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China anuncia a suspensão 
de cooperação com os EUA
Deputada Nancy Pelosi causou um entrave em negociações diplomáticas
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Todos deveriam ter conhecimento do que dispõe a 
Constituição Federal, no seu art. 3º, inciso IV, que diz 
constituir “objetivos fundamentais da República Federa-
tiva do Brasil”: “promover o bem de todos, sem precon-
ceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação”. Nem todos, todavia, conhecem 
os dispositivos constitucionais. E daqueles que têm disso 
conhecimento, alguns fazem de conta e até o negam, ou 
seja, fazem com que suas atitudes, de certo modo, contra-
riam o mandamento da Magna Carta. Aliás, mandamento 
precioso.

Por que as pessoas gostam de discriminar? A origem 
das pessoas é discriminada, muitas vezes. A raça, a de-
pender do que assim se considere, é foco de hostilizações. 
O sexo... As mulheres quase sempre foram alvos da mais 
sórdida discriminação, até no dito popular que diz: “Atrás 
de um grande homem há sempre uma grande mulher”. 
Por que “atrás”? É altamente discriminatório. Por que 
não “ao lado”, ao invés de “atrás”? Apesar de tudo, as 
mulheres saíram às ruas, no sentido de que foram à luta. 
É claro, porém, que ainda falta muito para o término da 
discriminação. Além da discriminação, há a gravíssima si-
tuação que tem levado milhares de mulheres, todo ano, a 
sofrer com as agressões partidas dos arraiais da violência 
doméstica contra elas. Algo estupidamente vergonhoso e 
a merecer a mais dura reprimenda. 

O que dizer das pessoas que não se enquadram como 
heterossexuais, acopladas numa sigla já extensa? Por que 
a opção sexual de algumas pessoas desperta a zombaria, 
a raiva, o desprezo, o desrespeito de muita gente? São 
pudores? São regramentos religiosos e morais? De qual-
quer forma, não há nada que possa justificar atos discri-
minatórios. A discriminação de pessoas não enquadradas 
no estereótipo heterossexual cresce e, em muitas vezes, 
geram grotescos assassinatos. Ninguém merece. 

As discriminações em face da cor da pele das pessoas 
são trágicas. São despudoradas, são abomináveis. Além 
dos que discriminam de forma explícita, há os que ten-
tam, em vão, esconder suas discriminações, tentando 
“tirar a coisa por menos”, mas aprofundando, ainda mais, 
o desrespeito ao mandamento da chamada Constituição 
Cidadã. Assim como as mulheres e as pessoas não hete-
rossexuais, as pessoas pretas, como eu, têm sido alvo das 
mais absurdas agressões, nos campos de futebol, nas por-
tas de condomínios, nas ruas, em lojas e escolas, ou, seja 
lá onde for. Em ações policiais, os pretos estão sempre por 
baixo. “Vidas pretas importam”, aqui ou alhures. É mais 
um chavão a repetir-se? Que seja! Na verdade, é a mais 
escorreita constatação. 

As pessoas de mais idade são desrespeitadas até mes-
mo dentro de casa, por filhos, netos e outras pessoas da 
família. É terrivelmente triste saber que as experiências 
dos idosos não são devidamente aproveitadas pelos mais 
novos. 

Sociedade terrível, que aspirou por uma Constituição, 
após vinte e um anos de exceção, debaixo das barras de 
uma ditadura implantada em 1964 e derrubada em 1985. 
Aí está a Magna Lex. Contudo, ainda estão por surgir 
modos salutares de lutar contra tudo e contra todos em 
prol da afirmação da dignidade da pessoa humana, que, 
por sua vez, erigiu-se em fundamento da República Fede-
rativa do Brasil, que se constitui em Estado Democrático 
de Direito.  

André Santana, colunista do UOL, afirmou, no dia 31 
de julho, a propósito da discriminação sofrida pelos filhos 
adotivos do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, 
atriz e ator: “Todo dia, todo santo dia, ativistas, intelec-
tuais e artista negros e negras empreendem seus esforços 
e seu talento para alertar a sociedade, especialmente as 
pessoas brancas, a gravidade do racismo, cujas consequ-
ências atingem a todos, em menor ou maior proporção. 
Não há como viver em paz em um mundo racista, seja 
qual for a cor da sua pele. A não ser para quem se empe-
nha em manter essa praga social, negando a sua existên-
cia e reproduzindo comportamentos de discriminação e 
opressão contra pessoas negras. Para estes o inferno das 
leis. Felizmente, já há dispositivos legais para criminali-
zar racistas e a sociedade tem tomado conhecimento e 
denunciado”. A discriminação de que se fala ocorreu em 
Portugal. Poderia ter sido aqui ou noutro lugar qualquer. 

Diz mais a Constituição (art. 3º, inciso IV): “e quais-
quer outras formas de discriminação”. Quaisquer outras 
formas de discriminação, não dizendo quais. Nem deveria 
dizer. O vocábulo está posto no “plural”: quaisquer... Vale 
dizer, todas as formas. Todas. Elas são muitas. 

Discriminar nunca foi o caminho. Jamais haverá de 
ser. Quem discrimina não haverá de ter tempo para ver a 
Luz brilhar nas trevas. 

A China anunciou nesta 
sexta-feira (5) a inter-
rupção da cooperação 

com os Estados Unidos em 
diversas áreas, incluindo o 
diálogo entre comandantes 
militares, em retaliação à visita 
nesta semana da presidente 
da Câmara dos Deputados dos 
EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan.  
O Ministério das Relações Ex-
teriores da China também disse 
em um comunicado que está 
interrompendo as conversa-
ções climáticas com os Estados 
Unidos, assim como a coope-
ração na prevenção do crime 
transfronteiriço e no repatria-
mento de imigrantes ilegais, 
além de outras oito medidas 
específicas.

Enfurecida depois que Pe-
losi se tornou a visitante de 
mais alto escalão dos EUA em 
25 anos à ilha autônoma que 

Pequim considera seu territó-
rio soberano, a China lançou 
exercícios militares nos mares 
e céus ao redor de Taiwan na 
quinta-feira. Os exercícios com 
disparos reais, os maiores já re-
alizados pela China no Estreito 
de Taiwan, estão programados 
para continuar até o meio-dia 
de domingo.

O Ministério da Defesa de 
Taiwan disse nesta sexta-feira 
que enviou jatos para alertar 
aeronaves chinesas que entra-
ram na zona de defesa aérea da 
ilha, algumas das quais cruza-
ram a linha mediana do Estrei-
to de Taiwan, uma barreira não 
oficial que separa os dois lados.

O Comando do Teatro Leste 
do Exército de Libertação Po-
pular (PLA) da China disse em 
comunicado que seus militares 
realizaram exercícios aéreos e 
marítimos ao norte, sudoeste e 

leste de Taiwan nesta sexta-feira 
"para testar as capacidades con-
juntas de combate das tropas".

O secretário de Estado dos 
EUA, Antony Blinken, disse que 
Washington deixou repetida-
mente claro a Pequim que não 
busca uma crise com a visita de 
Pelosi a Taiwan, que ocorreu na 
quarta-feira durante uma turnê 
de uma delegação do Congres-
so norte-americano à Ásia.

"Não há justificativa para 
essa resposta militar extrema, 
desproporcional e escalada", 
disse ele em entrevista coletiva 
durante reunião Associação de 
Nações do Sudeste Asiático (Ase-
an), no Camboja, acrescentando 
que "agora, eles levaram os atos 
perigosos a um novo nível".

A Casa Branca convocou o 
embaixador chinês, Qin Gang, 
na quinta-feira, para condenar 
as ações de Pequim. A convoca-

ção ocorreu após Pequim con-
vocar o embaixador dos EUA, 
Nicholas Burns, mais cedo 
nesta semana sobre a visita de 
Pelosi à Taiwan.

Representantes do Departa-
mento de Estado não respon-
deram imediatamente a um 
pedido de comentário sobre a 
suspensão das negociações e 
cooperação da China em várias 
frentes.

Os comentários chineses 
não mencionaram a suspen-
são das negociações militares 
nos níveis mais altos, como as 
conversas com o secretário de 
Defesa dos EUA, Lloyd Austin, 
e o chefe do Estado-Maior Con-
junto, general Mark Milley. Em-
bora essas conversas tenham 
sido raras, as autoridades dis-
seram que elas são importantes 
em caso de emergência ou 
acidente.

PRISÃO DE GRINER 

Rússia avalia discutir troca de prisioneiros
A Rússia disse nesta sexta-

-feira (5) que está pronta para 
discutir uma troca de prisionei-
ros com os Estados Unidos em 
particular, um dia depois que 
um tribunal russo decidiu pela 
prisão da estrela norte-ame-
ricana de basquete Brittney 
Griner por nove anos por crime 
de porte de drogas.   O proces-
so contra Griner, duas vezes 
medalhista de ouro olímpica e 
estrela da WNBA, a mergulhou 
em um turbilhão geopolítico 
depois que a Rússia enviou 
tropas para a Ucrânia em 24 de 
fevereiro.

O ministro das Relações 
Exteriores da Rússia, Sergei 
Lavrov, disse que o presidente 
russo, Vladimir Putin, e o presi-

dente dos EUA, Joe Biden, con-
cordaram anteriormente sobre 
um canal diplomático que deve 
ser usado para discutir possí-
veis trocas de prisioneiros.

"Estamos prontos para dis-
cutir este tema, mas dentro da 
estrutura do canal que foi acor-
dado pelos presidentes Putin 
e Biden", disse Lavrov durante 
uma visita ao Camboja. "Se os 
americanos decidirem mais uma 
vez recorrer à diplomacia públi-
ca... isso é problema deles."

O secretário de Estado dos 
EUA, Antony Blinken, afirmou 
que Washington está prepara-
do para se engajar com Moscou 
por meio dos canais diplomáti-
cos estabelecidos. Ele disse que 
a condenação de Griner desta-

cou sua detenção indevida pela 
Rússia e agravou ainda mais a 
injustiça que foi feita a ela.

O Kremlin permaneceu ca-
lado sobre a perspectiva de 
uma troca, dizendo que se as 
trocas de prisioneiros fossem 
discutidas na mídia, elas nunca 
aconteceriam. "Os americanos 
já cometeram esse erro, deci-
dindo de repente usar a diplo-
macia do megafone para resol-
ver esses problemas", disse o 
porta-voz do Kremlin, Dmitry 
Peskov. "Não é assim que eles 
são resolvidos."

Peskov se recusou a comen-
tar a decisão do tribunal sobre 
Griner. Quando perguntado se 
ela poderia ser perdoada, ele 
disse que o procedimento de 

clemência estava codificado 
nas leis russas. A sentença de 
Griner - que Biden chamou 
de "inaceitável" - pode abrir 
caminho para uma troca de pri-
sioneiros que incluiria a atleta 
de 31 anos e um traficante de 
armas russo cumprindo pena 
de 25 anos de prisão nos Esta-
dos Unidos.

Os EUA já fizeram o que 
Blinken chamou de "oferta 
substancial" para garantir a 
libertação de norte-americanos 
detidos na Rússia, incluindo 
Griner e o ex-fuzileiro naval 
Paul Whelan. Griner foi presa 
em 17 de fevereiro no aeropor-
to Sheremetyevo, em Moscou, 
com cartuchos contendo óleo 
de haxixe em sua bagagem.

NOVA LEI 

Piso para enfermagem entra em vigor
A lei que estabelece o piso 

salarial nacional para enfer-
meiros, técnicos de enferma-
gem, auxiliares de enferma-
gem e parteiras entrou em 
vigor, com a publicação no 
Diário Oficial da União. San-
cionada pelo presidente da 
República, Jair Bolsonaro, a 
Lei 14.434 estipula que, em 
todo o país, enfermeiros não 
poderão receber menos que 
R$ 4.750, independentemente 
de trabalharem na iniciativa 
privada ou no serviço público 
federal, estadual, municipal 
ou do Distrito Federal.

Para técnicos de enferma-
gem, o salário não pode ser 
inferior a 70% deste valor, ou 
seja, a R$ 3.325. Já os auxilia-
res e as parteiras não podem 

receber menos que a metade 
do piso pago aos enfermeiros, 
ou seja, abaixo de R$ 2.375.

Por força da Emenda Cons-
titucional 124, promulgada em 
meados de julho, a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios tem até o fim do 
atual exercício financeiro para 
ajustar as remunerações e os 
respectivos planos de carreira 
de seus profissionais.

A lei que institui os pisos 
nacionais também determina 
que as remunerações e salários 
atualmente pagos a quem já 
ganha acima desses pisos deve-
rão ser mantidas, independen-
temente da jornada de trabalho 
para o qual o trabalhador foi 
admitido. E que também os 
acordos individuais ou coleti-

vos devem respeitar esses valo-
res mínimos.

Veto

Ao sancionar a lei, o Palácio 
do Planalto vetou um dos 

artigos do texto inicial que 
o Congresso Nacional apro-
vou no mês passado. Em uma 
mensagem também publicada 
no Diário Oficial da União de 
hoje, o próprio presidente Jair 
Bolsonaro explica ter vetado o 
trecho que determinava que o 
valor do piso seria reajustado 
anualmente com base no Índi-
ce Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC) após consultar 
os ministérios da Economia, 
Educação, do Trabalho e Previ-
dência, Saúde e da Advocacia-
-Geral da União (AGU).

“A proposição legislativa 
incorre em vício de inconsti-
tucionalidade ao prever que 
o piso salarial desses profis-
sionais seria atualizado, anu-
almente, com base no INPC, 
pois promoveria a indexação 
do piso salarial a índice de re-
ajuste automático, e geraria a 
vinculação ou equiparação de 
quaisquer espécies de reajuste 
para o efeito de remuneração 
de pessoal do serviço público, 
o que violaria o disposto no 
inciso 13 do caput do art. 37 
da Constituição”, justifica o 
presidente, apontando que a 
medida também afrontaria a 
autonomia dos estados, do Dis-
trito Federal e dos municípios 
decidirem sobre a concessão de 
reajustes a seus servidores.

DESPEDIDA 

Corpo de Jô Soares é velado em São Paulo
O corpo do apresentador Jô 

Soares foi velado em cerimônia 
restrita a amigos e familiares 
nesta sexta-feira (5). Jô mor-
reu de madrugada no Hospital 
Sírio-Libanês, no Centro de São 
Paulo. O velório foi realizado 
na tarde desta sexta, na região 
central da capital paulista, e 
foi restrito a amigos íntimos e 
familiares do comediante. 

Apresentador, humorista, 
ator e escritor Jô Soares mor-
reu às 2h30 desta sexta-feira 
(5), aos 84 anos. Considerado 
um dos maiores humoristas do 
Brasil, o apresentador do “Pro-
grama do Jô”, exibido na TV 
Globo de 2000 a 2016, estava 
internado desde 28 de julho 
no Hospital Sírio-Libanês, na 

região central de São Paulo. 
O anúncio da morte foi feito 

por Flávia Pedra, ex-mulher 
de Jô, e confirmada em nota 
pela assessoria de imprensa do 
Hospital Sírio-Libanês. "Você é 
orgulho pra todo mundo que 
compartilhou de alguma forma 
a vida com você. Agradeço aos 
senhores Tempo e Espaço, por 
terem me dado a sorte de dei-
xar nossas vidas se cruzarem.

Obrigada pelas risadas de 
dar asma, por nossas casas do 
meu jeito, pelas viagens aos 
lugares mais chiques e mais 
mequetrefes, pela quantidade 
de filmes, que você achava uma 
sorte eu não lembrar pra ver 
de novo, e pela quantidade in-
decente de sorvete que a gente 

tomou assistindo”, escreveu 
Flávia em uma rede social. Por 
causa do falecimento do artis-
ta, o governador de SP, Rodrigo 
Garcia (PSDB), decretou luto 
oficial de três dias no estado. 

Humor como marca 
registrada

Em todas as suas inúmeras 
atividades artísticas – en-

trevistador, ator, escritor, dra-
maturgo, diretor, roteirista, 
pintor... –, Jô Soares teve o 
humor como marca registrada. 
Foi seu ponto de partida e sua 
assinatura no teatro, na TV, no 
cinema, nas artes plásticas e na 
literatura. Ele próprio gostava 
de admitir isso. "Tudo o que fiz, 
tudo o que faço, sempre tem 

como base o humor. Desde que 
nasci, desde sempre", afirmou 
em depoimento ao site Memó-
ria Globo.

Nos últimos 25 anos, Jô 
ficou conhecido por ser o apre-
sentador do talk-show mais 
famoso do país. Na TV Globo, 
estrelava o “Programa do Jô”, 
exibido de 2000 a 2016.  Con-
siderado pioneiro do stand-up, 
também se destacou por ser 
um dos principais comediantes 
da história do Brasil, partici-
pando de atrações que fizeram 
história na TV, como “A família 
Trapo” (1966), “Planeta dos 
homens” (1977) e “Viva o 
Gordo” (1981). Além disso, 
escreveu livros e atuou em 22 
filmes.


