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BRASIL
DRAMATURGO
ANTONIO BIVAR
MORRE AOS 81 ANOS
MEMÓRIA O escritor e dramaturgo Antonio Bivar morreu, ontem, de covid-19, aos
81 anos, em São Paulo. Ele
estava internado desde o último dia 23 de junho no
Hospital Sancta Maggiore,
em Pinheiros, na Zona Oeste
da capital paulista. Segundo
a instituição hospitalar, Bivar teve complicações respiratórias.
Antonio Bivar escreveu
vários livros. Pela lendária
coleção Primeiros Passos, da
Brasiliense, publicou O Que
é Punk. O livro foi reeditado
recentemente pelas Edições
Barbatana com o título
Punk.
Lançou também, pela
L&PM, Verdes Vales do Fim
do Mundo, sobre a temporada que passou em Londres,
nos anos 1970, quando conviveu com outros nomes da
cultura brasileira, todos exilados por causa da ditadura
militar, e onde viveu o auge
da contracultura.
Em 2014, saiu o primeiro
volume de sua autobiografia,
Mundo Adentro Vida Afora
(L&PM), sobre seus 30 primeiros anos. Outros volumes se seguiram a esse até
que no ano passado a Humana Letra publicou Perseverança, o quinto dessa série,
abarcando o período de 1982
a 1993.

RENATO FEDER
RECUSA CONVITE
PARA ASSUMIR MEC
GOVERNO O secretário de
Educação do Paraná, Renato
Feder, avisou ontem que não
será ministro da Educação
após convite do presidente
Jair Bolsonaro. O chefe do
Planalto foi pressionado pela
ala ideológica do governo e
por militares para não colocar Feder no comando do
ministério. Ainda ontem,
ganhou força o nome de Ilona Becskehazy, atual secretária de Educação Básica do
ministério.
"Agradeço ao presidente
Jair Bolsonaro, por quem tenho grande apreço, mas declino do convite recebido.
Sigo com o projeto no Paraná, desejo sorte ao presidente e uma boa gestão no Ministério da Educação", escreveu Renato Feder em suas
redes sociais. Ele relatou que
recebeu o convite de Bolsonaro para ser ministro na
noite da última quinta-feira.
Antes de recusar publicamente o convite de Bolsonaro, ainda ontem, o secretário
Renato Feder usou as redes
para reagir à pressão de alas
ligadas a Olavo de Carvalho
e aos militares no governo.
Pelo Twitter, o paranaense
publicou mensagens com
informações sobre seu currículo e se defendeu dos ataques da ala ideóligica do governo.

ELLAN LUSTOSA/ESTADÃO CONTEÚDO

Brasil tem 1,6
milhão de
infectados e
64.900 mortos
PANDEMIA O Brasil registrou 535 mortes e
26.652 infectados por coronavírus nas últimas 24 horas. Assim, o país agora soma
64.900 óbitos e 1.605.585 contaminados
desde o início da pandemia, segundo dados
do levantamento realizado ontem pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às
secretarias estaduais de Saúde.
De março para cá, houve pressão para que
houvesse uma flexibilização da quarentena.
E o número de casos de covid-19 subiu em ao
menos 12 capitais brasileiras que deram início ao processo de retomada das atividades
econômicas.
Em São Paulo, cujo plano de reabertura
gradual foi implementado no início de junho
pelo governador João Doria (PSDB), o número de casos diários subiu 15%, variação que
não levou ao aumento de internações. Ontem, o estado ultrapassou a marca de 320 mil
infectados e 16 mil óbitos.
Na capital paulista, foram 67 mil confirmações em junho, 60% a mais que em maio.
A cidade vai retomar parcialmente hoje as
atividades de bares, restaurantes, salões de
beleza e barbearias (leia mais na página A11).
O Rio de Janeiro, outro estado bastante

Rio, cujos
casos de
covid-19
seguem
subindo, teve
um domingo
de sol, praias
lotadas e
aglomeração

afetado pela pandemia, registrou ontem o total de
10.667 mortos e 121.292 contaminados. A capital fluminense continua liderando o
ranking das cidades com
mais incidência. São 60.233
casos e 6.898 vítimas fatais.
O Ministério da Saúde informou, ontem à noite, que o
Brasil contabilizou 602 óbitos
e mais 26.051 pessoas infectadas pelo novo coronavírus.
Com isso, segundo o ministério, o total chegou a

1.603.055 mortes e 64.867
casos confirmados de coronavírus. O número é diferente do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa
principalmente por causa do
horário de coleta dos dados.
O Brasil é o segundo do
mundo com maior número
de casos e mortes pela covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que registram
até agora 2,8 milhões de infecções confirmadas e 129,7
mil óbitos.

Caso Miguel: 'Eu sinto que fiz tudo que podia', diz Sari Corte Real
ENTREVISTA Sari Mariana
Gaspar Corte Real afirmou,
em entrevista ao Fantástico,
que fez tudo o que podia sobre a morte do menino Miguel Otávio Santana da Silva, 5 anos, que caiu do 9º
andar de um prédio em Recife. Sari, que é ex-patroa da
mãe do menino, foi indiciada pelo crime de abandono
de incapaz com resultado
morte. Em caso de condenação, o crime prevê de quatro
a 12 anos de prisão.
Ao ser questionada durante entrevista se sente algum
tipo de culpa ou de arrependimento, Sari afirmou: "Eu
sinto que eu fiz tudo que eu
podia e, se eu pudesse voltar
no tempo, eu voltava. Se eu

soubesse que tudo isso ia
acontecer, eu voltava e ainda tentava fazer mais do que
eu fiz naquela hora" disse.
A primeira-dama do municípios de Tamandaré era
responsável por cuidar da
criança, quando o acidente
aconteceu. Na entrevista, ela
foi questionada sobre o que
faria de diferente. "Esperava
mais. Não sei, não sei dizer.
Eu só sei que eu fiz, naquela
hora, tudo o que eu podia. E,
em nenhum momento, eu fiz
nada prevendo o que aconteceu, em nenhum momento
eu fiz nada prevendo o que
aconteceu", disse.
Miguel caiu do 9º andar do
edifício Píer Maurício de Nassau, no bairro de Santo Antô-
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Se eu
soubesse que
tudo isso ia
acontecer, eu
voltava e ainda
tentava
fazer mais
Sari Gaspar
Corte Real
Ex-patroa da mãe de Miguel

nio. A mãe dele, Mirtes Souza, o deixou com a ex-patroa
para passear com Mel, a cadela da família. Segundo a
polícia, a criança saiu do
apartamento de Sari para
procurar a mãe e foi até os
elevadores do condomínio.
Imagens das câmeras de segurança mostram que, por
pelo menos quatro vezes, a
primeira-dama de Tamandaré conseguiu convencer Miguel a sair dos equipamentos
de social e de serviço. Na
quinta tentativa, o menino
entrou no elevador de serviço, e a patroa da mãe pareceu
apertar o botão da cobertura.
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