
Página 2

Geral
São Paulo, sexta-feira, 20 de julho de 2018 

www.netjen.com.br
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Os homens estão 

continuamente sob 

pressão. Esses homens 

são uns covardes que 

não tomam iniciativa 

nem dizem o que 

pensam. 

O poder feminino ganha 
força dia a dia e a 
meta é  romper com 

as desigualdades de gênero 
que remontam  ao período 
colonial. Nessa época os ho-
mens tinham o poder de tirar 
a vida da esposa e dos fi lhos. 
Era o direito ancestral. Para 
as mulheres mais instruídas na 
atualidade  o objetivo é abolir 
a tutela masculina. A luta pela 
conquista dos direitos civis ou 
não progrediu ou andou em 
passos muito lentos. 

O acesso ás universidades, 
tinha como obstáculo não só o 
exame de admissão no mundo 
acadêmico, mas o preconceito 
e o medo que certas profi ssões 
tinham sido destinadas apenas 
ao homens. Imagine uma mu-
lher dirigindo uma siderúrgica. 
Ou a construção de um prédio 
no centro da capital, com cen-
tenas de homens trabalhando 
e seguindo suas instruções. 

Aos poucos uma tradição que 
tinha o apoio das famílias co-
meça a ceder. Elas foram con-
quistando lugares de destaque 
e da universidade ergueram 
uma ponte para chegar na dire-
ção de grande conglomerados 
econômicos. Uma revolução 
lenta e constante que muda a 
cara da sociedade.

O avanço das mulheres em 
busca da igualdade de oportu-
nidades com os homens está 
sendo construída de cima para 
baixo. Movimentos feministas, 
muitos ainda tímidos, con-
seguem pressionar os donos 
do poder e  obter algumas 
conquistas, quase permitidas 
pelas autoridades religiosas. 
A sociedade patriarcal por 
excelência se expressa pela 
“tutoria “ dos homens, como 
se as mulheres são incapazes 
de gerir sua vida social e pre-
cisam de alguém que diga o 
que  podem, o que não podem 
e como fazer. 

Por isso os casamentos são 
arranjados entre as famílias e 
a palavra amor quase nunca 
é pronunciada. O comporta-

mento em público também é 
outro viés do machismo, que 
exige que elas sejam recatadas 
e do lar. Durante muito tempo 
a religião abençoou essa do-
minação, estabelecendo que 
deveriam ser vestir modes-
tamente e impondo a moda 
para os trajes considerados 
decentes. Nada de mostrar 
qualquer parte do corpo que 
não sejam os olhos e as mão. 

A função social da mulher 
é gerar e cuidar dos fi lhos, 
atender o marido,  ainda que 
algumas ostentem riquezas 
como  amplos colares, vários 
braceletes caríssimos e sapatos 
que só a elite tem condições de 
adquirir. O advento das mídias 
sociais dão mais um impulso 
para a ascensão das mulheres 
na sociedade, uma vez que 
elas  têm suas próprias redes 
sociais e podem ter acesso a 
informações que antes não 
tinham. 

Com isso tomam conheci-
mento de movimentos femi-
nistas em todo o mundo e o 
resultado obtido. Contudo não 
tem direito a voto e não elegem 
nem mesmo os deputados.  
Parte da reação as novas eta-
pas de acesso à igualdade com 
os homens partem de setores 
femininos. 

Ainda que não é proibido as 
mulheres exercerem algumas 
profi ssões como vendedoras 
ou costureiras. Piloto de avião,  
nem pensar. Elas jamais seriam 
admitidas no cockpit de um 
jato da companhia aérea nacio-
nal. Contudo o que mais pesa 
na atualidade é o direito delas 
dirigirem o próprio carro e irem 
para onde bem entenderem. 

Recentemente ganharam 
esse direito ainda que sob os 
trajes tradicionais que dei-
xam de fora penas os olhos 
maquiados e as mãos com 
unhas pintadas das cores mais 
extravagantes. As mulheres da 
Arábia Saudita, estão longe de 
ter uma participação política 
ativa uma vez que o pais vive 
em uma ditadura que chama a 
si mesma de monarquia. 

As leis liberalizantes são 
fruto de uma troca tirano, sai 
um rei de 81 anos e assume um 
com pouco mais de 30. 

(*) - É âncora do Jornal da Record 
News inspirado pelo Le Monde 

Diplomatique.
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O filme “First Man” (O 
Primeiro Homem), uma cine-
biografi a de Neil Armstrong, 
estrelada por Ryan Gosling, 
abrirá o 75º Festival Interna-
cional de Cinema de Veneza, 
na Itália, no dia 29 de agosto. 
Dirigido por Damien Chazel-
le, mesmo de “La La Land” 
e “Whiplash”, o longa conta 
a história do astronauta que 
comandou a missão Apollo 11 
e se tornou o primeiro homem 
a pisar na Lua.

O festival chega à 75ª edição 
e acontece do dia 29 de agosto 
a 8 de setembro, coordenado 
pelo Alberto Barbera e orga-
nizado pela Bienal de Veneza, 
presidida por Paolo Baratta. 

“First Man” focará menos na história de Neil Armstrong

e mais na missão à Lua.

A declaração, dada em 
entrevista à jornalista 
Kara Swisher, do site 

Recode, e divulgada na quarta-
-feira (18), repercutiu em todo 
o mundo. “Eu sou judeu e há 
muitas pessoas que negam que 
o Holocausto aconteceu. Acho 
extremamente ofensivo, mas 
não acredito que a nossa pla-
taforma deveria derrubar isso 
porque tem algumas pessoas 
que entendem errado. Eu não 
acho que elas entendem inten-
cionalmente errado”, afi rmou 
Zuckerberg.

O líder da empresa usa como 
defesa, principalmente, que 
as pessoas tenham liberdade 
de voz, opinião, e que possam 
errar, já que ‘todo mundo erra’. 
“A gente tem abordado as fake 
news como ‘não diga’. Você não 
pode dizer nada de errado na 
internet. Acho que isso seria 
muito extremo. Todo mundo 
entende as coisas errado, e se 
a gente derrubase todas as con-
tas de pessoas que entendem 
algumas coisas errado, seria um 
mundo difícil para dar voz às 
pessoas”, enfatizou o executivo. 

A entrevista tinha como 
objetivo debater sobre como o 
Facebook vai gerir a dissemina-

Fundador e executivo-chefe do Facebook, Mark Zuckerberg.

A Mercedes anunciou ontem 
(19) a renovação por mais dois 
anos do contrato com o piloto 
britânico Lewis Hamilton na 
Fórmula 1. Com isso, ele fi cará 
na escuderia alemã até 2020. 
Desde que chegou à Mercedes, 
Hamilton venceu três campe-
onatos mundiais na principal 
categoria do automobilismo, 
além de ter cruzado a linha e 
chegada em primeiro lugar em 
44 Grandes Prêmios.

Se continuar na Mercedes 
até 2020, o piloto britânico 
completará oito temporadas na 
equipe, seu período mais longo 

com apenas uma escuderia 
na categoria. “Faço parte da 
família da Mercedes e nunca 
estive tão feliz dentro de uma 
equipe como estou agora. Es-
tou ansioso para ganhar mais 
no futuro e brilhar ainda mais 
para a ‘estrela de três pontas’. 
Estou muito confi ante de que 
a Mercedes é o lugar certo 
para estar nos próximos anos”, 
declarou o piloto.

Na atual temporada da F1, 
Hamilton está e segundo lugar 
na tabela, com 18 pontos. O ale-
mão Sebastian Vettel, da Ferrari, 
lidera com 25 pontos(ANSA).

Jogador continua sendo cotado para substituir CR7 no Real Madrid.

A novela de Neymar, Paris 
Saint-Germain (PSG) e Real 
Madrid ganhou um novo ca-
pítulo ontem (19). De acordo 
com a rádio espanhola “Onda 
Cero”, o clube francês ainda 
não descartou uma possível 
saída do brasileiro nesta janela 
de transferências. Citando uma 
fonte da Associação de Futebol 
do Catar (QFA), o veículo disse 
que o futuro de Neymar no PSG 
estaria nas mãos do novo trei-
nador do clube, Thomas Tuchel. 

Segundo a rádio, o comandante 
alemão considera Kylian Mbappé 
intransferível, no entanto, ele não 
vê da mesma forma o camisa 10 
da seleção brasileira. A rádio 
ainda especulou que o atacante 
Paulo Dybala, da Juventus, seria 
o possível substituto de Neymar 
no PSG. O jornal “El País” infor-
mou na quarta-feira (18) que 
Neymar deverá permanecer no 
clube da capital francesa. 

Luxemburgo 
procura brasileiros 
que queiram 
cidadania 

O governo de Luxemburgo, 
nação que faz fronteira com a 
Bélgica, França e Alemanha, 
abriu até dezembro um pro-
cesso para que brasileiros com 
ascendência luxemburguesa 
possam requerer a cidadania 
do país europeu. Com pouco 
mais de 600 mil habitantes, 
Luxemburgo destaca-se por 
ser uma das nações mais ricas 
da Europa, além de ter também 
um dos maiores PIB do mun-
do. O país é um dos membros 
fundadores da União Europeia 
e da ONU.

Luxemburgo é caracterizado 
por ter muita infl uência ger-
mânica e francesa, tanto que 
o alemão e o francês são duas 
das três línguas ofi ciais. O país 
também é conhecido pelos seus 
belos castelos, igrejas e pontes, 
sendo que muitos deles foram 
construídos durante a Idade 
Média. Buscando por famílias 
que possuem ascendência 
luxemburguesa, o processo 
para encontrar descendentes 
do país pelo mundo foi apro-
vado pelo governo, e todas as 
pessoas que possuem origens 
em Luxemburgo têm o direito 
de requerer a cidadania. 

O cônsul-geral de Luxembur-
go em São Paulo, Jan Eichbaum, 
afi rmou que o objetivo é “cadas-
trar luxemburgueses no mundo 
e com isto mapear os descen-
dentes” do país europeu. “Os 
benefícios são iguais aos dos 
cidadãos da UE. Poder traba-
lhar em qualquer país do bloco 
, pleitear bolsas de estudos e se 
adaptar às leis luxemburguesa 
e europeia”, afi rmou Eichbaum. 
Para facilitar no processo de 
identifi cação, foi levantando 
alguns do sobrenomes mais 
comuns de famílias luxembur-
guesas presentes no Brasil, são 
eles: Entringer, Drechsler, May, 
Schroeder, Webber, Brommers-
chenkel, etc. (ANSA).

O presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, atacou ontem (19) a União Europeia 
por causa da multa de 4,3 bilhões de euros 
imposta ao Google por supostas práticas 
desleais. O bloco acusa a multinacional de 
tecnologia de obrigar fabricantes de smar-
tphones e darem prioridade para sua fer-
ramenta de busca em troca da autorização 

para o uso do sistema operacional Android.
“Eu tinha avisado! A União Europeia deu 

um tapa de 5 bilhões de dólares em uma 
de nossas maiores companhias, o Google. 
Eles tiram vantagem dos Estados Unidos, 
mas não por muito tempo”, escreveu Trump 
no Twitter. A multa contra o Google chega 
em plena guerra comercial entre EUA e 

UE, defl agrada pelas novas taxas sobre 
alumínio (10%) e aço (25%) importados 
impostas pelo governo norte-americano.

No fi m de junho, o presidente disse que 
a Casa Branca estava terminando de pre-
parar um pacote de novas tarifas contra 
automóveis produzidos na União Europeia  
(ANSA).
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Facebook não removerá usuários 
que neguem Holocausto

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg disse que não removeria usuários da rede social que 
neguem o Holocausto

polemizou nas redes sociais, 
gerou debates e, principal-
mente, muitas críticas ao líder 
do Facebook, rede social que 
perdeu a credibilidade graças 
ao envolvimento em diversos 
escândalos recentes. 

Devido à onda de avaliações 
negativas, o fundador da em-
presa respondeu: “Quero ser 
claro em uma coisa. A negação 
do Holocausto é profundamen-
te ofensiva e não quis de forma 
alguma defender as pessoas 
que o negam”, justifi cou. As 
palavras de Zuckerberg che-
gam uma semana depois que o 
Facebook confi rmou que o Info-
wars (site que defende teorias 
conspiratórias) continuarão 
na plataforma, porque seriam 
destinados a discussões.

O líder da rede social lembra 
que 2018 é um ano eleitoral 
muito importante. “Você tem 
o Brasil. Você tem a Índia no 
começo do ano que vem. Elei-
ções e votações acontecendo 
na União Europeia. Nós somos 
muito sérios em relação a isso. 
Sabemos que precisamos fazer 
do jeito certo desta vez. Assumi-
mos essa responsabilidade com 
muita seriedade”, completou 
(ANSA).

ção de ódio e desinformação de 
conteúdos. A política atual da 
empresa é excluir conteúdos 
que representem ameaças, ou 
seja, que podem levar a danos 
reais, físicos, morais ou ata-
ques a indivíduos. “Não vamos 
deixar que as pessoas incen-
tivem a violência, ataquem os 
outros ou façam coisas ruins”, 
complementou Zuckerberg. A 
empresa conta com uma equipe 
de fact-checking que, ao ver 
boatos que podem ser irreais, 
diminuem o alcance das pos-

tagens, mas não removem da 
plataforma.

A Liga Antidifamação, ONG 
judaica com sede nos EUA, que 
luta contra o antissemitismo, 
defende que o Facebook “tem a 
obrigação moral e ética” de não 
consentir com que as pessoas 
disseminem ideias sobre a nega-
ção do Holocausto. “A negação 
do Holocausto é uma tática 
voluntária, odiosa, dolorosa 
e perigosa”, explicou o CEO 
da Liga, Jonathan Greenblatt. 
A declaração de Zuckerberg 

“First Man” abrirá
Festival de Veneza

Escolhido para abrir o festival, o 
título foi escrito por Josh Singer, 
de “Spotlight”, e produzido pela 
Universal Pictures. Além de Ryan 

Gosling, conta com Jason Cla-
rke e Claire Foy no elenco. No 
Brasil, o fi lme estreia somente 
no dia 11 de outubro (ANSA).

Futuro de Neymar no PSG está 
nas mãos de técnico

Com a grande Copa do 
Mundo realizada por Mbappé, 
de apenas 19 anos, Neymar 
estaria atrás do jovem astro 
francês, que ajudou os “Bleus” 
a conquistarem o bicampeonato 
Mundial. Neymar participou 

ontem (19) de um leilão de 
caridade em um hotel em 
São Paulo. Foi sua primeira 
aparição pública depois da 
eliminação do Brasil na Copa 
do Mundo de 2018, na Rússia 
(ANSA).

Trump ataca União Europeia por multa contra Google

Mercedes renova 
contrato de

Hamilton até 2020

Britânico já 

conquistou 3 

campeonatos 

mundiais na 

escuderia.


