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Toda Semana
nas Bancas

Joe Biden é eleito presidente dos EUA após vitória na Pensilvânia

“Sinto-me honrado pela confiança que o povo americano depositou em mim e na vice-presidente eleita, Kamala Harris. Diante de obstáculos sem precedentes,
um número recorde de americanos votou. Provando, mais uma vez, que a democracia bate fundo no coração da América...” Saiba mais na Página 06

Anvisa aprova spray nasal
para tratamento da depressão

De acordo com dados do Sistema Único de Saúde
(SUS), entre 2015 e 2018, houve aumento de 52% nos
atendimentos ambulatorial e de internação relacionados
à depressão no país, passando de 79.654 para 121.341
procedimentos. Na faixa etária de 15 a 29 anos, o
aumento foi de 115%, passando de 12.698 para 27.363
procedimentos. Saiba mais na página 07

Governador Witzel deixa o
Palácio Laranjeiras e volta
a  m o r a r  n o  G r a j a ú

“O governador afastado Wilson Witzel voltou a morar com a
família em sua casa, no Grajaú. Witzel informa que durante todo
o período em que ocupou o Palácio Laranjeiras, residência oficial
do governador do Rio de Janeiro, ele o fez seguindo orientações
da segurança, em razão do deslocamento, pela proximidade à
sede do Governo do Estado, o Palácio Guanabara. Mas jamais
deixou de, eventualmente, estar em sua casa, no Grajaú.” Saiba
mais na página 04
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Biden pode pressionar Brasil a adotar políticas mais
firmes para proteger a Amazônia, dizem especialistas

O presidente eleito dos
Estado Unidos, Joe Biden,
deverá fazer pressão
política no Brasil para que
medidas de preservação da
Amazônia, dos povos
indígenas e dos direitos
humanos sejam
implementadas no país,
afirmam analistas políticos
que conhecem o democrata
e a política norte-
americana.

“Com o Biden vai
haver conversas sobre
Amazônia e direitos
indígenas porque isso é
politicamente importante
para ele”, afirma o consultor
político e jornalista Thomas
Traumann.

A questão ambiental
no Brasil, os incêndios na
Amazônia, a devastação da
floresta e a proteção das
culturas indígenas são
temas importantes e estão
na agenda internacional,
segundo Roberto Abdenur,
membro do conselho
curador do Centro
Brasileiros de Relações
Internacionais (Cebri),
embaixador do Brasil nos
EUA de 2004 a 2006 e
diplomata durante 45 anos.

“Não foi gratuitamente
que Biden suscitou a
questão dos problemas
ambientais no Brasil, por
iniciativa própria. Sem ser
provocado, ele disse que
esperava reunir

internacionalmente um
fundo de US$ 20 bilhões
para ajudar o Brasil na
preservação, mas se o Brasil
não aceitasse, haveria
consequências. Isso é uma
ameaça”, afirma Abdenur.

O embate direto entre
Biden e o presidente Jair
Bolsonaro já começou,
segundo Abdenur:
“Bolsonaro reagiu às
manifestações do Biden de
forma agressiva, dizendo
que somos soberanos e não
estamos para ser
subornados, como se fosse
um suborno. Ele coloca a
coisa de uma forma
negativa, equivocada,
agressiva”.

Aproximação com a
América Latina

Porta-voz da
presidente Dilma Rousseff
durante parte do governo
dela, Thomas Traumann
conhece pessoalmente
Biden por um laço familiar:
um tio dele, o americano
Wesley Barthelmes, foi
chefe de gabinete de Biden.

Biden é o político de
grande projeção dos EUA
que compreende melhor o
Brasil, segundo Traumann.
O ex-vice-presidente dos
EUA foi do comitê de
política internacional do
Senado durante décadas.

Em um momento do
governo Obama, a secretária
de Estado, Hillary Clinton,

ficou responsável por tratar
de temas de Oriente Médio
e Europa, e Biden acabou se
aproximando dos governos
da América Latina.

Obama foi o presidente
norte-americano que
anunciou o início de uma
normalização das relações
com Cuba, no fim de 2014.
As negociações foram
secretas, intermediadas em
parte pelo Vaticano. Biden,
que é de origem católica (os
EUA são de maioria
protestante), foi quem
articulou com senadores e
deputados para que o acordo
fosse firmado, diz
Traumann.

Biden veio com
frequência ao Brasil. Ele
chegou até a ver o time dos
Estados Unidos jogar contra
Gana em Natal na Copa de
2014. Os americanos
ganharam a partida por 2 a
1.

O então vice-
presidente dos EUA se
aproximou da então
presidente brasileira, Dilma
Rousseff. De acordo com
Traumann, Biden era um dos
políticos estrangeiros com
quem Dilma tinha boas
relações. Ela ligava para
Biden para entender melhor
questões de conjuntura
internacional, como a
Primavera Árabe.

“No começo das
marchas de 2013, ele veio ao

Brasil. Pegou avião de
Washington, veio para cá e
conversou durante duas
horas, isolado. Não foi
oficial, só estavam ela
[Dilma] e o embaixador”,
conta Traumann.

Em um jantar com
correspondentes estrangeiros
em 2014, Dilma chegou a
afirmar que Biden é “um
sedutor”.

Em diálogos, ele
prestava atenção às questões
que os dirigentes brasileiros
levantavam e,
posteriormente, dava uma
resposta.

Jantar com Temer
Biden teve pelo menos

uma reunião com o ex-
presidente Michel Temer em
Washington. Sergio Amaral
era o embaixador do Brasil
nos Estados Unidos e esteve
presente.

“Ele tinha uma visão
muito positiva da América
Latina e disse que nós não
podemos deixar de
aproveitar uma chance
histórica, em que a grande
maioria dos países do
continente são democracias,
tinham feito importantes
reformas econômicas e
estavam preparados para
voltar a crescer mais”,
afirma Amaral, que hoje é
membro do conselho
curador do Cebri.

O democrata é uma
pessoa ”extremamente
atenciosa e reflexiva”, diz
Amaral.

Demandas internas
A ala mais à esquerda

do Partido Democrata vai
pressionar o governo de
Biden a exigir mais medidas
de proteção da Amazônia,
afirma Amaral.

“Ele vai enfrentar
pressões de movimentos
ambientalistas, de
movimentos mais
comprometidos com as
questões políticas mais
progressistas, e não ter a
convergência que existe
hoje com o Brasil.”

Além disso, há as
questões econômicas e
geopolíticas. O Brasil e os
EUA são concorrentes em
alguns mercados,
especialmente o agrícola, e
parceiros comerciais em
outros.

“Deve haver uma
disputa por influência com
a China por mercado em
pontos como o 5G, que é
simbólico”, afirma
Traumann.

Fonte: G1
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UZADA

Após duas goleadas, Flamengo demite técnico Domènec Torrent

O técnico
catalão Domènec
Torrent não é
mais técnico do
Flamengo. O
anúncio oficial
foi feito pelo
clube carioca na
tarde desta
segunda-feira
(9), um dia após
o time levar
goleada de 4 a 0
do Atlético
Mineiro e
d e s p e r d i ç a r
mais uma
chance de
chegar à
liderança da
Série A do
C a m p e o n a t o
Brasileiro.  Essa
f o i
a segunda goleada
consecutiva do

time na
competição. Na
rodada passada,
o algoz foi o São
Paulo, em
pleno Maracanã.
Na ocasião, o
placar foi 4 a 1 a
favor dos
paulistas.  

T o r r e n t

chegou no clube
no fim de
j u l h o  p a r a
substituir o
português Jorge
J e s u s .
Comandou a
equipe em 26
jogos, com 15
vitórias, cinco
empates e seis

derrotas, o
e q u i v a l e n t e
a 63,8% de
aproveitamento.
Foram 42 gols
marcados e 36
sofridos. Até a
definição do
substituto, a
equipe será
c o m a n d a d a

interinamente
por Maurício
Souza, da
equipe sub-20.

Na tabela de
classificação do
Brasileirão, o
Flamengo é o
atual terceiro
colocado. Tem
35 pontos, um a

menos que o
l í d e r
Internacional.
Na quarta-feira
(11) ,o Rubro-
Negro encara o
São Paulo, às
21h30 (horário
de Brasília), no
Maracanã, no
primeiro jogo
das quartas de
final da Copa do
Brasil. No final
do mês, o time
carioca visita o
R a c i n g
(Argentina) no
jogo de ida
das oitavas de
final da
Libertadores.

Fonte: Agência Brasil
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Witzel deixa o Palácio Laranjeiras e volta a morar no Grajaú

Wilson Witzel
(PSC),  governador
afastado do Rio de
Janeiro, voltou a morar
com a família em sua
casa no Grajaú, na
Zona Norte do Rio. Ele
deixou o Palácio
Laranjeiras, residência
oficial do governador
do RJ. A mudança
começou no domingo
(8) e terminou nesta
segunda-feira (9).

Na quinta-feira (5),
o Tribunal Especial
Misto decidiu por
u n a n i m i d a d e  d a r
prosseguimento ao
processo de
impeachment de Witzel (PSC).
O afastamento foi
determinado em razão
de suspeita de

irregularidades e
desvios na área da
saúde. Ele negas as
acusações.

O tribunal também
havia decidido que ele
teria que deixar o
Palácio Laranjeiras,
além de ter uma redução
em seu salário.

Na sessão desta
quinta, todos os
componentes do
tribunal também
votaram para que o
salário do governador
afastado seja reduzido
em 1/3. Ele recebeu, em
o u t u b r o ,  R $
14.621,33 – a previsão é
que a remuneração
líquida caia para R$ 9,7
mil.

Em nota divulgada

nesta segunda-feira (9),
Witzel diz que durante
todo o período em que
ocupou o Palácio
Laranjeiras, “o fez
seguindo orientações da
segurança, em razão do
deslocamento, pela
proximidade à sede do
Governo do Estado, o
Palácio Guanabara.
Mas jamais deixou de,
eventualmente, estar em
sua casa, no Grajaú”.

Durante a
campanha em 2016,
Witzel disse que não
sairia do Grajaú para
morar no Palácio.

Confira abaixo a
íntegra da nota:

“O governador
afastado Wilson Witzel
voltou a morar com a

família em sua casa, no
Grajaú. Witzel informa
que durante todo o
período em que ocupou
o Palácio Laranjeiras,
residência oficial do
governador do Rio de
Janeiro, ele o fez
seguindo orientações
da segurança, em razão
do deslocamento, pela
proximidade à sede do
Governo do Estado, o
Palácio Guanabara.
Mas jamais deixou de,
eventualmente, estar em
sua casa, no Grajaú.

Durante o processo
de impeachment, cuja
admissão é tão somente
para avaliar a
veracidade dos fatos,
foi incluída pelo relator,
deputado do PT, a
desocupação do
Laranjeiras, de forma
ilegal, o que gera a
preocupação de que
decisões do Tribunal
Misto, que deve se
submeter às regras
processuais e
constitucionais, sejam
tomadas sem amparo
legal contra um
g o v e r n a n t e
d e m o c r a t i c a m e n t e
eleito. O relator
prometeu um

julgamento imparcial e
técnico, mas incluiu de
última hora a
d e s o c u p a ç ã o ,
impedindo a defesa de
Witzel de atuar. O
governador lembra que
nem no processo da ex-
presidente Dilma tal
solicitação absurda foi
feita.

O Tribunal Misto
não está acima da
jurisdição dos
Tribunais Superiores. O
governador e sua
família sempre
preferiram residir em
seu imóvel familiar.
Apesar da ordem ilegal
o Laranjeiras não será
mais utilizado durante o
afastamento de suas
funções.”

Próximos passos
Veja, abaixo, os

próximos passos do
processo de
i m p e a c h m e n t  d e
Witzel:

· A decisão de
prosseguimento do
impeachment deve ser
publicada em até 10
dias.

· Witzel tem mais
20 dias para se defender.

· Quando a defesa
for entregue, o

presidente convoca
sessões para ouvir
testemunhas.

· Acusação e
defesa podem fazer
perguntas.

· Ao fim, acusação
tem até 10 dias para
apresentar alegações
finais.

· Defesa também
tem 10 dias para
apresentar alegações
finais.

· Julgamento final
é marcado.

· Caso 7 ou mais
integrantes votem a
favor do impeachment,
Witzel é destituído do
cargo e perde os direitos
políticos.

· Em caso de
impeachment, tribunal
misto decide por quanto
tempo vale a perda de
direitos políticos.

· Caso o resultado
seja contrário ao
impeachment, Witzel
reassume o cargo
(desde que já tenham
acabado os 180 dias de
a f a s t a m e n t o
determinados pelo
Superior Tribunal de
Justiça).

Fonte: G1
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ÁRIES
A semana começa com uma boa nota para a maioria de vocês e você terá sucesso em todos os

seus empreendimentos. As coisas correrão de acordo com seus planos e você terá o apoio de seus
entes queridos. Você lida com atribuições de trabalho desafiadoras com muita facilidade. No plano
pessoal, você pode pensar em renovar uma antiga amizade com alguém com quem você não tinha
contato há muito tempo.

LEÃO

Esta semana, antes de tomar qualquer decisão, consulte sua família, especialmente os mais
velhos, pois alguém em seu círculo de negócios pode deliberadamente dar conselhos ruins. Além
disso, você deve ter cuidado com a chantagem emocional de qualquer pessoa fora de sua família.
Esteja alerta esta semana porque se as pessoas decidirem se aproveitar de você, o farão de forma
sutil.

GÊMEOS
Esta semana você pode esperar algumas mudanças importantes em sua vida. Isso lhe trará

benefícios e muito pelo que esperar. Você pode ser chamado para tomar uma decisão importante;
pode estar relacionado ao trabalho ou a qualquer coisa significativa. Também há uma indicação de
despesas adicionais para você, portanto, você deve gastar com cuidado. Muito provavelmente,
seria na reforma da casa e dos móveis. Alguns de vocês podem estar incomodados com a saúde de
seus pais. Faça o que fizer, é recomendável pensar antes de pular em algo.

A semana que se segue é indicada para ser um bom momento para resolver problemas
familiares. Alguns membros de sua família podem precisar de sua ajuda, portanto, esteja preparado
para dedicar muito tempo e atenção a eles. Este é também um excelente momento para você no
que diz respeito ao trabalho, pois seu empregador percebe seu trabalho árduo e eficiente e o elogia
e reconhece.

VIRGEM
A semana que se segue é indicada para trazer muitas mudanças que serão boas para sua

carreira. Você ficará surpreso ao ver um desenvolvimento positivo em um projeto no qual não
estava muito confiante. Problemas pessoais, entretanto, podem tornar as coisas um pouco difíceis
para você. Você se sentirá muito melhor se não deixar que esses problemas o afetem. O tempo
gasto com amigos próximos será bastante divertido.

LIBRA
Esta é uma semana muito positiva para você em todas as áreas de sua vida. Os problemas que

o perseguiram nas últimas semanas serão resolvidos. Você verá um aumento notável em suas
finanças neste momento, principalmente devido a investimentos inteligentes que fez no passado.
Você será muito generoso/a com seus familiares e os ajudará de todas as maneiras possíveis.

ESCORPIÃO

AQUÁRIO

CAPRICÓRNIO

SARGITÁRIO

Esta semana, não entre em discussões desnecessárias ou evitáveis, pois podem causar algum
estresse. Não tenha medo de trabalhar muito duro, pois isso o ajudará a subir na escada profissional.
Além disso, o relacionamento com um amigo de longa data pode se transformar em algo especial.
Suas chances de ser ouvido, de receber suporte e empréstimos e de garantir uma excelente
oportunidade aumentam durante esse tempo.

Esta semana você pode ser puxado em diferentes direções. Você pode se sentir um pouco
desconfortável emocionalmente quando tiver um leve mal-entendido com alguém de quem você
realmente gosta. Seus entes queridos virão em seu auxílio sempre que você precisar, então não se
preocupe. Desenvolver uma atitude séria em relação à vida o ajuda imensamente no trabalho. As
coisas vão ficar muito melhores quando você mudar sua atitude em relação à vida.

Esta semana você busca o sucesso e atinge alguns de seus objetivos com muito trabalho. Isso
o/a incita a dar alguns passos em direção ao seu objetivo antes do prazo final. No entanto, alguns
de vocês podem ter que enfrentar um ligeiro problema financeiro devido à chegada de um convidado
inesperado, o que pode prejudicar seu projeto. Se necessário, peça ajuda de seus amigos.

Seu relacionamento com um amigo próximo será nutrido esta semana. Você vai gostar de
passar tempo um com o outro e isso é devido ao grande nível de compreensão entre vocês dois/
duas. Mantenha esse vínculo forte e espere bons momentos. Não seria uma má ideia ir jogar jogos
de que ambos gostem ou ir às compras juntos!

PEIXES
Esta semana você desfrutará de paz de espírito após a agitada agenda da semana passada

enquanto passa bons momentos com sua família. Você também pode se encontrar com seus amigos
depois de um longo tempo, o que o deixará feliz e animado. Vocês vão perceber o quanto gostam
da companhia um do outro e isso certamente levará a relações cada vez melhores entre todos
vocês.

CÂNCER
Esta semana você permanecerá afetuoso/a, atencioso/a e emocional durante toda a semana. A

inclinação para a espiritualidade será forte durante este período. A maioria das pessoas notará uma
melhora geral na qualidade de suas vidas. Na frente de carreira, não haverá grandes problemas. E
você terá muito tempo para seus familiares.

Fonte: https://horoscopododia.site/

PERÍODO DE ABRANGÊNCIA DE 09 A 15 DE NOVEMBRO

TOURO
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Joe Biden é eleito presidente dos EUA após vitória na Pensilvânia

Joe Biden foi eleito neste
sábado (7) o 46º presidente dos
Estados Unidos. A vitória foi
anunciada após projeções de
institutos e meios de comunicação
indicarem a vitória do democrata
na Pensilvânia.

Com isso, Biden
ultrapassou os 270 delegados no
colégio eleitoral. O
presidente Donald Trump,
derrotado, não reconheceu o
resultado e disse que vai recorrer
à Justiça.

Sem apresentar provas,
Trump reclama de uma suposta
fraude na apuração de alguns
estados em que perdeu. Até agora,
nenhuma autoridade reportou
qualquer irregularidade na
contagem dos votos.

Biden primeiro se
manifestou em uma rede social e
divulgou um comunicado no qual
agradeceu aos eleitores e disse que
será presidente de todos os
americanos.

“Sinto-me honrado pela
confiança que o povo americano
depositou em mim e na vice-
presidente eleita, Kamala Harris.
Diante de obstáculos sem
precedentes, um número recorde
de americanos votou. Provando,
mais uma vez, que a democracia
bate fundo no coração da América.
Com o fim da campanha, é hora
de colocar a raiva e a retórica dura
para trás e nos unirmos como uma
nação. É hora de a América se unir.
E se fortalecer. Somos os Estados
Unidos da América. E não há nada
que não possamos fazer, se
fizermos juntos”, disse o
presidente eleito em uma nota.

À noite, Biden fez o
discurso da vitória em
Wilmington, cidade no estado de
Delaware, e voltou a pregar
pacificação entre os americanos.

“Prometo ser um presidente
que não quer dividir, mas unificar.
Alguém que não vê os estados
vermelho e azul, e sim os Estados
Unidos. E que trabalhará com todo
o coração para conquistar a

confiança de todo o povo.”
Votação popular e colégio

eleitoral
Até a noite deste sábado (7),

Biden somava 290 delegados no
colégio eleitoral, contra 214 de
Trump. Veja o mapa da apuração.

Se vencer na Geórgia, onde
lidera, chega a 306 e iguala o
número que Trump conquistou em
2016 ao derrotar Hillary Clinton.

A projeção do resultado feita
por estatísticos a serviço de
institutos e meios de comunicação
não é oficial, mas historicamente
aceita pela sociedade americana
em eleições presidenciais. Entenda
como funciona.

Os Estados Unidos não têm
um tribunal eleitoral de âmbito
nacional, como o Brasil, e a
apuração é de responsabilidade de
cada estado. A contagem demora
semanas, e a projeção permite
saber com antecedência quem será
o vencedor.

Biden conquistou também
mais votos diretos do que Trump.
Não só isso. Ele se tornou o
candidato a presidente mais votado
da história do país, com mais de 75
milhões de votos. Trump recebeu
mais de 70 milhões de votos.

É a eleição com a maior
participação já registrada.

Veja, no vídeo abaixo, como
vitórias em estados decisivos
levaram Biden à Casa Branca.

O peso da Pensilvânia
A Pensilvânia é o terceiro

estado do chamado Cinturão de
Ferrugem em que o presidente
Trump venceu em 2016, mas que
virou para Biden em 2020, junto
com Michigan e Wisconsin.

Tanto Trump quanto Biden
fizeram muitas visitas à
Pensilvânia durante a campanha. O
republicano visitou o estado 13
vezes, enquanto Biden fez 16
viagens para lá. Ambos estiveram
no estado na véspera da eleição.

Desde 2008, todos os
candidatos presidenciais que
ganharam na
Pensilvânia conquistaram a

presidência.
Medidas judiciais
O presidente Donald

Trump alega que a votação está
sendo roubada e promete ações na
Justiça. Logo após a declaração de
Biden como vencedor na imprensa
americana, sua campanha soltou
nota dizendo que a eleição não
acabou.

“Todos nós sabemos por que
Joe Biden está se apressando em
fingir que é o vencedor e por que
seus aliados da mídia estão se
esforçando tanto para ajudá-lo: eles
não querem que a verdade seja
exposta. O simples fato é que esta
eleição está longe de terminar”,
afirmou Trump.

Pouco depois, advogados de
Trump disseram a jornalistas que
houve fraude eleitoral e que
medidas legais, como recursos
pedindo a recontagem dos votos,
serão apresentados à Justiça a
partir de segunda-feira (9).

A campanha republicana
pediu recontagem em Wisconsin e
tentou suspender a apuração na
Pensilvânia, na Geórgia e em
Michigan. Nesses dois últimos,
porém, a Justiça já derrubou os
pedidos de Trump.

Também pediu interferência
em um caso pendente na Suprema
Corte dos EUA sobre a
Pensilvânia, um estado importante
da disputa que ainda está contando
centenas de milhares de cédulas

enviadas pelo correio. O
republicano tenta impedir que o
estado conte votos que cheguem
depois da eleição.

Trump está tentando evitar
se tornar o primeiro presidente em
exercício dos EUA a perder uma
candidatura à reeleição desde
George H.W. Bush, em 1992.

Biden
A vitória de Biden marca o

retorno de um democrata à Casa
Branca após a saída de Barack
Obama, que governou o país entre
2009 e 2017. Biden foi seu vice-
presidente.

Casado com Jill Biden, Joe
Biden nasceu em 1942 na
Pensilvânia, em uma família
católica. O democrata se
notabilizou na política em 1972,
quando, aos 29 anos, se elegeu para
o Senado pelo estado de Delaware
e se tornou uma das pessoas mais
jovens a assumir o cargo na história
dos Estados Unidos.

A apuração dos votos deste
ano começou dramática para o
democrata, que perdeu a Flórida
(contrariando a média das
pesquisas) e começou atrás na
Geórgia e na Carolina do Norte —
estados onde Biden pretendia virar
a vantagem obtida por Trump
quatro anos atrás.

Mas outras vitórias em
estados-chave determinaram a
vitória de Biden segundo as
projeções, ainda que somente após

quatro dias. Uma das razões foi a
previsível demora na contagem
dos votos que chegaram por
correio.

Mais de 100 milhões de
eleitores americanos votaram antes
do dia oficial das eleições. Isso
representa quase 73% do total de
pessoas que foram às urnas em
2016. Desses, mais de 64,5
milhões das cédulas foram
enviadas pelo correio.

O voto antecipado foi
motivado, entre outras razões, por
receio de aglomerações na
pandemia. E a maioria desses
eleitores votou em Biden, já
apontavam projeções feitas antes
mesmo do dia da eleição.

A pandemia, inclusive, fez
Biden evitar comícios com
grandes aglomerações ao longo da
campanha. O democrata preferiu
fazer reuniões com poucas pessoas
— ou, já na reta final, atos
políticos com carros.

Temas da campanha e
propostas de Biden

· Coronavírus: Biden tem
como propostas aumentar o
número de testes e torná-los mais
acessíveis caso seja eleito. Ele
ainda estuda um projeto de lei que
obrigaria as pessoas a usar
máscaras. Além disso, ele planeja
mobilizar 100 mil pessoas para
uma espécie de exército de
servidores que terão como função
rastrear o vírus e a epidemia.

· Acesso à saúde: o
democrata propõe criar uma
empresa estatal que vai oferecer
planos de saúde mais acessíveis.
A ideia é que, dessa forma, os
preços vão baixar. Ele também
pretende ter uma política de preços
para os remédios.

· Tributos: Biden afirmou
que pretende aumentar a alíquota
de impostos entre as pessoas de
maior renda dos EUA, mas ele
prometeu não levantar a taxa para
90% dos contribuintes.

· Proteção ambiental: a
proposta de Biden é começar um
movimento para diminuir as

emissões e chegar a 2050 como um
país neutro. Ele também pretende
voltar ao Acordo de Paris. Trump
saiu do acordo e acabou com mais
de 100 regras para preservar o
ambiente eu seu mandato. Ele
afirmou que não pretende fazer
uma transição de combustíveis
fósseis para renováveis.

Relembre a campanha de
Biden

No início deste ano, o
Partido Democrata fez suas
prévias para escolher quem iria ser
o adversário de Trump.

Biden começou mal e ficou
em quarto na primeira rodada das
prévias e sem nenhum delegado na
segunda. Mas conseguiu reverter
os resultados na Carolina do Sul.

Com o apoio do deputado
Jim Clyburn, o democrata mais
poderoso do estado, Biden venceu
as primeiras primárias
presidenciais de sua vida ao
conquistar 48% dos votos. Depois,
levou todos os estados nas
primárias, exceto oito.

Dias antes da convenção
nacional de seu partido, Biden
escolheu a senadora Kamala
Harris, da Califórnia, como vice.

Na convenção, Biden
participou por transmissão — uma
enorme mudança motivada pela
pandemia em relação a outros
anos, em que os comícios reuniam
milhares dentro de ginásios
esportivos.

O democrata ainda se
encontrou com Trump em dois
debates. Entre um e outro,
participou de um programa com
eleitores.

A campanha contou na reta
final com o reforço de Barack
Obama, que fez comícios para
poucas pessoas — a maioria deles
em carros — e se encontrou
presencialmente com Biden para
atos no fim de semana antes da
eleição.

Fonte: G1
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Anvisa aprova spray nasal
para tratamento da depressão

A Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa)
aprovou o uso no
Brasil do
primeiro spray nasal
para o tratamento de
casos graves de
pacientes com
depressão.

Segundo a
fabricante da droga, a
escetamina intranasal é
indicada para a
depressão resistente ao
tratamento (DRT) e
para a rápida redução
dos sintomas
depressivos em
pessoas adultas com
c o m p o r t a m e n t o
suicida agudo. 

“O medicamento

tem demonstrado
rápido início de ação
com perfil risco
benefício favorável e
tolerabilidade do
paciente ao tratamento.
Os resultados de dois
ensaios clínicos
idênticos de Fase 3
demonstraram que a
escetamina em
conjunto com a terapia
padrão reduziu os
sintomas depressivos
em até 24 horas após a
primeira dose”,
destacou, em
comunicado, a Janssen-
Cilag Farmacêutica,
fabricante da droga.

A escetamina
intranasal deverá ser
administrada somente

em hospitais e clínicas
autorizadas, sob
supervisão de um
profissional de saúde. 

De acordo com
dados do Sistema
Único de Saúde (SUS),
entre 2015 e 2018,
houve aumento de 52%
nos atendimentos
ambulatorial e de
i n t e r n a ç ã o
relacionados à
depressão no país,
passando de 79.654
para 121.341
procedimentos. Na
faixa etária de 15 a 29
anos, o aumento foi de
115%, passando de
12.698 para 27.363
procedimentos.

Fonte: Agência Brasil
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Tribunal Superior Eleitoral exige que eleitor use máscara
para votação no próximo domingo 15 de Novembro

O presidente
do Tribunal
Superior Eleitoral
(TSE), ministro
Luís Roberto
B a r r o s o ,
reafirmou hoje
(9) que os
eleitores só
poderão entrar
nas seções
eleitorais para
votar se estiverem
usando máscaras.
As eleições
municipais serão
realizadas no
próximo domingo
(15) em todo país,
exceto no Distrito
Federal. Serão
eleitos prefeitos,
vice-prefeitos e
vereadores.

Em setembro,
o TSE elaborou
um protocolo
sanitário para

garantir que os
eleitores possam
votar com
segurança em
meio à pandemia
da covid-19. 

Pelas regras,
os eleitores só
poderão para
entrar nos locais
de votação se
estiverem usando
máscaras faciais e
d e v e r ã o
higienizar as
mãos com álcool
em gel antes e
depois de votar. A
distância de 1
metro entre
eleitores e demais
pessoas presentes
às seções também
deverá ser
mantida. O
TSE recomenda
ainda que o
eleitor leve sua

própria caneta
para assinar o
caderno de
votação.

N o
entendimento de
Barroso, o uso de
máscara “não é
questão de livre
arbítrio”. “Todo
eleitor deve levar
sua própria
máscara, sair de
casa com sua
máscara. Esta não
é uma ordem do
TSE, mas é uma
orientação de
quase todos os
m u n i c í p i o s
brasileiros. Esta é
a regra no mundo
inteiro. No
mundo civilizado
inteiro, as pessoas
estão usando
máscaras quando
vão a um local

público. Portanto,
estamos apenas
s e g u i d o
recomendação
médica e o senso
comum. Se
estiver sem
máscara, não
vota”, afirmou o
ministro.

Segundo o
presidente do
TSE, as regras do
p r o t o c o l o
sanitário serão

fiscalizadas pelo
mesário que
estiver na função
de chefe da seção
eleitoral. “Em
rigor, nem vai
entrar ninguém no
local de votação
sem a máscara e
não vai
permanecer sem
observar o
distanciamento
social. Se for
necessário, ele

[mesário] pode
chamar a polícia,
mas essa haverá
de ser uma
s i t u a ç ã o
p u r a m e n t e
residual. No
m u n d o
civilizado, as
pessoas cumprem
as regras e
respeitam as
outras”, disse
Barroso.

Fonte: Agência Brasil


