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Eliane Cantanhêde
Dois ‘Jaíres’, dois Brasis 
O presidente que não se vacina fa-
rá oba-oba com o nível de imuniza-
ção no Brasil e prometerá exporta-
ção de doses? POLÍTICA / PÁG. A5

Ana Carla Abrão
Retrocessos
PEC em tramitação na Câmara re-
presenta o fim da reforma adminis-
trativa e a condenação do Brasil à 
mediocridade. ECONOMIA / PÁG. B6

TOTAL DE MORTES

l A pandemia no Brasil* 
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NOTAS & INFORMAÇÕES

JULIO MESQUITA
(1862 - 1927)

TOTAL DE RECUPERADOS (+) 20.230.891

NA QUARENTENA

COLUNA DO ESTADÃO

OMP paulista quer saber se a Ode-
brecht estava quebrada pouco 

antes de pedir recuperação judicial. A 
suspeita é de fraude a credores. PÁG. A4

Crise de gigante da 
China derruba Bolsas 
e atinge o Brasil 

690 MW 
era a expectativa de produção diá-

ria em Belo Monte, em períodos de 

estiagem, na construção da usina

A contrarreforma 
administrativa

Omonstrengo gestado pe-
las bases parlamentares 
governistas agravará o 

quadro fiscal, prejudicará a efi-
ciência dos serviços e degradará a 
moralidade pública. PÁG. A3

Pedro Fernando Nery
‘Tiozãocracia’
Idade mediana do brasileiro é de 33 
anos. Mas dois candidatos com o 
dobro dessa idade lideram a disputa 
presidencial. ECONOMIA / PÁG. B4

Parada há três 
anos, obra da Ro-
dovia dos Tamoi-
os, que liga São 
José dos Cam-
pos a Caraguata-
tuba, no litoral 
norte, será reto-
mada. Na foto, 
trecho da nova 
estrada em Cara-
guá. METRÓPOLE /

PÁG. A16 

Erguida com investimentos de qua-
se R$ 40 bilhões, um dos principais 
projetos de infraestrutura do País, a 
usina de Belo Monte, vem operan-
do com meia turbina desde agosto. 
Isso significa que a quarta maior hi-
drelétrica do mundo, com capacida-
de  para  gerar  11.233  megawatts  
(MW),  hoje  produz  cerca  de  300  
MW por dia – ou apenas 2,67% da 
potência  total.  Ela  foi  construída  
sem  reservatório,  a  fio  d’água,  no  
Rio Xingu. ECONOMIA / PÁG. B6

Sem água,
Belo Monte 
opera com 
meia turbina 

Com a perspectiva cada vez mais próxi-
ma de um calote da gigante do setor 
imobiliário chinês Evergrande, os mer-
cados no mundo tiveram ontem um dia 
marcado por expressivas quedas e pelo 
temor de uma crise financeira global. A 
Evergrande tem dívidas de mais de US$ 
300 bilhões (ou R$ 1,6 trilhão, no câm-
bio de ontem). A percepção é de que o 
iminente colapso da segunda maior in-
corporadora da China indica um sinal 
de desaceleração da economia do país 

asiático, que tem no mercado imobiliá-
rio um de seus principais motores. Para 
o Brasil, o reflexo maior é no setor de 
commodities (produtos básicos, entre 

eles alimentos e petróleo),  principal-
mente minério de ferro, que tem a Chi-
na como a maior importadora. Ontem, 
o preço do minério de ferro se desvalori-
zou quase 9%. O Ibovespa, principal in-
dicador da Bolsa brasileira (B3), que na 
semana passada já havia tido quatro fe-
chamentos em queda, caiu 2,33%, para 
108.843,74 pontos,  o  menor  nível  em  
quase  dez  meses.  As  ações  da  Vale,  
maior mineradora do País, se desvalori-
zaram 3,30%. ECONOMIA / PÁGS. B1 e B3
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PT ‘inocenta’ Lula em 
ações sem sentença

l ANÁLISE: Cláudia Trevisan
Depois da pandemia de covid-19, tudo 

o que Pequim não quer é ter sua ima-

gem associada a uma nova crise de 

impacto global. PÁG. B1

LIÇÕES DA PANDEMIA 
PAUTAM A CASACOR
Diversidade, inovação e aconchego dão o 
tom na 34.ª edição do evento em SP. PÁG. H1

A ÁSPERA POESIA 
DE MARCELO 
QUINTANILHA

Livro Escuta, Formosa 
Márcia retrata ousadia 
do artista gráfico. PÁG. H8

MÉDIA MÓVEL DE MORTES (7 DIAS)

Um governo opaco
Por motivos políticos, governo Bol-
sonaro se recusa a cumprir a Lei de 
Acesso à Informação. PÁG. A3

Os EUA suspenderão restrições de via-
gem a partir de novembro para estran-
geiros totalmente vacinados contra a 
covid. A medida beneficia turistas, pa-
rentes separados da família e funcioná-
rios de empresas que entram no país a 
trabalho. INTERNACIONAL / PÁG. A9

As recentes vitórias do ex-presidente 
Lula na Justiça levaram o seu partido, 
o PT, a usar politicamente as decisões 
e divulgar que o petista foi “inocenta-
do” em ações que nem sequer tiveram 
o mérito julgado. POLÍTICA / PÁG. A8

Bolsonaro se 
isola na ONU 
com posição
antivacina 

A Pfizer anunciou que a vacina con-
tra a covid-19 é eficaz para crianças 
de  5  a  11  anos.  O  imunizante  já  é  
usado  em adolescentes  de  12  a  17  
anos. A empresa pedirá o uso nos 
EUA. A Anvisa diz que não recebeu 
essa solicitação. METRÓPOLE / PÁG. A15

TOTAL DE VACINADOS 142.115.868

Alto risco de calote da incorporadora Evergrande desvaloriza o minério de ferro
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Estrangeiro 
vacinado poderá 
entrar nos EUA 

l Risco de desabastecimento
Hospitais temem desabastecimento de 

radiofármacos. O ministério disse que 

aguarda votação de projeto pelo Con-

gresso para solucionar crise. PÁG. A14

O Instituto de Pesquisas Energéti-
cas e Nucleares (Ipen), órgão fede-
ral, confirmou que alguns radiofár-
macos para diagnóstico e tratamen-
to do câncer deixaram de ser produzi-
dos por falta de insumos. O risco de 
interrupção da produção havia sido 
antecipado pelo Estadão na semana 
passada. O Ipen diz que está tentan-
do uma alternativa com o Ministério 
de Ciência,  Tecnologia e  Inovação 
para importar produtos como iodo e 
Lutécio 177. METRÓPOLE / PÁG. A14

Ipen suspende 
produção de 
remédio para 
tratar câncer

l Uma nova Guerra Fria
A Assembleia-Geral da ONU começa 

marcada por temas como a pandemia 

de covid-19, o meio ambiente e a tenta-

tiva de frear o clima de Guerra Fria 

instaurado pela ascensão militar da 

China. INTERNACIONAL / PÁG. A9

MICHAEL M. SANTIAGO/GETTY IMAGES/AFP

Na véspera de seu discurso de hoje na 
abertura da Assembleia-Geral das Na-
ções Unidas, o presidente Jair Bolsona-
ro foi constrangido por autoridades de 
outros países por ainda não ter se vacina-
do contra a covid-19. Ele é o único entre 
os chefes dos países do G-20 a recusar a 
imunização, um dos principais tópicos 
do encontro em Nova York. Bolsonaro 
ouviu  o  primeiro-ministro  do  Reino  
Unido, Boris Johnson, elogiar a vacina 
da AstraZeneca. “Eu tomei duas vezes 
já”, disse Johnson. O brasileiro respon-
deu: “Eu ainda não”. POLÍTICA / PÁG. A4

Saia-justa. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, durante audiência com o presidente Jair Bolsonaro: elogio à vacinação

Vacina é eficaz 
em criança de 5 a 
11 anos, diz Pfizer

Governo
retoma as 
obras na 
Tamoios
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