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Lula assume, promove revogaço e
diz que quer governar para todos

* sem bolsonaRo, FaIXa É PassaDa PoR 5 Pessoas sImbÓlICas * DesIGUalDaDe soCIal É FoCo
De DIsCURso ao PÚblICo * PeTIsTa qUeR PUnIção Pelo qUe CHama De ‘GenoCÍDIo’ na PanDemIa

Luiz Inácio Lula da Silva, 77,
tornou-se ontem o primeiro
presidenteatomarpossepara um terceiro mandato desde a redemocratização —e o
mais velho a assumir o cargo no Brasil— com um discurso que pregou a união e
a democracia em uma cerimôniapródigaemsímbolos.

O petista recebeu a faixa
presidencial de uma mulher
negra, a catadora Aline Sousa, e subiu a rampa acompanhado dela e de outros sete representantes da diversidade da população brasileira. O rito, inédito, se deu
pela ausência de Jair Bolsonaro (PL), que deixou o país.

O primeiro ato de Lula foi
um revogaço de decretos do
antecessor, com ênfase em
desarmamento, ambiente
e a limite a privatizações.
Em dois discursos, chorou
ao falar da fome, rejeitou o
tetodegastosecriticouoantecessor, prometendo punir
os malfeitos na pandemia.

Acompanhado da mulher,
Enfatizou, também, compromisso com a responsabi- Rosângela, do vice, Geraldo
lidade e a previsibilidade na Alckmin (PSB) e de Lu Alckeconomia, além de declarar min, desﬁlou em carro aberquegovernaráparatodosem to por Brasília, onde milhaum país onde 49,1% dos elei- res o aguardavam. Política A4
tores optaram pelo adversário no segundo turno. A ceri- Análise B. Boghossian
mônia, sob forte segurança, Presidente apela ao social e
transcorreu sem incidentes. ao antibolsonarismo A11

Primeiras medidas
• Revogaço de decretos
facilitando acesso a armas
• Retirar estatais de plano
de privatização federal
• Restabelecer o Fundo
Amazônia, pilar ambiental

Levando na coleira a cadela resistência, ao lado do cacique raoni e cercado por Janja (esq.) e convidados, seguidos por Geraldo e Lu alckmin, Lula sobe a rampa do Planalto

Petista defende Estado e
manda parar privatizações

eNtreVista da 2ª

Nei Lopes

‘Sociedade
brasileira se
branqueou no
pensamento’
Aos 80 anos, músico e escritor que circula com a
mesma desenvoltura nos
terreiros de samba e em
pesquisas acadêmicas de
referência diz que a sociedadebrasileiraseembranqueceu no pensamento.
“Cada vez mais passou a
se achar que o preto não
servia. Nesse governo que
seencerrou,ﬁcouevidente
que esse pensamento segue vivo”, aﬁrma. B11

Velório de Pelé
será aberto de hoje
a terça em Santos
Esporte B5

Lula recebe faixa da catadora aline sousa

Política A8
Cadela Resistência,
que subiu a rampa,
foi adotada há 4
anos em Curitiba
Política A9
Janja descarta
vestido, enaltece
moda nacional
e projeta poder

Pedro Ladeira/folhapress

Ana Cristina Rosa
Diversidade precisa
crescer na Esplanada A2
Mathias Alencastro
Petista ganha status de
líder internacional A18
Mônica Bergamo
Haddad perde 1º round
para políticos do PT B8

O presidente Lula fez uma
defesa do papel do Estado
na economia em seus discursos no dia da posse.
Chamou o teto de gastos
elaborado em 2017 para estabilizar a dívida pública de
“estupidez”, como havia feito na campanha eleitoral.
Sua equipe busca uma âncora ﬁscal mais ﬂexível.

Na primeira leva de medidasassinadas,logoapósvoltar ao cargo, Lula determinou também que ministérios que controlem estatais
em vias de privatização interrompam as vendas. Esta
era outra promessa do petista, que acredita no governo como indutor da economia. Mercado A19 e A20

Governo revive PAC,
que ministros não
sabem como será

Desoneração de
combustíveis vai
ser prorrogada

Painel A4

Mercado A20

Tarcísio é empossado em
SP e agradece Bolsonaro

Análise Igor Gielow
Lula quer união nacional,
mas em seus termos A10

O novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), assumiu com discursos de paciﬁcação, diálogo com o presidente Lula e gratidão a Jair Bolsonaro. Embora tenha elogiado a gestão de seu padrinho, se distanciou do seu radicalismo ao sinalizar moderação. Política A16

Sinais de Lula

Hora da partida

Acerca de posse e formação do novo ministério.

Sobre lei controversa do
Canadá para eutanásia.

Bolsonarista assume no
Rio sem mencionar o
ex-presidente Política A16
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Leite toma posse do
governo gaúcho ao lado
de namorado Política A15
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