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Austrália e Facebook negociam após bloqueio de notícias
O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, conversou na 

sexta-feira (19) com representantes do governo australia-
no sobre o projeto de lei que pretende obrigar os gigantes 
da tecnologia a pagar a imprensa pelo uso de seus conte-
údos. O primeiro-ministro Scott Morrison afi rmou que 
a Austrália não pretende se curvar às “ameaças”. Desde 
quinta-feira, os australianos não conseguem publicar 
links que levam a artigos de notícias, nem consultar as 
páginas no Facebook dos veículos de comunicação locais, 

que não podem compartilhar seus conteúdos. O ministro 
australiano das Finanças, Josh Frydenberg, informou 
que conversou com Mark Zuckerberg nesta sexta-feira. 
As negociações prosseguirão no fi m de semana. “Nós fa-
lamos sobre assuntos que persistem e concordamos que 
nossas respectivas equipes devem analisá-los imedia-
tamente”, afi rmou Frydenberg no Twitter. O primeiro-
-ministro australiano disse em uma entrevista coletiva 
em Sydney que o bloqueio do Facebook é uma “ameaça”. 

Morrison afi rmou que esta não é uma boa decisão e fez 
um apelo para que o Facebook “avance rapidamente” e 
“retorne à mesa”. O bloqueio é uma resposta ao projeto 
de lei do governo australiano que pretende obrigar o Fa-
cebook e o Google a remunerarem os meios de comuni-
cação australianos pela publicação de suas notícias. Para 
o primeiro-ministro, este projeto de lei, que será debatido 
na segunda-feira no Senado, está sendo observado por 
muitos governos no mundo.

COVID-19 atinge natalidade e 
Cartórios de Santa Rosa registram o 

menor número de nascimentos em janeiro
Nove meses após o primeiro mês com a pandemia instalada no Brasil, casais optam por não ter fi lhos 

e número de registros de nascimentos atinge o menor patamar, em relação à 2020

A pandemia do 
Coronav ír us 
não só deixou 

um rastro de mais de 
70 mortos entre a po-
pulação santa-rosense, 
como também começa a 
causar impactos futuros, 
atingindo as taxas de na-
talidade em Santa Rosa. 
Levantamento da Asso-
ciação Nacional dos Re-
gistradores de Pessoas 
Naturais do Rio Gran-
de do Sul (Arpen/RS), 
com base nos registros 
de nascimentos realiza-
dos no único Cartório de 
Registro Civil de Santa 
Rosa, mostra uma que-
da de 29,60% nos nas-
cimentos em janeiro de 
2021, primeiro mês após 
o período normal de ges-
tação, desde a chegada 
da COVID-19 no Brasil, 
em que os casais opta-
ram por ter fi lhos ou 
não, já com a crise sani-
tária instalada no País.

Os dados constam 
no Portal da Transpa-

rência do Registro Civil 
(https://transparencia.
registrocivil.org.br/ini-
cio), repositório de es-
tatísticas dos atos prati-
cados pelos Cartórios de 
Registro Civil do País, 
administrada pela As-
sociação Nacional dos 
Registradores de Pesso-
as Naturais (Arpen-Bra-
sil). Em janeiro deste 
ano, foram realizados 
88 nascimentos, núme-
ro 29,60% menor que 
o registrado em janeiro 
do ano passado, quan-

do houve 125 registros. 
O número é ainda quase 
33 pontos percentuais 
menor que a média mu-
nicipal do mês de janei-
ro desde 2004, que é de 
3,94% ao ano, número 
que se repete quando se 
olha o período anual. 

No estado Rio Gran-
de do Sul, os números 
de nascimentos em ja-
neiro também tiveram 
queda, foram realizados 
10.684 nascimentos, nú-
mero 14,53% menor que 
o registrado em janeiro 

do ano passado, quando 
houve 12.501 registros. 
O número é ainda quase 
15 pontos percentuais 
menor que a média his-
tórica estadual do mês 
de janeiro desde 2002, 
que é de 0% ao ano, 
número que se repete 
quando se olha o perío-
do anual. 

O número de nasci-
mentos registrados em 
2021 ainda pode vir a 
aumentar, assim como a 

variação da média anual, 
uma vez que os prazos 
para registros chegam a 
prever um intervalo de 
até 15 dias entre o nas-
cimento e o lançamento 
do registro no Portal da 
Transparência. Além 
disso, alguns estados 
brasileiros expandiram 
o prazo legal para co-
municação de registros 
em razão da situação 
de emergência causada 
pela COVID-19.

Fundo de Cultura terá novo edital
O Prefeito Anderson 

determinou amplia-
ção do valor do Fundo 
da Cultura para R$ 150 
mil em 2021. Um novo 
edital será lançado pela 
Prefeitura. Essa semana, 
o prefeito determinou 
que sejam reavaliados os 
procedimentos e encami-
nhamentos do edital para 
a seleção de projetos, e 
que um novo concurso seja encami-
nhado em 2021. Segundo o edital de 
concurso 01/2020, os munícipes po-
dem apresentar projetos do segmen-
to cultural para participar do Fundo. 
Todos passam por uma comissão 
que realiza a seleção e habilita para 

fazer o repasse do recurso. O valor 
no ano passado era de R$ 100mil. 
Em função de irregularidades no 
processo, onde determinadas regras 
não foram cumpridas, em 2020, na 
fase de habilitação e seleção dos pro-
jetos, o prefeito Anderson determi-
nou que processo seja anulado.


