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Greta diz 
que governo
alimenta
destruição 

AMAZÔNIA

A ativista sueca Greta Thun-
berg, 18, culpou o governo bra-
sileiro nesta sexta-feira pela
devastação da Amazônia. Em
audiência pública realizada no
Senado, ela atribuiu o aumen-
to do desmatamento e das
queimadas na região à política
ambiental adotada no país.
Sem citar o presidente Jair Bol-
sonaro, Greta classificou como
vergonhosas as atitudes dos lí-
deres do Brasil em relação à
natureza e aos povos indíge-
nas. "O Brasil não tem descul-
pas para assumir sua respon-
sabilidade. A Amazônia, os
pulmões do mundo, agora está
no limite e emitindo mais car-
bono do que consumindo por
causa do desmatamento e das
queimadas. Isso está aconte-
cendo enquanto nós assisti-
mos, isso está sendo direta-
mente alimentado pelo gover-
no. O mundo não pode arcar
com o custo de perder a Ama-
zônia", disse a jovem. A Ama-
zônia ajuda a regular o clima
global, mas a expressão "pul-
mão do mundo", frequente-
mente utilizada, não está cor-
reta. É fato, porém, que há o
desmatamento vem crescendo
na região. Em agosto, a Ama-
zônia registrou mais de 28 mil
focos de queimadas –o terceiro
pior resultado para o período
nos últimos 11 anos. Os núme-
ros, disponibilizados pelo Inpe
(Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais), só ficaram atrás
dos registrados em 2019 e 2020,
os dois primeiros anos do go-
verno Bolsonaro. PÁGINA 3

Vendas do comércio crescem
1,2% e batem recorde em julho

Com a maior circulação de clientes nas lojas, o volume de vendas
do comércio varejista do país subiu 1,2% em julho, na comparação
com junho. Assim, o varejo registrou o quarto mês consecutivo de
crescimento e alcançou patamar recorde na série histórica, iniciada
em 2000, apontou, nesta sexta-feira, o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). O instituto, por outro lado, mencionou que o

desempenho do setor não é homogêneo. Ou seja, parte das ativida-
des comerciais mostra mais dificuldades para reagir aos impactos da
pandemia. A alta de 1,2% ficou acima das expectativas do mercado.
Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam uma alta
de 0,6% nas vendas. O avanço, no entanto, veio acompanhado de re-
visões na série do IBGE. PÁGINA 2

Em meio a uma série de críticas de apoiadores por causa da di-
vulgação da nota de um dia antes em que busca esfriar os ataques
ao STF, o presidente Jair Bolsonaro (foto) disse nesta sexta-feira
que não recuou de nada e que jamais cometeu um erro. Bolsonaro
afirmou ainda que há cobranças para reações imediatas, "que vá
lá e degole todo mundo", e defendeu mudanças graduais no Bra-
sil. O presidente está sendo questionado por ter aliviado o discur-

so golpista, ainda que provisoriamente, e ter pedido a desmobili-
zação de manifestações de caminhoneiros que bloqueiam estra-
das. "Alguns querem que vá lá e degole todo mundo. Hoje em dia
não existe país isolado, todo mundo está integrado ao mundo",
disse o presidente nesta sexta-feira a apoiadores em frente ao Pa-
lácio da Alvorada. A declaração foi divulgada por canal bolsona-
rista no Youtube. PÁGINA 3

RECUO

PETROBRAS

Bolsonaro reage a apoiadores:
‘querem que degole todo mundo’

A Petrobras e o governo do Rio de Janeiro assinaram nesta sexta-
feira protocolo de intenções para tentar atrair empresas para o antigo
Comperj (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro), um dos maio-
res projetos de investimento da estatal que naufragou após a desco-
berta do esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato.
A ideia é transformar a área, hoje chamada Polo Gaslub Itaboraí, em
um distrito industrial voltado a negócios que consomem gás natural,

como as indústrias química, de fertilizantes, vidro e cerâmica, por
exemplo. O projeto tem participação da Firjan (Federação das Indús-
trias do Rio de Janeiro), que estima potencial de R$ 15 bilhões em in-
vestimentos. Localizada em Itaboraí, na região metropolitana do Rio,
a área do Gaslub tem 43 mil quilômetros quadrados e foi planejada
para sediar refinarias e empresas petroquímicas, além de uma uni-
dade de tratamento de gás natural do pré-sal. PÁGINA 4

Comperj pode virar distrito industrialMinistério diz
que não deve
AstraZeneca
a São Paulo

COVID-19
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Bolsas no mundo

INDICADORES

Índice Bovespa 114.285,93 -0,93

Dow Jones 34.607,72 -0,78

NASDAQ Composite 15.115,494 -0,87

Euro STOXX 50 4.167,7 -0,23

CAC 40 6.663,77 -0,31

FTSE 100 7.029,2 +0,07

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -0,93% / 114.285,93 / -1074,93 / Volume: 31.327.303.995 / Quantidade: 4.560.272
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Bolsa acumula perda e
dólar sobe, de olho 
no recuo de Bolsonaro
CLAYTON CASTELANI/FOLHAPRESS

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa), fechou esta
sexta-feira em queda de
0,93%, a 114.285 pontos, acu-
mulando um recuo semanal
de 2,26%. O dólar subiu 0,76%
e encerrou o dia cotado a R$
5,2670. Na semana, a moeda
americana avançou 1,58%.

Nos Estados Unidos, Dow
Jones, S&P 500 e Nasdaq re-
cuaram nesta sexta-feira
0,78% 0,77% e 0,87%, respecti-
vamente, sob impacto do re-

sultado acima do esperado da
inflação ao produtor america-
no, segundo Rafael Ribeiro,
analista da Clear Corretora.

Na quinta-feira passada, o
Ibovespa (Índice Bovespa) fe-
chou o dia aos 115.360,86 pon-
tos, com alta de 1,72%, resulta-
do que reverteu uma tendên-
cia de baixa que havia se sus-
tentando até o final da tarde,
quando ocorreu a divulgação
da nota oficial em que Bolso-
naro afirma que "nunca teve
nenhuma intenção de agredir
quaisquer dos Poderes".

Sábado, domingo e segunda-feira, 11, 12 e 13 de setembro de 2021
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Vendas do comércio
crescem 1,2% em julho
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

C
om a maior circulação
de clientes nas lojas, o
volume de vendas do co-

mércio varejista do país subiu
1,2% em julho, na comparação
com junho. Assim, o varejo regis-
trou o quarto mês consecutivo de
crescimento e alcançou patamar
recorde na série histórica, inicia-
da em 2000, apontou, nesta sexta-
feira, o IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística).

O instituto, por outro lado,
mencionou que o desempenho
do setor não é homogêneo. Ou
seja, parte das atividades co-
merciais mostra mais dificulda-
des para reagir aos impactos da
pandemia.

A alta de 1,2% ficou acima das
expectativas do mercado. Analis-
tas consultados pela agência
Bloomberg projetavam uma alta
de 0,6% nas vendas.

O avanço, no entanto, veio
acompanhado de revisões na sé-
rie do IBGE. O resultado de junho,
por exemplo, passou de baixa de
1,7% para alta de 0,9%. Já o de-
sempenho de maio foi revisado
de avanço de 2,7% para variação
positiva de 1,3%.

Cristiano Santos, gerente da
pesquisa do IBGE, relatou que a
pandemia "desorganizou" indica-
dores setoriais, provocando in-
tensa volatilidade. Por isso, há ne-
cessidade de ajustes constantes.

Frente a julho de 2020, as
vendas do varejo tiveram alta de
5,7%, indicou o instituto. O setor
ainda registrou avanço de 6,6%
no acumulado de janeiro a julho
de 2021. Em período maior, de
12 meses, houve crescimento de
5,9%.

Entre as oito atividades pes-
quisadas no comércio, cinco tive-
ram taxas positivas na passagem

de junho para julho. A alta mais
intensa foi a de outros artigos de
uso pessoal e doméstico: 19,1%. A
atividade inclui lojas de departa-
mentos, esportivas e joalherias,
entre outras.

"Vemos uma trajetória de re-
cuperação dessa atividade, que
acaba por fazer grandes promo-
ções e aumentar a sua receita
bruta de revenda, num novo mo-
mento de abertura e maior flexi-
bilização do isolamento social, o
que gera maior demanda", afir-
mou Santos.

As demais taxas positivas fo-
ram registradas por tecidos, ves-
tuário e calçados (2,8%), equipa-
mentos e material para escritório,
informática e comunicação
(0,6%), hipermercados, super-
mercados, produtos alimentí-
cios, bebidas e fumo (0,2%) e arti-
gos farmacêuticos, médicos, or-
topédicos, de perfumaria e cos-
méticos (0,1%).

Por outro lado, amargaram re-
cuo no volume de vendas, de ju-
nho para julho, atividades ligadas
a livros, jornais, revistas e papela-
ria (-5,2%), móveis e eletrodo-
mésticos (-1,4%) e combustíveis e
lubrificantes (-0,3%).

O comércio varejista restrito
está 5,9% acima do nível pré-pan-
demia, de fevereiro de 2020. San-
tos ressaltou que, mesmo com o
avanço em julho, o setor reúne
atividades com movimento "mui-
to heterogêneo".

Sinal disso é que, de acordo
com o IBGE, dos oito ramos do
varejo restrito, somente quatro
estão acima do patamar pré-pan-
demia. Outros quatro encontram-
se abaixo desse nível.

O segmento de artigos de uso
pessoal e doméstico está em pa-
tamar 34,4% superior ao de fe-
vereiro do ano passado. É a
maior distância positiva frente

ao pré-pandemia. Em seguida,
aparece o ramo de artigos far-
macêuticos (11,9%).

A atividade de livros, jornais,
revistas e papelaria, por outro la-
do, está 37,5% abaixo do pré-crise,
a maior distância negativa. O seg-
mento de equipamentos e mate-
rial para escritório, informática e
comunicação vem na sequência.
Encontra-se em nível 8,9% infe-
rior ao de fevereiro de 2020.

Após os impactos iniciais da
pandemia, o comércio aposta na
reabertura de lojas e no menor ní-
vel de restrições a atividades para
se recuperar.

A retomada, contudo, é amea-
çada pela recente escalada da in-
flação e pelo desemprego eleva-
do. Em conjunto, os dois fatores
diminuem o poder de compra da
população.

A inflação vem ganhando força
no país com a pressão de itens co-
mo combustíveis e energia elétri-
ca. No acumulado de 12 meses
até agosto, dado mais recente à
disposição, o IPCA (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo) se aproximou de dois dí-
gitos, com alta de 9,68%.

Já o desemprego atingiu 14,4
milhões de brasileiros no segun-
do trimestre. À época, a taxa de
desocupação foi de 14,1%. Para
complicar, a renda dos trabalha-
dores que estão empregados está
em queda.

Devido à pressão inflacionária,
o Copom (Comitê de Política Mo-
netária do Banco Central) passou
a subir a taxa básica de juros, a Se-
lic. Os juros maiores, em um con-
texto de desemprego acentuado e
preços em alta, jogam contra o
consumo das famílias.

Para o economista Fabio Ben-
tes, da CNC (Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo), o avanço 1,2%

do comércio em julho pode ser
associado ao avanço na circula-
ção de clientes nas lojas. Esse au-
mento, destaca Bentes, vem no
embalo da vacinação contra a
Covid-19.

Segundo a CNC, houve alta de
9,6% na circulação de consumi-
dores no varejo em julho. "O co-
mércio eletrônico ajudou duran-
te a crise? Ajudou. Mas o consu-
mo presencial continua sendo
fundamental. Não é por acaso
que, quando existem ameaças de
mais restrições, os empresários
ficam muito preocupados", subli-
nha Bentes.

A CNC elevou sua projeção pa-
ra o crescimento das vendas do
comércio no acumulado de 2021,
de 4,5% para 4,9%. O aumento
não é maior, pondera Bentes, por-
que desemprego, inflação e juros
em alta afetam os negócios.

"Na balança do setor, existem
fatores positivos, como o aumen-
to da vacinação e da circulação de
consumidores, e aspectos que
freiam o ritmo de expansão, in-
cluindo inflação, desemprego e
juros", diz o economista.

No varejo ampliado, que
também reúne veículos e mate-
riais de construção, o volume de
vendas cresceu 1,1% em julho,
frente a junho, apontou o IBGE.
O aumento foi puxado pelo setor
de veículos, motos, partes e pe-
ças, que subiu 0,2%. Enquanto
isso, o de materiais de constru-
ção caiu 2,3%.

Antes de apresentar o resul-
tado do comércio, o IBGE divul-
gou, na semana passada, o de-
sempenho da produção indus-
trial em julho. Conforme o insti-
tuto, a produção das fábricas
caiu 1,3% no sétimo mês deste
ano. O dado do setor de servi-
ços, por sua vez, será conhecido
na próxima semana.

MERCADOS

Atividade do comércio registra
queda de 0,7% em agosto 

A atividade do comércio
apresentou retração de 0,7% em
agosto, em comparação ao mês
anterior, segundo o Indicador de
Atividade do Comércio da Sera-
sa Experian, divulgado nesta
sexta-feira. De acordo com o ín-
dice, a queda foi puxada princi-
palmente pelo setor de veículos,
motos e peças, que registrou di-
minuição de 4,7%, e teve o se-

gundo mês consecutivo de nú-
meros negativos.

Os demais segmentos tiveram
variações menores: supermerca-
dos, alimentos e bebidas regis-
traram queda de 0,2%; tecidos,
vestuário, calçados e acessórios
(-0,2%); material de construção,
alta de 0,4%; combustíveis e lu-
brificantes (+0,6%); e móveis,
eletrodomésticos, eletroeletrô-

nicos, e informática (0%).
"O recuo da atividade do co-

mércio em agosto sinaliza que o
país ainda enfrenta desafios por
conta do alto desemprego e do
aumento dos preços, por isso as
pessoas estão restringindo as
compras apenas ao essencial",
disse o economista da Serasa Ex-
perian, Luiz Rabi.

No comparativo entre agosto

deste ano e o mesmo mês de
2020, o índice registrou aumento
de 4,3%, o menor crescimento
do ano em termos de variação
interanual. A recuperação com
relação a queda de 12% do ano
passado é parcial e sofre com a
retração dos segmentos de com-
bustíveis e lubrificantes (-8,6%) e
tecidos, vestuário, calçados e
acessórios (-7,8%).

Indicadores globais
apontam desaceleração 

SEGUNDO TRIMESTRE

AKEMI NITAHARA/ABRASIL 

Os Barômetros Econômi-
cos Globais de setembro, di-
vulgados nesta sexta-feira pe-
lo Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio
Vargas (Ibre/FGV), permane-
cem com a tendência de que-
da observada desde julho,
apesar de manterem os níveis
elevados, compatíveis com a
retomada da economia mun-
dial. Os barômetros econô-
micos são um sistema de in-
dicadores que permite uma
análise tempestiva do desen-
volvimento econômico global
e foram lançados em março
de 2020 pela FGV.   

Enquanto o Barômetro
Coincidente reflete o estado
atual da atividade econômi-
ca, o Barômetro Antecedente
emite um sinal cíclico cerca
de seis meses à frente dos de-
senvolvimentos econômicos
reais.  Esses indicadores se
baseiam nos resultados de
pesquisas de tendências eco-
nômicas realizadas em mais
de 50 países. A intenção é ter
a cobertura global mais am-
pla possível.

A desaceleração do Barô-
metro Econômico Global
Coincidente foi de 6,3 pontos,
ficando em 111,8 pontos em

setembro. O Barômetro Eco-
nômico Global Antecedente
diminuiu 7,2 pontos no mês,
para 105,1 pontos. Todas as
regiões pesquisadas pelo
Ibre/FGV tiveram quedas em
setembro, sendo mais acen-
tuada na região que engloba
Ásia, Pacífico e África no indi-
cador Coincidente, e Europa
no indicador Antecedente.

De acordo com o pesqui-
sador da FGV Paulo Picchetti,
a retomada do nível de ativi-
dade, na comparação com o
período mais severo da pan-
demia de covid-19,  segue
com o avanço da imunização
e do relaxamento das restri-
ções de mobilidade. Mas al-
guns problemas persistem.

“Essa retomada vem ocor-
rendo em meio à persistência
de problemas relacionados às
cadeias de suprimentos de
diversas matérias  primas,
transformando parte do au-
mento da demanda em eleva-
ção de preços ao longo de to-
das as regiões e setores. As
desacelerações observadas
nos barômetros Coincidente
e Antecedente ref letem as
questões ligadas a essas res-
trições de oferta, e às alterna-
tivas de política econômica
para lidar com aumentos ge-
neralizados de preços”.

AÉREA

Latam pede à justiça dos EUA mais 
prazo para plano de recuperação 
DANIELE MADUREIRA/FOLHAPRESS

O grupo chileno de aviação
Latam, dono da Latam Brasil,
em recuperação judicial, anun-
ciou nesta sexta-feira que pediu
à justiça americana aumento do
prazo para apresentar seu plano
de reestruturação. A companhia
aderiu à lei de falência dos Esta-
dos Unidos (Chapter 11, uma es-
pécie de recuperação judicial)
em maio de 2020, seguida dois
meses depois pela Latam Brasil.

O prazo para apresentar o plano
era 15 de setembro, mas a em-
presa pede agora que a data seja
15 de outubro. O Tribunal do
Distrito Sul de Nova York tem
até o próximo dia 23 para deci-
dir se aceita o pedido, que trata
da exclusividade da Latam em
apresentar um plano para seus
acionistas e credores, sem que
outros competidores apresen-
tem ao mesmo tempo propostas
de aquisição, por exemplo. Se
aceito pela justiça americana, o

limite para aprovação do plano
pelas autoridades é 15 de de-
zembro. 

Esta é a quarta vez que a La-
tam pede a postergação da apre-
sentação do plano. A compa-
nhia tem até 23 de novembro
para apresentar um plano com
exclusividade.

Depois desta data, competi-
dores como a Azul podem fazer
sua oferta a acionistas e credo-
res do grupo. A companhia pre-
sidida por John Rodgerson já

deixou público o seu interesse
em levar a Latam Brasil. Se con-
cretizada, a iniciativa geraria
uma concentração de cerca de
70% do mercado brasileiro de
aviação civil nas mãos de Azul-
Latam Brasil.

Em entrevista ao jornal Folha
de S.Paulo no início deste mês,
Jerome Cadier, presidente da
Latam Brasil,  disse que uma
eventual fusão seria desvantajo-
sa para o consumidor e iria ele-
var o preço das passagens.
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País/São Paulo

Em novo atrito com
Doria, MS diz que não
deve Astrazeneca a SP

CORONAVÍRUS

RAQUEL LOPES/FOLHAPRESS

O Ministério da Saúde afir-
mou nesta sexta-feira que não
deve vacinas da AstraZeneca
para serem aplicadas como se-
gunda dose na campanha de
imunização contra a Covid em
São Paulo.

Segundo a pasta, se as pes-
soas não encontram o imuni-
zante nos postos de saúde do
estado, é porque o governo de
João Doria (PSDB) aplicou na
primeira dose injeções que de-
veriam ter sido reservadas para
a segunda.

A afirmação foi feita após o
governo de São Paulo dizer que
os municípios paulistas estão
impossibilitados de aplicar a se-
gunda dose da Astrazeneca por-
que o governo federal deixou de
enviar o imunizante.

O Ministério da Saúde afir-
mou que dados inseridos por
São Paulo no LocalizaSUS
mostram que o estado utilizou
13,99 milhões de aplicações da
primeira dose e 6,67 milhões
da segunda.

"Até o momento, foram en-
tregues ao estado 12,4 milhões
de dose 1 e 9,2 milhões de dose
2 da Astrazeneca. Os 2,8 mi-
lhões de doses (que completam
a diferença) não foram envia-
dos porque o prazo de intervalo
entre a primeira e segunda dose
só se dará no final do mês", dis-
se a pasta, em nota.

O jornal Folha de S.Paulo
perguntou se o Ministério da
Saúde pretende enviar novas
doses para corrigir o problema
em São Paulo ou se aconselha o
estado a substituir a aplicação
da Astrazeneca por outro imu-
nizante, já que há estudos de-
monstrando vantagens na mis-
tura de algumas vacinas. No en-
tanto, a reportagem não obteve
resposta.

O ministério destacou ape-
nas que os estados e municípios
devem seguir o plano de vacina-
ção. "As alterações nas reco-
mendações do Programa Na-
cional de Imunizações acarre-
tam na falta de doses para com-
pletar o esquema vacinal na po-
pulação brasileira."

Em agosto, porém, como a
Folha de S.Paulo mostrou, o
próprio ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, chegou a su-
gerir que São Paulo usasse do-
ses reservadas para a segunda
aplicação a fim de suprir a falta
de imunizantes da Pfizer.

Em relação à Astrazeneca,
segundo a Secretaria Estadual
da Saúde de São Paulo, o go-
verno federal deixou de enviar
cerca de 1 milhão de doses da
vacina para São Paulo. Essa se-
ria a explicação para a falta de
injeções no estado. A gestão
Doria chamou a falta de vaci-
nas de "apagão".

"O prazo de aplicação des-
tas doses começou a vencer no
dia 4 de setembro. Também
precisaremos receber pelo me-
nos mais 1,4 milhão de doses
até o dia 20 setembro para
concluir os esquemas vacinais
deste mês", afirmou a secreta-
ria, em nota.

O órgão estadual disse que
cobrou o envio de novas doses
na última semana e que um no-
vo ofício foi enviado ao governo
federal na quinta-feira passada.

"Em eventual indisponibili-
dade de mais remessas da As-
traZeneca, o estado aguarda
envio imediato de doses da
Pfizer para suprir esta deman-
da e concluir os esquemas em
conformidade com a solução
de intercambialidade indica-
da pelo próprio PNI (Plano
Nacional de Imunização) do
Ministério da Saúde", diz o go-
verno Doria.

RECUO

Bolsonaro reage a apoiadores:
querem que degole todo mundo
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

E
m meio a uma série de
críticas de apoiadores
por causa da divulgação

da nota de um dia antes em que
busca esfriar os ataques ao STF,
o presidente Jair Bolsonaro dis-
se nesta sexta-feira que não re-
cuou de nada e que jamais co-
meteu um erro.

Bolsonaro afirmou ainda que
há cobranças para reações ime-
diatas, "que vá lá e degole todo
mundo", e defendeu mudanças
graduais no Brasil.

O presidente está sendo
questionado por ter aliviado o
discurso golpista, ainda que
provisoriamente, e ter pedido a
desmobilização de manifesta-
ções de caminhoneiros que blo-
queiam estradas.

"Alguns querem que vá lá e
degole todo mundo. Hoje em
dia não existe país isolado, todo
mundo está integrado ao mun-
do", disse o presidente nesta
sexta-feira a apoiadores em
frente ao Palácio da Alvorada. A

declaração foi divulgada por ca-
nal bolsonarista no Youtube.

Na quinta-feira passada, dois
dias após atacar o STF (Supre-
mo Tribunal Federal) com
ameaças golpistas em atos no 7
de Setembro, o presidente dis-
se, na nota, que não teve "ne-
nhuma intenção de agredir
quaisquer dos Poderes" e atri-
bui palavras "contudentes" ao
"calor do momento".

O ex-presidente Michel Te-
mer (MDB) participou da elabo-
ração da nota.

Questionado por um apoia-
dor se o "acordo" para aliviar os
ataques inclui a soltura do de-
putado preso Daniel Silveira
(PSL-RJ), o presidente disse que
não pode entrar em detalhes so-
bre as conversas que levaram à
elaboração da nota.

"Tem coisas que não posso
falar com você. Tem certas coi-
sas que você confia ou não con-
fia", disse o presidente. "Posso
um dia errar. Até o momento
não errei", completou.

Ainda em frente ao Alvora-

da, outro apoiador pediu ao
presidente para trocar o "povo
da toga".  "(Quem for  eleito
presidente em 2022) tem duas
vagas (no STF) para início de
2023. Há certos povos que es-
peram 100 anos para atingir
seu objetivo. Tem uns que que-
rem em um dia. Está indo de-
vagar, está indo", disse

"As consequências de uma
paralisação são gravíssimas pa-
ra todo mundo. Você quando
quer, por exemplo, matar berne
e mata a vaca. Até domingo, se o
pessoal ficar parado, vai sentir,
vai ter reflexo, mas se passar dis-
so, complica a economia do Bra-
sil", afirmou Bolsonaro.

"Ninguém está recuando.
Não pode ir pro tudo ou nada.
Arrumar o Brasil devagar. Vai
arrumando."

Nas redes sociais, apoiado-
res contumazes de Bolsonaro
lamentaram a nota, enquanto
outros estavam desnorteados
em grupos de aplicativos de
mensagem.

Aliados de Bolsonaro ainda

tentam passar a ideia de que a
nota é parte de uma estratégia
bem bolada para esvaziar as
acusações de golpismo contra o
presidente.

O ministro da SGRP (Secre-
taria-Geral da Presidência), ge-
neral da reserva Luiz Eduardo
Ramos, afirmou nesta sexta-fei-
ra no Twitter que "surpreende"
ver "muitos caírem no novo dis-
curso opositor de ofensa" a Bol-
sonaro. "Tenham paciência,
pois, mais uma vez, o tempo irá
consolidar a verdade", escreveu
o militar.

Já o ministro da Cidadania,
João Roma (Republicanos-BA)
escreveu nas redes que a nota
"esvaziou a narrativa e reafir-
mou compromisso com a de-
mocracia".

"Achei que a nota foi oportu-
na, pacificadora, e o Brasil tá
precisando de uma pacificação.
Que a governabilidade possa
acontecer com maior seguran-
ça", diz o apóstolo César Augus-
to, um de seus escudeiros na ba-
se evangélica.

Fiocruz deve
entregar 6 mi
de doses com
IFA nacional

Até o fim deste ano, a Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
prevê entregar ao Programa
Nacional de Imunizações
(PNI) 6 milhões de doses da
vacina contra Covid-19 produ-
zida com ingrediente farma-
cêutico ativo (IFA) nacional. A
projeção foi apresentada nesta
sexta-feira, na Jornada Nacio-
nal de Imunizações, pelo ge-
rente do projeto de implemen-
tação da vacina covid-19 no
Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos (Bio-Man-
guinhos), Fábio Henrique
Gonçalez.

Segundo Gonçalez, Bio-
Manguinhos iniciou na quin-
ta-feira o congelamento do
primeiro lote de IFA produzi-
do na etapa de pré-validação
dos processos produtivos. Esse
lote ainda será submetido a
testes de controle de qualida-
de, enquanto o segundo lote
de pré-validação e o primeiro
de validação estão em produ-
ção. "Hoje, todos os nossos re-
sultados são discutidos com
parceiros da AstraZeneca e
analisados em conjunto, e, até
o momento, nossos processos
vêm se demonstrando compa-
tíveis com os processos execu-
tados pelo parceiro", afirmou
Gonçalez   Conforme linha do
tempo apresentada por Gon-
çalez, o primeiro lote de pré-
validação do IFA começou a
ser produzido em julho, e o se-
gundo,em agosto. 

COVID-19

Governo alimenta
destruição da Amazônia

GRETA THUNBERG

WASHINGTON LUIZ/FOLHAPRESS

A ativista sueca Greta Thun-
berg, 18, culpou o governo brasi-
leiro nesta sexta-feira pela devas-
tação da Amazônia. Em audiên-
cia pública realizada no Senado,
ela atribuiu o aumento do des-
matamento e das queimadas na
região à política ambiental adota-
da no país.

Sem citar o presidente Jair Bol-
sonaro, Greta classificou como
vergonhosas as atitudes dos líde-
res do Brasil em relação à nature-
za e aos povos indígenas.

"O Brasil não tem desculpas
para assumir sua responsabilida-
de. A Amazônia, os pulmões do
mundo, agora está no limite e
emitindo mais carbono do que
consumindo por causa do des-
matamento e das queimadas. Is-
so está acontecendo enquanto
nós assistimos, isso está sendo di-
retamente alimentado pelo go-
verno. O mundo não pode arcar
com o custo de perder a Amazô-
nia", disse a jovem.

A Amazônia ajuda a regular o
clima global, mas a expressão
"pulmão do mundo", frequente-
mente utilizada, não está correta.

É fato, porém, que há o des-
matamento vem crescendo na re-
gião. Em agosto, a Amazônia re-
gistrou mais de 28 mil focos de
queimadas –o terceiro pior resul-
tado para o período nos últimos
11 anos. Os números, disponibili-
zados pelo Inpe (Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais), só fi-
caram atrás dos registrados em
2019 e 2020, os dois primeiros
anos do governo Bolsonaro.

A ativista defendeu ainda as
causas dos povos indígenas e
lembrou que muitos estão sendo
ameaçados e mortos no Brasil e
em outros países.

"Esses acontecimentos no
Brasil têm colocado em risco essa
população e a própria Floresta
Amazônica", afirmou.

Greta falou por aproximada-
mente cinco minutos durante
sessão promovida pela Comis-
são de Meio Ambiente para de-
bater o último relatório do IPCC
(sigla em inglês para Painel In-
tergovernamental de Mudança
do Clima da ONU).

Pela primeira vez, o estudo
quantificou o aumento da fre-
quência e da intensidade dos
eventos extremos ligados às mu-
danças climáticas.

A ciência climática já previa
nas últimas décadas o aumento
de eventos extremos, como tem-
pestades, enchentes, furacões, ci-
clones, secas prolongadas e on-
das de calor.

Agora, com modelos compu-
tacionais mais modernos, pas-
sou a ser possível atribuir o grau
de influência das alterações do
clima nesses eventos, calculan-
do-se quantas vezes mais fre-
quentes e mais intensos eles se
tornam em função do aqueci-
mento global.

Para o Brasil, o relatório proje-
ta aumento das chuvas fortes no
Centro-Sul, com grandes volu-
mes de água concentrados em
até cinco dias de chuva, enquan-
to o Nordeste e a Amazônia de-
vem sofrer com períodos secos
mais prolongados.

ABC prorroga restrições 
até fim de setembro 
ALFREDO HENRIQUE/FOLHAPRESS

As restrições de horário e pú-
blico em estabelecimentos co-
merciais no ABC Paulista –para
evitar a proliferação da Covid-
19– foram prorrogadas para até
o próximo dia 30, segundo afir-
mado na manhã desta sexta-fei-
ra, pelo prefeito de Santo André
Paulo Serra (PSDB), que tam-
bém é presidente do Consórcio
Intermunicipal Grande ABC,
após reunião para debater, en-
tre outros pontos, as regras de
flexibilização da quarentena.

"O ABC vai manter as restri-
ções até 30 de setembro. A
gente sempre tenta construir
uniformidade aqui na região
(entre as 7 cidades), mas nem
sempre é possível, por causa
das singularidades e particula-
ridades de cada cidade, mas,
com exceção de São do Sul, a
mesma regra vigente até hoje
(para frequentar comércios)
vai até 30 de setembro", afir-
mou Serra, em coletiva de im-
prensa, em que foi anunciada
também a inclusão da capital

paulista entre os municípios
integrantes do consórcio.

As gestões das seis cidades
do ABC optaram por manter as
restrições da quarentena para
conter a Covid-19, não acom-
panhando desta forma a flexi-
bilização anunciada pelo go-
vernador João Doria (PSDB),
que liberou 100% a frequência
de clientes em comércios e ser-
viços, desde o último dia 17.

Como já anunciado ante-
riormente pelo consórcio do
ABC, as restrições no comér-
cio continuam com funciona-
mento de até 80% da capaci-
dade de público das 6h até a
meia-noite em cinco cidades:
Santo André, Diadema, Mauá,
Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra. Em São Bernardo do
Campo a capacidade é de 60%
das 6h até 22h. São Caetano
segue o Plano SP, com libera-
ção total de capacidade de pú-
blico e horário.

O objetivo é conter o avanço
da variante delta do novo coro-
navírus e aguardar a amplia-
ção da cobertura da vacinação.

Nota
NOVO GOLPE OFERECE PAGAMENTO
DO IPVA COM DESCONTO

A PGE (Procuradoria Geral do Estado) de São Paulo emitiu um
alerta para um novo golpe envolvendo o IPVA (Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores). Nesta modalidade, os
criminosos entram em contato com o contribuinte oferecendo
serviços e boletos, direcionando-os para um site falso para a
geração de guias com desconto.
A PGE, no entanto, nunca entra em contato com pessoas
físicas ou jurídicas oferecendo serviços e boletos. As
solicitações de parcelamentos, assim como as emissões de
guias para pagamento de débitos são serviços gratuitos, e
devem ser feitas apenas pelo Portal da Dívida Ativa
(https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/sc/pages/pagamento/gare
Liquidacao.jsf).
As solicitações sobre transações (programa de descontos da
Lei 17.293/2020) estão disponíveis exclusivamente pelo link
Parcelamento de Transação
(https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/transacao/pages/home/
home.jsf).

Congresso quer alterar todo o
sistema político e eleitoral do País
RANIER BRAGON E DANIELLE
BRANT/FOLHAPRESS

A Câmara dos Deputados
aprovou na quinta-feira passada
o texto-base da proposta de re-
vogação de toda a legislação
eleitoral ordinária, substituin-
do-a por um único código, com
898 artigos. Foram 378 votos a
favor e 80 contra.

Esse é o principal projeto do
pacote eleitoral liderado pelo
presidente da Câmara, Arthur
Lira (PP-AL), e relatado por uma
de suas principais aliadas, Mar-

garete Coelho (PP-PI).
Entre as várias modificações

debatidas a toque de caixa pelos
deputados e previstas no texto-
base estão a censura a pesquisas
eleitorais e a fragilização de nor-
mas de transparência, fiscaliza-
ção e punição de políticos e par-
tidos por mau uso das verbas
públicas.

Há ainda a proposta de ma-
nietar o poder da Justiça Eleito-
ral de regulamentar as eleições. 

A quarentena eleitoral de cin-
co anos a juízes, membros do
Ministério Público, militares e

policiais que queiram disputar
eleições -e que entraria em vigor
somente a partir de 2026- aca-
bou não tendo voto suficiente
para se manter.

Essa parte foi suprimida du-
rante a votação das emendas -no
caso dos juízes, foram 254 depu-
tados a favor da medida, mas
eram necessários ao menos 257.

A Câmara tem nas últimas
semanas votado propostas que
visam alterar praticamente to-
da a legislação eleitoral e políti-
ca do país,  em uma reforma
que, se entrar em vigor, será a

maior da história desde a Cons-
tituição de 1988.

Parte do pacote já foi derro-
tado, como a impressão do voto
dado pelo eleitor na urna ele-
trônica e a instituição do cha-
mado "distritão", um novo mo-
delo para eleição de deputados
e vereadores.

A retomada da possibilidade
de coligações nas eleições para
deputados e vereadores, além
de amarras ao STF (Supremo
Tribunal Federal) e ao TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral), já fo-
ram aprovadas pela Câmara.

REFORMA
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RS recebe
certificado de
estado livre da
febre aftosa
PEDRO PEDUZZI/ABRASIL 

O Rio Grande do Sul foi ofi-
cialmente reconhecido como
estado livre da febre aftosa.
Dessa forma, reduz-se o custo
que os produtores têm para
vacinar os mais de 40 milhões
de bovinos do estado. O reco-
nhecimento internacional já
havia sido feito em maio, mas
a entrega do certificado oficial
da Organização Mundial da
Saúde Animal (OIE) foi nesta
sexta-feira, pela ministra da
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Tereza Cristina,
durante a cerimônia de aber-
tura oficial da 44ª Expointer,
em Esteio (RS).

“Mais de 40 milhões de ca-
beças deixam de ser vacinadas
no Rio Grande do Sul (a partir
desse reconhecimento)”, disse
a ministra ao lembrar que o
número corresponde a mais
de 20% da população bovina
brasileira, e a uma economia
de R$ 90 milhões com a com-
pra de 60 milhões de doses
anuais de vacina. Em maio, a
OIE reconheceu como áreas li-
vres de febre aftosa sem vaci-
nação os estados do Acre, Pa-
raná e Rondônia, além do Rio
Grande do Sul. A certificação
também foi concedida a 14 ci-
dades do Amazonas e a cinco
municípios do Mato Grosso. O
Paraná foi distinguido como
zona livre de peste suína clás-
sica independente. 

GADO
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Reação do Talibã a protestos
é cada vez mais violenta

O Alto Comissariado das Na-
ções Unidas para os Direitos
Humanos (Acnur) disse, nesta
sexta-feira, que a reação do Ta-
libã a marchas pacíficas no
Afeganistão é cada vez mais
violenta, já que as autoridades
usam munição letal, cassetetes
e chicotes e já causaram a mor-
te de pelo menos quatro mani-
festantes.  

Protestos e manifestações,
muitas vezes liderados por mu-
lheres, representam um desafio
para o novo governo islâmico do

Talibã, que tenta consolidar seu
controle desde que ocupou a ca-
pital Cabul há quase um mês.

"Vemos uma reação do Tali-
bã que, infelizmente, é severa",
disse Ravina Shamdasani, por-
ta-voz de direitos humanos da
Organização das Nações Unidas
(ONU), em Genebra, acrescen-
tando que a entidade documen-
tou a morte de quatro manifes-
tantes a tiros.

Ela disse que alguns ou to-
dos podem ter resultado de
tentativas de dispersar mani-

festantes com disparos. Segun-
do a porta-voz, a ONU também
recebeu relatos de buscas de
participantes dos protestos de
casa em casa. Jornalistas que
cobrem as manifestações tam-
bém são intimidados.

Ravina contou que, enquanto
era chutado na cabeça, um jor-
nalista teria ouvido a seguinte
frase: "você tem sorte de não ter
sido decapitado". Há muita inti-
midação de jornalistas simples-
mente tentando fazer seu traba-
lho, afirmou.

ONU

Petrobras e RJ
tentam dar
novo destino
ao Comperj 
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

A Petrobras e o governo do
Rio de Janeiro assinaram nesta
sexta-feira protocolo de inten-
ções para tentar atrair empre-
sas para o antigo Comperj
(Complexo Petroquímico do
Rio de Janeiro), um dos maio-
res projetos de investimento da
estatal que naufragou após a
descoberta do esquema de
corrupção investigado pela
Operação Lava Jato.

A ideia é transformar a área,
hoje chamada Polo Gaslub Ita-
boraí, em um distrito industrial
voltado a negócios que conso-
mem gás natural, como as in-
dústrias química, de fertilizan-
tes, vidro e cerâmica, por
exemplo. O projeto tem partici-
pação da Firjan (Federação das
Indústrias do Rio de Janeiro),
que estima potencial de R$ 15
bilhões em investimentos.

Localizada em Itaboraí, na
região metropolitana do Rio, a
área do Gaslub tem 43 mil qui-
lômetros quadrados e foi pla-
nejada para sediar refinarias e
empresas petroquímicas,
além de uma unidade de trata-
mento de gás natural do pré-
sal. Mas o projeto foi abando-
nado após a Operação Lava Ja-
to, gerando grande frustração
no município, que esperava a
geração de empregos e renda.

Deteriorado e abandonado,
o projeto chegou a ser batizado
de "cemitério da corrupção"
pelo ex-presidente da Petro-
bras Roberto Castello Branco.
"Como foi danoso esse início,
esse desenrolar do Comperj",
disse nesta sexta o prefeito de
Itaboraí, Marcelo Delaroli
(PL). "Mas hoje é uma espe-
rança de dias melhores."
Atualmente, a Petrobras toca
apenas a construção da unida-
de de tratamento de gás natu-
ral, que deve entrar em opera-
ção em 2022. 

O governo do Rio e a Firjan
apostam que, com incentivos
fiscais, empresas consumido-
ras do combustível podem ser
atraídas pela proximidade do
combustível e pela infraestru-
tura já construída pela estatal
na área. O governador Cláu-
dio Castro (PL) disse que o es-
tado investirá na melhoria de
estradas e na segurança da re-
gião, que convive com o cres-
cimento das milícias. O esta-
do ainda promete tributação
diferenciada a empresas que
se instalarem no local. Além
disso, o Rio avançou na legis-
lação do gás.

Regiões são
reclassificadas
para risco
moderado 

A cidade do Rio de Janeiro
reclassificou seis das 33 regiões
administrativas do município
para o risco moderado de
transmissão da Covid-19, na
cor amarela. São elas: Portuá-
ria, São Conrado, Penha, Ilha
de Paquetá, Santa Tereza e Bar-
ra da Tijuca. As outras 27 re-
giões seguem com risco alto, de
cor laranja e as medidas de pro-
teção e distanciamento foram
prorrogadas até o dia 20 de se-
tembro.  

As informações foram apre-
sentadas no 36º Boletim Epi-
demiológico da prefeitura, na
manhã desta sexta-feira. Se-
gundo o superintendente de
Vigilância Epidemiológica,
Márcio Garcia, o atendimento
na rede de urgência e emer-
gência para síndrome gripal e
Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG), que indicam
suspeita de covid-19, tiveram
uma redução nos últimos dias,
que se confirma na queda das
internações pela doença nas
unidades de saúde.

COVID-19

Escolas queimam livros
com temas racistas

CANADÁ

Um conselho escolar na pro-
víncia de Ontário, no Canadá,
destruiu cerca de 5.000 livros in-
fantis considerados racistas em
2019, conforme revelou esta se-
mana uma reportagem da Ra-
dio-Canada.

Entre as obras, listadas em
um documento de 165 páginas
obtido pelo veículo, estavam ro-
mances, enciclopédias e histó-
rias em quadrinhos, incluindo
de personagens populares como
Tintin e Astérix.

Destes, cerca de 30 foram quei-
mados numa suposta cerimônia
de purificação. Segundo os orga-
nizadores, o propósito do evento
era promover uma reconciliação
com os povos indígenas ao se li-
vrar de livros que continham re-

presentações inapropriadas des-
sas comunidades.

Um vídeo distribuído aos alu-
nos citava purificação pelas cha-
mas e afirmava: "Nós enterramos
as cinzas do racismo, da discrimi-
nação e dos estereótipos na espe-
rança de que cresceremos em um
país inclusivo, em que todos pos-
samos viver em prosperidade e
segurança".

O conselho escolar, que reú-
ne cerca de 23 escolas de ensino
fundamental e sete de ensino
médio, todas católicas e com au-
las ministradas em francês, afir-
mou à Radio-Canada esta sema-
na que se arrepende do evento e
que revisará seu processo de
descarte de livros que conside-
ram obsoletos.

Líbano forma novo
governo para tentar
emergir do colapso
LUCAS ALONSO/FOLHAPRESS

L
ideranças do Líbano for-
maram nesta sexta-feira
um novo governo, depois

de mais de um ano sem um ga-
binete devidamente estabele-
cido e apto para dirigir o país.

O período foi marcado pela
pior crise política e econômica
desde a guerra civil de 1975 a
1990 e teve como gatilho a ex-
plosão catastrófica em Beirute
em agosto de 2020.

O novo premiê é Najib Mi-
kati, 65, um bilionário do setor
das telecomunicações. Indica-
do ao cargo no final de julho, o
magnata levou seis semanas -e
ao menos dez reuniões com o
presidente Michel Aoun- para
conseguir completar a equipe
de 24 ministros que agora de-
vem administrar o país sob sua
liderança.

Seu antecessor,  Hassan
Diab, renunciou seis dias após
a tragédia na capital. Antes de
Mikati, outros dois nomes in-
cumbidos da mesma tarefa -
Mustapha Adib e Saad Hariri-
falharam na missão em meio
ao complexo sistema libanês
de divisão sectária do poder.

Cada grupo religioso no país
tem direitos políticos específi-
cos. O presidente é sempre um
cristão maronita, enquanto o
premiê é muçulmano sunita, e
o líder do Parlamento, muçul-
mano xiita. As tensões, contu-
do, são constantes, e, ao longo
do último ano, foram obstácu-
los à formação do gabinete.

Seguindo a tradição, Aoun
(cristão maronita)  e Mikati
(muçulmano sunita) assina-
ram nesta sexta o decreto que
estabelece o novo governo na
presença do presidente do Par-
lamento, Nabih Berri (muçul-
mano xiita). A primeira reunião
oficial de gabinete está marca-
da para esta segunda-feira.

O professor Salem Hikmat
Nasser, da FGV (SP), explica que,
tradicionalmente, há uma dispu-
ta forte entre os nomes indicados
para primeiro-ministro e o presi-
dente da República no que diz
respeito à distribuição dos cargos
na formação de um gabinete. O
papel e a força que o presidente
terá dentro de um novo governo
também costuma suscitar atritos.

"Isso realmente demandava
uma figura como o Mikati, que
conseguiu formar o governo por-
que é justamente um nome anti-
go da política libanesa e um ho-
mem de muita habilidade, um
negociador", analisa Nasser.

Para o especialista, a expe-
riência do novo premiê é um fa-
tor importante para que ele pos-
sa interagir com o mundo e lidar
com questões internas e exter-
nas que configuram a crise do
país. "Mas isso não quer dizer
que o problema está resolvido
para o novo governo. Pelo con-
trário, ele vai ter que enfrentar
questões bastante graves que,
basicamente, representam o su-
focamento do Líbano."

A estabilidade que o governo
libanês almeja alcançar é crucial
para o avanço de reformas que
possam ajudar o país a emergir do
colapso econômico que o Banco
Mundial descreveu como um dos
três piores do mundo desde o sé-
culo 19. Nos últimos dois anos, a
libra libanesa perdeu mais de 90%
de seu valor em relação ao dólar
americano, o desemprego foi às
alturas e a pobreza arrastou 78%
da população.

Ainda não estão claras as me-
didas imediatas que Mikati pre-
tende adotar para ao menos frear
o avanço da crise, mas ele disse
que trabalhará para implementar
projetos apresentados pela Fran-
ça -o país europeu administrou o
Líbano enquanto colônia no iní-
cio do século 20, e o presidente
Emmanuel Macron teve partici-

pação ativa nas discussões políti-
cas recentes.

Em pronunciamento na TV li-
banesa, o premiê se emocionou e
ficou com a voz embargada ao
descrever as dificuldades e o fe-
nômeno de emigração provoca-
dos pela crise. Os setores bancá-
rio, médico e educacional do
país, outrora celebrados pela ex-
celência, sofreram grandes per-
das nos últimos anos, pois os pro-
fissionais deixaram o país em
busca de melhores salários e con-
dições no exterior.

O cenário chegou a seu ponto
mais crítico no mês passado,
quando a maior parte do país foi
atingida pela escassez de com-
bustíveis. Houve extensos cortes
no fornecimento de energia elé-
trica e longas filas nos postos de
gasolina. O episódio desenca-
deou vários incidentes de segu-
rança e acendeu, para a comuni-
dade internacional, novos alertas
de agravamento da situação dos
libaneses.

O novo primeiro-ministro
também pediu que as divergên-
cias políticas sejam deixadas de
lado como condição para que
ele tente retomar as negociações
com o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI).

Até agora, a maioria das pro-
messas de assistência da entida-
de, assim como de países como
França e Estados Unidos, estava
condicionada à formação de um
novo governo e à implementação
de medidas que aumentem a
transparência do Líbano, onde a
corrupção sistemática é um pro-
blema perene.

Mikati afirmou que as eleições
parlamentares marcadas para
maio de 2022 ocorrerão no prazo.
Seu gabinete é formado por mi-
nistros com experiência técnica
em suas respectivas funções. Em
geral, não são políticos proemi-
nentes, mas foram indicações das
principais legendas libanesas.

PERÍODO CONTURBADO

INVERNO: Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de
nublado, com chuva a qualquer hora.

Manhã Tarde Noite
05:54 17:45

18º25º 80%

Membro da Academia Brasileira de Letras, Doutor
Honoris Causa da Unirio e Professor de História 

e Filosofia da Educação

Arnaldo Niskier

A cultura de
Anita Novinsy

A professora Anita Novinsky, que acaba de
falecer, foi uma figura notável da Universi-
dade de São Paulo, onde se dedicou aos es-
tudos sobre cristãos-novos. Até quase 100
anos jamais abandonou esse tema, que foi o
objeto principal dos seus escritos, entre os
quais muitos livros.

Foi autora do livro “Cristãos-novos  na
Bahia” e orientou 25 mestres e 18 doutores.
Convenhamos que não é pouco. Tive com
ela um convívio extremamente agradável, a
partir de um encontro, no Rio de Janeiro,
para a discussão das relações interreligio-
sas, em que ela defendeu ardorosamente as
suas convicções sobre a importância do ju-
daísmo.

Tive o prazer de fazer o prefácio do livro
“Machado e os judeus”, por ela escrito, e que
teve boa repercussão quando do seu lança-
mento. Mas Anita foi uma especialista em re-
lação ao padre Antônio Vieira e o seu rele-
vante trabalho em nosso país. Embora tenha
depois dedicado o seu talento a estudos so-
bre o ceticismo, ela jamais abandonou a me-
mória do padre Vieira e as suas boas relações
com os judeus.

Anita chegou ao Brasil no vapor Zeelân-
dia, em 1925, vinda da cidade polonesa de
Stachow. Seu pai era um militante sionista e
fora comerciante de peles na Polônia. Veio
para o Brasil a fim de recomeçar a vida e fun-
dou a loja “Casa de Viena”. Assim conseguiu
o seu intento. E  Anita encontrou na Univer-
sidade de São Paulo a sua grande oportuni-
dade de, estudando história, dedicar-se ao
passado do seu povo. Foi uma grande espe-
cialista em cristãos-novos, escrevendo a esse
respeito.

O curioso é que, leitora compulsiva, des-
cobriu em Machado de Assis nosso maior es-
critor, diversos veios de Judaísmo. Colocou
seus achados no livro “O olhar judaico em
Machado de Assis”, em 1990(Editora Expres-
são e Cultura), que lançamos no Rio de Ja-
neiro. A pedido de Anita, tive  a honra de es-
crever o seu prefácio.

Anita revelou que Machado de Assis tratou
de judaísmo em vários trabalhos de Macha-
do de Assis. Em prosa e verso. Exemplos: Vi-
ver, O Dilúvio, Antônio José e no poema A
Cristã Nova. Em seu livro, analisou cada um
desses momentos preciosos. Concluiu que
Machado sentia a questão judaica e olhava
com profunda simpatia o seu percurso atra-
vés da história.

Biden e Xi
discutem
necessidade de
evitar conflito

Os presidentes dos Estados
Unidos (EUA), Joe Biden, e da
China, Xi Jinping, conversaram
por 90 minutos na quinta-feira
passada, em sua primeira con-
versa em sete meses. Eles dis-
cutiram a necessidade de ga-
rantir que a competição entre
as duas maiores economias do
mundo não vire um conflito.
Em comunicado, a Casa Bran-
ca disse que Biden e Xi tiveram
"uma discussão ampla e estra-
tégica", incluindo áreas em que
interesses e valores convergem
e divergem. A conversa teve co-
mo foco questões econômicas.
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