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A POSSE DE BIDEN NOS EUA

‘A DEMOCRACIA PREVALECEU’
l Novo presidente citou o combate ao terrorismo doméstico e ao supremacismo branco como desafios l Ordens executivas foram
assinadas nas áreas de saúde, ambiente e imigração l Na presença de ex-presidentes, ausência de Donald Trump foi ignorada
BRENDAN MCDERMID / REUTERS

Duas semanas após a invasão do Capitólio por extremistas incentivados por
Donald Trump, o democrata Joe Biden
tomou posse como presidente dos
EUA e, em seu discurso, fez um contundente apelo pela união dos americanos
para enfrentar as crises econômica, sanitária e política. E celebrou: “A democracia prevaleceu”. Em cerimônia com
poucos convidados, mas com a presença de estrelas como Lady Gaga e Jennifer Lopez, Biden afirmou que o país
saudava “o triunfo não de um candidato, mas de uma causa: a causa da democracia”. O novo presidente também citou o combate ao terrorismo doméstico e ao supremacismo branco como
desafios de sua gestão. E assinou várias ordens executivas para desfazer
medidas adotadas por Trump em
áreas como saúde, ambiente e imigração. Biden chamou o momento atual
de uma “guerra incivil”, que opõe “o
vermelho (cor do Partido Republicano)
ao azul (cor do Partido Democrata), o
rural ao urbano, o conservador ao liberal”. A ausência de Trump na cerimônia foi ignorada por Biden. Na plateia
estavam Barack Obama, Bill Clinton e
o republicano George W. Bush.
INTERNACIONAL / PÁGS. A10, A12 e A14 a A17

Bolsonaro envia
carta ao presidente
e fala em ‘parceria’
Após apoiar Donald Trump nas eleições, Jair Bolsonaro cumprimentou
Joe Biden e expressou sua “visão de um
excelente futuro para a parceria BrasilEUA”. Ao falar em “parceria em prol do
desenvolvimento sustentável e da proteção do meio ambiente”, citou o Acordo de Paris sobre o clima. PÁG. A16

Figura de destaque. Kamala Harris cumprimenta Biden: mulher, negra e filha de imigrantes, a vice deverá ter importante papel no governo
Análises
NOVAS PRIORIDADES

DESAFIOS INTERNOS

Paulo Sotero

Fernanda Magnotta

Caberá agora a Biden a hercúlea
tarefa de reunificar uma sociedade
profundamente dividida. PÁG. A10

O novo presidente terá de lidar com
um incômodo e permanente questionamento de sua legitimidade. PÁG. A14

App da Saúde indica
cloroquina a bebês

NA QUARENTENA

BC mantém juro em
2%, mas sinaliza alta
ECONOMIA / PÁG. B1

Tempo em SP
19° Mín. 31° Máx.

LUIZ FILIPE SOUZA

METRÓPOLE/ PÁG. A22

PRATOS QUE
COMEÇAM
NO DESENHO
Prática faz
parte do
trabalho
dos chefs.
PÁG. H1

PRÓXIMOS PASSOS

POLÍTICA EXTERNA

Hussein Kalout

Eliane Cantanhêde

Biden promete intensos 100 primeiros
dias para enfrentar a covid, recuperar
economia e apaziguar ânimos. PÁG. A15

Para que serve um chanceler que
vive numa guerra de nervos com a
China e agora com os EUA? PÁG. A16

Butantan não tem
mais insumo para
produzir vacina

Aras fala em
‘estado de defesa’
e Poderes reagem

Por falta de matéria-prima, a capacidade de produção de novas doses da Coronavac pelo Instituto Butantan está
próxima de se esgotar. Ernesto Araújo (Relações Exteriores) foi excluído
do grupo de ministros do governo
que tenta destravar, junto à embaixada de China em Brasília, a exportação
dos insumos. METRÓPOLE/ PÁG. A20

Em meio a crescente apoio ao impeachment do presidente, nota em
que o procurador-geral da República, Augusto Aras, insinua que Jair
Bolsonaro pode decretar estado de
defesa e afirma que o tempo é de
“temperança e prudência” provocou críticas no Congresso, no STF e
no próprio MP. POLÍTICA / PÁG. A4

POLÍTICA INTERNA

Thomas L. Friedman
Acabamos de sobreviver a uma barbaridade realmente louca. Trump foi um experimento absolutamente terrível. PÁG. A18

NOTAS & INFORMAÇÕES

A alternativa
a Bolsonaro

O

mais inepto presidente
da história só se segura
porque não foram reunidas condições políticas para afastamento constitucional. PÁG. A3

A ameaça do
procurador-geral
É inexplicável que a PGR evoque o estado de defesa. PÁG. A3

