
O jornalista ganhador do Prêmio Pu-
litzer Glenn Greenwald, 53, anunciou 
nesta quinta-feira sua saída do The 
Intercept, após o site americano se 
recusar a publicar um artigo escrito 
por ele com críticas ao candidato de-
mocrata à presidência americana, Joe 
Biden.

Greenwald, conhecido por ter 
sido um dos primeiros jornalistas 
a reportar os documentos vaza-
dos por Edward Snowden sobre a 
Agência de Segurança Nacional 
americana (NSA), em 2013, infor-
mou que está deixando o site, que 
fundou no ano seguinte com dois 
colegas.

“Os editores do ‘Intercept’, violan-
do meu direito contratual de liberdade 
editorial, censuraram um artigo que 
escrevi esta semana, recusando-se a 
publicá-lo a não ser que eu removes-
se todos os trechos com críticas ao 
candidato democrata à presidência, 
Joe Biden”, relatou Greenwald em 
seu blog.

Segundo Greenwald, o artigo se 
referia a depoimentos e e-mails reve-
lados recentemente e que envolvem 
a conduta de Hunter Biden, filho do 
candidato democrata, acusado de ter 
monetizado o acesso a seu pai.

Para aqueles que vivem no Bra-
sil, este episódio ilustra “o vírus que 
infectou quase todos os veículos de 
comunicação e instituições acadêmi-
cas de centro-esquerda”, declarou o 
jornalista. “As mesmas tendências à 
repressão, censura e homegeneidade 
ideológica que atingem a imprensa 
nacional em geral chegaram ao veí-
culo que fundei, como colofão, com a 
censura a um de meus artigos”, criti-
cou Greenwald.

Os e-mails que envolviam Hunter 
Biden foram publicados em um artigo 
do “New York Post” cuja divulgação 
no Twitter foi restringida pela rede 
social. Os diretores da plataforma 
alegaram que o artigo violava várias 
de suas regras. O Facebook também 
bloqueou os links para o texto.

Os principais veículos de comu-
nicação foram criticados por con-
servadores por suas reportagens 
escassas sobre esses e-mails, entre-
gues ao New York Post por Rudy 
Giuliani, advogado de Trump. Para 
Greenwald, o jornalismo de hoje 
está “em crise, paralisado” pelo que 
vê como domínio de uma corrente 
de pensamento que enfraquece a li-
berdade de expressão e o direito de 
resposta.

A equipe editorial do Intercept afir-
mou que a edição do artigo tinha a in-
tenção de garantir que o mesmo fosse 
“justo e preciso”, por considerar o 
texto tentava “reciclar as afirmações 
questionáveis da equipe de campanha 
de Trump e transformá-las em jor-
nalismo. Foi Glenn que perdeu suas 
raízes jornalísticas.” 

O Intercept foi criado por Gre-
enwald e pelo grupo First Look 
Media, do multimilionário franco-
-americano Pierre Omidyar, fundador 
do eBay.

Um juiz emitiu prisão preventiva 
contra o jornalista Roland Carreño, 
coordenador operacional do partido 
político do líder oposicionista Juan 
Guaidó, acusado de “financiar o 
terrorismo”, “conspiração” e “tráfi-
co ilícito de armas de guerra”, in-

A Nasa anunciou nesta sexta-feira 
(29) que sua sonda espacial, Osiris-
-Rex, conseguiu armazenar em uma 
cápsula hermética pedra e poeira do 
asteroide Bennu, coletadas na semana 
passada, depois que uma falha pôs a 
missão em risco.

“Terminamos esta operação com su-
cesso”, disse Rich Burns, diretor deste 
projeto na Nasa. Uma falha no fecha-
mento do compartimento de coleta de 
amostras chegou a ameaçar a missão.

O braço coletor da sonda havia 
recolhido grande volume de poeira 

formou a Justiça nesta quinta-feira 
(29).

Uma nota do Supremo Tribunal de 
Justiça (TSJ) acusa Carreño, preso na 
segunda-feira passada, de ter atuado 
como “operador financeiro para re-
alizar planos conspiratórios e terro-

e fragmentos rochosos durante um 
contato de poucos segundos com o 
cometa Bennu, na semana passada. 
Dias depois, descobriu-se que os 
fragmentos estavam escapando no 
espaço, pondo em risco a missão, 
lançada em 2016.

Em um procedimento de emergên-
cia, o braço mecânico transferiu na 
terça-feira sua carga em uma opera-
ção lenta, com 36 horas de duração, 
à cápsula fixada no centro da son-
da, e a tampa da cápsula foi fecha-
da com sucesso, segundo imagens 

O Peru lançou um alerta epidemioló-
gico nacional nesta quarta-feira (28), 
com inspeções porta a porta, após 
detectar em Lima o primeiro caso 
de difteria em 20 anos, em meio aos 
esforços para conter o novo corona-
vírus.

“O Hospital 2 de Mayo [de Lima] 
identificou e notificou imediatamen-
te o caso à Epidemiologia”, disse o 
vice-ministro da Saúde, Luis Suárez, 
durante coletiva de imprensa.

A doente é uma menina de cinco 
anos da região central de Lima. Na 
vizinhança, as autoridades sanitá-
rias, acompanhadas de patrulhas mi-
litares, começaram a fazer controles 
preventivos casa por casa para detec-
tar outros possíveis casos e vacinar 
os moradores, tanto adultos quanto 
crianças.

“Foram mobilizadas 50 brigadas, 
compostas de um médico e uma en-
fermeira, para saber se há algum ou-
tro suspeito ou pessoa que possa ter 
a doença”, disse à AFP o diretor das 
redes de Saúde de Lima Centro, Al-
fredo Centurión.

“Como segundo objetivo, as pes-
soas estão sendo vacinadas, sobre-
tudo as crianças que não tiverem o 
calendário de vacinação atualizado. 
Estamos vacinando um setor de 130 
quarteirões circundantes à residência 
da menina”, acrescentou.

A menina mora com a família em 
La Victoria, um distrito populoso 
com muitas indústrias, comércios, e 
200.000 habitantes, perto do centro 
histórico da capital peruana. Ali fica 
Gamarra, um conhecido empório têx-
til do Peru.

“Estamos em alerta para estender 
a vacinação aonde for necessário se 
aparecerem outros casos similares”, 
disse Centurión.

A menina, que foi hospitalizada, 
mas se encontra estável, pertence a 
uma família da Amazônia, radicada 
em Lima há um ano.

Ela tinha sido vacinada contra a 
difteria ao nascer, mas não recebeu 
as doses de reforço. Portanto, “é 
uma menina não vacinada”, disse o 
vice-ministro.

ristas” contra o governo de Nicolás 
Maduro. 

Carreño, um conhecido ex-apre-
sentador de televisão, foi levado a um 
tribunal com jurisdição sobre casos 
de terrorismo na noite de quarta-feira. 
A audiência durou até o amanhecer. 

de alta qualidade transmitidas pela 
Osiris-Rex. 

A essa distância, cada etapa da 
operação levou duas horas, segundo 
Sandra Freund, da Lockheed Martin, 
pois cada mensagem demorava 18,5 
minutos a chegar à Terra e a equipe 
queria verificar o resultado de cada 
ação antes de enviar a ordem da se-
guinte.

A Osiris-Rex se afastará de Bennu 
em março de 2021 e a previsão é que 
pouse em 24 de setembro de 2023 no 
deserto de Utah, nos Estados Unidos.
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Milhares de macacos mantêm Shi-
mla, a antiga capital de verão da era 
colonial britânica no norte da Índia, 
sob forte ataque, com avanços contra 
moradores e visitantes...          P.2

A Petrobras anunciou nesta quarta-
-feira (28) uma redução das perdas no 
terceiro trimestre de 2020, registran-
do seu terceiro resultado negativo se-
guido, resultante da crise...            P.3

O atacante Neymar, que deixou a par-
tida contra o Basaksehir (2-0) pela 
Liga dos Campeões por conta de uma 
lesão no músculo adutor da perna es-
querda, vai desfalcar o PSG...             P.5

Glenn Greenwald deixa o Intercept e alega censura em artigo sobre Biden
O Intercept foi criado por Greenwald e pelo grupo First Look Media
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que tomar várias injeções de vacina 
contra raiva. 

“As pessoas estão com muito 
medo e não sabem o que fazer”, dis-
se Kuldeep Chand Sood, um ex-juiz 
aposentado da Suprema Corte, mos-
trando o buraco que uma mordida de 
macaco deixou em sua perna quando 
se sentou em seu terraço. 

“Eu estava lendo quando um grande 
macaco de repente me atacou”, disse . 

Em seu bairro Sanjauli, muitas ca-
sas protegem seus terraços e janelas 
gradeadas. Os macacos não hesitam 
em esvaziar as geladeiras.

Milhares de macacos mantêm Shi-
mla, a antiga capital de verão da era 
colonial britânica no norte da Índia, 
sob forte ataque, com avanços con-
tra moradores e visitantes, às vezes 
ferindo-os gravemente. 

Durante o rígido confinamento na-
cional que durou de março a junho, a 
maioria dos macacos deixou essa fa-
mosa estação de montanha com refi-
nados edifícios vitorianos no sopé do 
Himalaia para ir em busca de comida 
nas áreas rurais circundantes. 

Mas depois que as restrições dimi-
nuíram, eles voltaram. Quase 50 gru-
pos de macacos famintos voltaram a 
atacar, roubando sacos de comida e 
mordendo os transeuntes. 

Shimla, uma cidade de 160 mil 
habitantes e capital do estado de Hi-
machal Pradesh, atrai turistas, prin-
cipalmente no verão para fugir do 
calor, mas também macacos que se 
deliciam com os resíduos deixados 
pelos hambúrgueres ou pizzas. 

Nand Lal, 46 anos, mostra os fe-
rimentos causados por macacos no 
meio da rua. “Eu estava passando por 
um grupo de macacos quando o ma-
cho dominante me atacou de repente 
e três outros se juntaram a ele”.

Mordida nas costas 
“Felizmente, peguei um pedaço 

de pau e consegui afastá-los. Tenho 
hematomas na cabeça e no rosto. Fi-
quei sangrando por uma mordida nas 
costas”, conta, lembrando que teve 

A China representa “a ameaça mais 
grave” à liberdade religiosa, declarou 
nesta quinta-feira (29) em Jacarta o 
secretário de Estado americano Mike 
Pompeo, atacando Pequim novamen-
te durante sua viagem asiática.

Pompeo reitera suas críticas à China 
desde o início de sua visita na segun-
da-feira na Índia, que seguiu para o 
Sri Lanka, Maldivas e Indonésia e que 
irá para o Vietnã na sexta. Em Jacarta, 
Pompeo atacou o tratamento à minoria 
muçulmana uigur por parte de Pequim.

No dia anterior no Sri Lanka, forte-
mente endividado com a China, Pompeo 
denunciou o comportamento “predató-
rio” do Partido Comunista chinês e aler-
tou as Maldivas contra a “atitude ame-
açadora e sem fé nem lei” de Pequim.

“A ameaça mais grave para o futu-
ro da liberdade religiosa é a guerra do 

Uma mulher negra, Juanita Holmes, 
foi promovida nesta quinta-feira (29) 
a um cargo-chave na NYPD, o que 
pode ajudar a restaurar a confiança 
em uma instituição alvo de críticas 
por parte do movimento Black Lives 
Matter. 

O prefeito democrata de Nova 
York, Bill de Blasio, nomeou Holmes 
como chefe da patrulha, colocando-a 
no comando de todas as 77 delegacias 
de polícia e da maioria da NYPD, a 
principal força policial municipal 
americana, que conta com quase 
35.000 agentes. 

“É extremamente importante que 
os líderes da polícia se pareçam com 
a cidade (...), que realmente enten-
dam os bairros e as pessoas”, anun-
ciou o prefeito democrata. 

Após 30 anos de carreira na polí-
cia e uma breve experiência no setor 
privado, Holmes já era, desde dezem-
bro, a responsável pela “colaboração” 
da instituição com a população, a mu-
lher mais velha da polícia de Nova 
York. 

O Departamento de Polícia de Nova 
York foi acusado por inúmeras bruta-
lidades durante os grandes protestos 
do Black Lives Matter que sacudiram 
a cidade de Nova York após a morte 
de George Floyd, no final de maio. 

partido comunista chinês contra pes-
soas de todas as crenças: muçulma-
nos, budistas, cristãos e seguidores 
de Falun Gong”, disse hoje Pompeo 
à influente organização muculmana 
sunita indonésia Nahdlatul Ulama.

“O partido comunista chinês, ateu, 
tentou convencer o mundo que a bru-
talidade que inflige aos muçulmanos 
uigures em Xinjiang é necessária 
para o combate ao terrorismo ou para 
aliviar a pobreza”, continuou.

Segundo organizações de direitos 
humanos, mais de um milhão de uigu-
res foram internados em “acampamen-
tos” na região de Xinjiang (noroeste da 
China). A China afirma que são princi-
palmente “centros de treinamento pro-
fissional” para ajudar a população a 
encontrar um emprego e, desse modo, 
afastá-la do extremismo religioso.

“Eles mordem” 
As latas de lixo que transbordam 

em frente a hotéis e restaurantes 
também os atraem, explicou Rajesh 
Sharma, um funcionário ambiental 
em Shimla. 

Com a melhoria do sistema de co-
leta de lixo, “os macacos têm mais 
problemas. Mas seus hábitos con-
tinuam os mesmos. Arrancam tudo 
que veem de suas mãos”. E se eles 
não encontram nada, “eles mordem”, 
acrescentou. 

Mesmo os visitantes que vêm ad-
mirar o Templo Jakhu, dotado de uma 
das maiores estátuas do deus macaco 
Hanuman do país, têm seus óculos ou 
qualquer coisa que brilha roubados. 

E quando eles não atacam os hu-
manos, o estado calcula que mais de 
130.000 macacos comem ou destro-
em frutas e plantações nos campos, 
causando perdas de milhões de dóla-
res a cada ano. 

Reverenciados neste país predo-
minantemente hindu, os macacos são 
agora considerados animais nocivos 
pelo governo, suscetíveis de elimina-
ção. Mas nenhuma campanha oficial 
de extermínio foi iniciada, embora os 
camponeses tenham envenenado ile-
galmente centenas de animais. 

Em Shimla, como em outras cida-
des do estado, as autoridades inicia-
ram uma campanha para esterilizar 
macacos. Foram 157.000 esteriliza-
ções em cinco anos. 

O retorno do fenômeno climático 
La Niña, com suas consequências 
de tempestades, secas e mau tempo, 
está em andamento e deve durar até o 
próximo ano, anunciou nesta quinta-
-feira a Organização Meteorológica 
Mundial (OMM). 

De acordo com esta agência da 
ONU, este episódio será “de intensi-
dade moderada a forte”. A última vez 
que um episódio grave foi registrado 
foi em 2010/2011, seguido por um 
episódio moderado em 2011/2012. 

Esse episódio intenso causou chu-
vas torrenciais na Austrália, América 
do Sul e Sul da Ásia. Em 2008-2009, 
outro episódio de La Niña foi respon-
sável por temperaturas congelantes 
que causaram dezenas de vítimas em 
toda a Europa. 

La Niña é um fenômeno que produz 
um resfriamento em grande escala da 
temperatura da superfície do oceano 
nas partes central e oriental do Pací-
fico equatorial, além de outras mudan-
ças na circulação atmosférica tropical.

Embora La Niña geralmente tenha 
o efeito de resfriar a temperatura em 
escala global, o fenômeno não dimi-
nui o aquecimento global. 

“La Niña normalmente tem um 
efeito de resfriamento nas temperatu-
ras globais, mas esse resfriamento é 
mais do que compensado pelo calor 
retido na atmosfera pelos gases do 
efeito estufa. Portanto, 2020 ainda 
está a caminho de ser um dos anos 
mais quentes dos quais se tem re-
gistro e está previsto que o período 
2016-2020 seja o mais quente dos 
cinco anos desde que os registros 
começaram”, explicou o secretário-
-geral da OMM, Petteri Taalas. 

Assim, “os anos em que ocorrem 
os episódios de La Niña são ainda 
mais quentes do que nos anos ante-
riores, com episódios intensos de El 
Niño”, acrescenta. 

O Chifre da África, a Ásia Central 
e o Sudeste Asiático terão chuvas 
abaixo do normal. Por outro lado, 
elas serão mais intensas do que o nor-
mal em algumas ilhas do Pacífico e 
na parte norte da América do Sul. 

O evento La Niña deste ano coinci-
de com a estação chuvosa e de plantio 
em grande parte da África Oriental, 
que está prevista para ser mais seca 
do que o normal. 

Maxx Dilley, vice-diretor da enti-
dade, destacou, em reunião com a im-
prensa, que o La Niña também pode 
contribuir para uma temporada de fu-
racões particularmente ativa. 

Na América do Norte, o La Niña 
normalmente causa chuvas acima da 
média na parte norte do continente, 
junto com chuvas abaixo da média no 
sul, de acordo com a OMM. 

Na América do Sul, La Niña pode 
trazer chuvas acima do normal em 
grandes partes do norte do continen-
te, enquanto mais ao sul, abaixo do 
normal, podendo ocorrer chuvas nas 
costas leste e oeste, de acordo com 
esta organização.

Internacional

China é a maior ameaça à liberdade religiosaMulher negra é nomeada para 
principal cargo da polícia

Diz secretário de Estado dos EUANova York

Milhares de macacos aterrorizam cidade turística indiana
“A esterilização é a única maneira de controlar essa população”

La Niña retorna com tempes-
tades, secas e mau tempo

Adverte ONU

Macacos em Shimla              (Foto AFP)    
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Principais indicadores latino-americanos

Principais indicadores de empresas nos EUA

Gigante do streaming musical, a sue-
ca Spotify anunciou nesta quinta-fei-
ra (29) que superou os 300 milhões 
de usuários ativos no terceiro trimes-
tre, dos quais 45% são assinantes 
pagos, apesar de uma perda líquida 
registrada para o período.

O número de usuários ativos alcan-
çou os 320 milhões (+29% em um 
ano) no final de setembro. Principal 
fonte de renda, os assinantes são ago-

Spotify supera os 300 milhões de usuários ativos
Durante o trimestre, “as horas de consumo global superaram os níveis pré-covid”

A Petrobras anunciou nesta quarta-
-feira (28) uma redução das perdas no 
terceiro trimestre de 2020, registran-
do seu terceiro resultado negativo se-
guido, resultante da crise econômica 
global provocada pela pandemia do 
novo coronavírus.

A empresa registrou perdas líqui-
das de 1,546 bilhão de reais de julho a 
setembro, muito inferiores às perdas 
de R$ 2,7 bilhões no segundo trimes-
tre e de R$ 48,5 bilhões no primeiro.

No terceiro trimestre de 2019, a empresa tinha obtido lucro de R$ 9,087 bilhões

aumento da produção de petróleo e 
gás natural e do fator de utilização de 
nossas refinarias e pela forte geração 
de caixa”, acrescentou.

Segundo a empresa, as perdas do 
terceiro trimestre se devem a que os 
ganhos com maiores volumes de ven-
das de petróleo e derivados e maiores 
preços do Brent foram mais do que 
compensados por despesas financei-
ras, influenciadas por prêmios pagos 
na recompra de títulos.

O terceiro trimestre foi marcado, 
ainda, pela recuperação da demanda 
de derivados de petróleo no Brasil, 
com um aumento de 18% com rela-
ção ao trimestre anterior.

“Destacam-se a recuperação das ven-
das de diesel e gasolina. Esses produtos 
foram muito afetados pelo covid-19 no 
segundo trimestre de 2020 e sua recu-
peração trimestral foi a mais forte em 
nosso portfólio, tanto em termos de 
volumes quanto de preços”, reforça.

A empresa destaca, ainda, que no 
terceiro trimestre foi mantido um ní-
vel alto de exportações e destaca que 
as exportações de petróleo bruto para a 
China “voltaram aos níveis pré-covid”.

A Petrobras foi fortemente impac-
tada pelas medidas de quarentena que 
derrubaram a demanda mundial de 
petróleo. Segundo a companhia, o se-
tor sofreu sua pior crise em cem anos.

Petrobras reduz perdas a R$ 1,546 bi no terceiro trimestre

No terceiro trimestre de 2019, a 
empresa tinha obtido lucro de R$ 
9,087 bilhões. O presidente da com-
panhia, Roberto Castello Branco, 
afirmou, em um comunicado, que a 
rápida resposta à recessão global está 
começando a dar resultados.

“Apesar das restrições impostas 
pela pandemia e pelo ambiente in-
certo, nosso desempenho operacional 
e financeiro melhorou significativa-
mente conforme demonstrado pelo 

ra 144 milhões (+27%).  Desse modo, 
o grupo cumpre seu objetivo anuncia-
do em julho, de alcançar entre 312 e 
317 milhões de usuários, deles entre 
140 e 144 milhões de assinantes.

Spotify, cuja sede fica em Estocol-
mo, mas que tem cotação na Bolsa de 
Nova York, espera alcançar entre 340 
e 345 milhões de usuários (dos quais 
paguem entre 150 e 154) até o fim do 
ano.

No entanto, após uma mudança de 
rumo no terceiro trimestre de 2019, o 
Spotify sofreu uma perda de 101 mi-
lhões de euros no período de julho a se-
tembro de 2020 devido, em grande parte, 
a um aumento dos gastos de operação. 

Durante o trimestre, o grupo realizou 
uma quantidade de negócios de cerca 
de 2 bilhões de euros (2,35 bilhões de 
dólares), um aumento de 14% em um 
ano, segundo seu relatório financeiro.

(ARQUIVOS) Sede da gigante estatal brasileira do petróleo Petrobras no Rio de Janeiro

BRA MEX PERU ARU PAR JAM SAL C.RICA URU PAN R.DOM COL ARG NIC CHILE BOL CUBA EURO USA
BRA - 3.70 .62 .31 1215.00 25.04 1.51 104.76 7.42 .17 10.10 660.00 13.55 5.96 134.20 1.19 .17 .15 .17
MEX .27 - .17 .08 328.51 6.78 .41 28.33 2.01 .05 2.73 179.69 3.66 1.61 36.30 .32 .05 .04 .05
PERU 1.60 5.92 - .49 1943.60 40.00 2.42 167.50 11.87 .28 16.16 1062.70 21.69 9.53 214.59 1.90 .28 .24 .28
ARU 3.25 12.00 2.03 - 3946.00 81.32 4.90 340.26 24.10 .56 33.00 2200.00 44.05 19.35 436.00 3.90 .56 .48 .56
PAR .00 .00 .00 .00 - .02 .00 .09 .01 .00 .01 .55 .01 .00 .11 .00 .00 .00 .00
JAM .04 .15 .03 .01 48.53 - .06 4.18 .30 .01 .40 26.55 .54 .24 5.36 .05 .01 .01 .01
SAL .66 2.44 .41 .20 803.21 16.53 - 69.20 4.90 .11 6.67 438.60 8.93 3.94 88.50 .78 .11 .10 .11
C.RICA .01 .04 .01 .00 11.60 .24 .01 - .07 .00 .10 6.34 .13 .06 1.28 .01 .00 .00 .00
URU .13 .50 .08 .04 163.67 3.38 .20 14.12 - .02 1.36 89.61 1.82 .80 18.08 .16 .02 .02 .02
PAN 5.78 21.41 3.62 1.79 7040.00 144.93 8.75 606.06 43.00 - 58.48 3846.15 78.74 34.48 775.19 6.90 1.00 .85 1.00
R.DOM .10 .37 .06 .03 120.28 2.48 .15 10.42 .73 .02 - 65.79 1.33 .59 13.33 .12 .02 .01 .02
COL .00 .01 .00 .00 1.83 .04 .00 .16 .01 .00 .02 - .02 .01 .20 .00 .00 .00 .00
ARG .07 .27 .05 .02 89.70 1.85 .11 7.73 .55 .01 .75 49.00 - .44 9.91 .09 .01 .01 .01
NIC .17 .62 .10 .05 203.87 4.20 .25 17.57 1.25 .03 1.69 111.54 2.27 - 22.52 .20 .03 .02 .03
CHILE .01 .03 .00 .00 9.06 .19 .01 .78 .06 .00 .08 5.00 .10 .04 - .01 .00 .00 .00
BOL .84 3.11 .52 .26 1021.30 21.05 1.27 88.06 6.24 .15 8.50 560.00 11.36 5.01 112.80 - .15 .12 .15
CUBA 5.78 21.40 3.61 1.79 7023.00 144.71 8.75 606.06 42.90 1.00 58.00 3846.15 78.12 34.45 775.19 6.90 - .85 1.00
EURO 6.76 25.00 4.23 2.08 8219.00 169.37 10.25 709.22 50.20 1.17 68.49 4504.50 91.74 40.30 909.09 8.06 1.18 - 1.17
USA 5.78 21.37 3.61 1.79 7042.25 144.93 8.77 606.06 42.90 1.00 58.48 3846.15 78.12 34.48 775.19 6.90 1.00 .85 -

Dow Jones 21636.78 - 4.06%
Nasdaq 7502.377 - 3.79%
S&P 2541.47 - 3.37%

Australia 4842.428 - 5.3%
Fráncfort 9632.52 - 3.68%
Italia 16822.59 - 3.15%
Londres 5510.33 - 5.25%
Madrid 6777.9 - 3.63%
París 4351.49 - 4.23%
Tokio 19389.43 + 3.88%
Toronto 12687.74 - 5.11%

Bogotá 1147.54 - 1.67%
Buenos Aires 24058.6 - 5.59%
Lima 13892.62 - 4.08%
México 33799.49 - 5.34%
Panamá 430.67 - 0.29%
Santiago 3228.37 + 0.43%
Sao Paulo 73428.8 - 5.51%
Venezuela 88643.18 + 0.11%

3D Systems Corp 7.42 - 1.33%
3M Co 133.24 - 2.16%
Alcoa 6.55 - 4.24%
Amex 88.73 - 4.89%
AT&T 29.84 - 2.48%
B. of America 21.6 - 4.93%
Boeing  
Caterpillar 105.44 - 4.58%
Chevron 68.78 - 9.95%
Cisco Systems 38.82 - 4.34%
Coca Cola 42.81 - 3.34%
Exxon Mobil 36.95 - 4.82%
General Electric 7.62 - 6.16%
H.P. 16.86 - 6.02%
Home Depot 190.55 - 2.39%
IBM 108.03 - 4.31%
Intel 52.37 - 5.71%
Johnson & Johnson 123.16 - 2.69%
JPMorgan 91.13 - 7.12%
Kraft Heinz Co 24.24 - 2.14%
McDonalds 164.01 - 2%
Merck & Co 71.73 - 2.45%
Microsoft 149.7 - 4.11%
Pfizer 30.9 - 2.68%
Procter & Gamble 110.17 + 2.6%
Travelers Cos 99.95 + 1.3%
United Tech. 97.15 - 7.16%
Verizon 52.77 - 1.44%
Wal-Mart 109.58 - 0.22%
Walt Disney 96.4 - 8.5%
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A nigeriana Ngozi Okonjo Iweala, 
candidata à presidência da Organiza-
ção Mundial do Comércio, afirmou 
nesta quinta-feira (29) que se mantém 
otimista, apesar da decisão dos Esta-
dos Unidos de vetá-la.

“Continuamos positivos!”, mani-
festou-se, em um tuíte, Okonjo Iwe-
ala, em alusão à disputa com outra 
candidata, a sul-coreana Yoo Myung 
hee.

Após a terceira rodada do processo 
de seleção da direção-geral da OMC, 
os organizadores anunciaram na 
quarta-feira que, com base em suas 
consultas com todas as delegações, 
a candidata mais bem colocada para 
assumir o cargo é Okonjo Iweala.

Os Estados Unidos, no entanto, se 
opuseram e com isso impediram, até 
o momento, que a ex-número dois do 
Banco Mundial torne-se a primeira 
mulher e primeira pessoa africana a 
assumir as rédeas da OMC.

Em Washington, o escritório do 
Representante de Comércio dos Esta-
dos Unidos destacou que, em sua opi-
nião, a candidata sul-coreana tem “to-
das as competências necessárias para 
liderar efetivamente a organização”.

Essa decisão mergulhou a OMC 
em uma incerteza ainda maior.

A instituição, cujas decisões costu-
mam ser adotadas por consenso, está 
sem liderança desde a saída por ra-
zões familiares do brasileiro Roberto 
Azevedo, no final de agosto. 

Como o veto dos EUA prejudica 
o processo de seleção, os membros 
da OMC planejam se reunir em 9 de 
novembro em Genebra, depois da 
eleição presidencial americana no 
dia 3, para decidir sobre o futuro da 
instituição.

No caso de desacordo, é possível 
organizar uma votação, mas a OMC 
nunca recorreu a essa tática.

Enquanto isso, a ex-ministra das 
Relações Exteriores e Finanças da 
Nigéria se disse “muito honrada por 
ter sido declarada a candidata com o 
maior apoio entre os membros” da 
instituição “e a mais suscetível de ser 
objeto de consenso”.

“Passamos para a próxima etapa 
em 9 de novembro, apesar dos pro-
blemas”, tuitou.

Candidata nigeriana à 
OMC está confiante

Apesar da oposição dos EUA

A bolsa de Nova York recuperou ter-
reno nesta quinta-feira (29) com a 
alta das grandes empresas no setor 
tecnológico e dados do crescimento 
do PIB nos Estados Unidos, após um 
dia difícil na véspera. 

O índice principal, Dow Jones, fe-
chou em alta de 0,52%, a 26.659,11 
pontos, e o tecnológico Nasdaq, 
1,64%, a 11.185,59 pontos. 

Enquanto isso, o índice ampliado S&P 
500 subiu 1,19%, a 3.310,11 pontos. 

Na quarta-feira, Wall Street teve 
seu pior dia desde junho, com o Dow 
Jones fechando em queda de 3,43% e 
o Nasdaq, em baixa de 3,73%. O cres-
cimento dos Estados Unidos no tercei-
ro trimestre motivou os investidores. 

Os Estados Unidos registraram uma 
recuperação espetacular no terceiro tri-
mestre, com um crescimento recorde 
do PIB de 33,1% em projeção anual, 
embora esteja longe de sair da crise. 

As cifras do Departamento de Co-
mércio são conhecidos a cinco dias 
das eleições presidenciais de 3 de 
novembro. 

A Harley-Davidson, mundialmente 
conhecida por suas motocicletas, lan-
çou uma empresa dedicada a bicicle-
tas elétricas, uma forma de o grupo 
americano se renovar e enfrentar o 
envelhecimento de sua clientela.

Batizada de Serial 1 e apresentada 
oficialmente nesta terça-feira, a nova 
empresa mostra em seu site fotos de 
um protótipo elegante de bicicleta 
motorizada, com selim marrom e ro-
das brancas. Os primeiros modelos 
devem estar disponíveis em março 
que vem, indicou a empresa, que não 
informou o preço de venda. 

O nome da start-up é uma home-
nagem ao apelido da primeira moto-
cicleta fabricada pela Harley-David-
son, a Serial Number 1. A fabricante 
de motos é acionista minoritária da 
empresa.

Fundada em 1903, a Harley-Davi-
dson sofreu uma queda gradativa de 
suas vendas nos últimos anos, prin-
cipalmente nos Estados Unidos, seu 
principal mercado. Ela enfrenta o 
envelhecimento de sua clientela tra-
dicional e a falta de renovação de sua 
gama, baseada em grandes motores 
bicilíndricos pouco esportivos.

Para seduzir o público mais jo-
vem, a empresa, de Milwaukee, 
lançou em 2014 uma divisão dedi-
cada às motos elétricas. Em 2019, 
apresentou protótipos de bicicletas 
elétricas. 

A Serial 1 foi criada por iniciativa 
de um pequeno grupo de funcioná-
rios da empresa, aficionados tanto 
por motos quanto por bicicletas, com 
o objetivo de criar uma bicicleta elé-
trica digna de levar o nome Harley-
-Davidson.

Os preços do petróleo voltaram a cair 
nesta quinta-feira (29) pelo segundo 
dia seguido, a valores mínimos desde 
junho, puxados pela rápida propa-
gação da segunda onda de covid-19, 
que levou a Europa a adotar medidas 
drásticas de confinamento, que limi-
tam o consumo da commodity.

Assim, o barril de petróleo WTI, 
cotado em Nova York, para entrega 
em dezembro, recuou 3,26% a 36,17 
dólares, após fechar em queda de 
5,51% na quarta-feira.

Em Londres, o barril de Brent do Mar 
do Norte para entrega no mesmo período 
caiu 3,75% a 37,65 dólares, depois de fe-
char em baixa de 5,05% na quarta-feira.

Após o anúncio de medidas de con-
finamento, o aumento das reservas 
comerciais nos Estados Unidos e o 
aumento da produção líbia, “que ou-
tra coisa podemos jogar na cara deste 
mercado?”, lamentou Phil Flynn, do 
Price Futures Group.

“Para onde quer que olhemos, há más 
notícias. Um só destes fatores não teria 
o impacto que vemos nos preços, mas 
todos juntos... É difícil ser otimista”, 
acrescentou este especialista, com vas-
ta experiência no mercado de energia.

A brecha que se abre entre oferta e 
demanda leva a um excedente de pe-
tróleo no mercado e um aumento dos 
estoques.

“Contágios recorde atingem a cada 
dia a Europa e os Estados Unidos e 
muitos países que consomem mui-
to petróleo, como Itália, Alemanha 
e França se encontram novamente 
em uma situação de confinamento”, 
acrescentou. Isto provocou a maior 
liquidação de posições em um dia 
desde 8 de setembro.

As negociações entre Bruxelas e Lon-
dres pela relação pós-Brexit entraram 
em uma “fase crítica” e os próximos dias 
mostrarão a possibilidade de se chegar a 
um acordo sobre as regras de comércio 
justo e a pesca, disseram os principais 
líderes da UE nesta quinta-feira (29). 

Para a presidente da Comissão 
Europeia, Ursula von der Leyen, as 
delegações de negociadores haviam 
avançado depois que as conversas fo-
ram retomadas, mas ainda persistem 
as diferenças nos temas essenciais 
para Bruxelas.

De acordo com Von der Leyen, os 
chefes das delegações - o francês Mi-
chel Barnier e o britânico David Frost 
- ainda devem alcançar um acordo 
sobre os direitos de pesca e as regras 
para uma competição justa entre as 
empresas.

“Estamos em uma frase crítica 
agora”, disse Von der Leyen durante 
uma coletiva de imprensa por vídeo 
depois de conversar com o primeiro-
-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

“De fato, resume-se a dois temas que 
são os mais importantes: a igualdade 
de condições, por um lado, e os direi-
tos de pesca, por outro”, comentou.

Von der Leyen e o presidente do 
Conselho Europeu, Charles Michel, 
concordaram em que Barnier conta 
com “total apoio” da UE nas negocia-
ções sobre a implementação de um 
mecanismo de solução de controvér-
sias depois que o Reino Unido rom-
per definitivamente com a UE.

Segundo Von der Leyen, esse me-
canismo é “a condição ‘sine qua non’ 
para que o Reino Unido tenha acesso 
ao mercado único livre de cotas e ta-
rifas alfandegárias”.

As vendas do iPhone diminuíram 
no terceiro trimestre do exercício 
fiscal 2019/20 da Apple e as ações 
da gigante da informática caíam nas 
operações eletrônicas fora da hora de 
operação em Wall Street nesta quinta-
-feira (29).

A Amazon se beneficiou do cresci-
mento do comércio online no terceiro 
trimestre, impulsionado pela pande-
mia do novo coronavírus, e seu lu-
cro líquido triplicou com relação ao 
mesmo período do ano passado, a 6,3 
bilhões de dólares.

O Facebook faturou 21,47 bilhões de 
dólares em publicidade no terceiro 
trimestre, com lucro líquido de US$ 
7,85 bilhões.

Os resultados, publicados nesta 
quinta-feira (29) pela gigante das 
redes sociais, foram superiores aos 

Wall Street se recupera, impul-
sionada por tecnologia e PIB

Harley-Davidson lança mar-
ca de bicicletas elétricas

Petróleo volta a cair e fecha 
em baixa de 3%

Negociações pós-Brexit 
estão em ‘fase crítica’

Vendas de iPhone baixam e Apple cai em Wall Street

Amazon triplicou lucro líquido no terceiro trimestre

Lucro do Facebook cresce 29% no terceiro trimestre

Mercados

Serial 1 Temor sobre a demanda Segundo UE

Gerou vendas da ordem de 26,4 bilhões de dólares

US$ 6,3 bi

US$ 7,85 bi

O iPhone, carro-chefe da compa-
nhia, gerou vendas da ordem de 26,4 
bilhões de dólares - uma queda de mais 
de 20% com relação ao mesmo perío-
do do ano passado. As ações da Apple 
operavam em baixa de 4% por volta 
das 20H40 GMT (17h40 de Brasília).

O volume de negócios da gigan-
te do comércio eletrônico, que gerou 
400.000 empregos desde o começo do 
ano em todo o mundo, disparou 37% 
no terceiro trimestre, a US$ 96,1 bi-
lhões, segundo um comunicado publi-
cado nesta quinta-feira (29).

esperados pelo mercado. O núme-
ro de usuários de suas plataformas, 
Instagram e WhatsApp, também au-
mentou.

Suas ações subiam 1,48% nas tran-
sações eletrônicas fora do horário da 
sessão em Wall Street.

(ARQUIVOS) Ngozi Okonjo Iweala   (AFP)
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Diego Maradona, um garoto de um 
bairro pobre de Buenos Aires que se 
tornou um lendário jogador de fute-
bol. Aos 60 anos, que completa na 
sexta-feira, este contraditório e arbi-
trário, desafiador e engenhoso, ma-
chista, amigo leal e inimigo temível, 
afundou e renasceu mil vezes para 
transcender o universo da bola. 

Nascido em 30 de outubro de 1960, 
viveu a infância em Villa Fiorito, um 
bairro muito pobre da periferia da 
capital argentina onde começou a se 
destacar por sua habilidade com a 
bola nos pés. 

Quase duas décadas depois, conso-
lidou-se como uma estrela universal 
do futebol, quando como capitão da 
seleção argentina levantou a Copa do 
Mundo do México em 1986. 

Foi lá que marcou seus gols mais 
famosos: o polêmico a ‘mão de Deus’ 
e o mais bonito da história das Copas 
do Mundo, ambos contra a Inglaterra 
nas quartas de final (2-1). 

Na Argentina, Maradona despertou 
devoção e paixões a ponto de alguns 
fãs terem criado a ‘Igreja Maradonia-
na’, cujos fiéis o consideram seu deus.

“Gostaria de ver Diego para sempre, 
driblando  por toda a eternidade”, can-
tou a banda de rock Ratones Paranoi-
cos, em uma das dezenas de canções 
feitas em homenagem ao camisa 10. 

Pela seleção argentina, ele chorou 
de raiva ao receber a medalha de 
vice-campeão na Copa do Mundo da 
Itália-1990. 

Jogou outros dois mundiais: Es-
panha-1982 e Estados Unidos-1994, 
quando pronunciou sua frase “corta-
ram minhas pernas”, depois de testar 
positivo no controle antidoping para 
a efedrina, em meio a um momento 
de renascimento no futebol. Por conta 
disso, recebeu uma suspensão de 15 
meses, a segunda de sua vida. 

Mais tarde, como treinador, tentou 
repassar seus conhecimentos à ‘Albi-
celeste’. Ele comandou a seleção na-
cional entre 2008 e 2010, até a Copa 
do Mundo na África do Sul, com Lio-
nel Messi em campo, mas seu destino 
foi selado com uma dura derrota por 
4 a 0 para a Alemanha nas quartas de 
final.

Maradona disputou 676 partidas e 
marcou 345 gols em 21 anos de car-
reira, entre a seleção e clubes.

Ele deu os primeiros passos nas di-
visões de base do Argentinos Juniors, 
clube pelo qual estreou na Primeira 
Divisão aos 15 anos, em 20 de outu-
bro de 1976. Seguiu para o Boca Ju-
niors (1981-1982), onde conquistou 
um campeonato nacional. Transferido 
para o Barcelona (1982-1984), ele foi 
contratado em seguida pelo italiano 
Napoli (1984-1991), onde virou ídolo. 

Mas em 17 de março de 1991, seu 
vício em cocaína custou-lhe a primei-
ra suspensão de 15 meses. 

Voltou aos gramados atuando pelo 
espanhol Sevilha (1992-1993) e de lá re-
tornou à Argentina para uma breve pas-
sagem pelo Newell’s Old Boys em 1993. 

Lesionado, Neymar desfalca PSG por três jogos
“No momento não há informações sobre a participação dele com a seleção brasileira”

Maradona, a estrela do fute-
bol que dribla a vida

Como uma Fênix

O atacante Neymar, que deixou a 
partida contra o Basaksehir (2-0) 
pela Liga dos Campeões por conta de 
uma lesão no músculo adutor da per-
na esquerda, vai desfalcar o PSG nos 
próximos três, informou nesta quinta-
-feira  a rede RMC Sport.

nas partidas pelo Campeonato Fran-
cês contra o Nantes no sábado, e Ren-
nes, no dia 7 de novembro, bem como 
o duelo pela Liga dos Campeões na 
Alemanha com o RB Leipzig na pró-
xima quarta-feira. 

“No momento não há informações 
sobre a participação dele com a sele-
ção brasileira”, indicou a RMC Sport. 

O Brasil enfrentará Venezuela e 
Uruguai, respectivamente, nos dias 
14 e 18 de novembro, pelas Elimina-
tórias sul-americanas para a Copa do 
Mundo de 2022. 

A previsão é que o brasileiro esteja 
recuperado para enfrentar o Monaco, 
pelo Francês, em 20 de novembro. 

Neymar é mais um numa longa lis-
ta de jogadores lesionados na equipe 
francesa, composta por Marco Ver-
ratti, Mauro Icardi, Leandro Paredes, 
Julian Draxler e Juan Bernat. 

Depois de ter perdido o início da 
temporada por testar positivo para co-
vid-19 e cumprir suspensão em dois ou-
tros jogos após sua expulsão na partida 
com o Olympique de Marselha, o ata-
cante brasileiro marcou pelo PSG dois 
gols e deu passes para outros quatro.

“O brasileiro, que tentou permanecer 
no jogo antes de finalmente pedir para 
ser substituído, fez uma ressonância 
magnética que revelou uma lesão no 
adutor”, publicou o veículo em seu site. 

Por conta deste problema, Neymar 
não vai acompanhar o time de Paris 

Benevento e Crotone, duas equipes que 
subiram nesta temporada para a Primei-
ra Divisão italiana, foram  eliminados 
na terceira fase eliminatória da Copa da 
Itália, disputada na terça e quarta-feira. 

Esta etapa marcou a entrada de 
doze equipes da elite do futebol do 
país nesta competição e dez delas 
conseguiram avançar no torneio. 

O Benevento foi eliminado após 
derrota por 4 a 2 para o Empoli, da 

O peruano FC Melgar recebe o Bahia 
nesta quinta-feira no jogo de ida pela 
segunda fase da Copa Sul-American, 
em Lima, sem poder contar com a 
vantagem da altitude de sua cidade 
natal Arequipa devido à pandemia 
covid-19. 

O Melgar chegou a esta etapa do 
torneio continental depois de elimi-
nar o boliviano Nacional de Potosí 
em uma dramática disputa de pênal-
tis em fevereiro. Na partida de ida, 
os peruanos venceram por 2 a 0 em 
Potosí, mas em Arequipa foi derrota-
do pelo mesmo placar, o que levou à 
disputa de pênaltis. 

Já o Bahia passou pelo paraguaio 
Nacional sem contratempos com pla-
car agregado de 6 a 1, após vencer 
por 3 a 1 em Assunção e 3 a 0 em 
Salvador. 

O time de Arequipa, comandado 
por Marco Valencia, tentará conse-
guir um bom resultado no Estádio 
Nacional de Lima, que ficará sem 
torcedores como parte das medidas 
de segurança para combater a propa-
gação do coronavírus. 

Benevento e Crotone são eliminados na Copa da Itália

Bahia encara fora de casa peruano Melgar

O Benevento foi eliminado após derrota por 4 a 2 para o Empoli

Copa Sul-Americana

O Villarreal venceu de virada o Qara-
bag, do Azerbaijão, por 3 a 1 nesta quin-
ta-feira, em partida disputada na cidade 
turca de Istambul, válida pela segunda 
rodada do Grupo I da Liga Europa.

Todos os gols do duelo surgiram no 
segundo tempo, com o time do Azer-
baijão abrindo placar no minuto 78, 
com o ganês Kwabena Owusu. Mas 
dois  minutos depois, Yeremy Pino, 
empatou para os espanhóis (80).

A virada do “Submarino Amarelo” 
chegou com Paco Alcácer, que balan-
çou as redes adversárias duas vezes, a 
primeira aos 85 e a segunda já nos acrés-
cimos, em cobrança de pênalti (90+3).

A partida foi disputada na Turquia 
pela impossibilidade de sua realização 
no Arzeibaijão que atravessa um con-
flito bélico.

Com este resultado, o Villarreal li-
dera com os mesmos 6 pontos que o 
segundo colocado israelense Maccabi, 
que nesta quinta venceu por 2 a 1 o turco 
Sivasspor (3º), que assim como o lan-
terna Qarabag (4º) ainda não pontuou 
nesta edição do torneio continental.

As equipes voltam a campo no dia 
5 de novembro, com o Villareal rece-
bendo o Maccabi Tel Aviv, enquanto o 
Sivasspor joga em casa com o Qarabag.

Villarreal vence de virada Qa-
rabag e lidera Grupo I

Liga Europa

Segunda Divisão, enquanto o Croto-
ne caiu na disputa de pênaltis diante 
de outro representante da série in-
ferior, o SPAL de Ferrara (1-1 após 
prorrogação). 

Os oito primeiros colocados na Sé-
rie A 2019-2020 (campeonato da pri-
meira divisão), incluindo grandes no-
mes como Juventus, Napoli ou Inter de 
Milão, não entrarão na briga até as oi-
tavas da Copa da Itália, já em janeiro.

Acostumado a jogar em sua arena 
em Arequipa, a mais de 2.300 metros 
acima do nível do mar, o time local 
sempre contou com este fator como 
aliado. 

Após a recente derrota por 3 a 1 
para o Cusco FC pelo campeonato 
local, o Melgar aposta nos atacantes 
Irven Ávila e Jhonny Vidales para 
romper a defesa do Tricolor de Aço.

Em boa fase 
Dirigida pelo experiente Mano 

Menezes, o clube baiano busca a vi-
tória fora de casa para continuar sua 
boa sequência na competição sul-
-americana. 

A equipe brasileira chegou em 
Lima na quarta-feira, onde a partida 
será disputada na quinta, às 19h30, 
horário local (21h30 pelo horário de 
Brasília), tendo com árbitro o colom-
biano Carlos Betancur. 

Em 2014, o Bahia chegou às oita-
vas de final da Sul-Americana onde 
foi eliminada pelo peruano César 
Vallejo. 

A partida de volta será no dia 5 de 
novembro, em Salvador.Paco Alcácer comemora com a equipe

O atacante Neymar                  (Foto AFP)    
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Sudokumanía 
O objetivo é preencher uma grade 9x9 de células (81 no total) que é dividido em subgrids 3x3 (também chamados de caixas ou regiões) com os números 
1-9 daqueles já previstos em algumas células.

A regra fundamental é não repetir nenhum número em uma mesma linha, coluna ou subgrid. Não é realmente tão difícil, embora ele esclareceu que a 
resolução que exige paciência. Além disso, nenhuma habilidade especial numérica necessário, mas o senso comum.
 

Exercite sua mente e se divertir!

Iniciantes

Avançado

“Ninguém pode ser sensato com o estômago vazio.”
George Eliot
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