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GÁS NATURAL

Capes dissolve
conselho que
avalia cursos de
pós-graduação

MEC

A presidente da Capes (Coor-
denação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior), Clau-
dia Queda de Toledo, destituiu
ontem todos os 20 integrantes do
conselho responsável por avaliar
os cerca de 5.000 programas de
pós-graduação existentes no
país. Vinculado ao MEC (Minis-
tério da Educação), o órgão é res-
ponsável exatamente pela regu-
lação e fomento da pós-gradua-
ção no país –Toledo é a terceira
pessoa a comandar a entidade
na gestão Jair Bolsonaro. Na por-
taria que implementou a medi-
da, ela argumentou que a disso-
lução ocorreu para corrigir o nú-
mero de membros do CTC (Con-
selho Técnico-Científico) da en-
tidade. Segundo a Capes, o grupo
contava atualmente com 20 inte-
grantes, mas o estatuto previa
apenas 18 vagas. PÁGINA 3

Biden age
como Trump
e apunhala
pelas costas

FRANÇA REAGE

O governo francês reagiu com
cólera ao anúncio de que a Aus-
trália trocaria a França pelos Es-
tados Unidos em um contrato de
construção de submarinos nu-
cleares. "Foi uma punhalada nas
costas. Estou realmente enraive-
cido, muito amargo", disse on-
tem o ministro das Relações Ex-
teriores da França, Jean-Yves Le
Drian, à rádio France Info. So-
brou também para o governo do
presidente americano, Joe Bi-
den, que foi comparado a seu an-
tecessor, o republicano Donald
Trump. "O que me preocupa
também é o comportamento
americano. Essa decisão unilate-
ral, brutal, imprevisível se parece
muito com o que fazia Trump",
disse ele. Na divulgação realiza-
da na 4ª, Biden havia menciona-
do a França como "parceiro e
aliado chave" na região. PÁGINA 4

Governo sobe
IOF para
bancar novo
Bolsa Família 

RECURSOS

HABITAÇÃO

O presidente Jair Bolsonaro
editou um decreto ontem em
que aumenta o IOF (Imposto
sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou relativas
a Títulos ou Valores Mobiliá-
rios) para financiar a amplia-
ção do novo Bolsa Família até
o fim do ano. A medida busca
levantar recursos para au-
mentar o número de famílias
beneficiadas pelo programa
social. Hoje são 14,6 milhões.
Segundo o Palácio do Planal-
to, 17 milhões serão atendidas
no Auxílio Brasil, que deve en-
trar em vigor em novembro,
com o aumento do imposto. O
Planalto informou que o au-
mento na alíquota do IOF re-
sultará numa arrecadação es-
timada em R$ 2,14 bilhões.

Grandes consumidores agem
para barrar venda da Gaspetro

Grandes consumidores de energia pedem ao Cade (Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica) que reprove a venda da Gaspe-
tro, subsidiária da Petrobras que participa de 19 distribuidoras de gás
canalizado, à Compass Gás & Energia, do grupo Cosan. Eles alegam
que a operação agrava problemas concorrenciais no setor de gás na-
tural e fere termos do acordo assinado entre a Petrobras e o próprio

Cade para redução da participação estatal nesse mercado, o que Pe-
trobras e Compass contestam. Já há no Cade pedidos similares feitos
pela Abrace (Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de
Energia), pela Abividro (Associação Brasileira da Indústria do Vidro),
pela ATGás (Associação de Empresas de Transporte de Gás Natural
por Gasodutos). PÁGINA 2

Caixa vai reduzir
taxa de juros em 
linha de crédito
para imóveis 

A Caixa Econômica Federal anunciou ontem redução na taxa de
juros de crédito imobiliário. Segundo o banco, a modalidade atua-
lizada de linha de crédito contará com taxas a partir de 2,95% ao
ano, mais a remuneração da poupança, o que representa uma que-
da de 0,4 ponto percentual. O anúncio feito por Pedro Guimarães
(foto), presidente da Caixa, vai na contramão do recente aumento
da Selic –hoje em 5,25%. Mas, de acordo com ele, a elevação na ta-
xa básica de juros é o que permitirá ao banco promover o corte no
crédito imobiliário. PÁGINA 2

Após a semana mais tensa de seu mandato, na qual pregou golpismo para multidões no 7 de Setembro, o
presidente Jair Bolsonaro segue com sua reprovação em tendência de alta. Ela chegou a 53%, pior índice de
seu mandato. Foi o que aferiu o Datafolha nos dias 13 a 15 de setembro, quando o instituto ouviu presen-
cialmente 3.667 pessoas com mais de 16 anos, em 190 municípios de todo o país. A margem de erro é de
dois pontos para mais ou menos. A oscilação positiva dentro da margem de erro em relação ao recorde
apontado em levantamento feito em julho, de 51% de reprovação, dá sequência à curva ascendente desde
dezembro do ano passado. PÁGINA 3
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Avaliação de Bolsonaro piora 
mais e reprovação chega a 53%
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PÁGINA 4

É o Senhor quem
nos sustenta

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(05/08) 5,25%
Poupança 3
(16/9) 0,30%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,66% (ago.)
IPCA 0,87% (ago.)
CDI
0,22 até o dia 16/set
OURO
BM&F/grama R$ 294,500
EURO Comercial 
Compra: 6,1960 Venda: 6,1966

EURO turismo 
Compra: 6,2716 Venda: 6,4516
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,2588 Venda: 5,2594
DÓLAR comercial
Compra: 5,2644 Venda: 5,2650
DÓLAR turismo
Compra: 5,2846 Venda: 5,4646

CIELO ON NM 2.52 +5.44 +0.13

CIA HERING ON NM 38.52 +4.90 +1.80

ASSAI ON NM 19.16 +3.07 +0.57

MINERVA ON NM 9.84 +2.50 +0.24

BRASIL ON EJ NM 29.47 +1.62 +0.47

SID NACIONALON 31.28 −6.18 −2.06

SUZANO S.A. ON NM 54.78 −5.75 −3.34

USIMINAS PNA N1 14.70 −5.41 −0.84

KLABIN S/A UNT N2 23.97 −4.62 −1.16

MELIUZ ON EB NM 7.37 −4.66 −0.36

VALE ON NM 87.93 −4.15 −3.81

PETROBRAS PN N2 26.10 −0.87 −0.23

ITAUUNIBANCOPN N1 28.50 −0.07 −0.02

BRADESCO PN N1 20.77 −1.28 −0.27

ITAUSA PN N1 11.12 +0.54 +0.06

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Índice Bovespa 113.794,28 -1,10

Dow Jones 34.751,32 -0,18

NASDAQ Composite 15.181,923 +0,13

Euro STOXX 50 4.170,48 +0,46

CAC 40 6.622,59 +0,59

FTSE 100 7.027,48 +0,16

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -1,10% / 113.794,28 / -1268,26 / Volume: 31.152.533.938 / Quantidade: 3.989.781
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Economia

Bolsa tem 3ª queda
seguida e volta à casa
dos 113 mil pontos
CLAYTON CASTELANI/FOLHAPRESS

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) fechou em
queda de 1,1% ontem, a
113.794 pontos. O dólar subiu
0,57%, cotado a R$ 5,266.

O resultado do Ibovespa
(Índice Bovespa), foi afetado
pelos recuos de ações de em-
presas de siderurgia e minera-
ção, que tiveram desempenho
novamente prejudicado pela
desaceleração econômica da
China.

A produção industrial da
China está em seu ritmo mais
fraco desde julho de 2020. O
país também registrou redu-
ção no consumo das famílias e
preocupações com o avanço
dos casos locais de Covid-19
devido à variante delta.

Com a terceira queda con-
secutiva na semana, o índice

se aproximou da casa dos
113.412 pontos registrados
no dia seguinte às manifesta-
ções de raiz golpista de 7 de
setembro.

Desde segunda-feira, quan-
do o Ibovespa deu sinal de re-
cuperação ao fechar a 116.403
pontos, o índice já caiu 2,24%.

A Vale (VALE3), ação mais
negociada do dia, caiu 4,15%,
enquanto a Companhia Side-
rúrgica Nacional (CSNA3) re-
gistrou baixa de 6,18%, a
maior do pregão.

Nos Estados Unidos, Dow
Jones e S&P 500 recuaram
0,18% e 0,16%, enquanto Nas-
daq subiu 0,13%, em um dia
em que o mercado já esperava
realização de lucros após as al-
tas da véspera.

O petróleo Brent subiu
0,26%, a 73,63 dólares (R$
387,24).

Sexta-feira, 17 de setembro de 2021
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Grandes consumidores agem 
para barrar venda da Gaspetro
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

G
randes consumidores
de energia pedem ao
Cade (Conselho Admi-

nistrativo de Defesa Econômica)
que reprove a venda da Gaspetro,
subsidiária da Petrobras que par-
ticipa de 19 distribuidoras de gás
canalizado, à Compass Gás &
Energia, do grupo Cosan.

Eles alegam que a operação
agrava problemas concorrenciais
no setor de gás natural e fere ter-
mos do acordo assinado entre a
Petrobras e o próprio Cade para
redução da participação estatal
nesse mercado, o que Petrobras e
Compass contestam.

Já há no Cade pedidos simila-
res feitos pela Abrace (Associação
Brasileira dos Grandes Consumi-
dores de Energia), pela Abividro
(Associação Brasileira da Indús-
tria do Vidro), pela ATGás (Asso-
ciação de Empresas de Transpor-
te de Gás Natural por Gasodutos).

A Abep (Associação Brasileira
das Empresas de Exploração e
Produção de Petróleo) também
tem representação no Cade sobre
o tema. O mercado teme que o
processo desencadeie um retro-
cesso no modelo proposto pela
nova Lei do Gás, aprovada em
março, que incentiva a desverti-
calização do setor.

A operação foi concluída em
julho, no valor de R$ 2 bilhões.
Com a compra da Gaspetro, o
grupo Cosan passará a ter partici-
pação em cerca de dois terços do
volume total de gás natural distri-
buído no país, somando a Com-
gás e as distribuidoras em que a
estatal tem participação.

A Compass também atua na
venda de gás natural e tem um
projeto de construção de um ter-
minal de importação e de um ga-
soduto ligando as reservas do pré-
sal ao litoral de São Paulo, o que
poderia dificultar a atuação de
novos vendedores do combustí-
vel no mercado brasileiro.

"Da forma como apresentada a
operação, é nítido que essa tem o
condão de gerar capacidade e in-
centivos para a Compass ser be-
neficiada no fornecimento de gás
às CDL's (companhias distribui-
doras locais) do seu grupo econô-
mico", diz a petição protocolada
pela Abrace no Cade.

A venda da Gaspetro é parte de
TCC (termo de cessação de con-
duta) assinado pela Petrobras em
2019 para evitar investigações do
Cade sobre abuso de poder eco-
nômico no mercado de gás natu-
ral. As associações defendem que
o acordo impedia a transferência
do negócio a empresa com parti-
cipação em outros elos da cadeia

do combustível.
"Não obstante o descumpri-

mento ao TCC, a operação agrava
problemas concorrenciais no se-
tor de gás natural, em especial no
mercado de comercialização de
gás, gerando barreiras à entrada e
custos aos concorrentes", diz o
texto da Abrace.

"Ademais, a operação reforça o
poder de compra e barganha da
Gaspetro e da Comgás, com po-
tencial de prejudicar os mercados
competitivos do setor, como for-
necimento e comercialização de
gás natural", completa. Questões
semelhantes são levantadas pela
petição da Abividro.

A disputa coloca em lados
opostos a gigante Cosan e algu-
mas das maiores empresas bra-
sileiras, como a Vale, a Ambev e
a Gerdau, que são associadas
da Abrace. Eles já se enfrentam
no debate sobre a renovação da
concessão da Comgás, também
vista pela indústria como um
retrocesso.

A proposta de dar à Compass
mais 20 anos da maior distribui-
dora de gás canalizado do país é
criticada pelo setor por prever a
interconexão das três distribuido-
ras paulistas ao terminal da Com-
pass no litoral paulista, possibili-
tando a separação do mercado
paulista do resto do país.

A Petrobras chegou a suspen-
der as negociações com a Com-
pass, alegando que feria o TCC,
mas depois voltou atrás e disse
ter parecer do Cade permitindo
a retomada das negociações. As
associações que pendem a rejei-
ção do processo reclamam que
esse parecer nunca foi publica-
do pelo órgão.

A proposta de renovação en-
frenta resistência também da
Seae (Secretaria de Advocacia
da Concorrência e Competitivi-
dade) do Ministério da Econo-
mia, para quem a operação nos
termos propostos pelo estado de
São Paulo reduzirá a competi-
ção no setor de gás e impactará
as tarifas pagas por consumido-
res de outros estados.

A Petrobras e a Cosan disse-
ram que não vão comentar o as-
sunto.

Na defesa da operação junto
ao Cade, as empresas alegam
que as distribuidoras locais de
gás atuam em mercados distin-
tos em áreas geográficas dife-
rentes como monopólio natural.
Por isso, não haveria risco de
competição entre elas.

Além disso, dizem, a operação
não gera integração vertical, pois
os investimentos da Compass no
setor de gás natural ainda esta-
riam na fase pré-operacional.

MERCADOS

Caixa anuncia redução de juros
em linha de crédito imobiliário

A Caixa Econômica Federal
anunciou ontem redução na taxa
de juros de crédito imobiliário.
Segundo o banco, a modalidade
atualizada de linha de crédito
contará com taxas a partir de
2,95% ao ano, mais a remunera-
ção da poupança, o que represen-
ta uma queda de 0,4 ponto per-
centual. O anúncio feito por Pedro
Guimarães, presidente da Caixa,
vai na contramão do recente au-
mento da Selic –hoje em 5,25%.

Mas, de acordo com ele, a elevação
na taxa básica de juros é o que per-
mitirá ao banco promover o corte
no crédito imobiliário.

"Isso aqui foi uma primeira cali-
brada. Por que faz todo o sentido
matemático? Exatamente porque
o nosso spread bancário aumen-
tou. Quanto maior a taxa de juros
Selic, sem mexer nada no resto,
maior é o ganho de todo o banco,
em especial o que tem captação
barata", afirmou. Spread é a dife-

rença entre os juros pagos pelos
bancos ao captar dinheiro no mer-
cado e a taxa efetivamente cobra-
da quando esse mesmo dinheiro é
emprestado aos clientes.

"O que a gente sentiu? Tinha
espaço para reduzir as taxas de
juros neste segmento ligado à
poupança. A gente fez essa pri-
meira redução e o que a gente
quer? Entender mais de vocês, fa-
zer análises. Mas na nossa opi-
nião existe espaço para várias ou-

tras discussões", complementou.
A Caixa informou que as con-

tratações com as novas taxas de ju-
ro se iniciam em 18 de outubro.

Diante da persistência da alta
dos preços e das consecutivas revi-
sões nas expectativas do mercado
para a inflação, o Copom (Comitê
de Política Monetária) do Banco
Central elevou, na última reunião
de 4 de agosto, a taxa básica de ju-
ros (Selic) em 1 ponto percentual,
a 5,25% ao ano.

CASA PRÓPRIA

Lira diz que Congresso
vai tomar providências 

COMBUSTÍVEIS

DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS

O presidente da Câmara, Art-
hur Lira (PP-AL), disse não ter fi-
cado satisfeito com as explica-
ções do presidente da Petrobras,
general Joaquim Silva e Luna,
sobre o aumento do preço dos
combustíveis e afirmou que o
Congresso vai tomar providên-
cias sem machucar a economia
e a empresa.

Lira participou de uma vi-
deoconferência realizada pela
casa de investimentos Necton
na manhã de ontem. Ele co-
mentou a participação do presi-
dente da estatal em uma comis-
são geral da Câmara na última
terça-feira, quando o general
defendeu que uma eventual in-
tervenção estatal nos valores
precisaria ser compensada pe-
los cofres públicos.

Ontem, o presidente da Câ-
mara afirmou ser preciso "saber
onde está o problema do preço
dos combustíveis" e disse que
"há quem diga que a Petrobras
repassa muito rápido, é uma das
empresas que mais repassam o
aumento do barril e o aumento
do dólar com relação a outras
petrolíferas do mundo."

"Eu não achei que foi satisfa-
tória [a participação de Silva e
Luna], que foram satisfatórias as
explicações do presidente da

Petrobras", afirmou. "Eu falo is-
so com muita tranquilidade.
Nós precisamos de mais escla-
recimentos para que a gente te-
nha uma solução efetiva para,
principalmente, a redução do
preço do gás".

Lira disse que está sendo fei-
ta uma análise da audiência pú-
blica para saber quais pergun-
tas foram respondidas pelo ge-
neral a contento. "E a partir daí,
como eu disse no início da live,
providências podem ser pedi-
das, requerimentos de infor-
mação podem ser feitos, solici-
tações de ajuda de outros ór-
gãos de controle podem ser so-
licitadas", ressaltou.

Ele defendeu que a estatal se
antecipe e preste as informações
"adequadas" sobre a "composi-
ção do preço dos combustíveis,
do preço da importação do pe-
tróleo, os aumentos que são rá-
pidos ou não."

"Não é possível que nós per-
maneçamos neste estado de le-
targia ou de inércia com rela-
ção às coisas que vêm aconte-
cendo", criticou. "Então lógico
que o Congresso vai tomar e se-
guir com providências, sem
machucar a economia, sem
prejudicar a empresa, mas fa-
zendo o debate claro e transpa-
rente de informações que nós
precisamos acessar."

Nota
GOVERNO REVISA INFLAÇÃO NO ANO DE 6,2% PARA
8,4%, E CONTA DEVE ESTRANGULAR ORÇAMENTO DE 2022

O Ministério da Economia revisou ontem a projeção oficial para o
INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) no encerramento
de 2021 de 6,2% para 8,4%. A piora no indicador pressiona o
teto de gastos, que limita as despesas do governo, e deve
provocar um estrangulamento nas contas de 2022. O relatório da
pasta manteve a estimativa para o PIB (Produto Interno Bruto)
deste ano em uma alta de 5,3%. Para formular o projeto de

Orçamento do próximo ano, enviado ao Congresso no fim de
agosto, o governo estimou que INPC seria de 6,2% em 2021. A
projeção era considerada defasada por integrantes do Ministério
da Economia e também pelo mercado, que já esperava um
resultado mais elevado, superior a 8%. Para cada 0,1 ponto
percentual adicional de INPC, o governo estima que seus gastos
seriam ampliados em R$ 790 milhões no ano. Para o IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) o ministério revisou a
projeção para este ano de 5,9% para 7,9%. A meta para a inflação
em 2021 é de 3,75% com limite máximo em 5,25%.

Empresa de bolsonarista desconhece
ficha de inscrição com questão política

Após circular nas redes so-
ciais nos últimos dias imagens
de uma ficha de inscrição de
vaga de trabalho com questões
sobre preferência política atri-
buída à  rede de franquias
Mundo Verde, a empresa diz
que vai reforçar as orientações
que dá aos franqueados sobre
o assunto.

O formulário que circulou
na internet traz perguntas so-
bre a orientação política do
candidato, se de direita,  es-
querda ou centro.

Procurada pela reportagem, a
Mundo Verde diz que "não prati-
ca e repudia qualquer ato de dis-
criminação, bem como não faz
qualquer tipo de pergunta de cu-

nho pessoal em seus processos
seletivos". A empresa afirma que
tem treinamentos e manuais pa-
ra que seus franqueados sigam
boas práticas na condução de
seus processos seletivos.

A Mundo Verde é uma das
empresas que tem como sócio
o bil ionário Carlos Wizard,
apoiador do presidente Jair

Bolsonaro que teve o nome en-
volvido na CPI da Covid.

Além do questionamento
sobre política, a ficha de inscri-
ção que circulou na internet
também fazia perguntas sobre
a religião do candidato, além
da intenção de ter filhos e em
qual período -em menos ou
mais de seis meses.

MUNDO VERDE
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País/São Paulo

SP mantém vacinação
de adolescentes e critica
nova regra do MS

CORONAVÍRUS

PATRÍCIA PASQUINI/FOLHAPRESS

O estado e a Prefeitura de
São Paulo decidiram manter os
adolescentes de 12 a 17 anos
sem comorbidade na lista das
pessoas que serão vacinadas
contra a Covid-19, contrariando
a nova orientação divulgada pe-
lo Ministério da Saúde na quar-
ta-feira passada.

O governo de São Paulo criti-
cou a decisão do Ministério da
Saúde, e a prefeitura da capital
especulou que a restrição se ex-
plica por razões logísticas, já
que há relatos sobre falta de do-
ses em algumas capitais.

Em nota da Secretaria Ex-
traordinária de Enfrentamento
à Covid-19, vinculada ao Minis-
tério da Saúde, a pasta diz ter re-
visado a recomendação para
imunização de adolescentes
sem comorbidade. O órgão fe-
deral restringiu o esquema vaci-
nal ao público de 12 a 17 anos
com comorbidade ou deficiên-
cia e aos privados de liberdade.

A decisão pegou estados e
municípios de surpresa. O go-
verno de São Paulo disse la-
mentar a decisão do Ministério
da Saúde e afirmou que ela vai
na contramão de autoridades
sanitárias de vários países.

"A medida cria insegurança e
causa apreensão em milhões de
adolescentes e famílias que es-
peram ver os seus filhos imuni-
zados, além de professores que
convivem com eles", diz trecho
de nota enviada pela gestão de
João Doria (PSDB).

"Coibir a vacinação integral
dos jovens de 12 a 17 anos é me-
nosprezar o impacto da pande-
mia na vida deste público", diz a
nota. De acordo com o governo
de São Paulo, 3 a cada 10 ado-
lescentes que morreram com
Covid no estado não tinham co-
morbidades.

"Infelizmente, e mais uma
vez, as diretrizes do Programa
Nacional de Imunização do Mi-
nistério da Saúde chegaram
com atraso e descompassadas
com a realidade dos estados,

que em sua maioria já estão
com a vacinação em curso",
afirma a gestão Doria.

No estado, cerca de 2,4 mi-
lhões de pessoas entre 12 e 17
anos já receberam a primeira
dose da vacina contra a Covid -
72% deste público.

Na capital paulista, até 15
de setembro, foram aplicadas
712.499 primeiras doses em
adolescentes de 12 a 17 anos
de idade, representando 84,4%
de cobertura vacinal do públi-
co, estimado em 844.073 pes-
soas. A gestão de Ricardo Nu-
nes (MDB) afirmou em nota
que, por esse motivo, não in-
terromperá a vacinação dessa
faixa etária.

A Secretaria Municipal de
Saúde de São Paulo afirma ain-
da que "a Organização Mundial
da Saúde (OMS) recomenda a
vacinação dos adolescentes aci-
ma de 12 anos com o imunizan-
te da Pfizer, com indicação e
aprovação da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa)".

A secretaria também diz que
"a restrição imposta pelo gover-
no federal (se deve a) questão
logística", já que se trata "de um
imunizante eficaz e seguro pre-
viamente autorizado".

Como a Folha tem noticiado,
diversos estados enfrentam
problemas com falta de doses
para seguir com o calendário de
vacinação.

O Conass (Conselho Nacio-
nal de Secretários de Saúde) e o
Conasems (Conselho Nacional
de Secretarias Municipais de
Saúde) pediram ontem posicio-
namento da Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria) sobre a vacinação de ado-
lescentes sem comorbidade
após o Ministério da Saúde re-
ver orientação para imunização
desse grupo.

Secretários disseram à Folha
de S.Paulo que não foram con-
sultados e que a mudança não
passou pela Câmara Técnica do
PNI (Programa Nacional de
Imunizações).

DATAFOLHA

Avaliação de Bolsonaro piora
e reprovação chega a 53% 
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

A
pós a semana mais tensa
de seu mandato, na qual
pregou golpismo para

multidões no 7 de Setembro, o
presidente Jair Bolsonaro segue
com sua reprovação em tendên-
cia de alta. Ela chegou a 53%, pior
índice de seu mandato.

Foi o que aferiu o Datafolha
nos dias 13 a 15 de setembro,
quando o instituto ouviu pre-
sencialmente 3.667 pessoas com
mais de 16 anos, em 190 municí-
pios de todo o país. A margem
de erro é de dois pontos para

mais ou menos.
A oscilação positiva dentro

da margem de erro em relação
ao recorde apontado em levan-
tamento feito em julho, de 51%
de reprovação, dá sequência à
curva ascendente desde dezem-
bro do ano passado.

O presidente é avaliado como
bom ou ótimo por 22%, oscila-
ção negativa dos 24% da pesqui-
sa anterior, que já indicava o
pior índice de seu mandato. O
consideram regular 24%, mes-
mo índice de julho.

Isso sugere que as cenas do 7
de Setembro, com a avenida Pau-

lista cheia por exemplo, reprodu-
zem uma fotografia do nicho de-
crescente do bolsonarismo entre
a população. Se queria fazer algo
além de magnetizar fiéis, Bolso-
naro fracassou.

Por outro lado, o recuo do
presidente após a pressão insti-
tucional contra sua retórica gol-
pista mirando o Supremo Tribu-
nal Federal, também não trouxe
impacto perceptível na forma de
uma queda abrupta de apoio ao
presidente na sua base –como
havia sido aferido nas interações
de rede social.

Essa tendência de rejeição se-

gue constante neste ano, após
um 2019 marcado pelo racha em
três partes iguais da opinião da
população sobre o presidente e
um 2020 que o viu se recuperar
da resposta errática à pandemia
da Covid-19 com a primeira fase
do auxílio emergencial aos afeta-
dos pela crise.

Neste ano, com a ajuda menor,
não houve reação. A agudização
da crise política após a cooptação
final do centrão como um seguro
contra impeachment, por opção
exclusiva de Bolsonaro, se mostra
uma aposta insuficiente em ter-
mos do conjunto da população.

Indústria de alimentos vai
abrir mais de 2 mil vagas 

ARAÇATUBA

O Governador João Doria
esteve ontem no município de
Araçatuba para participar do
lançamento do programa de
produção integrada de ali-
mentos e ampliação da indús-
tria de alimentos Salsaretti
com novas linhas de produção.

Com essa expansão, a em-
presa passará a incentivar o
cultivo local de milho doce e
ampliará o cultivo de tomate
que já era realizado em parce-
ria com produtores locais des-
de agosto do ano passado.

“O Agro é prioridade no Es-
tado de São Paulo, é a base que
forma o grande pilar do Gover-
no, do nosso povo, da geração
de empregos e distribuição de
renda. O Agro agrega e traz
muitas oportunidades”, afir-

mou o Governador.
Durante o evento, foi assi-

nado um protocolo de inten-
ções da empresa com peque-
nos e médios produtores rurais
com a finalidade de formaliza-
rem um contrato de compra
garantida. Dessa forma, os
agricultores de cerca de 10
municípios terão uma nova
opção de renda, com aumento
de empregos e lucratividade
por meio do repasse de insu-
mos no valor negociado direto
com a indústria.

Com a implantação de alta
tecnologia nos processos de
produção, essa nova etapa re-
sultará em fortalecimento da
economia local, com previsão
de geração de 450 empregos
diretos e 1.600 indiretos.

INVERNO: Nublado, com possibilidade de garoa durante a
manhã e à noite, e chuva à tarde.Manhã Tarde Noite

06:03 18:00
15º20º 90%

Nota
UM MÊS APÓS QUEDA, ESTRUTURA METÁLICA CONTINUA
DENTRO DO RIO PINHEIROS, NA ZONA SUL DE SP

Após um mês da queda da estrutura metálica que faria parte
da nova passarela da estação Santo Amaro do metrô, a
ViaMobilidade, concessionária que administra a linha 5-lilás,
ainda não sabe informar quando ela será retirada do local,
nem quando as obras serão retomadas. A estrutura, que caiu
sobre o rio Pinheiros no dia 17 de agosto, faz parte da obra
de extensão da plataforma de embarque e desembarque que
ampliaria a capacidade de passageiros no lado sul da estação
Santo Amaro. Ela conecta a linha 5-lilás do metrô com a
estação de mesmo nome da linha 9-esmeralda da CPTM. A
intenção da empresa é eliminar o gargalo que acontece na
estação nos horários de pico. Segundo a própria
concessionária, em abril de 2019, a estação chegou a receber
110 mil passageiros em apenas um dia. Procurada, a
ViaMobilidade afirma que "contratou uma empresa
especializada para a remoção da estrutura metálica que está
no rio Pinheiros e que aguarda o resultado dos estudos que
estão sendo feitos para começar a realizar a operação".

Pacheco coloca em dúvida
votação a jato de código eleitoral 
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS

O presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG), afir-
mou que não pode garantir que
o novo código eleitoral, aprova-
do ontem pela Câmara, será vo-
tado a tempo de entrar em vigor
nas eleições de 2022.

Por outro lado, o senador de-
fendeu que algumas regras se-
jam apreciadas a tempo de es-
tarem válidas no pleito. Para
que possam valer na disputa de
2022, a aprovação no Senado e
a sanção do presidente Jair Bol-
sonaro devem ocorrer até o iní-

cio de outubro -ou seja, dentro
do prazo legal de um ano antes
do pleito.

Com articulação do centrão,
os deputados concluíram na
madrugada de  ontem a votação
do projeto de código eleitoral,
resgatando a quarentena de
quatro anos para juízes, inte-
grantes do Ministério Público,
militares e policiais.

Além disso, a Câmara mante-
ve a disposição de censurar a di-
vulgação das pesquisas eleito-
rais até a antevéspera das elei-
ções. Destaque do Cidadania
que tentava suprimir essa veda-

ção foi derrotado por ampla
margem, 355 votos a 92.

Desde a aprovação do texto-
base, na semana passada, depu-
tados começaram uma pressão
sobre o Senado para que a vota-
ção na Casa ocorra ainda neste
mês, permitindo que o novo có-
digo esteja válido já em 2022.
Na tarde de quarta-feira, uma
grande reunião com dezenas de
deputados no gabinete de Pa-
checo terminou sem acordo.

O presidente do Senado se
comprometeu apenas a anali-
sar a PEC (proposta de emenda
à Constituição) que já está em

tramitação na CCJ (Comissão
de Constituição e Justiça), cujo
ponto principal é a volta das
coligações. O texto sofre gran-
de rejeição entre os senadores
e deve ser barrado no plenário.

"São três situações diferen-
tes: uma é a PEC que veio da
Câmara, que está na CCJ refe-
rente a coligações. Ela tem in-
teresse eleitoral e essa deve ser
apreciada a tempo, ainda em
setembro, aprovando ou rejei-
tando, é importante apreciar a
PEC que foi  concebida pela
Câmara dos Deputados e já vo-
tada."

SENADO

Órgão do MEC dissolve conselho
que avalia cursos de pós-graduação 
ISABELA PALHARES/FOLHAPRESS

A presidente da Capes (Coor-
denação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior), Clau-
dia Queda de Toledo, destituiu
ontem todos os 20 integrantes do
conselho responsável por avaliar
os cerca de 5.000 programas de
pós-graduação existentes no país.

Vinculado ao MEC (Ministério
da Educação), o órgão é respon-
sável exatamente pela regulação e
fomento da pós-graduação no
país –Toledo é a terceira pessoa a
comandar a entidade na gestão
Jair Bolsonaro.

Na portaria que implementou
a medida, ela argumentou que a
dissolução ocorreu para corrigir o
número de membros do CTC
(Conselho Técnico-Científico) da
entidade. Segundo a Capes, o gru-
po contava atualmente com 20 in-
tegrantes, mas o estatuto previa
apenas 18 vagas.

Entidades científicas e ex-
membros do conselho manifes-
taram preocupação com a desti-
tuição, que pode atrasar a ava-
liação de cursos de pós-gradua-
ção, e consequentemente os
programas nas instituições de
ensino. Também temem interfe-

rências nas decisões técnicas já
que todos os pareceres emitidos
pelo grupo desde 2018 poderão
ser revistos.

A presidente da Capes disse ter
dissolvido o conselho após cons-
tatar uma suposta ilegalidade na
portaria que nomeou os mem-
bros atuais em 2018, o que deixa-
ria todas as decisões do grupo
desde então em insegurança jurí-
dica e passíveis de contestação.

O CTC é formado por especia-
listas de cada uma das grandes
áreas do conhecimento. Cabe ao
conselho deliberar como serão as
avaliações quadrienais de cada

curso e estabelecer as notas de
qualidade para cada um deles,
que vão de 1 a 7 -quem recebe no-
tas muito baixas fica impedido de
matricular novos alunos.

Os programas de pós-gradua-
ção brasileiros são divididos em
49 áreas de conhecimento, que
são agrupados em três grandes
grupos –Ciências da Vida, Huma-
nidades e Ciências Exatas.

Cada um destes grupos maio-
res possui um colegiado próprio,
formado por técnicos da Capes,
que é responsável por regular e
avaliar as áreas que estão sob seu
guarda-chuva.

ESTRANHO

Anvisa mantém orientação de
uso da Pfizer em adolescentes 
RAQUEL LOPES/FOLHAPRESS

A Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) manteve
orientação de uso da Pfizer em
adolescentes sem comorbida-
des, apesar de o Ministério da
Saúde ter divulgado nota em que
retira esses jovens do público-al-
vo da vacinação.

O Conass (Conselho Nacional

de Secretários de Saúde) e o Co-
nasems (Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde)
haviam pedido posicionamento
da Anvisa sobre a questão. Isso
porque, em junho, a agência ha-
via autorizado o uso do imuni-
zante da Pfizer para todos os bra-
sileiros a partir dos 12 anos.

Um dos motivos do Ministério
da Saúde para suspender a vaci-

nação em adolescentes sem co-
morbidades seria a morte de um
jovem em São Paulo.

No entanto, a agência disse
que a morte está sendo investiga-
da e, no momento, não há uma
relação causal definida entre este
caso e a administração da vacina.

"A Anvisa já iniciou avaliação
e a comunicação com outras au-
toridades públicas e adotará to-

COVID-19

das as ações necessárias para a
rápida conclusão da investiga-
ção. Entretanto, com os dados
disponíveis até o momento, não
existem evidências que subsi-
diem ou demandem alterações
nas condições aprovadas para a
vacina."

Secretários disseram à repor-
tagem que não foram consulta-
dos e que a mudança não pas-
sou pela Câmara Técnica do PNI
(Programa Nacional de Imuni-
zações).

A mudança de posição da
Saúde sobre a imunização de
adolescentes sem comorbidade
foi feita horas após o ministro
Marcelo Queiroga afirmar que há
vacina em excesso no Brasil.

Nota
BRETAS DETERMINA TRANSFERÊNCIA
DE CABRAL PARA CADEIA SEM
CONTATO COM CITADOS EM DELAÇÃO

O juiz Marcelo Bretas determinou a
transferência do ex-governador Sérgio
Cabral do presídio Bangu 8 para o
Batalhão Especial Prisional (BEP)
administrado pela Polícia Militar. A

decisão desta quarta-feira passada foi
tomada para atender ordem do ministro
Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal
Federal), para que o ex-governador se
mantenha afastado de pessoas
mencionadas em depoimentos de seu
acordo de delação premiada. Este é o caso
do atual secretário de Administração
Penitenciária, Fernando Veloso, responsável

pela administração dos presídios da pasta,
e do delegado Maurício Demétrio, preso em
junho. A defesa de Cabral havia solicitado
a prisão domiciliar do ex-governador,
alegando que o ex-governador não poderia
ficar em nenhuma unidade prisional
vinculada ao sistema de segurança do
estado. Apontou também o fato de a
detenção perdurar quase cinco anos. 
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Covid: Itália torna certificado 
obrigatório para trabalhadores

O governo italiano aprovou
ontem um decreto que tenta pres-
sionar ao menos 4 milhões de tra-
balhadores italianos a se vacina-
rem contra a Covid.

Esse é o número dos que ainda
não têm o chamado passe verde,
que atesta proteção contra o coro-
navírus e passa a ser obrigatório
para todos os trabalhadores, dos
setores público e privado, a partir
de 15 de outubro.

Quem não apresentar o com-
provante será suspenso sem re-
muneração –a partir do primeiro
dia, para o setor privado, e do
quinto dia para os servidores– e
estará sujeito a uma multa de até
1.000 euros (mais de R$ 6.000).

Haverá sanções também para
os empregadores que não fiscali-
zarem o porte do passe. Os fun-
cionários não poderão ser demiti-
dos nem punidos por não apre-

sentar o documento.
Segundo o decreto, a exigência

vale também para empregados
domésticos, trabalhadores autô-
nomos, como encanadores e ele-
tricistas, e voluntários em entida-
des beneficentes.

O passe verde pode ser obtido
também por quem tem um teste
negativo para coronavírus feito
em no máximo 48 horas, mas es-
ses exames deixarão de ser gratui-
tos no país, a não ser para os que
não podem ser vacinados por or-
dem médica.

Os testes vão custar cerca de 15
euros (cerca de R$ 90), e o gover-
no espera que a medida seja um
incentivo adicional para conven-
cer os cerca de 3,7 milhões de tra-
balhadores do setor privado e 300
mil servidores públicos ainda não
protegidos (quase 40% do total) a
tomarem o imunizante.

"Não é o momento de experi-
mentar, mas o de forçar a vacina-
ção", afirmou o primeiro-ministro
da Itália, Mario Draghi, a líderes
sindicais que criticavam a neces-
sidade de pagar pelos testes.

O objetivo do governo é atingir
no mínimo 80% dos italianos to-
talmente vacinados até meados
de outubro. De acordo com os da-
dos mais recentes, 73% da popu-
lação acima de 12 anos já comple-
tou a vacinação no país, mas o rit-
mo de novas imunizações caiu
bastante nas últimas semanas.

As regras italianas são as mais
estritas na União Europeia e o go-
verno italiano não descarta ado-
tar, caso sua meta não seja alcan-
çada, a vacinação compuslória –
hoje imposta na Indonésia, na
Micronésia e no Turcomenistão,
além de em ao menos 12 cidades
chinesas.

VACINAÇÃO

Rio decide
manter
vacinação de
adolescentes 
VINÍCIUS LISBOA/ABRASIL 

A Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro deci-
diu manter a vacinação de
adolescentes de 14 anos de
idade. Já a vacinação dos ado-
lescentes de 13 e 12 anos de
idade será discutida na próxi-
ma quarta-feira, no Comitê Es-
pecial de Enfrentamento à Co-
vid-19 do município.  

O anúncio ocorre depois
que o Ministério da Saúde re-
visou a recomendação de va-
cinação de adolescentes con-
tra a Covid-19. Em nota técni-
ca publicada quarta-feira pe-
la Secretaria Extraordinária
de Enfrentamento à Covid-
19, o ministério passou a re-
comendar a vacinação ape-
nas para os adolescentes en-
tre 12 e 17 anos que tenham
deficiência permanente, co-
morbidades ou que estejam
privados de liberdade.

Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, o Comitê Espe-
cial de Enfrentamento à Co-
vid-19 avaliará as ponderações
que levaram o Ministério da
Saúde a restringir a recomen-
dação para a vacinação de
adolescentes, e o assunto tam-
bém está em discussão pelo
Conselho Nacional de Secretá-
rios de Saúde (Conass).

A vacinação de adolescen-
tes já teve início em diversas ci-
dades do país e é realizada so-
mente com a vacina
Pfizer/Biontech, a única com
autorização da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (An-
visa) para uso em adolescentes
a partir de 12 anos.

COVID-19

Joe Biden age como  
Trump e apunhala pelas
costas, afirma França
ANA ESTELA DE SOUSA
PINTO/FOLHAPRESS

O
governo francês reagiu
com cólera ao anúncio
de que a Austrália tro-

caria a França pelos Estados Uni-
dos em um contrato de constru-
ção de submarinos nucleares.

"Foi uma punhalada nas cos-
tas. Estou realmente enraivecido,
muito amargo", disse ontem o
ministro das Relações Exteriores
da França, Jean-Yves Le Drian, à
rádio France Info.

Sobrou também para o gover-
no do presidente americano, Joe
Biden, que foi comparado a seu
antecessor, o republicano Do-
nald Trump. "O que me preocu-
pa também é o comportamento
americano. Essa decisão unilate-
ral, brutal, imprevisível se pare-
ce muito com o que fazia
Trump", disse ele.

Na divulgação realizada na
quarta, Biden havia mencionado
a França como "parceiro e aliado
chave" na região, mas Le Drian
diz que o anúncio é uma traição,
após meses de conversa sobre
atuação conjunta.

Furiosas, autoridades france-
sas cancelaram um evento de ga-

la que comemoraria hoje a ajuda
da marinha francesa na batalha
de 1781 pela independência
americana, segundo o New York
Times. O principal oficial naval
da França, que havia viajado a
Washington para a festividade,
antecipou sua volta a Paris.

A nova parceria com os EUA e
o Reino Unido significa o cance-
lamento de um contrato assina-
do entre França e Austrália em
2016, que chegaria a US$ 90 bi-
lhões (R$ 475 bilhões, pelo câm-
bio atual), segundo a mídia do
país. Mas é principalmente um
golpe para as ambições francesas
de fortalecer sua presença na re-
gião do Indo-Pacífico, palco de
disputas territoriais -entre ou-
tras- envolvendo a China.

A Marinha da França é a úni-
ca, entre as dos países da União
Europeia (UE), com presença re-
levante na região, onde ficam
seus territórios ultramarinos da
Nova Caledônia e da Polinésia
Francesa, com 2 milhões de cida-
dãos franceses.

A diplomacia da UE também
reclamou da forma como a deci-
são foi tomada e anunciada.
"Nem sequer fomos consultados.
Como alto representante de se-

gurança, eu não sabia e presumo
que um acordo dessa natureza
não foi feito da noite para o dia",
disse o chefe de Relações Exterio-
res do bloco, Josep Borrell.

Segundo ele, o incidente deve
despertar os membros da UE pa-
ra a necessidade de empregar
meios e ação política para assu-
mir papel geopolítico relevante.
"A Europa precisa existir por si
mesma, pois os outros existem
por si mesmos."

Na semana que vem, os Esta-
dos Unidos vão presidir pela pri-
meira vez um encontro presen-
cial de chefes de Estado do Quad,
grupo que também inclui Japão,
Índia e Austrália e procura cercar
estrategicamente a China e suas
saídas para o mar.

Embora critique a ação isolada
dos americanos e britânicos no
anúncio de parceria com a Aus-
trália, o representante do bloco
europeu disse que o episódio não
deve provocar uma crise nas rela-
ções entre EUA e UE: "Não dra-
matizemos. Gostaríamos de ter
sido avisados, lamentamos não
ser parte disso, mas não há moti-
vo para questionar nossa relação
com os EUA, que melhorou mui-
to recentemente".

REAÇÃO

INVERNO: Nublado com chuva de manhã. Aberturas de sol à
tarde e pancadas de chuva. Noite seca.

Manhã Tarde Noite
05:48 17:47
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Policiamento é
reforçado em
área disputada
por milícias 

O policiamento foi reforça-
do na zona oeste da cidade do
Rio, após uma noite de tiro-
teios e incêndios de vans de
transporte, ocasionados pela
disputa entre dois grupos de
milícias. A informação foi con-
firmada ontem pela assessoria
da Polícia Militar (PM), que
deslocou contingentes de vá-
rios batalhões para a região.  

Pelo menos sete vans foram
incendiadas entre a noite de
ontem e esta manhã nos bair-
ros de Campo Grande, Santa
Cruz e Paciência, áreas contro-
ladas por grupos milicianos,
que se dividiram recentemen-
te, após a morte do criminoso
Wellington da Silva Braga, co-
nhecido como Ecko, baleado
em confronto com a polícia,
em junho deste ano.

Por conta da violência na
região, empresas de transpor-
te coletivo tiraram os ônibus
de circulação, deixando a po-
pulação com poucas alterna-
tivas. O sistema de trens con-
tinua operando.

ZONA OESTE

Orani João Tempesta, O.Cist 
Arcebispo do Rio de Janeiro

Cardeal Tempesta

É o Senhor quem
nos sustenta

Estamos avançando no Tempo Comum e com
isso conhecemos um pouco mais a pessoa de

Jesus Cristo e o seu projeto salvífico para a hu-
manidade. O evangelista Marcos, no qual esta-
mos meditando e a quem conhecemos neste
ano litúrgico, é sempre questionador e nos colo-
ca algumas indagações para que possamos res-
ponder com a nossa própria experiencia de fé.
Vivemos neste final de semana o 25º Domingo
do tempo comum. A questão hoje é: quem é o
maior (Mc 9,30-37)?

Para antes reconhecermos o maior entre nós,
inicialmente, precisamos conhecer os justos,
aqueles que caminham na luz e na verdade da fé
e do evangelho. O justo incomoda os incrédulos,
os quais, por meio de caçoadas, procuram fazer
com que o justo desista de ser justo e viva como
eles. Na verdade, o injusto precisa se mostrar for-
te para que todos não percebam a sua infelicida-
de, o seu vazio interior. E isso acontece pelo fato
de ter ele escolhido viver com seus próprios re-
cursos, ignorando o amor de Deus e sua proteção.

Peçamos a Deus o discernimento e a sabedo-
ria para reconhecermos estes em nosso meio. É
somente o Senhor quem nos ampara e nos sus-
tenta. Vai dizer bem o salmo de hoje: é o Senhor
quem sustenta a minha vida. É Ele quem me dá
forças e me protege do egoísmo dos maus e dos
perversos. Mas, para isso, preciso andar em
seus caminhos e suplicar diariamente, a toda
hora, o seu perdão, a sua proteção. Quero sem-
pre bendizer ao Senhor da glória, e seu santo
nome, poder e bondade infinita, eu que o quero
anunciar ao mundo enquanto estiver lúcido.
(cfr. Sb 2, 12.17-20 e Sl 53).

Em tempos sombrios, em que a desesperança
e o medo nos assolam e nos desmotivam na fé,
precisamos ter atenção para que os sentimentos
trazidos pelo mundo não perturbem nosso cora-
ção. Quando deixamos coisas ruins adentrarem
nosso íntimo, não podemos mais transmitir paz
e amor aos que estão ao nosso lado. Como pode-
mos transmitir a paz de Cristo, se dentro de nós
há inveja e discriminação? Como podemos falar
do segundo mandamento – amar uns aos outros
– se não estamos sendo fraternos, se não acolhe-
mos os fracos, os desclassificados? Como pode-
mos dizer: o Senhor está no meio de nós, se não
admitimos aqueles que não são do nosso nível
no nosso meio?

A sabedoria que nos vem do alto precisa ser re-
fletida por nós aos nossos irmãos. E para que essa
sabedoria passe pela nossa pessoa, precisamos
estar puros, ser humildes e, acima de tudo, pacífi-
cos, como nos diz a oração da paz na missa: “Eu
vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz”.

Já paramos por estes tempos para nos pergun-
tar: por que existem as guerras, as brigas, as dis-
cussões e demais atritos e crimes entre nós? É
porque, na luta pela sobrevivência, somos escra-
vos da idolatria do poder, do conforto, do prazer,
e tudo isso gera todo tipo de competição. E mes-
mo que ganhemos a disputa pelo ‘osso’ que mais
cobiçamos, continuamos vazios, pois o muito
sem Deus é pouco. Enquanto isso, os humildes
que se contentam com o pouco que podem con-
seguir são muito mais felizes, pois o pouco com
Deus é muito (cfr. Tg 3, 16 – 4,3).

E quando estamos entorpecidos, dominados
pela ganância de querer sempre mais, de vencer
o outro, custe o que custar, de ser o maior, não
adianta nem rezar, pois no nosso pensamento
dominante não paira a humildade, e para que a
oração seja válida, precisamos nos reconhecer
pecadores, imperfeitos e, humildemente, admitir
que somos carentes do poder de Deus Pai, pois
somente Ele nos basta.

Nota
RÚSSIA E HONG KONG TÊM PRIMEIRAS
ELEIÇÕES APÓS CERCO À OPOSIÇÃO

Eleitores de toda a Rússia e de Hong Kong irão às
urnas neste fim de semana pela primeira vez desde
que Moscou e Pequim promoveram o
esmagamento da oposição nos respectivos
territórios. Será um teste para Vladimir Putin, um
presidente autocrático que precisa do apoio popular
para manter seu esquema de poder, e para Xi
Jinping, cada vez mais consolidado como o mais
poderoso líder da ditadura comunista desde Mao

Tsé-tung e Deng Xiaoping. Eles lideram países que
são considerados pelos Estados Unidos, a maior
potência do mundo, como rivais. O presidente Joe
Biden não economizou palavras: a ascendente
China é a grande rival estratégica americana, e os
russos seguem como um perigoso ator político e
militar. E tanto Putin quanto Xi foram desafiados
internamente nos últimos anos. Na Rússia, voltou a
ganhar tração o movimenato contrário ao Kremlin,
embora sem organização eleitoral ou partidária. Já
a China viu Hong Kong explodir como um caldeirão
pró-democracia em 2019.
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