmitiro jogo inde-
pendentemente do acor-
do queo visitante tenha.

67% cortaram consumo
de carne, e 41%, de pão,
mostra Datafolha A19

Os números de devastação na Amazônia registram recordes, os incêndios
no Pantanal alcançammarcas históricas e omundo cobra responsabilidade
ambiental do Brasil. Especialistas e convidados discutem os impactos
dessa destruição na economia do Brasil e domundo.
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Saiba mais na página A9

EVENTO GRATUITO

Meio ambiente,
desenvolvimento
sustentável e negociações
internacionais

Fonte: www.climatempo.com.br

Total da população
vacinada

totalmente
vacinada**

ao menos
uma dose*

Brasil 38,068,6% %

MS 52,9%74,8%

SP 50,4%80,4%

RS 43,9%71,8%

Estágios
Acelerado

Estável

Desacelerado

Reduzido

Números da pandemia
Casos Óbitos

Total 21,2 mi 591 mil
Méd. móvel 32,8 mil 557
Variação*** 56,4% -7,6%
Em 24 h -2.389,0 248

Brasil
Desacelerado


