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VEJA COMO FOI O SEXTO DIA DE
DEPOIMENTOS SOBRE O INCÊNDIO NA BOATE
KISS. JULGAMENTO JÁ É O MAIS LONGO DA

HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL.
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S Os relógios no Fórum Central de

Porto Alegre marcavam quase
21h quando terminou o último
depoimento desta segunda-feira
(6) no processo sobre o incên-
dio na boate Kiss, ocorrido em
janeiro de 2013 na cidade gaú-
cha de Santa Maria. Com seis
dias de oitivas até agora, o jul-
gamento já é o mais longo da
história do Rio Grande do Sul.
Página 47

POUPANÇA TEM NOVEMBRO DE
SAQUE RECORDE COM SAÍDA DE

12 BILHÕES DE REAIS.
Página 22

Ricardo Duarte/Inter

EM CASA, INTER PERDE POR 2 A 1 PARA O ATLÉTICO-GO PELO CAMPEONATO BRASILEIRO.
O Inter perdeu de virada para o Atlético-GO, na noite desta segunda-feira (6), por 2 a 1, em partida válida pela 37ª rodada do
Brasileirão. Com a derrota, o Colorado parou com 48 pontos, caiu para 12º na tabela e ainda tem chance de classificação para
a Libertadores, mas precisa vencer a partida final e contar com resultados combinados. Página 61

PETROBRAS AFIRMA QUE NÃO HÁ DECISÃO SOBRE NOVOS
REAJUSTES NO PREÇO DE COMBUSTÍVEIS NO PAÍS.

Página 24



Porto Alegre mantém vacinação contra
covid em 43 endereços nesta terça-feira.

Cristine Rochol/PMPA

Em seis postos o serviço é oferecido até as 21h.

C om seis postos de
saúde abertos até as

21h e outras 37 opções
nos mais variados bair-
ros, a Secretaria Muni-
cipal da Saúde (SMS)
de Porto Alegre mantém
nesta terça-feira (7) a apli-
cação de vacinas contra
covid para o público a
partir dos 12 anos. Tam-
bém continua disponível
a dose de reforço para
a faixa de 18 anos em
diante, conforme prazos
específicos.

Os 43 locais incluem
sala especial no shop-
ping João Pessoa, 33
postos de saúde, sete far-
mácias parceiras e duas
unidades móveis: Largo
Glênio Peres (Centro His-
tórico) e bairro Campo
Novo (Zona Sul). Ende-
reços, imunizantes e ou-
tros detalhes podem ser
conferidos de forma deta-
lhada no site oficial prefei-
tura.poa.br.

Exigências
Em procedimentos de

primeira dose (ou aplica-
ção única, no caso da va-
cina da Janssen), deve
ser apresentada identi-
dade com CPF. Não é
mais necessário o com-
provante de residência,
bastando uma autodecla-
ração simples com nome
e o endereço.

Já na segunda inje-
ção é obrigatório o car-
tão de controle fornecido
pelo agente de saúde na
primeira etapa. Pode se
dirigir aos locais indica-
dos quem recebeu Co-
ronavac há pelo menos
28 dias ou Pfizer oito se-

manas atrás. No caso
do imunizante de Oxford,
o intervalo também é de
oito semanas entre as
duas ”picadas”.

Para o reforço, os ci-
dadãos com idade a par-
tir de 18 anos precisam
levar a mesma documen-
tação exigida na segunda
dose, desde que o cartão
de controle mostre que o
esquema de imunização
esteja completo há pelo
menos cinco meses.

Já os imunossuprimi-
dos devem comprovar a
condição de saúde por
meio de atestado ou re-
ceita médica, além do re-
gistro de segunda dose
(ou única) há pelo menos
28 dias.

1ª dose de
qualquer vacina
– Postos de saúde, a

maioria das 8h às 17h e
com seis unidades aten-
dendo até 21h (Belém
Novo, Morro Santana, Pri-
meiro de Maio, Ramos,
São Carlos e Tristeza);

– Sala especial no
shopping João Pessoa
(subsolo, com entrada
externa): avenida João
Pessoa nº 1.831 (bairro
Santana), das 9h às 21h;

– Unidade móvel no
Largo Glênio Peres: em
frente ao Mercado Pú-
blico (Centro Histórico),
do meio-dia às 18h;

– Unidade móvel na
Escola Municipal de En-
sino Fundamental Cha-
péu do Sol: rua Go-
mercindo de Oliveira nº
115 (bairro bairro Campo
Novo), das 9h às 15h;

– Farmácias parceiras,

das 9h às 17h;
– Endereços: consul-

tar no site da prefeitura.
2ª dose de
Coronavac

– Quem recebeu pri-
meira injeção há pelo me-
nos 28 dias;

– Postos de saúde;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Unidade móvel no

bairro bairro Campo
Novo;

– Endereços: consul-
tar no site da prefeitura.

2ª dose de
Oxford

– Quem recebeu pri-
meira injeção há pelo me-
nos oito semanas;

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Unidade móvel no

bairro bairro Campo
Novo;

– Endereços: consul-
tar no site da prefeitura.
2ª dose da Pfizer

– Quem recebeu pri-
meira injeção há pelo me-

nos oito semanas;
– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Unidade móvel no

bairro bairro Campo
Novo;

– Farmácias parceiras;
– Endereços: consul-

tar no site da prefeitura.

Dose de reforço
– Idosos a partir de 60

anos que receberam a se-
gunda dose há pelo me-
nos cinco meses e imu-
nossuprimidos que com-
pletaram o esquema vaci-
nal há 28 dias ou mais;

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Unidade móvel no

bairro bairro Campo
Novo;

– Endereços: consul-
tar no site da prefeitura.
(Marcello Campos)
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Quase 70% de todos os gaúchos
já estão com o esquema completo

de imunização contra covid.
Marcello Campos/O Sul

Se contabilizado apenas o público vacinável (12 anos em diante),
índice é de 81,4%.

M ais de 7,63 milhões
de habitantes do

Rio Grande do Sul já es-
tão com o esquema vaci-
nal completo. Divulgada
nesta segunda-feira (29)
pela Secretaria Estadual
da Saúde (SES), a es-
tatística abrange tanto
os procedimentos de
segunda dose de Coro-
navac, Oxford ou Pfizer,
quanto as aplicações da
injeção única do imuni-
zante da Janssen.

Por segmento popula-
cional, esse contingente
abrange 86,7% dos adul-
tos (a partir de 18 anos),
bem como 27,1% dos
adolescentes (12 a 17
anos), 81,4% dos cida-
dãos aptos a serem va-
cinados (qualquer indi-
víduo dos 12 anos em
diante) e, em média,
69,5% de todos os ha-
bitantes dos 497 municí-
pios gaúchos, que tota-
lizam cerca de 11,3 mi-
lhões.

Para que seja possível
atingir a imunidade cole-
tiva no Estado, é neces-
sário vacinar pelo me-
nos 70% da povo gaú-
cho com as duas doses
ou dose única, conforme
estimativa da SES. Mas
isso precisa ser feito de
forma homogênea entre
municípios e faixas etá-
rias. De acordo com
a SES, o ideal é atingir
90% de cobertura vacinal
completa.

No caso específico da
Janssen, as aplicações
somam 304.620 até o

momento. Por fim, a
dose de reforço já che-
gou aos braços de quase
1,3 milhão gaúchos, em
todos os 497 municípios
– a proteção-extra é ofe-
recida a todos os cida-
dãos na faixa etária a
partir de 12 anos, medi-
ante intervalo mínimo de
cinco meses a partir da
segunda injeção (exceto
para imunossuprimidos,
com um prazo menor).

Primeira dose
também avança
Em relação à primeira

dose de qualquer uma
das três vacinas de du-
pla etapa, são ao me-
nos 8,9 milhões de ha-
bitantes do Estado con-
templados pela primeira
dose, o que representa
95,7% dos maiores de
idade, bem como 81,3%
dos adolescentes, 94,4%
do público imunizável e
80,6% da população ge-
ral.

Os quantitativos, índi-
ces de cobertura e ou-
tros detalhes foram apu-
rados no final da tarde
e podem ser consulta-
dos na plataforma ofi-
cial de monitoramento
da Secretaria Estadual
da Saúde, com dados
relativos a toda a cam-
panha, iniciada em 19
de janeiro – desde en-
tão, são mais de 18,1
milhões de doses apli-
cadas. Confira em va-
cina.saude.rs.gov.br.

Estatística de
cada fármaco

Quanto à cobertura
vacinal pelos imunizan-
tes ministrados em duas
etapas, o predomínio
de primeiras doses no
Rio Grande do Sul é
do fármaco de Oxford-
Astrazeneca (42,3%).
Em seguida aparecem a
Pfizer-Comirnaty (31,7%)
e a Coronavac-Butantan
(26%).

Nos procedimentos
de segunda injeção, no
topo do ranking esta-
dual também está a va-
cina de Oxford (45,1%),
tendo como vice-líder a
Coronavac (28,2%). O
terceiro lugar é ocupado
pela Pfizer (27,7%).

A Janssen (produzida
na Suécia pela norte-
americana Johnson &
Johnson) – cuja intro-
dução na campanha
foi realizada no dia 26
de junho – chegou até
agora a 304.620 braços,
conforme mencionado
anteriormente nesta re-
portagem.

Nova remessa da
Janssen

Emdata ainda não de-
finida nesta semana, o
Rio Grande do Sul deve
receber mais de 130 mil
doses da Janssen, para
reforçar a imunização de
quem recebeu a vacina
de dose única. Infor-
mações extraoficiais indi-
cam que cerca de 70%
do lote contemplará ci-
dades de fronteira com
Argentina e Uruguai.

Uma outra remessa
deve ser desembarcada
no Aeroporto Salgado Fi-
lho até o final da se-
mana que vem. A es-
timativa é de que essa
segunda remessa am-
pliará para aproximada-
mente 300 mil as uni-
dades do fármaco da
Johnson & Johnson en-
dereçadas aos gaúchos
em dezembro. (Marcello
Campos)
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Chega a 36.209 o número de
gaúchos mortos pelo coronavírus.

EBC

Estado tem no momento 1.796 pacientes internados em UTIs por covid.

E m uma estatística
abaixo da média

por causa da subnoti-
ficação de dados nos
fins de semana, o ba-
lanço divulgado nesta
segunda-feira (6) pela
Secretaria Estadual da
Saúde (SES) acrescen-
tou 373 testes positi-
vos de coronavírus e
seis mortes pela do-
ença. A atualização
elevou para 1.495.752
os contágios conheci-
dos no Rio Grande do
Sul em quase 21 me-
ses de pandemia, com
36.209 desfechos fa-
tais.

Dentre os infectados
até agora, ao menos
1.455.872 (97%) já se
recuperaram, em todos
os 497 municípios gaú-
chos. Outros 3.570
(1%) são considerados
casos ativos (em anda-
mento), o que abrange
desde os assintomáti-
cos em quarentena do-
miciliar até casos gra-
ves atendidos em hos-
pitais.

A taxamédia de ocu-
pação das unidades de
terapia intensiva (UTIs)
por adultos estava em
55,8% no início da
noite, conforme o pai-
nel de monitoramento
covid.saude.rs.gov.br.
Esse índice resulta da
proporção de 1.796
pacientes para um to-
tal de 3.221 leitos da

modalidade em 301
hospitais. Já o to-
tal de hospitalizações
pela doença chega a
113.904 (8%).
Perdas humanas
Confira, a seguir, as

novas perdas humanas
relatadas pelo balanço
oficial, em uma lista em
ordem crescente con-
forme a idade das víti-
mas, de 43 a 84 anos
– todas idosas, por-
tanto. Também men-
ciona o gênero (mas-
culino ou feminino) e
omunicípio de residên-
cia (e não onde foi re-
gistrado o óbito).

– Gravataí (homem,
43 anos); – Porto Ale-
gre (mulher, 62 anos);
– Cachoeirinha (mu-
lher, 63 anos); – Pelo-
tas (mulher, 67 anos);
– Capão da Canoa
(homem, 69 anos); –
Viamão (homem, 84
anos).

De todas as 497 ci-

dades gaúchas, ape-
nas uma não regis-
tra até agora qualquer
óbito por covid. É
Novo Tiradentes, loca-
lizada na Região Norte
do Estado e que acu-
mula 130 testes posi-
tivos desde o começo
da pandemia.
Andamento da
vacinação

Já no que se refere
à aplicação de vaci-
nas contra o coronaví-
rus, quase 8,9 milhões
de habitantes do Es-
tado receberam a pri-
meira dose. Por seg-
mento demográfico, a
cobertura é de 95,7%
dos gaúchos a partir
de 18 anos, 81,3% dos
adolescentes (12 a 17
anos), 94,4% da popu-
lação apta a ser imuni-
zada e 80,6% da popu-
lação geral (11,37 mi-
lhões).

O esquema com-
pleto de vacinação, por

sua vez, abrange até
agora mais de 7,63
milhões de indivíduos
– seja quem recebeu
duas doses para fár-
macos com esse sis-
tema ou os contem-
plados pela vacina da
Janssen (apenas uma
injeção). Com isso, es-
tão imunizados 86,7%
dos adultos, 27,1% dos
adolescentes, 81,4%
do público vacinável
e 69,5% da população
total.

No caso específico
da Janssen, as aplica-
ções somam 304.620.
E a dose de reforço
já chegou aos braços
de quase 1,3 milhão
de gaúchos, em todos
os 497 municípios. As
informações constam
na base de dados da
Secretaria Estadual
da Saúde, reunida na
plataforma digital va-
cina.saude.rs.gov.br.
(Marcello Campos)
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Média diária de mortes por covid no Brasil
volta a apresentar tendência de queda.

Reprodução

País contabiliza 615.789 óbitos e 22.146.004 casos de coronavírus desde o início da pandemia.

O Brasil registrou
115 novas mor-

tes por covid-19 nas
últimas 24 horas,
com o total de óbitos
chegando a 615.789
desde o início da pan-
demia. Com isso,
a média móvel de
mortes nos últimos 7
dias ficou em 194. Em
comparação à média
de 14 dias atrás, a
variação foi de -16% e
aponta tendência de
queda pelo nono dia
seguido.

Os números estão
no novo levantamento
do consórcio de veí-
culos de imprensa so-
bre a situação da pan-
demia de coronavírus
no Brasil, consolida-
dos na noite desta
segunda-feira (6). O
balanço é feito a par-
tir de dados das se-
cretarias estaduais de
Saúde.

Em 31 de julho, o
Brasil voltou a regis-
trar média móvel de
mortes abaixo de 1
mil, após um período
de 191 dias seguidos
com valores superio-
res. De 17 de março
até 10 de maio, fo-
ram 55 dias seguidos
com essa média mó-
vel acima de 2 mil. No
pior momento desse
período, a média che-
gou ao recorde de

3.125, no dia 12 de
abril.

Casos
Em casos confir-

mados, desde o co-
meço da pandemia,
22.146.004 brasilei-
ros já tiveram ou têm
o novo coronavírus,
com 5.405 desses
confirmados no último
dia. A média móvel
nos últimos 7 dias
foi de 8.996 novos
diagnósticos por dia.
Isso representa uma
variação de -5% em
relação aos casos
registrados em duas
semanas, voltando a
indicar estabilidade
nos diagnósticos.

Em seu pior mo-
mento, a curva da
média móvel nacional
chegou à marca de
77.295 novos casos
diários, no dia 23 de
junho deste ano.

Estados
Quatro Estados

não tiveram registro
de mortes nas últimas
24 horas: Acre, Ala-
goas, Roraima e Ser-
gipe. Rondônia não
divulgou seus dados.

— Em alta (6 Es-
tados): Ceará, Goiás,
Maranhão, Minas Ge-
rais, Pará e Piauí.

— Em estabilidade
(5): Acre, Amapá, Rio
de Janeiro, Roraima e
Sergipe.

— Em queda (14
e o Distrito Federal
): Alagoas, Amazo-
nas, Bahia, Espírito
Santo, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul,
Paraíba, Paraná, Per-
nambuco, Rio Grande
do Norte, Rio Grande
do Sul, Santa Cata-
rina, São Paulo, To-
cantins e Distrito Fe-
deral.

Vacinação

Os dados do con-
sórcio de veículos de
imprensa divulgados

nesta segunda mos-
tram que 137.095.914
pessoas tomaram a
segunda dose ou
dose única de vaci-
nas e, assim, estão
totalmente imuniza-
das. Este número
representa 64,27% da
população.

Um total de
159.618.843 pessoas,
o que representa
74,83% da popula-
ção, tomou ao menos
a primeira dose de
vacinas. A dose de
reforço foi aplicada
em 17.946.295 pes-
soas (8,41% da popu-
lação).

Somando a pri-
meira dose, a se-
gunda, a única e
a de reforço, são
314.661.052 doses
aplicadas desde o co-
meço da vacinação.
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Supremo dá prazo de 48 horas para governo
decidir sobre passaporte da vacina.

Marcelo Camargo/ABr

Anvisa recomendou ao governo federal que vacinação contra Covid-19 seja obrigatória para a entrada de
viajantes no Brasil devido à ômicron.

O ministro do Su-
premo Tribu-

nal Federal (STF)
Luís Roberto Barroso
determinou nesta
segunda-feira (6)
prazo de 48 horas
para que os minis-
térios da Casa Civil,
Justiça, Saúde e In-
fraestrutura se mani-
festem sobre a exi-
gência do passaporte
da vacina ou quaren-
tena obrigatória para
a entrada de viajantes
no Brasil.

“Determino a oi-
tiva das autoridades
das quais emanou a
Portaria nº 658/2021,
no prazo de 48 (qua-
renta e oito) horas,
tendo em vista a
aproximação do re-
cesso. Transcorrido
o prazo, os autos de-
vem retornar à con-
clusão, para aprecia-
ção das cautelares”,
disse Barroso.

O pedido atende
uma ação, apresen-
tada pelo partido
Rede Sustentabili-
dade, no dia 26 de
novembro, pedindo
que o Brasil adote
medidas recomenda-
das pela Agência de
Vigilância Sanitária
(Anvisa).

Os quatro ministé-
rios editaram a Por-

taria 658, em vigor
desde 5 de outubro,
que exige, como re-
quisitos para entrada
no País por via aé-
rea, apenas um teste
Covid-19 com resul-
tado negativo ou não
detectável, além de
uma declaração se
comprometendo a
adotar cuidados.

A portaria que am-
para as restrições
foi publicada no dia
27 de novembro na
forma da Portaria
660, que substitui a
Portaria 658, de 5
de outubro de 2021.
A exigência do pas-
saporte da vacina,
porém, não foi men-
cionada.

Após receber as
informações, o mi-
nistro Barroso exa-
minará o pedido de
liminar para que o
governo federal seja

obrigado a adotar as
ações que a Anvisa
recomenda para con-
ter o vírus.
Recomendações

da Anvisa
No dia 25 de no-

vembro, a Anvisa
publicou duas notas
técnicas recomen-
dando à Casa Civil
que a vacinação con-
tra a Covid-19 seja
obrigatória para en-
trada no Brasil devido
à variante ômicron do
coronavírus.

No dia 1º, a agên-
cia enviou um ofício
à pasta solicitando a
restrição de voos de
mais quatro países
africanos: Angola,
Malawi, Moçambique
e Zâmbia.

No comunicado, a
agência recomenda
a solicitação do cer-
tificado de vacina-
ção completa para

ingresso no País,
citando que ele é
“ainda mais neces-
sário diante da iden-
tificação da variante
ômicron em território
nacional e do conse-
quente esforço para
a sua contenção.”

A Anvisa ainda rei-
tera que solicita há
mais de um ao Co-
mitê Interministerial a
adoção de quaren-
tena ou auto quaren-
tena para a entrada
de viajantes no Brasil.

Segundo a agên-
cia, caso as medidas
fossem cumpridas
ajudariam na “con-
tenção da dissemina-
ção da doença pela
interrupção da cadeia
de transmissão de
variantes do vírus,
já que visa evitar o
contato do viajante
com outras pessoas
suscetíveis.”
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Governo cancela reunião interministerial
para definir sobre restrições para entrada

de viajantes no Brasil.
Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Decisão vem após o ministro Barroso dar 48 horas para explicar por que não há exigência de vacinação
para entrar no Brasil.

A pós declaração do
presidente Jair Bol-

sonaro, o governo can-
celou a reunião intermi-
nisterial que delibera-
ria sobre as recomen-
dações da Agência Na-
cional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) contra a
variante Ômicron. Até
o momento, não há
uma nova data. O mo-
tivo do cancelamento
não foi divulgado.

Com forte resistên-
cia no governo fede-
ral, o passaporte de va-
cina já foi alvo do pre-
sidente Jair Bolsonaro
em mais de uma oca-
sião. No último do-
mingo (5), o manda-
tário afirmou que pro-
poria uma medida pro-
visória (MP) ao Con-
gresso Nacional, defi-
nindo que apenas o
governo pudesse deci-
dir sobre a obrigatorie-
dade.

A Infraestrutura res-
pondeu que o contato
deveria ser feito com a
Casa Civil, que coor-
dena o grupo intermi-
nisterial. Já a Anvisa
e os demais ministérios
não se manifestaram.

Barroso
Nesta segunda, o

ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF)
Luís Roberto Barroso
determinou que os
ministérios de Justiça
e Segurança Pública,

Saúde e Infraestru-
tura e a Casa Civil do
governo Jair Bolso-
naro sejam ouvidos,
em 48 horas, sobre a
demora para atualizar
as regras de entradas
de viajantes no País
– sobretudo, após a
descoberta da variante
ômicron em países da
África e da Europa.

A ordem foi dada
em uma ação da Rede
Sustentabilidade que
tenta obrigar o governo
a adotar medidas sani-
tárias recomendadas
pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
(Anvisa), como o ”pas-
saporte da vacina” ou
quarentena obrigatória
para quem chega ao
Brasil e uma maior
fiscalização dos voos
que desembarcam no
País.

No despacho, Bar-
roso diz que o pedido
foi apresentado pela

Rede ”diante da inér-
cia do governo federal
em revisar a Portaria nº
658/2021, do risco imi-
nente de disseminação
de nova cepa de CO-
VID19, da aproximação
das férias e de gran-
des eventos turísticos
(como o carnaval)”.

Com a ordem do
ministro, os ministé-
rios da Casa Civil, da
Justiça, da Saúde e da
Infraestrutura terão que
justificar as medidas
adotadas pelo governo
para monitorar quem
ingressa no País.

A portaria citada por
Barroso e pela ação da
Rede foi editada em 5
de outubro deste ano.
Por essas regras, os
viajantes que chegam
ao Brasil por via aé-
rea têm que apresen-
tar teste negativo de
infecção e uma decla-
ração virtual dizendo
que concordam com

as medidas sanitárias
adotadas no país.

Já pelas vias ter-
restres, a portaria de-
termina que o acesso
de estrangeiros é proi-
bido. O texto prevê
exceção apenas para
pessoas que estejam
em países vizinhos e
precisem vir ao Brasil
para pegar um voo de
retorno à terra de ori-
gem.

Desde a edição da
portaria, no entanto, a
Anvisa emitiu diversas
notas técnicas ques-
tionando as regras
em vigor. Segundo
a agência, as normas
mais brandas para as
viagens aéreas des-
consideram o risco de
transmissão represen-
tado por esses passa-
geiros – que podem,
inclusive, se infectar no
próprio voo.
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Anvisa exige dados da Pfizer
sobre eficácia contra a variante

delta do coronavírus em crianças.
Agência Brasil

Nos Estados Unidos, a vacinação para a faixa etária de 5 a 11 anos com o imunizante da Pfizer já tem o
aval do órgão regulador.

N a última semana, a
Agência Nacional

de Vigilância Sanitária
(Anvisa) divulgou que
aguarda dados da far-
macêutica Pfizer para
completar as análises
sobre o uso da vacina
contra covid-19 desti-
nada às crianças entre
5 e 11 anos de idade no
Brasil.

A Pfizer enviou o
pedido de autorização
para ampliar a imuni-
zação para essa faixa
etária no mês passado,
no dia 12 de novembro.
Segundo a Anvisa, o
processo foi recebido
no dia 16 de novembro
e entrou em análise ime-
diatamente, “conforme
a urgência que o caso
requer”.

Em 23 de novembro,
a área técnica da agên-
cia reguladora avaliou
os dados do relatório
público da autoridade
americana Food and
Drug Admistration (FDA,
na sigla em inglês) e ou-
tras informações apre-
sentadas pela farmacêu-
tica. Após essa primeira
análise, a Gerência-
Geral de Medicamentos
e Produtos Biológicos
(GGMED) emitiu novas
solicitações ao laborató-
rio, que incluem:

- dados de eficácia
e de segurança da va-
cina contra a variante
Delta, conforme enviado
à FDA/EUA;

- dados recentes de
farmacovigilância;

- informações so-
bre o risco de miocar-
dite/pericardite para cri-
anças de 5 a 11 anos de
idade, incluindo com-
parações com outras
faixas etárias e por sexo;

- informações quanto
às diferenças entre
as ações previstas no
Plano de Minimização
de Riscos e de Far-
macovigilância enca-
minhado à Anvisa em
relação ao aprovado
pela FDA/EUA;

- informações e res-
postas às exigências
encaminhadas pela
FDA/EUA e pela Agência
Europeia de Medica-
mentos (European Me-
dicines Agency – EMA).

Em nota, a agência
ressaltou que, enquanto
aguarda o cumprimento
das exigências técnicas,
os dados apresentados
continuam em avalia-

ção, mas os prazos para
a decisão são suspen-
sos até que a farmacêu-
tica entregue as novas
informações solicitadas.

”É importante contex-
tualizar que as análi-
ses técnicas realizadas
pelas diversas autorida-
des consideram a reali-
dade dos seus países,
em especial as carac-
terísticas da população
e as estratégias para o
monitoramento das rea-
ções adversas. A An-
visa continua compro-
metida e adotando o seu
rigor técnico para fins de
comprovação da quali-
dade, eficácia e segu-
rança das vacinas apli-
cadas no Brasil”, diz o
órgão.

A Anvisa afirma,
ainda, que convidou es-
pecialistas membros de
diferentes associações
médicas para participar
das discussões técnicas
sobre a vacina contra

covid-19 para uso in-
fantil, entre eles profis-
sionais da Sociedade
Brasileira de Pediatria
(SBP), Sociedade Bra-
sileira de Imunologia
(SBI), Associação Brasi-
leira de Saúde Coletiva
(Abrasco), Sociedade
Brasileira de Infectologia
(SBI) e da Sociedade
Brasileira de Pneumolo-
gia e Tisiologia (SBPT).

Nos Estados Unidos,
a vacinação para a faixa
etária de 5 a 11 anos
com o imunizante da
Pfizer já tem o aval do
órgão regulador de ali-
mentos e medicamen-
tos do país (FDA) desde
o dia 29 de outubro.
A vacina também já foi
aprovada pela Agência
Europeia de Medica-
mentos (EMA) no fim do
mês passado, no dia 25
de novembro.
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Estudo diz que pessoas com
alergia têm menos chances
de infecção por coronavírus.

Reprodução

Pessoas alérgicas têm risco 38% menor de covid-19.

P essoas com do-
enças alérgicas

têm um risco até 38%
menor de desenvolver
covid-19. A conclusão
é de uma pesquisa
realizada pela Univer-
sidade Queen Mary de
Londres, publicada re-
centemente na revista
Thorax.

Para explorar quais
fatores aumentam o
risco da doença, os
pesquisadores anali-
saram dados de 16
mil pessoas que res-
ponderam questioná-
rios online entre 1º de
maio de 2020 e 5 de
fevereiro de 2021. Fo-
ram analisados apenas
fatores que poderiam
influenciar no risco de
contrair a infecção,
incluindo idade, cir-
cunstâncias familiares,
trabalho, estilo de vida,
peso, altura, condições
médicas de longa data,
uso de medicamentos,
estado de vacinação,
dieta e ingestão de
suplementos.

No total, 16 mil pes-
soas responderam ao
primeiro questionário,
mas apenas 14,3 mil
continuaram preen-
chendo os demais e
finalizaram a enquete
final. Em média, os
participantes tinham 59
anos, a maioria (70%)
era mulher e 95% iden-

tificaram sua origem
étnica como branca.

No período do es-
tudo, 446 participantes
(quase 3%) receberam
diagnóstico de covid-
19 e 32 foram hospi-
talizados. Os resulta-
dos mostraram que do-
enças desencadeadas
por alérgenos, como
eczema, dermatite ató-
pica e rinite alérgica fo-
ram associadas a uma
redução de 23% no
risco de covid-19. En-
tre os que tinham do-
ença atópica e asma, o
risco foi 38% menor.

Como este é um
estudo observacional,
não é possível estabe-
lecer uma relação en-
tre causa e consequên-
cia. Mas uma das hi-
póteses citadas pelos
pesquisadores para a
diminuição do risco de
covid-19 em pessoas

com doenças alérgicas
é o fato dessas pes-
soas apresentarem re-
dução da expressão de
ECA2, enzima utilizada
pelo novo coronavírus
para invadir as células.

O uso de imunossu-
pressores também foi
associado a uma pro-
babilidade 53% menor
de infecção pelo novo
coronavírus. Mas os
pesquisadores ressal-
tam que isso pode ser
decorrente do fato des-
sas pessoas se prote-
gerem mais contra a
doença.

Já os fatores que
foram associados ao
aumento no risco de
covid-19 foram: etnia
asiática, superlotação
familiar, socializar com
outras famílias, fre-
quentar ambientes pú-
blicos fechados, profis-
sões que exijam con-

tato direto com outras
pessoas, além de so-
brepeso e obesidade.

Surpreendentemente,
fatores comumente as-
sociados ao aumento
do risco de complica-
ções da doença, como
idade avançada, sexo
masculino e outras
condições médicas
não aumentaram a pro-
babilidade de covid-
19 neste estudo. De
acordo com os au-
tores, a maioria dos
casos da doença rela-
tados no estudo foram
leves, o que indica que
os fatores de risco para
o desenvolvimento de
covid-19 em geral não
são necessariamente
os mesmos associa-
dos a quadros casos
graves e morte.
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Não entre em pânico com a nova variante,
diz a Organização Mundial da Saúde.

Reprodução

A OMS recomenda que as pessoas sejam cautelosas e se preparem,
mas sem entrar em desespero.

O mundo não deve
entrar em pânico

com variante ômicron,
mas, sim, ter cautela
e se preparar para li-
dar com ela, declarou a
Organização Mundial da
Saúde (OMS).

A cientista-chefe da
entidade, a médica in-
diana Soumya Swami-
nathan, disse que a si-
tuação agora é muito di-
ferente do que ocorreu
há um ano. Os relatórios
sugerem que a ômicron
foi encontrada em cerca
de 40 países até agora.

Ainda não está claro
se essa variante, que
carrega um alto número
de mutações, é mais
transmissível ou tem
capacidade de escapar
das vacinas.

Os primeiros dados
levantados por cientis-
tas na África do Sul
— onde a linhagem foi
detectada pela primeira
vez — sugerem que a
ômicron pode escapar
de alguma imunidade
prévia, embora os es-
pecialistas alertem que
essa análise não é defi-
nitiva.

Durante a conferên-
cia Reuters NEXT, Swa-
minathan explicou que
a variante é ”altamente
transmissível” e disse
que ela poderia se tor-
nar dominante em todo
omundo— embora isso
seja difícil de prever no
momento. Atualmente,
a delta é responsável
por 99% dos casos no
planeta, acrescentou a

especialista.
”O quanto devemos

ficar preocupados? Pre-
cisamos estar prepara-
dos e cautelosos, não
entrar em pânico, por-
que estamos em uma si-
tuação diferente de um
ano atrás”, disse.

Enquanto isso, o di-
retor de emergências da
OMS, Mike Ryan, pon-
derou que o mundo tem
”vacinas altamente efi-
cazes” contra a Covid-
19 e que o foco deveria
estar em distribuí-las de
forma mais ampla. Ele
também afirmou que,
até o momento, não
há nenhuma evidência
de que seja necessá-
rio mudar o esquema
de doses ou adaptar
os imunizantes à nova
variante.

Países em todo o
mundo anunciaram
proibições de voos vin-
dos de países africanos
logo após a detecção da
ômicron.

As autoridades dos
Estados Unidos torna-
ram obrigatório a todos
os viajantes internacio-
nais a realização de um
teste de covid 24 horas
antes da viagem.

A ômicron já foi de-
tectada em pelo menos
15 Estados dos EUA, in-
cluindo o Havaí, onde
as autoridades disseram
que o caso não tem
histórico de viagens re-
centes, o que sugere a
transmissão local da va-
riante por lá.

Uma segunda onda

de infecções por covid-
19 deixou o sistema de
saúde da Índia numa
situação delicada entre
abril e maio deste ano,
com hospitais sem lei-
tos, oxigênio e medica-
mentos.

Até o momento, o
Brasil possui seis casos
confirmados: três em
São Paulo, dois no Dis-
trito Federal e um no Rio
Grande do Sul.

O surgimento da
nova variante ocorre em
um momento em que
os países europeus já
estão lutando contra um
aumento no número de
infecções, observado
nas últimas semanas.

Na quinta-feira (2),
a Alemanha anunciou
grandes restrições aos
não vacinados. O go-
verno local declarou
que apenas aqueles que
receberam as doses
preconizadas (ou que se
recuperaram da covid
recentemente) poderão
circular por restauran-
tes, cinemas e lojas.

A chanceler Angela
Merkel também disse
que as vacinas podem
se tornar obrigatórias
até fevereiro.

Já na Áustria, a va-
cinação se tornou obri-
gatória para residentes
no país a partir de 1º
de fevereiro de 2022,
enquanto países como
a Bélgica e a Holanda
trouxeram de volta ou
tornarammais rígidas as
medidas destinadas a
combater a dissemina-
ção dos casos, como a
prevenção de aglomera-
ções e o uso de másca-
ras em locais fechados.

Autoridades de
saúde no Reino Unido
trabalham para acelerar
a aplicação de doses
de reforço. O governo
comprou mais 114 mi-
lhões de unidades de
vacinas da Pfizer e da
Moderna e anunciou
que todos os adultos
receberão um reforço
do imunizante até o final
de janeiro.
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Manifestantes saem às ruas de cidades de
Bélgica, Áustria, Holanda e Alemanha para
contestar medidas adotadas para conter o
avanço das infecções por covid na Europa.

Getty Images

Em Bruxelas, as demonstrações rapidamente saíram do controle.

O fim de semana na Eu-
ropa foi marcado por

protestos contra as medidas
restritivas impostas por vários
governos para controlar as
contaminações por coronaví-
rus. No sábado (4), manifes-
tações foram organizadas em
países como Áustria, Holanda
e Alemanha.

No domingo (5), foi a
vez de Bruxelas, onde as
demonstrações rapidamente
saíram do controle, se tor-
naram violentas e transforma-
ram as ruas da capital belga
em uma praça de guerra. Ao
menos 6 ficaram feridos e 20
foram presos.

A polícia disparou gás la-
crimogêneo e usou canhões
de água para dispersar os
manifestantes que lançavam
contra eles pedras e fogos de
artifício. Milhares marcharam
pacificamente pelo centro da
capital belga até o bairro que
abriga a sede das instituições
da União Europeia, onde a
manifestação chegou ao seu
ponto final.

Umgrupo de pessoas ves-
tindo capuzes pretos e gri-
tando ”liberdade” começou a
atirar pedras na polícia, que
reagiu com gás lacrimogê-
neo e canhões de água, de
acordo com imagens e rela-
tos de jornalistas da agência
Reuters.

Manifestantes protesta-
vam contra as regras impos-
tas em outubro que obrigam
as pessoas a mostrarem pas-
saportes sanitários atestando
imunização conta a covid-
19 para ter acesso a bares
e restaurantes.

”Eu não posso aceitar ne-
nhum tipo de discriminação, e
agora há (exigência) o passe
de vacina que é discriminató-
rio. Há vacinação obrigatória
vindo por aí também”, disse
um manifestante, o professor
de artes marciais Alain Sie-
naort. ”Isso é tudo discrimi-
nação, então temos de lutar

contra isso. Não queremos
uma ditadura.”

O protesto seguiu-se a no-
vas medidas anunciadas para
conter uma das maiores ta-
xas de infecção da Europa,
incluindo o uso obrigatório
de máscara para a maioria
das crianças do ensino fun-
damental e o prolongamento
das férias escolares.

Em uma média semanal,
17.862 novos casos diários
foram relatados na Bélgica,
um aumento de 6% em rela-
ção à semana anterior. As
internações hospitalares au-
mentaram 4%. Mais de 3,7
mil pessoas estão internadas
com o vírus, 821 delas em
Unidades de Terapia Intensiva
(UTI). Mais de 27 mil pes-
soasmorreram na Bélgica por
causa da covid-19 desde o
início do surto no ano pas-
sado.

No sábado, dezenas de
milhares foram às ruas de Vi-
ena pelo o segundo fim de se-
mana de protestos em massa
contra a decisão do governo
austríaco de impor um novo
bloqueio e planejar a obriga-
toriedade de vacinação em
todo o país na luta contra um
aumento acentuado de casos
de coronavírus e de mortes.

A multidão foi estimada
em cerca de 40 mil pessoas,
segundo a polícia de Viena
em um tuíte. A manifesta-
ção foi em grande parte pací-
fica, mas a polícia relatou que
alguns manifestantes haviam
jogado objetos, como fogos
de artifício. Houve algumas
prisões e a polícia disse ter
usado spray de pimenta para
tentar dispersar a multidão.

O Partido da Liberdade,
de extrema direita, o ter-
ceiro maior grupo no Par-
lamento, liderou a oposição
às novas medidas pandêmi-
cas. O partido amplia as te-
orias da conspiração sobre
as vacinas, espalhando dúvi-
das sobre sua eficácia, en-

quanto promove a ivermec-
tina, uma droga normalmente
usada contra parasitas em
animais que falhou repetida-
mente contra o coronavírus
em testes clínicos.

As pessoas carregavam
cartazes que diziam: “Eu de-
cidirei por mim mesmo” e
“Torne a Áustria grande no-
vamente”, que remete ao slo-
gan de campanha do ex-
presidente americano Donald
Trump.

Os manifestantes também
se reuniram em outras partes
da Europa no sábado, princi-
palmente na Holanda. Milha-
res protestaram na cidade ho-
landesa de Utrecht contra as
novas restrições do coronaví-
rus em empresas que estarão
em vigor até 19 de dezembro.

Na sexta-feira (3), a polícia
foi obrigada a disparar con-
tra a multidão enfurecida em
Roterdã. No sábado, a vio-
lência foi em Haia, onde vá-
rias bicicletas foram incendia-
das diante do Parlamento. O
governo da Holanda também
pretende proibir pessoas não
vacinadas de entrar em bares
e restaurantes.

Na Croácia, milhares mar-
charam na capital, Zagreb,
para demonstrar insatisfação
com a vacinação obrigatória

de funcionários públicos. Em
Frankfurt, na Alemanha, a po-
lícia usou cassetetes e spray
de pimenta para dispersar al-
gumas centenas de manifes-
tantes que não usavam más-
caras.

Bloqueio
Os casos caíram drastica-

mente na Áustria desde 22
de novembro, quando se tor-
nou o primeiro país da Eu-
ropa Ocidental a impor no-
vamente um bloqueio, permi-
tindo que as pessoas saíssem
de casa apenas para traba-
lhar ou comprar mantimentos
ou remédios. Uma onda que
começou no verão (Norte) au-
mentou rapidamente, dando
à Áustria o maior número de
casos de pandemia e au-
mento de mortes. O bloqueio
está definido para durar até
meados de dezembro.

As mudanças vêm depois
de meses de tentativas difí-
ceis de conter o contágio por
meio de testes generalizados
e restrições parciais. A Áus-
tria havia inicialmente colo-
cado um bloqueio apenas so-
bre aqueles que não foram
vacinados.
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Prefeito de Nova York anuncia vacinação
obrigatória para o setor privado.

Reprodução

Além disso, a dose de reforço será obrigatória para entrar em lugares públicos como restaurantes e
teatros.

O prefeito de Nova
York, Bill de Bla-

sio, anunciou nesta
segunda-feira (6) que
todos os funcionários
do setor privado na
cidade mais popu-
losa dos Estados Uni-
dos serão submeti-
dos a uma vacinação
obrigatória contra o
coronavírus a partir
de 27 de dezembro.

O prefeito vai,
desta maneira, mais
longe que o presi-
dente Joe Biden, cuja
ordem de vacinação
obrigatória, que de-
veria entrar em vigor
em 4 de janeiro mas
está atualmente sus-
pensa pela justiça,
envolvia apenas os
trabalhadores das
empresas com mais
de 100 trabalhado-
res.

”Aqui, em Nova
York, decidimos lan-
çar um ataque pre-
ventivo (contra o co-
ronavírus) para fazer
algo ousado para
parar a propagação
da covid-19 e os ris-
cos que representa
para todos”, disse
De Blasio à rede de
televisão MSNBC.

Ele destacou que
todos os ”trabalhado-
res do setor privado
de Nova York estão
sujeitos à obrigação

de se vacinarem a
partir de 27 de de-
zembro”, o que afeta
quase 184 mil empre-
sas e comércios.

No anúncio da
nova mudança, o
prefeito disse que
”quanto mais amplo
for, maior a probabili-
dade de os funcioná-
rios dizerem que está
bem, está na hora de
fazer isso. Porque
você não pode pu-
lar de um setor para
outro ou de uma em-
presa para outra. É
algo que precisa ser
universal para pro-
teger a todos nós”,
disse De Blasio.

Além disso, a par-
tir da mesma data,
os cidadãos ”maio-
res de 12 anos te-
rão que apresentar
um comprovante de
que receberam três
doses da vacina”
para poderem entrar

em lugares públicos
como restaurantes
e teatros, segundo
o prefeito, que en-
cerra seu cargo em
31 de dezembro e
será substituído por
Eric Adams, eleito
nas urnas em 2 de
novembro.

As crianças de 5 a
11 anos na cidade de
Nova York agora tam-
bém terão que mos-
trar prova de pelome-
nos uma foto antes
de ter acesso a res-
taurantes internos,
atividades físicas e
entretenimento. Os
adultos serão obri-
gados a comprovar
as duas doses para
circulação nessas
áreas.

Blasio disse estar
confiante de que a
decisão dos compro-
vantes será mantida
no tribunal. “Nosso
comissário de saúde

estabeleceu uma sé-
rie de mandatos.
Eles ganharam em
tribunais, tribunais
estaduais e federais
todas as vezes. E
é porque eles são
universais e consis-
tentes. E eles tratam
de proteger o público
agora de um perigo
claro e presente”,
finalizou. O prefeito
deve dar uma entre-
vista coletiva à im-
prensa dos EUA, na
manhã desta terça-
feira (7).

A presença da va-
riante ômicron do co-
ronavírus está confir-
mada em ao menos
15 Estados do país,
entre eles o de Nova
York. Nova York, a
maior cidade dos Es-
tados Unidos, foi par-
ticularmente afetada
pela pandemia em
2020, com ao menos
34 mil mortes.
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Baixa produção de matéria-prima freia
pesquisas e fabricação de vacinas.

Pedro Paulo/Fiocruz

Falta de matéria-prima nacional foi evidenciada durante a pandemia.

A falta de Insumo Far-
macêutico Ativo (IFA)

foi um ponto de grande
preocupação ao longo da
vacinação contra covid-
19 neste 2021. Sem a
tal matéria-prima das vaci-
nas, a Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) e o Insti-
tuto Butantan, tiveram que
esperar a normalização
das entregas para conti-
nuar trabalhando, mesmo
com as linhas de produ-
ção prontas para finalizar
as doses e uma popula-
ção sedenta por receber
as agulhadas.

A pausa na distribui-
ção, embora motivada
pela pandemia, é também
fruto de um problema
crônico no país: a pro-
dução irrisória desse tipo
de insumo. Esse apagão
produtivo, além de nos
colocar em desvantagem
ao longo da pandemia, é
um elemento que pratica-
mente impede o avanço
de pesquisas de novos
medicamentos e vacinas
capitaneadas por univer-
sidades brasileiras.

Cientistas dessas insti-
tuições contam que não
têm apoio para, por exem-
plo, lançar estudos clíni-
cos — aqueles que têm
a participação de huma-
nos. Normalmente, quem
faz essa parte são as far-
macêuticas, dado o ele-
vado custo e rigor técnico
para o monitoramento.

De acordo com estima-
tiva da Associação Brasi-
leira da Indústria de Insu-
mos Farmacêuticos (Abi-
quifi), somente 5% dos fár-
macos (o que inclui diver-
sos tipos de medicamen-
tos e vacinas) utilizados
no país têm produção in-
terna. O resto é impor-

tado.
O presidente da Abi-

quifi, Norberto Prestes, ex-
plica que esse cenário é
fruto da forte concorrên-
cia de preços internacio-
nais. Cobrando menos,
países como a China sur-
fam na demanda brasileira
com maior facilidade do
que as iniciativas locais.

”Isso afeta de diversas
maneiras. Há poucas
pessoas que têm o conhe-
cimento ‘mão na massa’
de produção industrial de
produtos biotecnológicos
no Brasil. Quando preci-
samos discutir com pro-
fissionais (locais) sobre
como poderíamos evoluir
comprojeto de imunizante
ou técnicas de produção
em larga escala, não con-
seguimos”, diz o profes-
sor Breno Castello Branco
Beirão, do Departamento
de Patologia Básica da
Universidade Federal do
Paraná (UFPR), onde há o
desenvolvimento de uma
vacina para covid-19.

Para superar a falta de
parceria com farmacêuti-
cas, a universidade pre-
para um laboratório espe-
cífico para ser usado em
estudos clínicos de novos
fármacos.
Raros pedidos
Em entrevista ao jor-

nal O Globo, a diretora da
Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa),
Meiruze Sousa Freitas, ex-
plicou que embora o Bra-
sil seja um destino dese-
jado pelas farmacêuticas
para desenvolvimento do
estudos de fase 2 e 3 de
fármacos, há uma barreira
grande quando o assunto
é a chegada de produtos
desenvolvidos aqui nes-
ses mesmas fases. São

raros pedidos de registro
— como é chamada a au-
torização dada pela agên-
cia — de medicamentos
que foram gerados em
pesquisas nacionais.

Meiruze diz que a im-
portação quase absoluta
da matéria-prima não se
trata somente de uma de-
cisão comercial. Abrir
mão do investimento em
pesquisa e real produ-
ção de medicamentos, ex-
plica, nos coloca em po-
sição desfavorável, em as-
pectos como o controle de
doenças endêmicas que
causam forte abalo ao sis-
tema de saúde no Bra-
sil. Ela também questi-
ona por que os grandes
laboratórios não estão de
mãos dadas com as uni-
versidades brasileiras que
desbravam o desenvolvi-
mento de uma vacina para
covid-19 atualmente.

”Estamos extrema-
mente dependentes de
insumos estratégicos de
fora do Brasil. Em um
primeiro momento, isso
se torna uma vantagem,
mas lá na frente se torna
um prejuízo econômico
e social muito grande.

Primeiro porque perde-
mos investimento em pes-
quisa, em conhecimento
e domínio de tecnologia.
E passamos a sofrer a
regra do mercado. O
que vale é a procura e,
quando o insumo passa a
ser necessário, o ‘dono da
bola’ coloca o preço que
ele quiser”, afirma.

Mesmo as instituições
de referência, a produ-
ção de IFA não é total-
mente inserida. Tome-
se por exemplo o Insti-
tuto Butantan, instituição
de referência no desen-
volvimento de imunizan-
tes e importante fornece-
dor do Programa Nacional
de Imunizações (PNI).

Em toda a produção,
de janeiro a agosto deste
ano, foram por volta de
191 milhões de doses
para sete tipos de vacina
— nem uma aplicação
sequer foi produzida com
o IFA nacional. Já na
Fiocruz, igualmente im-
portante ao PNI, o cenário
é um pouco diferente:
cinco tipos de vacina que
têm produção de matéria-
prima no Brasil. Outras
três são importadas.
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Próxima pandemia pode ser mais grave,
adverte criadora da vacina da AstraZeneca.

EBC

Cientista pede mais investimentos em pesquisas para que o planeta esteja melhor preparado.

U ma futura nova
pandemia ame-

aça ser ”pior” que
a atual, advertiu
nesta segunda-feira
(06) a cientista bri-
tânica Sarah Gil-
bert, uma das cri-
adoras da vacina
contra a Covid-19
Oxford/AstraZeneca,
e que pediu mais
investimentos em
pesquisas para que
o planeta esteja me-
lhor preparado para
a possibilidade.

”Esta não será a
última vez que o vírus
ameaçará nossas vi-
das e meios de sub-
sistência. A verdade
é que o próximo
pode ser pior. Pode
ser mais contagi-
oso, ou mais mortal,
ou as duas coisas”,
afirmou Gilbert de
acordo com trechos
de um discurso que
será exibido nesta
segunda-feira.

O discurso é parte
da Conferência Ri-
chard Dimbleby, que
conta todos anos
com discursos de
personalidades do
mundo das ciências,
artes e empresarial.
Esta professora da
Universidade de Ox-

ford, que ajudou a
criar uma vacina con-
tra a Covid-19 que
atualmente é apli-
cada emmais de 170
países, pedirá que
os avanços científi-
cos conquistados na
luta contra o coro-
navírus não sejam
”perdidos” por falta
financiamento.

”Não podemos
permitir uma situ-
ação na qual, de-
pois de passar por
tudo que passamos,
descubramos que
as enormes perdas
econômicas que so-
fremos significam
que ainda não há
fundos para a prepa-
ração a uma pande-
mia”, ela deve afir-
mar.

Gilbert também
falará sobre a vari-
ante ômicron, con-

tra a qual o Reino
Unido intensificou a
campanha de vaci-
nação e retomou a
obrigatoriedade do
uso demáscaras nos
transportes públicos
e no comércio.

Ela explicará que
a variante ”contém
mutações já conhe-
cidas que aumentam
a transmissibilidade
do vírus” e que ”os
anticorpos induzidos
pelas vacinas, ou
pela infecção com
outras variantes, po-
dem ser menos efi-
cazes para prevenir
o contágio com a
ômicron”.

”Até que saiba-
mos mais, nós deve-
mos ser prudentes e
adotar medidas para
frear a propagação
desta nova variante”,
recomenda. Para

frear a propagação,
o governo britânico
anunciou no fim de
semana que os via-
jantes com destino
ao Reino Unido terão
que apresentar um
teste negativo para
a Covid-19 antes de
embarcar.

Também devem
ser submetidos a um
teste de PCR nos
dois dias seguintes
à chegada, com iso-
lamento até a divul-
gação do resultado.
O Reino Unido, um
dos países mais afe-
tados da Europa pela
Covid-19, com mais
de 145.500 mortes
desde o início da
pandemia, anunciou
no domingo que tem
246 casos confirma-
dos da variante ômi-
cron, contra 160 no
sábado.
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Dólar sobe mais e fecha perto de 5 reais
e 69 centavos, no maior valor desde abril.

EBC

Investidores monitoram se o BC norte-americano pode antecipar aumento dos juros.

O dólar fechou
em alta nesta

segunda-feira (6), reno-
vando o maior patamar
desde abril, à medida
que a possibilidade de
aumentos antecipados
de juros nos Estados
Unidos ofuscava expec-
tativas de investidores
em torno da reunião de
dois dias do Comitê de
Política Monetária (Co-
pom) do Banco Central
desta semana, que se
encerra na quarta (8).

A moeda norte-
americana subiu 0,13%,
a R$ 5,6898. É o maior
patamar de fechamento
desde 13 de abril (R$
5,7161).

Na última sexta-feira
(3), o dólar fechou em
alta de 0,42%, a R$
5,6823, acumulando
avanço de 1,56% na
semana. No mês, acu-
mula alta de 0,85%. No
ano, o salto é de 9,69%
frente ao real.

Cenário
Nesta semana, as

atenções dos investi-
dores seguem voltadas
também para a próxima
reunião do Copom do
Banco Central, que se
reúne nos próximos
dias 7 e 8 de dezembro
para deliberar sobre
a taxa básica de ju-
ros. A expectativa é
de novo acréscimo de
1,50 ponto percentual
(o que levaria a Selic
para 9,25% ao ano).

Juros mais altos en-
careceriam o custo de
apostas na alta do dó-

lar contra o real, mo-
vimento que tenderia a
beneficiar a moeda bra-
sileira.

”A decisão sobre a
alta de juros no Brasil
já tem sido precificada
em 1,5 (ponto percen-
tual). Isso faz o inves-
tidor externo olhar de
novo para o Brasil e
trazer recursos”, expli-
cou Lucas Schroeder,
diretor de operações da
Câmbio Curitiba. No
entanto, disse ele, ”a
gente acaba tendo que
disputar com os Esta-
dos Unidos”.

Sua fala diz respeito
a sinalizações recentes
de várias autoridades
do Federal Reserve
(Fed) de que o banco
central norte-americano
está preparando o ter-
reno para acelerar o
ritmo de redução de
seus estímulos e pos-
sivelmente antecipar
aumentos de juros para
2022, o que poderia
limitar o efeito do ciclo
de alta da Selic sobre

o mercado de câmbio
doméstico.

O próprio presidente
do Fed, Jerome Powell,
disse na semana pas-
sada que acredita ser
apropriado discutir na
próxima reunião do
banco central o encer-
ramento total de seu
programa de compras
de títulos alguns meses
mais cedo do que o
esperado, em meio a
sinais de persistência
da inflação alta nos
EUA. Isso poderia abrir
caminho para alta nos
custos dos emprésti-
mos.

”Competir com (au-
mentos de) juros nos
Estados Unidos é difí-
cil, porque investir lá é
muito seguro; a maior
economia do mundo
não dá calote”, disse
Schroeder.
Projeções do
mercado

A projeção do mer-
cado financeiro para
a inflação de 2021 su-
biu de 10,15% para

10,18%. Foi a trigésima
quinta semana seguida
de aumento, de acordo
com o Boletim Focus
do Banco Central. Para
2022, subiu de 5% para
5,02%. Ou seja, a ex-
pectativa é de estouro
da meta do governo
pelo 2º ano seguido.

Os analistas também
baixaram a previsão
de crescimento do PIB
deste ano, que passou
de 4,78% para 4,71%.
Para 2022, o mercado
reduziu a previsão de
alta do PIB de 0,58%
para 0,51%.

Para a Selic, a esti-
mativa foi mantida em
9,25% ao ano a previ-
são para a Selic no fim
de 2021. Para o fim de
2022, os economistas
mantiveram a expecta-
tiva para a taxa Selic de
em 11,25% ao ano.

Já para o dólar, a
projeção subiu de R$
5,50 para R$ 5,56 para
o fim de 2021 e de R$
5,50 para R$ 5,55 para
o fim de 2022.
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Comitê de Política Monetária deve elevar
a taxa básica de juros a 9,25% ao ano.

Marcello Casal Jr./ABr

Atualmente, a taxa está em 7,75% ao ano.

O Copom (Co-
mitê de Política

Monetária) do BC
(Banco Central) re-
aliza nesta terça (7)
e quarta-feira (8) a
última reunião do
ano para definir a
taxa básica de juros,
a Selic. Atualmente,
a taxa está em 7,75%
ao ano. Com a alta
da inflação, a expec-
tativa do mercado fi-
nanceiro, consultado
pelo BC, é que os
juros básicos subam
1,5 ponto percentual
para 9,25% ao ano.
O atual ciclo de

alta da Selic come-
çou em março deste
ano, quando a taxa
subiu de 2% para
2,75% ao ano. A
taxa básica de juros
é usada nas negoci-
ações de títulos pú-
blicos emitidos pelo
Tesouro Nacional no
Sistema Especial de
Liquidação e Custó-
dia (Selic) e serve
de referência para
as demais taxas da
economia. É o prin-
cipal instrumento do
Banco Central para
manter a inflação
sob controle.
O BC atua diaria-

mente por meio de
operações de mer-
cado aberto – com-

prando e vendendo
títulos públicos fede-
rais – para manter
a taxa de juros pró-
xima ao valor defi-
nido na reunião.
Quando o Copom

aumenta a taxa bá-
sica de juros, a fi-
nalidade é conter a
demanda aquecida,
e isso causa refle-
xos nos preços por-
que os juros mais al-
tos encarecem o cré-
dito e estimulam a
poupança. Ao redu-
zir a Selic, a tendên-
cia é de que o cré-
dito fique mais ba-
rato, com incentivo à
produção e ao con-
sumo, reduzindo o
controle da inflação
e estimulando a ativi-
dade econômica.
Entretanto, as ta-

xas de juros do cré-
dito não variam na
mesma proporção

da Selic, pois a Selic
é apenas uma parte
do custo do crédito.
Os bancos também
consideram outros
fatores na hora de
definir os juros co-
brados dos consumi-
dores, como risco de
inadimplência, lucro
e despesas adminis-
trativas.
O Copom reúne-

se a cada 45 dias.
No primeiro dia do
encontro, são feitas
apresentações téc-
nicas sobre a evolu-
ção e as perspecti-
vas das economias
brasileira e mundial
e o comportamento
do mercado finan-
ceiro. No segundo
dia, os membros
do Copom, formado
pela diretoria do BC,
analisam as possibi-
lidades e definem a
Selic.

Inflação

Para 2021, a meta
de inflação (Índice
Nacional de Preços
ao Consumidor Am-
plo - IPCA), que deve
ser perseguida pelo
BC, definida pelo
Conselho Monetá-
rio Nacional, é de
3,75%, com inter-
valo de tolerância de
1,5 ponto percentual
para cima ou para
baixo. Ou seja, o
limite inferior é 2,25%
e o superior é 5,25%.
Segundo os últi-

mos dados divulga-
dos pelo IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de
Geografia e Estatís-
tica), o IPCA ficou em
10,67%, no resultado
acumulado de 12
meses encerrados
em outubro deste
ano.
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Governo federal fechará 2021 com
déficit primário de 1% do PIB, diz o
ministro da Economia, Paulo Guedes.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ministro também prevê 0,5% de déficit primário do PIB em 2022.

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes,

afirmou nesta segunda-
feira (6) que o déficit
primário do governo
federal deve ficar em
1% do Produto Interno
Bruto (PIB) no encerra-
mento deste ano e em
0,5% do PIB em 2022,
o que representa uma
recuperação na trajetó-
ria das contas públicas
após déficit de 10,5% do
PIB em 2020.

Em apresentação du-
rante o prêmio anual do
Tesouro Nacional, o mi-
nistro disse que a atu-
ação da equipe econô-
mica tem foco na área
fiscal.

“É o fiscal que dirige
todo o processo. Nós
derrubamos e controla-
mos a trajetória futura
dos gastos com Pre-
vidência, os juros, os
gastos com salários do
funcionalismo, que es-
tavam fora de controle,
e, finalmente, essa ja-
buticaba brasileira, que
foram os precatórios”,
disse.

De acordo com o
ministro, o descontrole
das trajetórias futuras de
gastos do governo tem
relação com problemas
que o País já enfrentou,
como hiperinflação, ele-
vação da dívida pública,
juros altos, aumento de
impostos, baixo cresci-
mento e corrupção.

Gastos públicos

Guedes, repetiu a
avaliação de que a
equipe econômica atual
teria conseguido domar
os principais gastos pú-
blicos. “Derrubamos e
recontrolamos a trajetó-
ria de gastos com pre-
vidência, juros, salários
do funcionalismo e final-
mente essa jabuticaba
brasileira, que são os
precatórios”, afirmou.

Guedes voltou a citar
a redução do rombo pri-
mário em 2021.

“O País tinha um défi-
cit de 2% do PIB quando
nós chegamos, reduzi-
mos para 1% em 2019,
fomos a 10,5% do PIB
em meio à pandemia,
esse ano volta a 1% e
ano que vem está pre-
visto em 0,5%”, reafir-
mou o ministro da Eco-
nomia.

Mudanças
O presidente Jair Bol-

sonaro vetou o nome
do ex-deputado federal

e ex-ministro das Ci-
dades Alexandre Baldy
(PP-GO) para ocupar um
posto de articulação po-
lítica dentro do Minis-
tério da Economia, de
acordo com fontes do
governo.

A pasta do ministro
Paulo Guedes irá anun-
ciar nesta semana uma
reestruturação, que in-
clui a troca de dois se-
cretários e a criação de
uma nova secretaria.

Baldy faria parte
dessa dança das cadei-
ras ao assumir um cargo
de assessor especial de
Guedes responsável por
cuidar da relação com o
Congresso Nacional.

Bolsonaro, porém,
não aceitou o nome do
político por ele ter sido
secretário de Transpor-
tes no governo João
Doria, em São Paulo,
que é adversário político
do presidente e pré-
candidato ao Palácio do
Planalto pelo PSDB.

Baldy também des-
ponta como possível
candidato ao Senado
em Goiás, enquanto
Bolsonaro quer empla-
car outro nome no es-
tado.

O político do PP
havia recebido o aval
da ala política do go-
verno, como o minis-
tro da Casa Civil, Ciro
Nogueira. O seu nome
também fora bem rece-
bido pelo Congresso,
onde tem bom trânsito.

O veto de Bolsonaro,
porém, vai obrigar o mi-
nistro a mudar de pla-
nos. Guedes quer mu-
dar a área da articula-
ção política porque vê
nela uma deficiência da
sua pasta depois da
saída de Esteves Col-
nago para assumir o
cargo de secretário de
Tesouro e Orçamento
dentro do Ministério da
Economia.
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Governo quer 13 bilhões de reais do
FGTS para emprestar a "negativados".
Divulgação

Objetivo é fazer com que pessoas com ”nome sujo” possam financiar de R$ 500 a R$ 15 mil no ano eleitoral.

C om pouca margem
no Orçamento para

ampliar a popularidade
do presidente Jair Bolso-
naro no caminho à reelei-
ção em 2022, o Ministério
do Trabalho e Previdência
e a Caixa Econômica Fe-
deral estudam usar recur-
sos do FGTS para criar
um novo programa demi-
crocrédito a ser lançado
pelo banco público.

Segundo estudos do
governo, R$ 13 bilhões
do fundo, de patrimônio
do trabalhador e principal
financiador da habitação,
poderiam servir de garan-
tias para empréstimos a
pessoas com nome sujo
no SPC e Serasa.

De acordo com inte-
grantes do governo, o
público-alvo do projeto
são 20 milhões de peque-
nos empreendedores, mi-
cro e pequenas empre-
sas, mesmo que tenham
nome negativado. Es-
tas pessoas poderão to-
mar empréstimos entre
R$ 500 e R$ 15 mil, se-
gundo fontes que estão
participando das discus-

sões.
Para isso, o governo

estuda criar um fundo ga-
rantidor para o microcré-
dito, semelhante ao Pro-
nampe. Criado durante
a pandemia, o programa
de crédito tem um me-
canismo pelo qual recur-
sos do Tesouro Nacional
são usados como garan-
tias de empréstimos para
pequenas empresas.

Ao cobrir o risco de
inadimplência, o governo
facilitou a concessão de
crédito. Segundo um téc-
nico do governo, a ideia
é fazer o mesmo para os
negativados com R$ 13
bilhões do FGTS.

O Fundo de Aval às
Micro e Pequenas Em-
presas (Fampe), do Se-
brae, também faria parte
desse novo fundo garan-
tidor, com aporte de até
R$ 500 milhões. Ou seja,
o fundo garantidor pode-
ria ter R$ 13,5 bilhões.

Potencial
Com o mecanismo, a

Caixa projeta emprestar
até cinco vezesmais o ca-
pital do fundo garantidor,

disse uma fonte a par do
assunto. Assim, o poten-
cial de empréstimo seria
de até R$ 67,5 bilhões.

Os recursos poderão
ser contratados pelo ce-
lular via o aplicativo da
Caixa Tem. Por causa
da garantia, a nova mo-
dalidade, caso seja im-
plementada, terá maior
potencial em relação
ao microcrédito lançado
pela Caixa em setembro
e que está sendo im-
plementado aos poucos
pelo banco, com taxa de
3,99% ao mês e emprés-
timo de até R$ 1 mil.

A Caixa não divulga o
balanço deste programa,
que quando lançado o
presidente da instituição,
Pedro Guimarães, disse
que poderia ser utilizado
por cem milhões de pes-
soas.

O ministro do Trabalho
e Previdência, Onyx Lo-
renzoni, e o presidente da
Caixa, Pedro Guimarães,
falaram da nova modali-
dade de crédito em um
evento do setor da cons-
trução civil, na semana

passada. Mas eles não
deram detalhes porque
querem que o programa
seja anunciado por Bol-
sonaro nas próximas se-
manas.

”Isso vai ser trans-
formador para o Brasil.
Vamos poder emprestar
para os negativados”,
disse Guimarães, durante
o evento.

A ideia é editar uma
medida provisória (MP),
alterando a lei do FGTS.
Pela legislação, os recur-
sos do Fundo somente
podem ser aplicados em
habitação, saneamento e
obras de infraestrutura ur-
bana.

O projeto do governo
deve enfrentar resistên-
cia do setor da constru-
ção civil e do Conselho
Curador do FGTS. Eles
alegam que o FGTS é
um fundo privado, per-
tence aos trabalhadores
e, embora tenha uma fun-
ção social, não deve ser
usado para cobrir inadim-
plência no crédito.
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Poupança tem novembro de saque
recorde com saída de 12 bilhões de reais.

Getty Images

É o quarto mês consecutivo em que a caderneta perdeu recursos.

A caderneta de
poupança regis-

trou saída líquida
de R$ 12,4 bilhões
em novembro, maior
resgate já registrado
para o mês na série
histórica iniciada em
1995, mostraram da-
dos do Banco Central
(BC) nesta segunda-
feira (6).
No mês passado,

os saques superaram
os depósitos em R$
9,3 bilhões no SBPE
(Sistema Brasileiro
de Poupança e Em-
préstimo), enquanto
na poupança rural
houve retirada líquida
de R$ 3,1 bilhões.
Novembro foi o

quarto mês consecu-
tivo em que a pou-
pança perdeu recur-
sos, após resgates
líquidos também ex-
pressivos em agosto
(-R$ 5,468 bilhões),
setembro (-R$ 7,720
bilhões) e outubro (-
R$ 7,430 bilhões) –
nos dois últimos ca-
sos, o saque também
foi recorde para o
mês.
No acumulado de

janeiro a novembro, a
poupança teve saída
de R$ 43,2 bilhões,
ante entrada de R$
145,7 bilhões em
igual período do ano
passado, quando
a aplicação foi im-

pulsionada pelo pa-
gamento do auxílio
emergencial e pelo
nível baixo da taxa
básica de juros, que
aumenta a competiti-
vidade da poupança
frente a outros in-
vestimentos. Desde
março deste ano, o
BC já elevou a Se-
lic em 5,75 pontos
percentuais, ao nível
atual de 7,75% ao
ano, emmeio ao ciclo
de aperto monetá-
rio conduzido para
domar a inflação.

Mesmo
rendimento

As aplicações em
caderneta de pou-
pança deverão pas-
sar a ter o mesmo
rendimento da cha-
mada ”poupança
velha” a partir da
próxima decisão do
Banco Central sobre
a taxa básica de juros
(Selic).

O Comitê de Po-
lítica Monetária (Co-
pom) do Banco Cen-
tral se reúne nesta
terça (7) e quarta-
feira (8) para delibe-
rar sobre a nova taxa
Selic, atualmente em
7,75%. A expecta-
tiva do mercado fi-
nanceiro é de novo
acréscimo de 1,50
ponto percentual, o
que levaria a Selic
para 9,25% ao ano.
Desde 2012, a

poupança passou a
ter dois tipos de re-
muneração. Quando
a Selic está em até
8,5% ao ano, o ren-
dimento é limitado
a um percentual de
70% dos juros bási-
cos mais a Taxa Refe-
rencial (TR, calculada
pelo Banco Central
e que está em zero
desde 2017). Acima
desse patamar, o ren-
dimento é de 0,50%

ao mês, ou 6,17% ao
ano.
Para os depósi-

tos feitos até abril
de 2012, ou seja,
na chamada ”pou-
pança velha”, os ren-
dimentos são sem-
pre calculados da
segunda forma – in-
dependente da taxa
de juros que estiver
em vigor.

Regra

— Selic de até
8,5%: rendimento
limitado a 70% da
Selic + TR para no-
vos depósitos e ren-
dimento de 0,5% ao
mês + TR (6,17% ao
ano) para depósitos
feitos até 2012.
— Selic maior que

8,5%: rendimento
fixo de 0,5% ao mês
+ TR (6,17% ao ano)
para depósitos novos
e antigos.
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Rendimento da poupança deve voltar
à regra antiga; modalidade

continuará perdendo para a inflação.
Agência Brasil

Desde 2012, a poupança passou a ter dois tipos de remuneração.

A s aplicações em ca-
derneta de poupança

deverão passar a ter o
mesmo rendimento da
chamada ”poupança ve-
lha” a partir da próxima
decisão do Banco Central
sobre a taxa básica de
juros (Selic).

O Comitê de Política
Monetária (Copom) do
Banco Central se reúne
nesta terça (7) e quarta-
feira (8) para deliberar
sobre a nova taxa Selic,
atualmente em 7,75%.
A expectativa do mer-
cado financeiro é de novo
acréscimo de 1,50 ponto
percentual, o que levaria a
Selic para 9,25% ao ano.

Desde 2012, a pou-
pança passou a ter dois
tipos de remuneração.
Quando a Selic está em
até 8,5% ao ano, o ren-
dimento é limitado a um
percentual de 70% dos
juros básicos mais a Taxa
Referencial (TR, calculada
pelo Banco Central e que
está em zero desde 2017).
Acima desse patamar, o
rendimento é de 0,50% ao
mês, ou 6,17% ao ano.

Para os depósitos fei-
tos até abril de 2012, ou
seja, na chamada ”pou-
pança velha”, os rendi-
mentos são sempre calcu-
lados da segunda forma –
independente da taxa de
juros que estiver em vigor.

Regra
— Selic de até 8,5%:

rendimento limitado a 70%
da Selic + TR para novos
depósitos e rendimento
de 0,5% ao mês + TR
(6,17% ao ano) para depó-
sitos feitos até 2012.

— Selic maior que

8,5%: rendimento fixo de
0,5% ao mês + TR (6,17%
ao ano) para depósitos
novos e antigos.

Confirmada a expecta-
tiva de elevação da Selic
para uma taxa acima do
8,5% ao ano, todas as apli-
cações na caderneta pas-
sarão a rendimento fixo de
0,5% ao mês + TR, ou
6,17% ao ano, como ocor-
ria antes da mudança feita
em 2012 nas regras.

Atualmente, com a
Selic a 7,75%, o retorno
da aplicação financeira
mais popular do país é
de 0,44% ao mês e de
5,43% ao ano para novas
aplicações.

Mesmo passando a
render mais a partir de-
zembro, a modalidade
continuará perdendo para
a inflação e para outros
investimento de renda
fixa. Ao menos no curto
prazo.

”Estamos passando
por um período em que a
taxa de juros vai subir bas-
tante para poder conter a
inflação. A Selic, segundo
o próprio governo vem
dizendo, deve ficar 3 a 4
pontos percentuais acima
da inflação no ano. Para a
taxa de juros ficar abaixo
da inflação, a gente pre-
cisa ter ajuste fiscal e
condições mais estáveis
da economia”, explica
a planejadora financeira
Myrian Lund.

Pior rendimento
real

Em 2021, os saques
nas cadernetas de pou-
pança superam os depó-
sitos em mais de R$ 30 bi-
lhões. Trata-se da maior

retirada de recursos para
o período desde 2016,
quando houve a saída de
R$ 53,251 bilhões da mo-
dalidade. O estoque dos
valores depositados pe-
los brasileiros nesta mo-
dalidade de investimento,
porém, ainda somava R$
1,027 trilhão em outubro.

A caderneta de pou-
pança vem perdendo de
longe para a inflação, que
neste ano atingiu os dois
dígitos no acumulado em
12 meses.

Já são 14 meses se-
guidos que a modalidade
amarga queda no poder
de compra, segundo le-
vantamento da provedora
de informações financei-
ras Economatica.

Em outubro, a renta-
bilidade real (descontada
a inflação) da caderneta
ficou negativa em 7,59%
no acumulado em 12 me-
ses. Trata-se do pior ren-
dimento real da modali-
dade desde outubro de
1991, quando o poupa-
dor que deixou o dinheiro
nesta modalidade perdeu
-9,72% em termos reais no

período de 1 ano.
Os analistas das insti-

tuições financeiras proje-
tam que a inflação me-
dida pelo IPCA ficará em
0,72% em dezembro e
em 0,55% em janeiro, de
acordo com a última pes-
quisa Focus do BC. Ou
seja, acima do retorno ofe-
recido pelas regras da ca-
derneta de poupança.

A projeção do mer-
cado para a inflação de
2021 está atualmente em
10,18%. Para 2022, entre-
tanto, a expectativa é que
o IPCA desacelere para
5,02% e que a taxa Selic
termine o ano em 11,25%
ao ano.

Confirmada as expec-
tativas, a tendência é que
a poupança ao menos
pare de perder para a in-
flação a partir de 2022.
”Para quem é conserva-
dor, vai ter um momento
de suspiro nesses próxi-
mos dois anos, o que
pode ser uma ótima opor-
tunidade para estudar e
aprender a investir me-
lhor”, diz Lund.
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Petrobras afirma que não há
decisão sobre novos reajustes no
preço de combustíveis no País.

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Bolsonaro disse em entrevista que Petrobras vai anunciar redução no preço de combustíveis nesta
semana.

A pós o presidente
Jair Bolsonaro ter

dito que a Petrobras
vai anunciar uma sé-
rie de ”pequenas re-
duções” no preço dos
combustíveis a partir
desta semana, a esta-
tal afirma que reajus-
tes nos preços de seus
produtos seguem as
políticas comerciais da
companhia, não ante-
cipando decisões.

A informação foi di-
vulgada em fato rele-
vante na manhã desta
segunda-feira (6).

”A Petrobras, em
relação às notícias
veiculadas na mídia a
respeito de expecta-
tiva de novos reajustes
nos preços de com-
bustíveis, esclarece
que ajustes de preços
de produtos são reali-
zados no curso normal
de seus negócios e se-
guem as suas políticas
comerciais vigentes”,
diz a nota.

O fato relevante
esclarece que a pe-
troleira ”não antecipa
decisões de reajuste
e reforça que não há
nenhuma decisão to-
mada por seu Grupo
Executivo de Mercado
e Preços (GEMP) que
ainda não tenha sido
anunciada ao mer-

cado”.
A companhia diz

ainda que ”reitera seu
compromisso com
a prática de pre-
ços competitivos e
em equilíbrio com o
mercado, ao mesmo
tempo em que evita o
repasse imediato das
volatilidades externas
e da taxa de câmbio
causadas por eventos
conjunturais”.

O fato relevante
esclarece que a pe-
troleira ”não antecipa
decisões de reajuste
e reforça que não há
nenhuma decisão to-
mada por seu Grupo
Executivo de Mercado
e Preços (GEMP) que
ainda não tenha sido
anunciada ao mer-
cado”.
Petrobras vende

térmicas
A Petrobras anun-

ciou nesta segunda
que concluiu a venda
de novas térmicas.
Em comunicado, a
estatal disse finalizou
o processo de venda
das três usinas movi-
das a óleo combus-
tível, localizadas em
Camaçari, no estado
da Bahia para a São
Francisco Energia,
subsidiária da Glo-
bal Participações em
Energia (GPE).

Com o negócio,
a estatal vai receber
R$ 61 milhões. Em
agosto, a estatal ven-
deu suas ações na
Breitener, dona de
duas usinas térmicas
no Amazonas por R$
304 milhões.

Segundo a Petro-
bras, a venda está ali-
nhada ”à estratégia de
gestão do portfólio e
à melhoria de aloca-

ção do capital da com-
panhia, visando à ma-
ximização de valor e
maior retorno à socie-
dade”.

Processo
administrativo
Também nesta se-

gunda, a Comissão
de Valores Mobiliário
(CVM) abriu um pro-
cesso administrativo
envolvendo a Petro-
bras.

O processo aberto
pela autarquia vem
na esteira das decla-
rações do presidente
Jair Bolsonaro sobre
mudanças de preços
dos combustíveis. A
CVM, no entanto, não
dá detalhes sobre a
investigação e diz que
”não comenta casos
específicos”.
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Produção de veículos no Brasil
cresce mais de 15% em novembro,

no melhor resultado do ano.
Caoa Chery/Divulgação

O balanço mostra que, por outro lado, a produção na indústria auto-
motiva segue aquém de anos anteriores.

M esmo com montado-
ras ainda parando por

falta de componentes ele-
trônicos, a produção de
veículos do mês passado
foi a maior do ano, alcan-
çando 206 mil unidades,
entre carros de passeio,
utilitários leves, caminhões
e ônibus.

A alta na comparação
com outubro foi de 15,1%,
com o setor voltando a su-
perar a marca de 200 mil
veículos após oito meses.

Divulgado nesta
segunda-feira (6), pela
Anfavea, entidade que
representa as montadoras,
o balanço mostra que, por
outro lado, a produção na
indústria automotiva segue
aquém de anos anteriores.
Em relação a novembro
de 2020, houve queda de
13,5%, e o resultado foi o
menor para o mês desde
2015.

Novembro, a exemplo
do que acontece numa
crescente desde fevereiro,
foi mais um mês no qual o
funcionamento de fábricas
teve que ser interrompido
por falta de peças, sobre-
tudo componentes eletrô-
nicos. Houve paradas na
Honda (sete dias em Su-
maré e dois em Itirapina)
e nas fábricas da Volkswa-
gen em São José dos Pi-
nhais, por duas semanas,
e Taubaté (cinco dias).

Além disso, a produ-
ção tanto da Volks no ABC
paulista quanto da General
Motors (GM) em São José
dos Campos (SP) foi par-
cialmente suspensa, com
redução de um turno, en-
quanto 1,8 mil trabalhado-

res do segundo turno da
Fiat continuaram afastados
da fábrica pelo segundo
mês.

A Anfavea reforçou a ex-
pectativa de que cerca de
300 mil veículos deixarão
de ser produzidos neste
ano por falta de compo-
nentes eletrônicos, cuja ir-
regularidade no abasteci-
mento deve persistir du-
rante o ano que vem.

Porém, considera que,
com a melhora dos vo-
lumes nos últimos dois
meses, o ano caminha
para fechar com resultados
mais próximos do melhor
cenário previsto em outu-
bro, que apontava para
alta de 10% da produção
e de 3% do consumo de
veículos no País. “Estamos
mais próximos do cenário
menos impactado”, disse
Luiz Carlos Moraes , presi-
dente da associação.

O total montado no acu-
mulado desde janeiro che-
gou a 2,04 milhões, alta de
12,9%, mas a comparação
é contra um ano que teve
um mês a menos de pro-
dução, já que, por causa
da chegada da pandemia,
a indústria parou em abril
de 2020.

As vendas de veículos,
comprometidas por falta
de carros nas concessio-
nárias, somaram 173 mil
unidades, incluindo todas
as categorias, 23,1% a me-
nos do que no penúltimo
mês do ano passado.

Frente aos dois piores
meses do ano - setembro
e outubro, contra quem
novembro marcou alta de
6,5% -, as vendas melho-

raram, porém em patamar
ainda distante dos últimos
quatro anos, quando, a
esta altura do calendário, a
indústria fazia mais de 200
mil veículos.

Melhora no
estoque

O aumento da produ-
ção permitiu uma melhora
dos estoques na indústria
de veículos, que fechou o
mês passado com 103,8
mil unidades nos pátios de
montadoras e concessio-
nárias, volume suficiente
para 18 dias de venda. No
fim de outubro, os esto-
ques, de 93,5 mil veículos,
cobriam 16 dias.

Durante a apresentação
do dado, Moraes disse
que, apesar das dificulda-
des relacionadas à falta
de componentes e garga-
los logísticos, as montado-
ras conseguiram comple-
tar veículos que estavam
parados nos pátios.

“Até que foi um bom
mês”, disse. Moraes
acrescentou que, parte
do aumento da produção
reforçou os estoques, mas

essa é uma situação tem-
porária. Dado o quadro de
aperto na oferta, “prova-
velmente” os veículos já
foram liberados para as
concessionárias e clientes,
observou o executivo.

Embarques
As exportações das

montadoras tiveram queda
no mês passado, quando
os embarques somaram
28 mil veículos, 36,3%
abaixo do mesmo período
de 2020. Se comparado
a outubro, a queda dos
embarques, que têm a
Argentina como principal
destino, foi de 6%, levando
o total exportado desde o
início do ano para 334,8
mil. É um crescimento
de 17,1% em relação ao
mesmo período de 2020.

O balanço da Anfavea
informa ainda que as mon-
tadoras de veículos fecha-
ram 42 vagas de traba-
lho em novembro, empre-
gando no fim domês 102,6
mil pessoas.
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Presidentes do Senado e da Câmara
dos Deputados tentam acordo para
promulgar PEC dos Precatórios.

Waldemir Barreto/Agência Senado

A matéria terá que retornar à Câmara, uma vez que sofreu ajustes na
redação.

O s presidentes do Se-
nado Federal, Rodrigo

Pacheco (PSD-MG), e da Câ-
mara dos Deputados, Arthur
Lira (PP-AL), estiveram reu-
nidos, nesta segunda-feira
(6), para discutirem a pos-
sibilidade de uma eventual
promulgação fatiada da pro-
posta de emenda à Constitui-
ção (PEC) dos Precatórios.

A matéria foi aprovada
pelos senadores na última
quinta (2) e terá que retornar
à Câmara, uma vez que so-
freu ajustes na redação an-
teriormente aprovada pelos
deputados.

O encontro contou com
a participação do líder do
governo no Senado, sena-
dor Fernando Bezerra (MDB-
PE). O governista foi o relator
da PEC dos Precatórios na
Casa. Todos os participantes
da reunião saíram sem falar
com a imprensa.

A possibilidade de fatiar
a proposta encontra forte
resistência entre senadores.
Uma das principais articu-
ladoras da matéria no Se-
nado, a senadora Simone Te-
bet (MDB-MS), chegou a co-
brar publicamente o presi-
dente do Senado para que
firmasse um compromisso a
fim de assegurar que a ma-
téria fosse apreciada na ínte-
gra pelo plenário da Câmara.
Bezerra é outro senador a
discordar do fatiamento.

A decisão por promul-
gar partes da PEC é, se-
gundo Lira, a melhor alter-
nativa para dar celeridade à
sanção da matéria, viabili-
zando a criação do Auxílio
Brasil – programa social do
governo Jair Bolsonaro (PL)
em substituição ao agora ex-
tinto Bolsa Família.

A medida prevê a promul-
gação imediata de trechos
que são consenso tanto en-
tre deputados quanto sena-
dores. Outros pontos, ti-
dos como mais polêmicos,

seriam apreciados posterior-
mente e passariam, em pri-
meiro momento, pelo crivo
da Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da Câ-
mara. A tendência, portanto,
é de que as novas mudan-
ças feitas e aprovadas pelo
Senado não sejam aprecia-
das pelo plenário da Câmara
ainda neste ano.

Manobra
governista

Conforme o texto apro-
vado, os precatórios do
Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino
Fundamental (Fundef) serão
pagos de forma parcelada
e fora do teto de gastos.
A quitação das dívidas pú-
blicas do Fundef, usadas
por docentes como comple-
mento salarial, serão pagas
da seguinte forma: 40% até
30 de abril de 2022; 30% até
31 de agosto de 2023; e 30%
até 31 de dezembro de 2024.

A “manobra” governista,
segundo o líder do governo,
abrirá, em consequência, es-
paço fiscal de R$ 10 bilhões
para que sejam quitadas dí-
vidas de ordem alimentícia.
Desse total, serão prioriza-
dos os débitos de valores
menores (de até R$ 66 mil) e,
em seguida, os precatórios
cujos beneficiários são pes-
soas de 60 anos ou mais, ou
portadores de deficiência.

Uma das polêmicas en-
volvendo a discussão da
PEC dos Precatórios no
Senado foi a fixação de
um limite de gastos com o
pagamento dos precatórios
até o fim do Novo Regime
Fiscal, em 2036. Após crí-
ticas ao relatório, o líder do
governo acatou a sugestão
dos demais senadores de
reduzir o período de 2036
para 2026.

Segundo o governista, o
novo sublimite dará “tempo
suficiente” para o Executivo

“melhor acompanhar o pro-
cesso de apuração e forma-
ção dos precatórios e seus
riscos fiscais, mas sem criar
um passivo de ainda mais di-
fícil execução orçamentária”.

A redação de Bezerra
também prevê, como base
para cálculo do pagamento
de precatórios, o valor que
foi pago pelo Executivo em
2016, corrigido anualmente
pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).

O relator entende que as
novas regras fiscais não tra-
rão impacto significativo no
endividamento da União. O
objetivo, segundo o emede-
bista, é “minimizar o risco
moral associado à falta de
empenho de alguns entes
em equilibrar as suas finan-
ças, o que foi agravado re-
centemente pelas decisões
judiciais”.

Dinheiro para
programas sociais

Outro ponto criticado foi
a falta de especificação, no
relatório, quanto à alocação
dos demais recursos prove-
nientes da PEC, no Orça-
mento 2022, após o paga-
mento do Auxílio Brasil.

Em busca de maior apoio
à matéria, Bezerra acatou su-
gestão da senadora Simone

Tebet de destinar para fins
sociais todo o espaço fiscal
criado pela proposta. Nesse
contexto, estão inclusas ini-
ciativas relacionadas à am-
pliação de programas soci-
ais de combate à pobreza e
à extrema pobreza, além de
saúde, previdência e assis-
tência social.

Senadores também criti-
caram a mudança sugerida
pela proposta no cálculo do
teto de gastos. A redação
aprovada na Câmara define
que o valor do limite das
despesas primárias seja cor-
rigido anualmente levando
como base o IPCA acumu-
lado de janeiro a dezembro.
Atualmente, o cálculo consi-
dera apenas o período de ju-
lho a junho.

Diante da rejeição ao tre-
cho, o governista sugeriu
que o cálculo do teto se-
guisse a lógica usada no
reajuste do salário mínimo.
Hoje, aponta o senador, os
limites de despesas primá-
rias são fixados antes de se
conhecer com exatidão qual
será o tamanho das despe-
sas vinculadas ao salário mí-
nimo para o exercício finan-
ceiro seguinte.
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Após passagem em posto médico,
Bolsonaro não vai a evento e
recebe prêmio no gabinete.

Agência Brasil

Pela manhã, o presidente ficou por quase duas horas no posto médico do Planalto.

O rganizada pela
Frente Parlamen-

tar da Agropecuária
(FPA), a entrega do
prêmio Moacir Miche-
letto ao presidente
Jair Bolsonaro ocor-
reu nesta segunda-
feira (6) dentro do
gabinete do chefe do
Executivo, no Palácio
do Planalto, em Bra-
sília (DF). Não houve
transmissão pela in-
ternet, como original-
mente se previa.

A TV Brasil chegou
a publicar um link
no YouTube para a
cobertura do evento,
previsto para as 17h
na agenda de Bolso-
naro. A mudança foi
comunicada repenti-
namente à imprensa
sem qualquer explica-
ção.

O prêmio Moacir
Micheletto é uma con-
decoração da FPA
dada a personalida-
des que teriam obtido
destaque na defesa e
promoção da agrope-
cuária brasileira.

Pela manhã, o
presidente ficou por
quase duas horas no
posto médico do Pla-
nalto, antes de se reu-
nir com o ministro da
Controladoria-Geral

da União (CGU), Wag-
ner Rosário.

O chefe do Execu-
tivo já esteve outras
vezes no posto mé-
dico este ano, onde
realizou alguns exa-
mes. A Secretaria de
Comunicação do Pla-
nalto não divulgou o
motivo da ida do pre-
sidente ao local.

Em julho, Bolso-
naro foi internado no
Hospital das Forças
Armadas e, posterior-
mente foi transferido
para o Hospital Al-
bert Einstein, em São
Paulo , por causa de
uma obstrução intes-
tinal.

O presidente já
passou por seis cirur-
gias após a facada
recebida em 2018,
durante a campanha
eleitoral, em Juiz de

Fora (MG). A última,
foi realizada no dia 25
de setembro, para a
retirada de um cálculo
vesical.

Na agenda desta
segunda, o líder do
Planalto se encontrou
com Wagner Rosá-
rio, da Controladoria-
Geral da União. À
tarde, se reuniu ainda
com Damares Alves,
ministra da Mulher,
da Família e dos Di-
reitos Humanos; Te-
reza Cristina, minis-
tra da Agricultura,
Pecuária e Abasteci-
mento, com Carlos
França, ministro das
Relações Exteriores;
Paulo Guedes, mi-
nistro da Economia;
Onyx Lorenzoni, mi-
nistro do Trabalho e
Previdência; Bento
Albuquerque, ministro

de Minas e Energia e
Joaquim Leite, minis-
tro do Meio Ambiente.

Bolsonaro, como
mostram seus ví-
deos, passou o fim
de semana passe-
ando. Não aparenta
estar com algo grave,
mas a rotina alimentar
do presidente segue
sendo uma preocupa-
ção nos bastidores do
Planalto.

Segundo informa-
ções da revista Veja,
o presidente voltou
a comer como nos
velhos tempos, pra-
tos generosos e com
muita carne vermelha.
De acordo com a pu-
blicação, um ministro
afirma que está tudo
bem com o intestino
de Bolsonaro. Mas
o motivo da consulta
segue um mistério.
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Congresso age no fim do ano para
derrubar vetos de Bolsonaro em

projetos importantes para o governo.
Pedro França/Agência Senado

Parlamentares buscam neste fim de ano recompor fundo eleitoral de
R$ 5,7 bilhões.

P arlamentares se articu-
lam para derrubar vetos

importantes do presidente
Jair Bolsonaro ainda no fim
deste ano. Em sessão do
Congresso que está mar-
cada para esta terça-feira
(7), deputados e senadores
devem analisar a decisão
do presidente que barrou
trechos do projeto que re-
vogou a Lei de Segurança
Nacional (LSN), além da re-
jeição à projeção de R$ 5,7
bilhões para o Fundo Eleito-
ral de 2022. Entre os pon-
tos sensíveis aos congres-
sistas está também a distri-
buição de absorventes gra-
tuitos a estudantes de baixa
renda, alvo da caneta de
Bolsonaro.

No caso do Orçamento
do próximo ano, se o veto
for derrubado, em tese, o
Congresso poderia ampliar
o volume de recursos des-
tinados ao Fundo Eleito-
ral. Mas para isso ser
garantido, os parlamenta-
res ainda precisariam alte-
rar outro projeto, o que trata
da Lei Orçamentária Anual
(LOA). É na LOA que estão
detalhados os gastos de to-
das as áreas.

O veto de Bolsonaro foi
na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO), que esta-
belece regras gerais e parâ-
metros de gastos. Na LDO,
o fundo eleitoral estava or-
çado em R$ 5,7 bilhões.
Bolsonaro vetou, reduzindo
a cifra para R$ 2,1 bilhões.

Na última sexta-feira
(4), o relator-geral do Or-
çamento de 2022, Hugo
Leal (PSD-RJ), publicou
relatório preliminar com a
previsão de R$ 2,13 bilhões
para o Fundo Eleitoral no
projeto que trata da LOA.
A nova estimativa foi in-
cluída pelo Palácio do Pla-

nalto na Lei Orçamentária
Anual de 2022, relatada por
Leal. Parlamentares ainda
querem alcançar um valor
próximo de R$ 5 bilhões. E
isso só será decidido com
a votação do Orçamento.

Entre os vetos que de-
vem ser analisados tam-
bém estão trechos da nova
lei que revoga a Lei de Se-
gurança Nacional e esta-
belece novos crimes con-
tra as instituições democrá-
ticas. Editada ainda no fi-
nal da ditadura militar, em
1983, a LSN foi alvo de
críticas recentemente por
sua utilização para inves-
tigar adversários do presi-
dente Jair Bolsonaro.

Neste caso, Bolsonaro
barrou a criminalização de
fake news eleitorais, que
poderia atingir aliados e o
próprio presidente, investi-
gado no inquérito das fake
news no Supremo Tribunal
Federal por ataques às ur-
nas eletrônicas.

A legislação foi apro-
vada pelo Congresso por
amplo apoio. E há pres-
são de partidos, inclusive
do Centrão, para derrubar
os vetos de Bolsonaro.

”Com certeza, muitos
vetos estão na pauta e de-
vem ser apreciados”, disse
Lira ao ser perguntado so-
bre a pauta desta semana.

Uma das deputadas da
bancada da Educação e
autora de legislação que
concede absorventes para
meninas pobres, Tabata
Amaral (PDT-SP) espera
que outros temas sejam pa-
cificados para que o veto de
Bolsonaro seja derrubado.

”Sim, temos acordo. A
votação está sendo pos-
tergada pela falta de con-
senso em outras votações”,
diz Tabata.

Na ocasião do veto, o
presidente justificou a re-
jeição dizendo que os par-
lamentares não apresenta-
ram fonte de custeio—ape-
sar de a proposta indicar
que os recursos viriam do
SUS.

O Congresso também
pode analisar vetos à me-
dida provisória da privati-
zação da Eletrobras. En-
tre eles, estão dispositivos
que previam desconto para
aquisição de ações da em-
presa e proibição de extin-
ção de subsidiárias.

Vetos sob
análise

— Projeto que revoga a
Lei de Segurança Nacional
(LSN): A proposta, sancio-
nada com vetos, define no-
vos crimes contra as insti-
tuições democráticas. En-
tre os vetos, está a crimina-
lização das fake news elei-
torais e do atentado ao di-
reito de manifestação.

Também havia a previ-
são de que partidos po-
líticos acionassem a Jus-
tiça contra os crimes pre-
vistos na lei se o Ministério
Público não agisse dentro
do prazo e de penas maio-

res para militares, funcioná-
rios públicos ou crimes com
arma de fogo.

— Fundo Eleitoral de
2022: Bolsonaro vetou em
agosto o fundão que salta-
ria de R$ 2 bilhões para R$
5,7 bilhões. O veto ocor-
reu em meio à sanção da
LDO, que dá a base para
definir o orçamento do pró-
ximo ano. Parlamentares
querem recompor o fundo
para um valor próximo do
definido inicialmente, mas
precisarão ainda alterar ou-
tro projeto, a Lei Orçamen-
taria Anual.

— Distribuição de ab-
sorventes: Bolsonaro vetou
o fornecimento de absor-
vente menstrual para estu-
dantes de baixa renda de
escolas públicas, mulheres
em situação de rua, de vul-
nerabilidade extrema, pre-
sidiárias e em cumprimento
de medida socioeducativa.
Uma das razões é que o
texto não mostrava fonte de
custeio. A proposta, no en-
tanto, previa que os recur-
sos viriam da atenção pri-
mária à saúde do Sistema
Único de Saúde (SUS).
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Bolsonaro diz que não pode garantir que
não há corrupção em todo o governo.

Marina Ramos/Câmara dos Deputados

Bolsonaro afirmou que não pode ”dar conta de mais de 20 mil servidores comissionados”.

O presidente Jair
Bolsonaro afir-

mou nesta segunda-
feira (6)que não pode
garantir que não há
corrupção em seu
governo, porque não
pode ”dar conta de
mais de 20 mil ser-
vidores comissiona-
dos”. Bolsonaro
disse, contudo, que
a grande maioria de
servidores são hones-
tos e que, se surgir
”qualquer problema”,
será investigado.

”Não vou dizer que
meu governo não tem
corrupção, porque a
gente não sabe. Se
tiver qualquer pro-
blema no meu go-
verno, a gente vai
investigar aí. Eu não
posso dar conta de
mais de 20 mil ser-
vidores comissiona-
dos, ministérios com
mais de 300 mil fun-
cionários. A grande
maioria são pessoas
honestas”, disse Bol-
sonaro, em conversa
com apoiadores no
Palácio da Alvorada.

Bolsonaro é inves-
tigado no Supremo
Tribunal Federal (STF)
pela suspeita de ter
praticado prevarica-
ção no caso da vacina
Covaxin. O deputado
federal Luís Miranda
(DEM-DF) e o irmão
dele, o servidor con-

cursado Luís Ricardo
Miranda, apresenta-
ram ao presidente
suspeitas de irregula-
ridades na compra do
imunizante.

De acordo com
eles, Bolsonaro teria
se comprometido a
repassar as suspeitas
para a Polícia Fede-
ral (PF), o que não
ocorreu. No último
dia 23 de novembro, a
ministra Rosa Weber
prorrogou as investi-
gações, a pedido da
PF, por mais 45 dias.

Moro rebate
críticas

Dias após ser criti-
cado por Bolsonaro,
o ex-ministro e ex-juiz
Sergio Moro defen-
deu nesta segunda-
feira sua atuação na
Operação Lava-Jato.
Na semana passada,
o presidente citou
mensagens trocadas
entre Moro e os pro-

curadores da Lava-
Jato.

Nesta segunda, o
ex-ministro disse que
sua atuação foi ”le-
gal”:

”Tudo que eu fiz na
Operação Lava-Jato
foi legal. O que havia,
sim, era um sistema
muito forte de corrup-
ção, que criou falsas
narrativas, que tentou,
e conseguiu em parte,
impor alguns reveses
à luta contra a Lava-
Jato.”

Segundo Moro,
as pessoas sabem
”quem é quem nessa
história”:

”Mas as pessoas
sabem, as pessoas
que viram a Lava-Jato
quem é quem nessa
história. Quem estava
do lado da lei, quem
estava combatendo a
corrupção, e quem
eram aqueles que se
corromperam.”

Posto médico
Bolsonaro foi ao

postomédico do Palá-
cio do Planalto na ma-
nhã desta segunda.
Ele ficou cerca de
duas horas no local. A
Secretaria de Comu-
nicação Social (Se-
com) da Presidência
não informou omotivo
da ida do presidente.

Bolsonaro já esteve
outras vezes no posto
médico da Presidên-
cia, geralmente para
fazer exames. Em ju-
lho, o presidente foi
internado no Hospital
das Forças Armadas
(HFA), e depois trans-
ferido para São Paulo,
por obstrução intesti-
nal.

Desde que levou a
facada durante ato de
campanha em 2018,
Bolsonaro passou por
seis cirurgias, embora
nem todas relaciona-
das ao atentado.
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Nova integrante do Tribunal Superior
Eleitoral foi uma rara escolha de Bolsonaro

que agradou da esquerda à direita.
Divulgação

Maria Claudia Bucchianeri foi nomeada para o cargo de ministra
substituta do TSE.

A nomeação de Maria
Claudia Bucchianeri

para o cargo de ministra
substituta do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) foi uma
das poucas escolhas do
presidente Jair Bolsonaro
que agradaram a gregos
e troianos: do PCdoB ao
PSL, passando por Cen-
trão, coletivos feministas
e comunidade evangélica.
O aval vindo de grupos
tão distintos está ligado à
atuação suprapartidária da
ministra, que já advogou
para nomes como o ex-
presidente Lula (PT); o ex-
governador do Rio, Wilson
Witzel, que era do PSC; o
líder do PSL na Câmara,
Major Vitor Hugo; e o pre-
sidente da Câmara, Arthur
Lira (PP-AL).

“Nunca misturei política
com advocacia. Muita
gente achou que advogar
para o Lula seria um impe-
ditivo (para ser nomeada
por Bolsonaro) e acabou
não sendo”. disse a minis-
tra em entrevista ao jornal
O Globo.

Nascida em Brasília, fi-
lha de engenheiro com pe-
dagoga, Maria Claudia é
considerada de perfil dis-
creto e com pouca exposi-
ção em assuntos políticos.
No ano que vem, será res-
ponsável por julgar as pro-
pagandas dos candidatos
à Presidência, o que in-
clui alegações de descum-
primento de normas, ofen-
sas pessoais e fake news.

Segundo a ministra, o
desafio da Corte será asse-
gurar um ambiente minima-
mente tóxico e com o de-
bate mais legítimo possível.
Por isso, não será permi-
tido o uso de instrumentos
não orgânicos de difusão
de mensagens por aplicati-

vos de comunicação ou por
plataformas de mídia social
nem a desinformação.

No Planalto, o nome de
Maria Claudia teve o apoio
de ao menos cinco minis-
tros: Ciro Nogueira (Casa
Civil), Fábio Faria (Comu-
nicações), Damares Alves
(Ministério da Mulher, Famí-
lia e Direitos Humanos), Te-
reza Cristina (Agricultura) e
Flávia Arruda (Secretaria de
Governo).

Um dos mais importan-
tes articuladores da candi-
datura da ministra foi o pre-
sidente da Câmara. Além
de ter advogado para o de-
putado, Maria Claudia já
defendeu seu pai, Bene-
dito de Lira, hoje prefeito
de Barra de São Miguel
(AL). Outro que teve atu-
ação importante foi André
Mendonça, mais novo mi-
nistro do Supremo Tribunal
Federal (STF).

A escolha em uma iné-
dita lista tríplice só de mu-
lheres também teve o re-
forço da comunidade evan-
gélica, com quem Maria
Claudia mantém um bom
relacionamento há cerca de
20 anos. A simpatia desse
público começou com sua
pesquisa de mestrado so-
bre “A Separação Estado e
Igreja e o Estatuto Consti-
tucional da Liberdade Reli-
giosa no Brasil”, defendida
em 2007. O trabalho foi
orientado por Alexandre de
Moraes, hoje ministro do
STF.

De lá para cá, Maria
Claudia se tornou referên-
cia no assunto e passou a
dividir sua rotina entre a ad-
vocacia eleitoral e a atua-
ção gratuita em pautas de
liberdade religiosa. Às ve-
zes, os dois assuntos se
cruzavam, como em julga-

mentos de abuso do po-
der religioso, pauta sobre
a qual a ministra já publi-
cou pelo menos cinco ar-
tigos defendendo o direito
de líderes religiosos faze-
rem campanha.

Na carreira como ad-
vogada, atuou em ações
sobre retirada do crucifixo
de tribunais, transfusão de
sangue de testemunha de
Jeová e até o ensino reli-
gioso em escolas públicas
—este último advogado em
favor de uma associação de
ateus.

“Ela luta pela liberdade
religiosa independente-
mente de qual religião
seja. Inclusive pelo direito
à descrença”. disse Luigi
Braga, advogado geral, na
América do Sul, da Igreja
Adventista do Sétimo Dia.

Já na área eleitoral, Ma-
ria Claudia tentou garan-
tir o registro de Lula nas
eleições de 2018; advo-
gou para evitar o afasta-
mento deWitzel do governo
do Rio; e, na ala bolso-
narista, garantiu que depu-
tados suspensos do PSL
por infidelidade partidária
pudessem ser candidatos
aos cargos disputados pelo

partido na Mesa da Câ-
mara.

Questões de
gênero

Fã da filósofa e escri-
tora Djamila Ribeiro e nona
mulher a integrar o plená-
rio da Corte eleitoral em 89
anos, Maria Claudia quer le-
var um “olhar feminista para
o TSE”. Para ela, que é de-
fensora da reserva de ca-
deiras para mulheres, a vi-
olência política de gênero,
que deu origem a uma lei
este ano, será um desafio
importante para o tribunal,
que deverá tornar o dispo-
sitivo conhecido e criar ca-
nais de denúncia.

“Desde que assumiu,
Maria Claudia já demons-
trou que será uma aliada
da luta por democracia
paritária, tendo aberto um
diálogo institucional com
lideranças femininas de
entidades e partidos po-
líticos para ouvir sobre
suas dificuldades”, diz a
advogada Gabriela Araújo,
coordenadora adjunta do
Observatório de Candida-
turas Femininas da OAB-
SP. As informações são do
jornal O Globo.
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Podemos marca data para filiar
Deltan Dallagnol, o ex-chefe da

Operação Lava-Jato.
Tomaz Silva/Agência Brasil

O chefe da força-tarefa operação Lava Jato pediu exoneração do cargo no órgão no início de novembro,
estudando uma possível migração para a política.

O Podemos anun-
ciou nesta

segunda-feira (6)
a filiação do ex-
procurador e ex-chefe
da Operação Lava-
Jato Deltan Dallag-
nol. A cerimônia está
marcada para acon-
tecer na manhã de
sexta-feira (10), em
Curitiba, Paraná. O
evento vai contar com
a presença o ex-juiz
da Lava-Jato Sérgio
Moro, que se filiou
ao mesmo partido no
mês passado.

Segundo o analista
de política da CNN Iuri
Pitta, o ex-procurador
deve se candidatar a
deputado federal pelo
estado do Paraná nas
eleições de 2022.

Já o também ex-
ministro do governo
Jair Bolsonaro (PL)
Sérgio Moro é a
aposta da sigla à
Presidência da Re-
pública no próximo
pleito. Moro tam-
bém assumiu a vice-
presidência estadual
do partido no Paraná.
Segundo o partido,
“Moro será remune-
rado como dirigente
e terá o menor sa-
lário entre todos os
nomes apresentados

pela imprensa como
possíveis candidatos
à Presidência da Re-
pública em 2022, no
valor líquido de R$ 15
mil”.
Cargos políticos
No dia 30 de no-

vembro, Dallagnol
afirmou à CNN que
ainda não havia de-
cidido se disputaria
cargos políticos nas
eleições em 2022 e
que ainda “estava
refletindo sobre o fu-
turo”.

“Estou em uma
fase de reflexão sobre
qual vai ser o melhor
caminho para eu se-
guir, e tem a ver com
minha saída do Minis-
tério Público Federal
(MPF). Sempre houve
convites para que
eu me candidatasse,
nas últimas eleições

dos últimos anos, e
a resposta que eu
sempre dei foi que
tenho uma contribui-
ção para com a Lava
Jato”, afirmou o ex-
procurador à época.
Saída do MPF
O chefe da força-

tarefa operação Lava
Jato pediu exone-
ração do cargo no
órgão no início de
novembro, estudando
uma possível migra-
ção para a política.

Segundo Dallag-
nol, uma suposta “re-
ação contra o com-
bate à corrupção”
fez com que o “sis-
tema começasse a
desmontar os resul-
tados”, o que teria o
motivado a deixar o
cargo no MPF.

“Sob ponto de vista
egoísta não faz sen-

tido, porque estou
saindo de um cargo
estável e com uma
série de benefícios
para uma situação
arriscada, onde vou
sofrer uma série de
críticas no mundo
político”, afirmou em
entrevista à CNN.

Segundo o partido,
outras “importantes
lideranças do Paraná”
também assinarão
suas fichas de filiação.

Além de Moro, o
evento contará com
as presenças da pre-
sidente nacional do
Podemos, deputada
federal Renata Abreu,
e dos senadores Al-
varo Dias, Oriovisto
Guimarães e Flávio
Arns, todos do Pa-
raná. As informações
são da CNN, do Pode-
mos e da revista Veja.
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Disputa por vaga no Tribunal de
Contas da União opõe caciques e
envenena os bastidores no Senado.

Reprodução

O vitorioso irá ocupar a vaga aberta por Raimundo Carrero, indicado por Jair Bolsonaro para a Embaixada
do Brasil em Portugal.

A disputa pela vaga
do Senado no TCU

(Tribunal de Contas da
União) opôs caciques
importantes, rachou
partidos, promoveu ali-
anças improváveis e
envenenou ainda mais
o ambiente na Casa,
bastante conturbado
após a CPI da Covid,
segundo informações
da Coluna do Estadão,
do jornal O Estado de
S. Paulo. Embora seja
do PP, Kátia Abreu (TO)
conta com o apoio de
Renan Calheiros (MDB-
AL), que já emplacou
dois ministros no tribu-
nal.

A questão é que Fer-
nando Bezerra (PE), co-
lega de partido de Re-
nan, também está na
disputa. O PT embar-
cou na campanha da se-
nadora: Donizete No-
gueira, o suplente dela,
é petista. A senadora,
no entanto, encontra re-
sistência no seu próprio
partido. Presidente li-
cenciado do PP e minis-
tro da Casa Civil, Ciro
Nogueira (PI) não traba-
lha por Kátia Abreu.

Antonio Anastasia
desponta como o pre-
ferido do presidente
do Senado, Rodrigo
Pacheco: ambos são
mineiros e do PSD. O vi-
torioso irá ocupar a vaga
aberta por Raimundo
Carrero, indicado por
Jair Bolsonaro para a
Embaixada do Brasil em

Portugal.
Fernando Bezerra foi

alvejado pela decisão
do ministro Walton Ro-
drigues, do TCU, ve-
tando nomeações de in-
dicados que respondam
por ações na Justiça.
Bezerra diz que não está
impedido e não retirará
seu nome. Em privado,
seus aliados dizem que
a decisão do TCU foi in-
suflada por seus adver-
sários.

Como se sabe, é
grande a influência de
Renan no TCU. Fato é
que a decisão do minis-
tro caiu feito luva para
os (muitos) adversários
de Bezerra. A previsão é
de que a escolha ocorra
entre os dias 14 e 15
deste mês, no voto.
Embaixador em

Portugal
Por 65 votos favorá-

veis, cinco votos contrá-
rios e uma abstenção,
o Plenário do Senado

aprovou no último dia 30
a indicação do ministro
do TCU Raimundo Car-
reiro Silva para o cargo
de embaixador do Brasil
em Portugal.

Durante a votação,
vários senadores desta-
caram a atuação profis-
sional, a diplomacia e a
dedicação de Carreiro.

O senador Eduardo
Braga (MDB-AM) afir-
mou que Carreiro che-
gou ao cargo de minis-
tro do Tribunal de Con-
tas da União (TCU) na
condição de “resolvedor
de problemas dentro da
lei”. Também lembrou
que o indicado foi servi-
dor do Senado por 50
anos, tendo exercido
o cargo de secretário-
geral da Mesa da Casa.

A senadora Kátia
Abreu (PP-TO) ressaltou
a importância da atua-
ção de Carreiro na ne-
gociação da outorga da
rede de internet 5G, que,
segundo ela, resultará

em recursos bilionários
para investimentos em
escolas.

O presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco,
também elogiou a in-
dicação de Carreiro.
Pacheco disse que o
indicado vem atuando
de “forma reta e exem-
plar” na administração
pública.

A atuação de Car-
reiro também foi reco-
nhecida pelo líder do go-
verno no Senado, Fer-
nando Bezerra Coelho
(MDB-PE); pelo líder do
governo no Congresso,
Eduardo Gomes (MDB-
TO); e pelos senadores
Weverton (PDT-MA), Flá-
vio Bolsonaro (Patriota-
RJ), Antonio Anastasia
(PSD-MG) e Veneziano
Vital do Rêgo (MDB-PB).
As informações são do
jornal O Estado de S.
Paulo e da Agência Se-
nado.
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Proposta de Emenda à Constituição
da prisão em segunda instância
deve ser votada esta semana.

Paulo Sergio/Câmara dos Deputados

A votação do relatório estava marcada para a semana passada, mas foi adiada a pedido do presidente
da Casa, deputado Arthur Lira (PP-AL).

P arada há mais
de um ano na

Câmara dos Depu-
tados, a PEC (Pro-
posta de Emenda
à Constituição) que
viabiliza o cumpri-
mento imediato de
pena após conde-
nação em segunda
instância deve ser
votada nesta terça-
feira (7). A nova
data foi anunciada
na última quarta-feira
(1º) pelo deputado
Aliel Machado (PSB-
PR), presidente da
comissão especial
que analisa a pro-
posta.
A votação do re-

latório estava mar-
cada para a semana
passada, mas foi
adiada a pedido do
presidente da Casa,
deputado Arthur Lira
(PP-AL), segundo
Machado. A inten-
ção do político ala-
goano era usar o
tempo extra para
tentar chegar a um
consenso sobre a
proposta, que segue
para o plenário sem
acordo.
A PEC sugere que

a Constituição seja
alterada para permi-

tir a execução imedi-
ata da pena após a
condenação em se-
gunda instância. A
Carta estabelece que
o réu não seja con-
siderado culpado até
o trânsito em julgado
da sentença penal —
isto é, a etapa em
que não cabe mais
nenhum recurso.
Atualmente, é pos-

sível estender os pe-
didos de recurso até
o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) e
o Supremo Tribunal
Federal (STF), o que
pode retardar em
anos o trânsito em
julgado. A proposta
se refere não apenas
ao campo penal do
Direito, mas também
ao tributário, traba-
lhista e eleitoral.

Apresentada pelo
deputado Alex Ma-
nente (Cidadania-
SP), a proposta foi
aprovada na Comis-
são de Constituição,
Justiça e Cidadania
(CCJ) da Câmara
em novembro de
2019, e desde então
aguarda tramitação
na comissão espe-
cial.
O presidente da

comissão, Aliel Ma-
chado (PSB-PR),
disse que espera
que a proposta seja
votada em plenário
“o mais rápido pos-
sível”.
“O que eu estou

construindo é a vo-
tação na comissão,
que vai dar um norte.
Quem é contrário
quer que a proposta

morra na comissão”,
diz Machado.
Lira se compro-

meteu a levar a pro-
posta para o plenário
quando fosse apro-
vada pela comissão,
segundo o presi-
dente da comissão.
Machado disse

que a proposta irá
simplificar o sistema
jurídico em todas as
áreas, não apenas
criminal. Após jul-
gar o mérito de uma
ação na segunda
instância, a sentença
poderá ser cumprida
também para ques-
tões tributárias e ci-
vis. As informações
são dos jornais O
Estado de S. Paulo
e O Globo.
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Deputado Daniel Silveira volta à Câmara
após cinco meses de prisão; pena de

suspensão de mandato aguarda votação.
Câmara dos Deputados

Em junho, o colegiado aprovou a suspensão do seumandato por seis
meses. O caso, porém, foi esquecido.

D e volta a Brasília após
cinco meses na prisão,

o deputado Daniel Silveira
(PSL-RJ) ainda demonstra
receio ao ser gravado nos
corredores da Câmara dos
Deputados. Evita dar qual-
quer declaração ou fazer co-
mentários que possam ser
considerados uma afronta
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF). Em conversas pri-
vadas, porém, não esconde
a alegria de retomar o man-
dato e faz até piada com a
recomendação do Conselho
de Ética. Em junho, o cole-
giado aprovou a suspensão
do seu mandato por seis me-
ses. O caso, porém, foi es-
quecido.

Até o momento, Silveira
conta com a colaboração
do presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL). Não há si-
nais de que o assunto seja le-
vado ao plenário, o que gera
constrangimento entre os in-
tegrantes do grupo.

Em uma das conversas
que teve com colegas, o
parlamentar do PSL disse a
um deputado do Centrão ou-
vido pelo jornal O Globo que
sentia-se “agradecido” pela
punição de apenas seis me-
ses. Era, segundo o interlo-
cutor, um deboche sobre a
lenta tramitação.

Preso por ameaçar a in-
tegridade física dos ministros
do Supremo, inclusive com
uma “surra de gato morto”,
o deputado está aos poucos
voltando à rotina.

A desenvoltura de Silveira
e a inação de Lira em pautar
o parecer favorável à punição
fez com que o relator do seu
caso, Fernando Rodolfo (PL-
PE), demonstrasse irritação.

“Essa é uma decisão
discricionária do presidente
Arthur Lira. Daqui a pouco
completa seis meses desde
que o conselho aprovou

a punição. A sociedade
espera que esse caso não
fique impune. Eu espero que
a Mesa paute, sob o risco de
que o colegiado tenha o seu
trabalho esvaziado”, disse o
deputado ao jornal O Globo.

Presidente do conselho,
Paulo Azi (DEM-BA) também
admite que ainda não há
previsão para o encaminha-
mento.

Em agosto, Azi se desen-
tendeu com o presidente da
Câmara em plenário. Du-
rante a sessão de cassação
da deputada Flordelis, Lira
acolheu uma questão de or-
dem que abriu precedente
para que as punições do
Conselho de Ética sejam al-
teradas em plenário.

Na última quinta-feira, Da-
niel Silveira estava em voo
da Gol que decolou às 9h10
de Brasília para o Aeroporto
Santos Dumont, no Rio. Ao
seu lado, separado apenas
pelo corredor, estava sen-
tado o ministro do STF Luís
Roberto Barroso. Silveira po-
sou para foto em que am-
bos aparecem, e o registro
circulou pelas redes sociais.
Segundo informações do jor-
nal O Globo, ministro e de-
putado se cumprimentaram.
No registro fotográfico, Bar-
roso lê um livro, enquanto
Silveira faz um sinal de “po-
sitivo”.

Procurado para falar so-
bre o conteúdo desta repor-
tagem, Silveira e sua asses-
soria disseram que estão im-
pedidos de falar à imprensa
por decisão do ministro Ale-
xandre de Moraes. No dia 14
de novembro, o magistrado
o proibiu de falar aos meios
de comunicação sem autori-
zação judicial. Suas contas
em redes sociais também es-
tão bloqueadas.

“Não posso ceder en-
trevista segundo Alexandre.

Censura prévia, amigo. Vai
atingir a todos”, limitou-se
a dizer Silveira ao jornal O
Globo.

Nos corredores da Câ-
mara, Silveira anda acompa-
nhado de Paola Daniel, sua
mulher. Com frequência, ela
recorre às redes sociais para
criticar as decisões do STF.
Também tem cobrado da Câ-
mara a aprovação de pro-
posta que antecipa a apo-
sentadoria de ministros da
Corte.

No saguão de entrada do
Anexo II da Câmara, quando
o colega Bibo Nunes (PSL-
RS) tentou entrevistar Sil-
veira, ela deu o recado. “O
Brasil inteiro está indignado.
O direito dele não foi respei-
tado. Uma sensação de im-
potência absurda”, disse Pa-
ola Daniel.

Segundo Bibo Nunes, Sil-
veira ainda está “um pouco
traumatizado”, pois “sabe
que se excedeu, mas tem
que ser comedido”. Ele tam-
bém critica a decisão do ple-
nário da Câmara, que endos-
sou a prisão de Silveira à
época das ameaças.

“Eu acredito que a Câ-
mara não vá fazer nada con-
tra ele. Não pode mover uma

vírgula contra ele, depois do
que foi feito, quando aprova-
ram a prisão. Não vai pautar
(a suspensão pelo Conselho
de Ética). Se pautar, vou ser
extremamente contrário. Vou
ser totalmente contrário. Ele
também precisa ter a sua li-
berdade de expressão resta-
belecida. Isso é inadmissí-
vel”, disse Bibo Nunes.

Outros bolsonaristas tam-
bém costumam usar o mi-
crofone para defender o co-
lega. Felipe Barros (PSL-PR),
por exemplo, cobrou uma re-
ação dos parlamentares há
duas semanas, em sessão
do grupo de trabalho que de-
bate projeto sobre fake news.

Segundo ele, a decisão
de Moraes é uma agressão
ao mandato parlamentar. Ele
argumentou que a sentença
da Corte rebaixou Silveira à
categoria de “subparlamen-
tar”. Durante a semana, mo-
tivado pelo caso, Barros con-
seguiu, inclusive, incluiu no
texto final do relatório tre-
cho que estende a imuni-
dade parlamentar às redes
sociais. As informações são
do jornal O Globo.
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“Polícia Federal não pode ser envolvida
em disputa política, eleitoral ou
ideológica”, diz seu diretor-geral.

Reprodução

Diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino está sob pressão e
suspeita de ingerência política nas trocas de delegados de cargos-
chave.

S ob pressão e suspeita
de ingerência política

nas trocas de delegados de
cargos-chave, o diretor-geral
da PF (Polícia Federal), Paulo
Maiurino disse ao jornal O
Estado de S. Paulo que a
PF “não pode ser envolvida
na disputa política, eleitoral
e ideológica, pois é uma
instituição de Estado, não
de governo, respeitada e
admirada pela sociedade”.

O presidente Jair Bolso-
naro já é investigado pelo Su-
premo Tribunal Federal (STF)
por interferência política na
PF, depois da denúncia do
então ministro da Justiça
Sérgio Moro, e da decisão
de Bolsonaro de demitir o
diretor-geral à época, Maurí-
cio Valeixo. Maiurino, porém,
garante: “O presidente nunca
me pediu nada e não interfe-
riu em nada, muito menos em
processos de investigação”.

E o diretor insiste: “De-
safio qualquer delegado a di-
zer e a provar que, na minha
gestão, algum deles recebeu
orientação para agir de uma
forma ou de outra numa in-
vestigação, para proteger ou
perseguir alguém. Isso se-
ria um absurdo, um crime
grave”.

“Meu partido é o Brasil.
Sou um democrata, defendo
o Brasil e sou fiel ao meu pai,
que teve destaque como poli-
cial militar e é um exemplo na
minha vida”, disse Maiurino.
Ele argumenta que a PF “não
pode falhar, porque isso de-
sacreditaria o sistema perse-
cutório brasileiro”.

Maiurino defende que as
investigações sejam “silenci-
osas, criteriosas, eficientes,
eficazes, para produzir pro-
vas robustas para o Judiciá-
rio poder condenar os culpa-
dos”. E critica o excesso de
exposição: “Policial não pode
usar a imprensa para virar ce-
lebridade, isso contamina a
investigação e gera impuni-
dade”.

Apesar da contundência
do diretor-geral, a PF vem
sendo mais e mais suspeita
de promover mudanças em
superintendências, diretorias
e quadros-chave, curiosa-
mente atingindo delegados
que atuavam de alguma
forma em ações e operações
envolvendo personagens
próximas a Bolsonaro, sejam
familiares, parlamentares ou
blogueiros.

Conforme mostrou o Es-
tadão, desde o início do go-
verno foram pelo menos 20
trocas polêmicas.

Já caíram, por exemplo,
três mulheres que chegaram
perto do processo de extra-
dição do blogueiro bolsona-
rista Allan dos Santos, que
está nos Estados Unidos com
visto vencido e é acusado de
usar as redes sociais para ata-
car a Constituição, os Pode-
res constituídos e a demo-
cracia. A extradição foi pe-
dida pela própria PF e auto-
rizada pelo ministro do Su-
premo Alexandre de Moraes.

São elas: Silvia Amélia
Oliveira, do Departamento de
Recuperação de Ativos e Co-
operação Jurídica Internacio-
nal (DRCI), e Georgia Diogo,
assistente internacional, am-
bas do Ministério da Justiça,
e Dominique de Castro, da In-
terpol.

A conclusão em Brasília é
de que não se trata de pura
coincidência, mas a cúpula
da PF tem reagido dizendo
que Silvia Amélia é delegada
cedida ao Ministério e, por-
tanto, subordinada ao minis-
tro Anderson Torres, ele pró-
prio delegado federal de car-
reira; Georgia tinha função
administrativa no ministério e
não é sequer da PF; já Domi-
nique não tem cargo comissi-
onado nem poder de mando.

Segundo a PF, Domini-
que tinha função burocrática,
e quem encaminhou oficial-
mente o pedido de extradi-
ção de Allan dos Santos foi

o chefe da Interpol Brasil,
delegado Rodrigo Carnevalle,
até porque “decisão judicial
não se discute, se cumpre”.
Logo, não haveria sentido em
afastá-la por causa de Allan
dos Santos. Ela, porém,
enviou mensagem aos cole-
gas dizendo se sentir “injusti-
çada”.

A fila de delegados alvos
da “nova PF” é grande e tem
até “curiosidades”. O de-
legado Antônio Marcos Lou-
renço foi afastado do Co-
mando de Operações Táticas
da PF, a unidade de elite, ou o
“BOPE da PF”, depois de ser
responsável pela segurança
do Supremo no tenso 7 de
Setembro deste ano, quando
se temia até a invasão da
corte por bolsonaristas.

Entre os colegas, conta-
se que Bolsonaro perguntou
quem era o responsável pelo
STF e, quando responderam
que se tratava de Lourenço,
o mandatário não gostou. O
delegado foi o primeiro chefe
da sua segurança na cam-
panha de 2018 e gritou com
agentes que permitiram que o
então candidato pusesse ca-
beça e tronco para fora do
carro, o que é temerário e ir-
regular. Bolsonaro desautori-
zou a bronca e disse que só
ele decidia o que fazia.

O delegado Alexandre Sa-

raiva caiu no Amazonas ao in-
vestigar o então ministro do
Meio Ambiente, Ricardo Sal-
les, por… crimes ambientais.
Carla Patrícia foi afastada em
Pernambuco após investiga-
ção atingindo o líder do go-
verno no Senado, Fernando
Bezerra (MDB-PE).

Denis Calli caiu um mês e
meio depois de assumir a Su-
perintendência de São Paulo.
Ricardo Saadi foi alvo do bo-
ato de que investigava o de-
putado Hélio Negrão (PSL-
RJ), próximo de Bolsonaro.
Não era verdade, mas ele caiu
da Superintendência do Rio.
No DF, Hugo Barros, muito
respeitado, foi trocado por Vi-
tor Cesar dos Santos, muito
polêmico. Ele é do Rio, onde
Bolsonaro faz política.

A cúpula da PF nega qual-
quer influência política nes-
sas mexidas e alega que
toda corporação promove al-
terações de equipe rotineira-
mente, destacando, inclusive,
que é normal o diretor-geral,
como qualquer pessoa em
posição de comando, optar
por trabalhar com profissio-
nais que já conhece e com
quem tem afinidade. As infor-
mações são do jornal O Es-
tado de S. Paulo.
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Polícia Federal rastreou "vultosos"
saques e entregas de dinheiro em

escritório de deputado.
Polícia Federal

Deputado Josimar Maranhãozinho é flagrado pela PF com maços de
dinheiro em escritório.

A PF (Polícia Federal) ras-
treou saques e entregas

de dinheiro vivo no escritório
do deputado federal Josimar
Maranhãozinho (PL-MA) em
uma investigação para apu-
rar desvios de emendas par-
lamentares pagas a municí-
pios do Maranhão por inter-
médio do parlamentar. Um
vídeo gravado em ação con-
trolada da PF, obtido pelo jor-
nal O Globo, mostra o de-
putado federal manuseando
uma caixa de dinheiro e a
entregando para um homem
desconhecido. Na gravação
feita pela PF, com autorização
do Supremo Tribunal Federal
(STF), o próprio parlamentar
afirma que a caixa continha
R$ 250 mil. Maranhãozinho
nega qualquer irregularidade
e diz que a imagem retrata
a sua atividade empresarial
na pecuária “com compra e
venda de gado e equipamen-
tos com órgãos privado”.

O vídeo faz parte de uma
investigação sigilosa envol-
vendo Maranhãozinho por
suspeita dos crimes de pe-
culato, lavagem de dinheiro,
organização criminosa e
fraude em licitação. A PF
desconfia que o dinheiro
manuseado pelo deputado
seria proveniente de um es-
quema de desvio de emendas
parlamentares por meio de
prefeituras do Maranhão,
que contratariam empresas
ligadas ao parlamentar para
desviar os recursos.

Em abril de 2020, Mara-
nhãozinho alocou R$ 15 mi-
lhões em emendas parlamen-
tares destinadas à área da
saúde para diversas prefeitu-
ras do Maranhão. Alguns dos
municípios beneficiados con-
trataram, inclusive com dis-
pensa de licitação, empre-
sas que, segundo a PF, pos-
suem vínculos com o parla-
mentar, como a Aguia Farma,
a Medshop e Atos Engenha-
ria. Relatórios do Coaf (Con-

selho de Controle de Ativi-
dades Financeiras), órgão de
combate à lavagem de di-
nheiro, identificaram “vulto-
sos saques” nas contas des-
sas firmas.

A Medshop, por exemplo,
recebeu R$ 3,9 milhões por
meio dos fundos de saúde de
cinco municípios. Após o re-
passe, entre junho e agosto
de 2020, foram feitos 13 sa-
ques em espécie das contas
da empresa no valor total de
R$ 3,1 milhões.

A PF também monitorou
saques em agências bancá-
rias feitas em nome das em-
presas por pessoas que, em
seguida, iam até o escritório
de Maranhãozinho localizado
em São Luis, no Maranhão.

Com base nessa suspeita,
a PF instalou câmeras para
gravação de áudio e vídeo no
escritório do deputado e mo-
nitorou, no fim do ano pas-
sado, diversos diálogos sobre
entrega de dinheiro vivo, além
de imagens do parlamentar
com caixas de dinheiro.

Ao longo da investiga-
ção, a PF produziu uma sé-
rie de relatórios descrevendo
as gravações feitas durante a
ação controlada realizada no
escritório do deputado. ”Em
outro diálogo captado, Jo-
simar (Maranhãozinho) pede
para que uma funcionária sua
ligue para Helio Soares, seu
assessor, para levar para o
escritório o montante de um
milhão de reais (recurso de
um conto) que estava em sua
residência”, informou a PF ao
Supremo Tribunal Federal.

A PF também descreveu
ao STF outro diálogo: ”Josi-
mar (Maranhãozinho) utiliza o
telefone fixo para falar com al-
guém, pedindo que ’Sim, vê
com a Marta aí pra separar
150 (cento e cinquenta), tá?
Porque eu vou ter que passar
pro Marcelo. E, liga pro Hé-
lio aí pra trazer aquele recurso
que nós mandamos pra casa

dele ... tem 01 (um) conto lá
... ’”.

De acordo com a PF, ”o
deputado Maranhãozinho li-
berou o valor aproximado de
quinze milhões de reais em
emendas parlamentares para
municípios de seu curral elei-
toral. Posteriormente, os mu-
nicípios contrataram com dis-
pensa de licitação empresas
(provavelmente de fachada—
Aguia Farma, Medshop, Atos
Engenharia, entre outras) em
nome de interpostas pessoas
(as empresas provavelmente
pertencem tacitamente ao de-
putado) e assim os municí-
pios transferiram dinheiro a
estas empresas, sendo que
os valores estão sendo saca-
dos e o dinheiro é transpor-
tado até o escritório do parla-
mentar em São Luís”.

Após a ação controlada, a
PF chegou a pedir a prisão do
parlamentar, apontando que
ele descumpriu uma das me-
didas cautelares que o impe-
dia de manter contato com
outros investigados. O minis-
tro Lewandowski, entretanto,
negou o pedido sob argu-
mento de que a Constituição
permite a prisão de parlamen-
tares apenas em casos de fla-
grante delito de crime inafian-
çável.

O gabinete do deputado
afirmou, em nota: ”Os vídeos
e mídias em geral divulga-
dos pela imprensa foram gra-
vados dentro do meu escri-
tório privado e pessoal que
fazem parte de minha ativi-
dade empresarial na pecuá-
ria com compra e venda de
gado e equipamentos com ór-
gãos privados, atividade em-
presarial condizente com o
patrimônio e devidamente de-
clarada junto à Receita Fe-
deral. Esses vídeos e mí-
dias em questão fazem parte
de um inquérito sigiloso, que
têm sido divulgados fora de
contexto, que nada tem a
ver com desempenho de ativi-
dade parlamentar ou política,
muito menos se referem a re-
cursos de emendas. Todas as
medidas já estão sendo toma-
das pelo setor jurídico no sen-
tido de requerer responsabi-
lização pelo vazamento pro-
posital de dados após meses
da abertura de inquérito e efe-
tivação de medidas cautela-
res, de forma a associar, em
dado momento político, inde-
vidamente a imagem do de-
putado Josimar Cunha Rodri-
gues para nítido fim de perse-
guição política”. As informa-
ções são do jornal O Globo.
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Ministério da Saúde vai contratar
21 mil médicos em todo o País.

Reprodução

O objetivo é reforçar o Sistema Único de Saúde (SUS).

O Ministério da
Saúde lançou o

primeiro edital do Pro-
grama Médicos pelo
Brasil com mais de
21,5 mil vagas. A
medida foi publicada
em edição extra do
Diário Oficial da União
na última sexta-feira.
Eles poderão atuar
em 5.233 municípios
brasileiros, ou seja,
quase 94% do País.
O objetivo é reforçar
o Sistema Único de
Saúde (SUS). A pre-
visão é que o edital
do processo seletivo
seja publicado ainda
em dezembro.

O programa vai
substituir gradativa-
mente o Projeto Mais
Médicos para o Brasil
na Atenção Primária
à Saúde (APS). São
oferecidos aos médi-
cos selecionados para
o programa a forma-
ção em medicina de
família e comunidade,
avaliação de desem-
penho, possibilidade
de contratação por
meio do regime CLT, a
progressão de carreira
(para diminuir a rotati-
vidade) e gratificação
para atuar em áreas
remotas e de saúde
indígena.

“A recomendação
é que os gestores
não percam a opor-
tunidade de levar

saúde e a presença
de médicos qualifica-
dos para atender com
dignidade o cidadão”,
disse o secretário de
Atenção Primária da
pasta, Raphael Câ-
mara. Ele preside o
Conselho Deliberativo
da Agência de Desen-
volvimento da Aten-
ção Primária à Saúde
(Adaps), responsável
por executar o novo
programa.

Os municípios fo-
ram escolhidos le-
vando em considera-
ção a alta vulnerabili-
dade e o fato de vários
estarem em áreas ru-
rais remotas.

OMédicos pelo Bra-
sil foi lançado em 2019
com o objetivo de es-
truturar a carreira mé-
dica federal para lo-
cais com dificuldade
de provimento e alta
vulnerabilidade. O or-
çamento previsto para

execução no primeiro
ano de trabalho é de
R$ 1,2 bilhão.

Metodologia

Para a definição
dos locais a serem
incluídos no Médicos
pelo Brasil foi estabe-
lecida a classificação
dos municípios bra-
sileiros por grau de
prioridade. Como cri-
térios primários, foram
considerados: clas-
sificação geográfica
definida pelo Instituto
Brasileiro deGeografia
e Estatística (IBGE); e
percentual da popu-
lação vulnerável so-
cioeconomicamente.
Como critérios secun-
dários, foram levados
em conta os indica-
dores de arrecadação
per capita tributária
municipal; população
SUS dependente; in-
ternações por condi-
ções sensíveis à APS;
e cobertura da Es-

tratégia de Saúde da
Família.

A classificação ge-
ográfica definida pelo
IBGE foi convertida em
variáveis numéricas
na seguinte ordem
de priorização: rural
remoto, intermediário
remoto, rural adja-
cente, intermediário
adjacente e urbano,
onde a categoria rural
remoto é considerada
mais prioritária e a ca-
tegoria urbano é con-
siderada menos prio-
ritária. Ainda foram
consideradas como
localidades prioritárias
DSEIs, comunidades
remanescentes de qui-
lombos, ribeirinhas e
locais atendidos pelas
unidades. As informa-
ções são da Agência
Brasil, do jornal O
Globo e do Ministério
da Saúde.
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Governo libera 500 agrotóxicos em
2021 e bate recorde na série histórica.

Joel Vargas/Agência AL-RS

Os registros vêm crescendo ano a ano no país desde 2016.

O governo federal
aprovou o regis-

tro de 500 agrotóxi-
cos desde janeiro até
o dia 2 de dezem-
bro deste ano, um
novo recorde da série
histórica iniciada em
2000 pelo Ministério
da Agricultura.

O volume é 1,4%
superior ao de 2020,
quando foram libera-
dos 493 pesticidas –
um recorde até então.
Os registros vêm cres-
cendo ano a ano no
país desde 2016.

Dos 500 agrotó-
xicos liberados em
2021, 30 são inéditos
(6%) – químicos ou
biológicos – e 470 são
genéricos (94%), ou
seja, são ”cópias” de
matérias-primas iné-
ditas – que podem ser
feitas quando caem
as patentes – ou pro-
dutos finais baseados
em ingredientes já
existentes no mer-
cado.

De todos os de-
fensivos liberados ao
longo do ano, 77 são
biológicos (15,4%).
Pela legislação bra-
sileira, tanto esses
produtos, utilizados
na agricultura orgâ-
nica, quanto os quí-
micos, aplicados na
produção convencio-

nal, são considerados
agrotóxicos.

Inéditos
Dos 30 produtos

inéditos aprovados
em 2021:

– 7 são princípios
ativos químicos no-
vos: estes são libera-
dos apenas para as
indústrias que, dali
para a frente, podem
usá-los para fabricar
novos agrotóxicos.
São chamados pelo
ministério de produ-
tos técnicos.

– 10 são produtos
finais químicos: estes
são os que chegam
às lojas para uso dos
agricultores. São cha-
mados pelo ministério
de produtos formula-
dos;

– 13 são biológicos:
são produtos de baixo
impacto, formulados,
por exemplo, à base
de organismos vivos,

como bactérias, plan-
tas e insetos. Muitos
são usados na agri-
cultura orgânica.
Como funciona o

registro
O aval para um

novo agrotóxico no
país passa por 3 ór-
gãos reguladores:

– Anvisa, que avalia
os riscos à saúde;

– Ibama, que ana-
lisa os perigos ambi-
entais;

– Ministério da Agri-
cultura, que analisa se
ele é eficaz para ma-
tar pragas e doenças
no campo. É a pasta
que formaliza o regis-
tro, desde que o pro-
duto tenha sido apro-
vado por todos os ór-
gãos.
Tipos de registros
de agrotóxicos

–Produto técnico:
princípio ativo novo;
não comercializado,

vai na composição de
produtos que serão
vendidos.

– Produto técnico
equivalente: ”cópias”
de princípios ativos
inéditos, que podem
ser feitas quando
caem as patentes e
vão ser usadas na
formulação de pro-
dutos comerciais. É
comum as empre-
sas registrarem um
mesmo princípio ativo
várias vezes, para po-
der fabricar venenos
específicos para plan-
tações diferentes, por
exemplo;

– Produto formu-
lado: é o produto fi-
nal, aquilo que chega
para o agricultor;

– Produto formu-
lado equivalente: pro-
duto final ”genérico”.
As informações são
do portal de notícias
G1.
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FAB suspende buscas por
avião em Ubatuba; duas

pessoas estão desaparecidas.
Reprodução

Copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, ainda está desapa-
recido.

A FAB (Força Aérea Bra-
sileira) informou no do-

mingo (5) que foram sus-
pensas as buscas pelo bi-
motor que caiu no mar em
24 de novembro, na área
entre as cidades de Uba-
tuba (SP) e Paraty (RJ). Dos
três ocupantes da aero-
nave, um teve o corpo res-
gatado e até a manhã desta
segunda-feira (6) dois per-
maneciam desaparecidos.

O avião sofreu o aci-
dente após sair de Campi-
nas, emSão Paulo, em dire-
ção ao Rio de Janeiro. Es-
tavam a bordo o piloto Gus-
tavo Calçado Carneiro, de
27 anos – cujo corpo foi
encontrado um dia após o
acidente –, o copiloto José
Porfírio de Brito Júnior, de
20 anos, e o empresário
Sérgio Alves, de 45.

Em nota, a FAB justificou
que ao longo de dez dias de
operação cobriu completa-
mente toda a área referente
ao provável local da queda,
considerando-se as possi-
bilidades de deslocamento
em mar aberto. A aero-
náutica também disse que
seguiu os padrões inter-
nacionais e realizou ações
em condições meteoroló-
gicas que, embora instá-
veis, não comprometeram
as missões na parte aérea.

“A FAB se solidariza com
as famílias dos ocupantes
da aeronave acidentada e
ressalta que a operação de
Busca e Salvamento pela
Aeronáutica poderá ser re-
ativada se justificada por
meio do surgimento de no-
vos indícios sobre a aero-
nave ou seus ocupantes”,
diz o comunicado.

Os familiares de Porfírio
Júnior e Alves foram comu-
nicados do encerramento

das buscas na noite de sá-
bado. Neste domingo, os
parentes usaram as redes
sociais para lamentar e co-
brar a continuidade dos tra-
balhos.

“Essa notíciame dói pro-
fundamente. É revoltante.
Como acreditar, e explicar
aos meus filhos, que os ór-
gãos que deveriam nos aju-
dar estão desistindo de en-
contrar o pai deles? É an-
gustiante não ter informa-
ções, não conseguir achar
respostas para tudo o que
ocorreu. O que me resta
é conseguir fechar esse ci-
clo e sinto que também es-
tão me tirando este direito”,
escreveu a designer Tatiana
Fogaça, mulher de Alves.

Muito emocionada, Tati-
ana também gravou um ví-
deo e postou nas redes so-
ciais. Nele ela pede para
Marinha e Aeronáutica es-
tendam as buscas e critica
a atuação das duas forças
no caso:

“Ontem (sábado) ao
meio-dia recebi uma liga-
ção da Marinha dizendo
que finalmente, após tanto
apelo, depois de dias e
dias, a embarcação cha-
mada Graça Aranha estaria
se deslocando para a re-
gião. Às 19h30min recebo
uma ligação da Aeronáutica
dizendo estarem encer-
rando as buscas. Antes, no
meio-dia perguntei à Mari-
nha qual era o protocolo em
relação ao período de bus-
cas? E agora recebo uma
ligação da Marinha dizendo
estarem encerrando a mis-
são. Perguntei qual era
a missão e eles disseram
que não eram encontrar
a aeronave, e sim vidas.
Falei então: ’Essas vidas

não foram encontradas
ainda, como vocês estão
se retirando?’. Justamente
nesse momento 24 horas
depois que a embarcação
que poderia localizar a
aeronave chegou. É muita
negligência por parte da
Aeronáutica e da Marinha.
Desde o início do caso”,
disse Tatiana, que comple-
tou:

“Faço um apelo a todo
mundo que conheça al-
guém que possa interce-
der. Peço que o poder pú-
blico faça o que precisa fa-
zer. Peço o apoio de todos
que conhecemos. Tem sido
muito difícil porque precisa-
mos de um desfecho. Nos
ajudem a pedir e interceder
para a Aeronáutica e Mari-
nha estenderem as buscas
por mais alguns dias. Pre-
cisamos encontrar o Sergi-
nho, meu marido. Nem que
seja para se despedir dele”.

Procurada, a Aeronáu-
tica diz que “as buscas aé-
reas pela FAB seguiram pa-
drões internacionais e du-
rante os 10 dias da opera-
ção, também foram verifi-
cadas a extensão ao longo

do litoral e ilhas próximas
ao provável local da queda
da aeronave. As ações fo-
ram realizadas, por vezes,
com condições meteoroló-
gicas que, embora instá-
veis, não comprometeram
as missões na parte aérea”.
A Marinha não se pronun-
ciou.

No domingo, a famí-
lia de Porfírio Júnior anun-
ciou nas redes sociais que
fará buscas com a ajuda
de barqueiros e pesquei-
ros. Cerca de 20 volun-
tários decidiram vasculhar
a região com redes de ar-
rasto, na tentativa de en-
contrar vestígios ou sobre-
viventes do acidente.

O avião, modelo PA-34-
220T, pertencia a Porfírio
Júnior. A aeronave não po-
deria fazer táxi aéreo, mas
tinha autorização para fa-
zer voos noturnos privados.
A vistoria estava em dia.
O bimotor foi fabricado em
1981. Seu Certificado de
Verificação de Aeronavega-
bilidade (CVA) venceria em
6 de agosto de 2022. As
informações são do jornal
O Globo.
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Denúncias de abuso sexual: Vaticano
intervém em mosteiro brasileiro após

acusações contra religiosos.
Reprodução

Os suspeitos foram ouvidos pela polícia e negam as acusações.

Q uatro religiosos do Mos-
teiro de São Bento, no

centro de São Paulo, são in-
vestigados pelo Ministério Pú-
blico por abuso sexual dentro
das dependências da institui-
ção, caso que motivou a in-
tervenção do Vaticano. A in-
formação foi revelada no do-
mingo (5) pelo programa Fan-
tástico, da TV Globo, e con-
firmada pelo jornal O Estado
de S. Paulo. O abade respon-
sável pelo mosteiro foi afas-
tado. A intervenção ocorre
desde abril e as eleições para
o substituto estão suspensas.
Os suspeitos foram ouvidos
pela polícia e negam as acusa-
ções.

Nesta semana, a Igreja Ca-
tólica passa a adotar medidas
mais rígidas contra o abuso e
o assédio sexual. É a revi-
são mais abrangente em qua-
tro décadas, endurecendo re-
gulamentos para clérigos que
abusam de menores de idade
e adultos vulneráveis, come-
tem fraudes ou ordenam mu-
lheres.

As acusações são feitas
por dois jovens, que teriam so-
frido assédio sexual de religio-
sos quando ainda erammeno-
res de idade. Os crimes teriam
ocorrido entre 2016 e 2018.
Entre os monges denunciados
estão Rafael Bartoletti, conhe-
cido como irmão Hugo; Marcí-
lio Miranda Proença, chamado
de Dom Francisco, que fale-
ceu no ano passado de covid-
19, além de João Baptista Bar-
bosa Neto, conhecido como
Dom João Batista.

Uma das vítimas contou
ao programa da Rede Globo
que os abusos começaram
quando ele tinha 16 anos. O
primeiro a assediá-lo teria sido
Rafael Bartoletti.

“Ele aproveitou, fechou a
porta e trancou. Veio na minha
direção e começou ame forçar
pra baixo. Com o objetivo de
um ato de sexo oral. Eu tirei
a mão dele. Fiquei um pouco
nervoso, falei que queria sair
de lá, queria voltar para onde

estavam os outros meninos. E
ele falou: ’Calma’. E aí abriu
a porta e me levou de volta”,
conta.

Outro rapaz, que traba-
lhava como alfaiate no mos-
teiro, afirma que foi vítima dos
abusos aos 17 anos. O jo-
vem entregou à polícia uma
série de mensagens trocadas
com Rafael Bartoletti. Em 28
de maio de 2016, o alfaiate
diz que iria dormir porque te-
ria uma missa logo cedo no
dia seguinte. O monge se
despede com um beijo e diz:
”lindo vc” (sic). Em seguida,
pergunta se o rapaz se in-
comoda em ser chamado de
lindo. No dia 22 de julho do
mesmo ano, Rafael mandou
uma foto sem camisa para o
rapaz, que respondeu: “mó
cara de playboy, estudante de
medicina, filho de pai rico”
(sic). O monge completa: “vc
esquece de falar gato, muito
gato”.

A vítima contou ainda que
os religiosos costumavam
abraçá-lo e descer as mãos
até quase tocar suas nádegas.
Ele alegou que pediu ajuda
ao monge Marcílio Miranda
Proença. Mas, segundo o
rapaz, o sacerdote também
passou a assediá-lo.

Em nota enviada ao Fan-
tástico, o Mosteiro de São
Bento informa que os denun-
ciados foram afastados e res-
pondem não só perante a lei
civil, mas também à Justiça
eclesiástica.

Investigação
Após mais de um ano de

investigação, quatro religiosos
(dois noviços e dois monges)
foram acusados de abuso se-
xual pelo Ministério Público
em junho do ano passado.
Um deles morreu de Covid em
dezembro de 2020, mas os
outros seguem respondendo
processo. Eles já foram ou-
vidos pela polícia e negam o
crime. Em primeira instância,
o processo foi extinto pela 8ª
Vara Criminal da capital, que
entendeu que o caso estava

prescrito, pois as vítimas não
haviam denunciado o crime à
polícia no prazo de seis me-
ses, como prevê a lei.

Por outro lado, o MP avalia
que a prescrição não se apli-
cava porque as vítimas eram
menores de idade na época
em que os crimes ocorre-
ram. Neste caso, o prazo de
prescrição só começa a con-
tar após elas completarem 18
anos. O Tribunal de Justiça
acolheu o entendimento do
MP e determinou o prossegui-
mento da ação penal. Ainda
não há data para esse julga-
mento ocorrer.

”Devido ao segredo de
Justiça decretado pelo Judi-
ciário, nós não podemos pas-
sar qualquer tipo de informa-
ção a respeito do caso”, in-
formou o Ministério Público ao
Estadão.

O advogado Roberto Crun-
fli Mendes, representante do
escritório Paz Mendes Socie-
dade de Advogados, que de-
fende o monge Rafael Bar-
toletti, classifica a acusação
como ”infundada”. Em nota
ao Estadão, o defensor afirma
que ”seu cliente comprovará
sua inocência por todos os
meios e elementos de provas
admitidos a fim de se fazer jus-
tiça frente a infundada acusa-
ção”.

Mendes evita, no entanto,

mais comentários por causa
do sigilo de justiça. ”O caso
em comento prosseguirá o trâ-
mite do processo penal, com
a designação de audiência de
instrução e julgamento e ale-
gações finais, para, posterior-
mente, ser proferida uma sen-
tença de mérito, motivo pelo
qual, a fim de se evitar pre-
juízos de ordem material aos
autos, a defesa do acusado se
reserva no direito de se mani-
festar somente em juízo.

De acordo com o Mosteiro,
Irmão Vitor, outro acusado, foi
afastado logo após o início da
intervenção e desistiu da vida
monástica. Já Dom João Ba-
tista está afastado do mosteiro
enquanto os processos civis e
eclesiástico se desenvolvem.

O caso ilustra a preocupa-
ção do Vaticano com os abu-
sos sexuais cometidos por pa-
dres. Nesta semana, a Igreja
Católica passa a adotar medi-
das mais rígidas para punir es-
ses crimes. A revisão é a mais
extensa desde que o código
atual foi aprovado pelo Papa
João Paulo, em 1983. A refor-
mulação do Código de Direito
Canônico entra em vigor nesta
quarta-feira. As informações
são do jornal O Estado de S.
Paulo.
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Suíça aprova uso de cápsula impressa
em 3-D para suicídio assistido.

Divulgação

Chamada de Sarco Suicide Pod, a cápsula leva cerca de 30 segundos
para acabar com a vida da pessoa, após acionada.

A Suíça legalizou
nesta segunda-feira

o uso de uma cápsula
impressa em 3-d para
a realização de suicídio
assistido. O dispositivo
tem o formato de um cai-
xão portátil e pode ser
transportado para o lo-
cal onde a pessoa quer
acabar com a própria
vida. A autorização para
o uso do equipamento
foi dada pelo Conselho
de Medicina suíço.

Chamada de Sarco
Suicide Pod, a cápsula
leva cerca de 30 segun-
dos para acabar com a
vida da pessoa, após
acionada. A prática é le-
gal na Suíça para pes-
soas com doenças ter-
minais ou quadros irre-
versíveis e é amparada
por médicos.

Em 2020, cerca de
1.300 pessoas morre-
ram por suicídio assis-
tido na Suíça. A prática
também é legal na Ho-
landa, Alemanha, Bél-
gica, Luxemburgo e Ca-
nadá.

Para se qualificar ao
uso da cápsula, a pes-
soa que deseja morrer
deve responder a uma
pesquisa online e pro-
var que está tomando a
decisão por conta pró-
pria. Se passar por essa
etapa, o interessado re-
cebe a informação so-
bre onde está localizada
a cápsula e um código
de acesso.

Dentro da cápsula,
a pessoa responderá a
uma série de perguntas

pré-gravadas e, em se-
guida, terá de um botão
que inicia o processo
de liberação do nitrogê-
nio. Rapidamente aca-
bará todo o oxigênio no
interior do dispositivo.

O processo leva me-
nos de um minuto e
a morte ocorre por hi-
póxia (falta de oxigênio
nos órgãos) e hipocap-
nia (baixo teor de dió-
xido de carbono no san-
gue). O objetivo é per-
mitir que uma pessoa
morra de forma relati-
vamente pacífica e sem
dor, segundo os seus in-
ventores.

A cápsula Sarco Sui-
cide Pod deve ser dispo-
nibilizada para uso em
2022. A empresa fabri-
cante fez três protótipos,
mas ainda não anunciou
quanto custará a utiliza-
ção do serviço.

“Queremos remover
qualquer tipo de revisão
psiquiátrica do processo
e permitir que o próprio
indivíduo controle o mé-
todo”, disse o inventor
da cápsula, Philip Nits-
chke, ao SwissInfo.ch.

“A máquina pode ser
rebocada para qualquer
lugar para a morte”,
acrescentou.

O Dr. Nitschke en-
frentou oposição dos
opositores do direito à
eutanásia, em parte de-
vido ao método usado.

“O gás pode nunca
ser um método aceitá-
vel para o suicídio as-
sistido na Europa de-
vido às conotações ne-

gativas do Holocausto”,
disse o Dr. Nitschke
ao jornal The Indepen-
dent em uma entrevista
de 2018. ”Alguns até
disseram que é apenas
uma câmara de gás glo-
rificada.”

O Sarco também foi
alvo de críticas devido
ao seu design futu-
rista, que alguns dizem
glamourizar o suicídio,
bem como um aplica-
tivo de realidade virtual
que permite às pessoas
“vivenciar sua própria
morte virtual”. Esta ex-
periência virtual foi apre-
sentada na igreja Wes-
terkerk em Amsterdã na
feira Funeral Expo 2018,
gerando preocupações
no conselho da igreja.

”Westerkerk nunca
apoiará as pessoas ofe-
recendo equipamentos
conforme promovido
pelo Dr. Nitschke e
nos perguntamos seri-
amente se isso contribui
para uma discussão
completa e cuidadosa
em torno do assunto”,

disse na época Jeroen
Kramer, presidente do
conselho da igreja de
Westerkerk. “Não ire-
mos e não podemos
apoiar qualquer suges-
tão de uso de tais equi-
pamentos.”

O Dr. Nitschke disse
à mídia local na semana
passada que “não há
nenhum problema le-
gal” e que discussões
estão em andamento
com vários grupos na
Suíça com o objetivo de
oferecer a cápsula para
suicídio assistido.

“Salvo quaisquer di-
ficuldades imprevistas,
esperamos estar pron-
tos para disponibilizar
o Sarco para uso na
Suíça no próximo ano”,
disse ele. “Tem sido
um projeto muito caro
até agora, mas acha-
mos que estamos muito
perto da implementação
agora.” As informações
são da revista Época e
do portal de notícias G1.
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Deputado armado em foto de
Natal é novo capítulo da

polarização dos Estados Unidos.
Reprodução

Thomas Massie postou uma foto de Natal com sua família enquanto
todos seguram rifles de estilo militar.

A polêmica postagem
de um congressista

dos Estados Unidos
tornou-se o novo exem-
plo da polarização que
racha o país. Deputado
pelo Partido Republicano
do Estado de Kentucky,
Thomas Massie postou
uma foto de Natal com sua
família enquanto todos
seguram rifles de estilo
militar.

No tuíte, Massie es-
creveu também escreveu
uma legenda provocativa.
“Feliz Natal! Papai Noel,
por favor, traga munição.”

A postagem aconteceu
poucos dias após um
novo tiroteio causar qua-
tro mortes numa escola
secundária de Oxford, no
interior do Michigan. O
ataque foi provocado por
um adolescente de 15
anos, que pegou a arma
dos pais.

Especialistas em po-
lítica americana também
apontaram a influência
do estilo do ex-presidente
Donald Trump sobre o
partido. Provocativa, a
imagem foi publicada para
se tornar viral e desen-
cadear indignação da
esquerda.

Foi o que de fato acon-
teceu. O post foi conde-
nado por famílias afetadas
pela violência armada,
que publicaram imagens
de seus entes atingidos
por tiros.

A filha de Fred Gutten-
berg, Jaime, foi morta em
um tiroteio em escola em
Parkland, na Flórida, em
2018 – um dos piores ata-

ques em escolas que os
EUA já viram.

Ele postou uma foto
de Jaime e também uma
foto de sua lápide em-
baixo do post do congres-
sista. E escreveu ao de-
putado: “Já que estamos
compartilhando fotos de
família, aqui estão as mi-
nhas. Uma é a última foto
que tirei de Jaime, a ou-
tra é onde ela está enter-
rada por causa do tiroteio
na escola de Parkland”.

Manuel Oliver, cujo fi-
lho Joaquin também mor-
reu no ataque em Par-
kland, disse à CNN que o
tuíte era “o pior mau gosto
possível”.

Mas até republicanos
demonstraram incômodo
com a imagem. Depu-
tado do partido pelo Es-
tado do Illinois, Adam Kin-
zinger afirmou que Massie
demonstrou “fetiche por
arma” com o post.

E Anthony Scaramucci,
que foi diretor de comu-
nicações do ex-presidente
Trump, tuitou que finan-
ciaria qualquer candidato
que concorressem contra
Massie nas próximas elei-
ções legislativas.

Apesar das críticas, vá-
rios nomes proeminentes
nos círculos conservado-
res dos EUA defenderam
o parlamentar.

A representante do Co-
lorado e ativista pelos di-
reitos a armas, Lauren Bo-
ebert, tuitou: “Esse é o
meu tipo de cartão de
Natal”. Outro republi-
cano, Jose Castillo escre-
veu “Tudo que eu quero

no Natal é... mais auto-
ridades eleitas como Tho-
mas Massie.”

Nas últimas semanas,
outras manifestações re-
publicanas provocaram
debate nacional. Em
novembro, o deputado
pelo Arizona Paul Gosar
postou uma animação
que o retrata matando
a deputada democrata
Alexandria Ocasio-Cortez.

E em outubro, a parla-
mentar conservadora Lau-
ren Boebert fez comentá-
rios anti-islã contra outra
democrata, Ilhan Omar.

Boebert afirmou que
ela e um membro de sua
equipe estavam pegando
uma carona no Capitólio
quando viu um policial
assustado correndo em
direção a eles.

A deputada afirmou
que a razão para o susto
era a presenta de Ilan
Omar vestida com o tra-
dicional véu muçulmano.

Segunda Emenda
Massie foi eleito repre-

sentante do Kentucky no

Congresso pela primeira
vez em 2012 e está inti-
mamente associado à ala
libertária do Partido Repu-
blicano.

Ele é um defensor
ferrenho da Segunda
Emenda – o direito de
manter e portar armas –
e sempre se opôs forte-
mente a quaisquer iniciati-
vas de controle de armas,
dizendo em entrevistas
que elas não impediriam
os massacres em escolas.

Em abril, ele apresen-
tou um projeto de lei para
reduzir a idade de compra
de armas de 21 para 18
anos.

Em 2020, a violência
armada matou quase
20.000 americanos – mais
do que qualquer outro
ano em pelo menos duas
décadas – de acordo com
dados do Gun Violence
Archive. As informações
são da revista Veja e da
BBC News.
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“Rio Grande do Sul deixa de ser exemplo
de problemas para ser exemplo de
soluções”, diz governador gaúcho.

Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Eduardo Leite participou, em São Paulo, de um fórum sobre investimentos privados.

O governador gaú-
cho Eduardo

Leite participou em
São Paulo, nesta
segunda-feira (6),
do 12º Fórum Anual
de Private Equity na
América Latina, con-
ferência anual so-
bre investimentos em
mercados privados
da América Latina.
Ao enaltecer a sua
gestão, o chefe do
Executivo declarou:
“O Rio Grande do Sul
deixa de ser exemplo
de problemas para
ser exemplo de so-
luções”.

Entrevistado por
Ary Oswaldo Mattos
Filho, sócio-fundador
do escritório Mattos
Filho e professor sê-
nior da Fundação
Getulio Vargas (FGV),
Leite detalhou me-
didas que colocou
em prática desde que
assumiu o mandato
no Palácio Piratini,
em janeiro de 2019.

“O governo do Es-
tado havia perdido
capacidade de in-
vestir e de sustentar
as despesas corren-
tes”, afirmou ”Aca-
bou atrasando salá-
rios e deixando de
pagar compromis-
sos com municípios,
hospitais e fornece-

dores. Era uma si-
tuação bastante crí-
tica, mesmo com as
alíquotas de ICMS
aumentadas.”

Ele prosseguiu:
”Nossa proposta era
de organizar as con-
tas, e assim o fize-
mos. Formamos uma
base muito forte na
Assembleia e, com
apoio dos deputa-
dos, aprovamos pro-
fundas reformas e
obtivemos autoriza-
ção para privatizar
estatais. Hoje, esta-
mos com as contas
em dia e planejando
investimentos na or-
dem de mais de R$
4 bilhões. O Estado
deixa de ser exemplo
de problemas para
ser exemplo de so-
luções”.

Depois, Leite men-
cionou iniciativas de

auxílio aos mais vul-
neráveis, especial-
mente afetados pela
crise, como o ”De-
volve ICMS” e o pro-
grama ”Todo Jovem
na Escola”. “Inves-
tir em capital hu-
mano é o que trará
desenvolvimento ao
Rio Grande do Sul”,
reiterou. Temas de
relevância nacional,
como reforma tributá-
ria, responsabilidade
fiscal e sustentabili-
dade, também foram
abordados durante a
fala.

Evento
prossegue nesta

terça

Com seu segundo
e último dia nesta
terça-feira (7), o fó-
rum reúne investi-
dores, gestores de
fundos e consultores
para discutir opor-

tunidades de inves-
timento na América
Latina e ao redor do
mundo.

Focado no investi-
dor, o evento oferece
um fórum específico
para fundos de pen-
são internacionais e
sul-americanos, fun-
dações, dotações,
fundos de fundos,
escritórios familiares,
gestores de fortunas,
consultores e fundos
soberanos.

A programação
aborda tópicos de
todo o espectro de
investimentos de ca-
pital privado. Isso
inclui desde investi-
mentos de capital de
risco no Brasil e na
América Latina até
oportunidades glo-
bais de aquisição.
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Escolas agrícolas do Rio Grande do
Sul recebem novo lote de veículos.

Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Iniciativa contempla 25 colégios técnicos e dois de agronegócio da
rede estadual.

A Secretaria Estadual da
Educação (Seduc) en-

tregou a 25 escolas téc-
nicas agrícolas e duas de
agronegócio da rede esta-
dual um novo lote de veí-
culos. São 29 camionetes
a diesel e com tração nas
quatro rodas, mais nove
caminhões-baú de 2,5 to-
neladas e oito pares de na-
vegadores do tipo GPS.

O investimento é de R$
7,2 milhões, ampliando
para R$ 30 milhões o
montante destinado às
instituições de ensino do
segmento desde janeiro,
em uma iniciativa que be-
neficia aproximadamente 5
mil estudantes. Conforme
o governo gaúcho, o di-
nheiro é proveniente de
emenda parlamentar da
bancada federal gaúcha,
composta por 31 deputa-
dos e três senadores.

Com os novos equipa-
mentos, as escolas pode-
rão executar e monitorar
todas as etapas de produ-
ção agropecuária, realizar
o acompanhamento e pla-
nejamento de toda cadeia
produtiva. Como a mobi-
lidade no meio rural é re-
duzida, tanto de pessoas
como de produção, o lote
deve potencializar o trans-
porte de sementes, regu-
ladores de solo e outrosi-
tens.

Os veículos também se-
rão utilizados na busca
ativa dos estudantes e em
visitas técnicas agrícolas,
divulgação de cursos no
meio rural e nas viagens
administrativas, além de
outras demandas internas
escolares.

Dentro do processo de
entrega de insumos e in-

vestimentos em 25 escolas
técnicas agrícolas e duas
de agronegócio da rede
estadual, 15 instituições de
ensino já foram beneficia-
das com a instalação de
painéis solares geradores
de energia elétrica. Fo-
ram colocadas 34 placas
em cada uma, com 35 usi-
nas, em um investimento
de R$ 1,8 milhão.

Dessas 15, ao menos
11 já estão com o sistema
em pleno funcionamento e
homologado nas concessi-
onárias de energia. Con-
fira a lista das escolas be-
neficiadas:

– CEE Profissional Vis-
conde de São Leopoldo;
– Escola Técnica Estadual
Canguçu; – Escola Técnica
Estadual Santa Isabel (São
Lourenço do Sul); – EEEM
Wolfram Metzler (Venâncio
Aires); – EEEMGastão Bra-
gatti Lepage (Candelária);
– Colégio Estadual Técnico
Dr. Zeno Pereira Luz (En-
cruzilhada do Sul); – Es-
cola Estadual Técnica Agrí-
cola de Guaporé; – Escola
Estadual Técnica Agrícola
Desiderio Finamor (Lagoa
Vermelha); – EEM Ilde-
fonso Simões Lopes (Osó-
rio); – Escola Estadual de
Educação Profissional de
Dom Pedrito; – Escola Téc-
nica Estadual Rubens da
Rosa Guedes (Caçapava
do Sul); – Escola Estadual
Técnica Guaramano (Gua-
rani das Missões); – Colé-
gio Agrícola Estadual Ân-
gelo Emílio Grando (Ere-
chim); – Escola Estadual
de Educação Básica de Vi-
adutos; – Estadual Técnica
Fronteira Noroeste (Santa
Rosa); – Escola Estadual
Técnica Celeste Gobbato

(Palmeira das Missões); –
Escola Técnica Estadual
Celeiro – Etec (Bom Pro-
gresso); – Escola Técnica
Estadual Nossa Senhora
da Conceição (Cachoeira
do Sul); – Escola Estadual
de Ensino Médio Getúlio
Vargas (Fontoura Xavier); –
Instituto Estadual de Edu-
cação Nossa Senhora Ima-
culada (Tapera); – Escola
Belizário de Oliveira Car-
pes (Espumoso); – Colé-
gio Agrícola Estadual Da-
niel de Oliveira Paiva – Ca-
dop (Cachoeirinha); – Es-
cola Técnica Agrícola Le-
onel Brizola – ETA (Via-
mão); – Escola Técnica Es-
tadual Achilino de Santis
(Santo Antônio das Mis-
sões); – Escola Técnica
Estadual Cruzeiro do Sul
(São Luiz Gonzaga); – Es-
cola Estadual Técnica En-
cruzilhada (Maçaramba); –
Escola Profissional de Ca-
razinho.

Manifestações
O governador Eduardo

Leite participou da entrega
oficial, realizada na tarde
desta segunda-feira (6), no
Centro Administrativo Fer-
nando Ferrari (Caff), em

Porto Alegre. Ele discur-
sou:

”Apesar da capacidade
de investimento a partir
de recursos próprios e já
ultrapassando R$ 4 bilhões
aplicados em diferentes
áreas, tem sido funda-
mental a parceria com a
bancada federal gaúcha.
Com um bom diálogo,
os investimentos foram
programados de forma
cooperada ao longo dos
anos difíceis. Esse é mais
um exemplo de parceria
em benefício da educação
profissional na área agrí-
cola, tão importante para a
economia”.

A titular da Seduc, Ra-
quel Teixeira, mencionou o
trabalho que vem sendo
feito no ensino técnico es-
tadual, com aposta em cur-
sos que atendem às ne-
cessidades das regiões.
”A educação é propulsora
do desenvolvimento social
e o campo tem força na
economia gaúcha, daí a
importância dessa entrega
para as escolas técnicas
agrícolas.” (Marcello Cam-
pos)
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Concursos públicos do governo
gaúcho terão reserva de vagas
para índios e pessoas trans.

EBC

Medida prevê cota de 1%, sem prejuízo a outros segmentos já con-
templados.

E m uma decisão pioneira
no âmbito da plurali-

dade, o governo promulgou
nesta segunda-feira (6) um
decreto que estipula cota de
1% para índios e pessoas
trans em concursos públicos
estaduais. O texto será pu-
blicado em edição-extra do
Diário Oficial do Rio Grande
do Sul nesta terça-feira (7).

Também foi ampliada
a reserva de vagas para
contratos temporários e –
quando cabível – seleções
de estágio, sem alterar o
índice já existente para ne-
gros (16%) e pessoas com
deficiência (10%).

A medida conta com res-
paldo da Procuradoria-Geral
do Estado (PGE), que aponta
que a média de vida da po-
pulação trans é de 35 anos,
metade da média da popula-
ção brasileira em geral. Além
disso, o Brasil é o país no
qual mais pessoas trans são
assassinadas.

O parecer do órgão in-
dica, ainda, que em relação
aos povos indígenas, o tra-
tamento recebido tem sido
marcado por diversas formas
de violência por parte da so-
ciedade. No Rio Grande do
Sul, grande parte dessa po-
pulação vive em situação de
extrema vulnerabilidade so-
cial e econômica, e o nú-
mero de terras regularizadas
é baixo.

Esse tipo de reserva de
vagas é considerado um
ato de reparação histórica
e social, por meio do qual
o Estado encoraja órgãos
públicos e privados a promo-
verem as chamadas ”ações
afirmativas” em benefício
dos direitos e liberdades
fundamentais de pessoas
sujeitas a discriminação ra-
cial, sexual e outras formas

intolerância.
A iniciativa ”leva em con-

sideração o histórico de vi-
olação dos direitos e exclu-
são extrema dos povos indí-
genas e comunidade trans,
principalmente nas funções
públicas”, ressalta o Palácio
Piratini.

Com a palavra...
“Temos a obrigação de

olhar para essas questões
específicas, promovendo di-
reitos, acesso e qualificação
dos serviços públicos”, sali-
entou o governador Eduardo
Leite. ”As cotas têm caráter
reparatório, simbólico e de
impacto na vida dessas po-
pulações, mas também são
fundamentais para o cresci-
mento do ponto de vista ci-
vilizatório, para que as pes-
soas aprendam a conviver
com as diferenças.”

A secretária Regina refor-
çou o avanço do Estado à
prática da inserção de todos
nos espectros social, econô-
mico e cultural com rumo a
novos e mais civilizados tem-
pos: “Com a pandemia e a
crise financeira e política, se
tornaram mais vulneráveis e
mais excluídas ainda. Indíge-
nas, os negros, a população
trans, os homossexuais, os
idosos, as pessoas com defi-
ciência, as mulheres vítimas
de violência doméstica... A
lista é grande”.

O procurador-geral Edu-
ardo Cunha da Costa afir-
mou que a política afirmativa
representa um marco funda-
mental no Estado democrá-
tico brasileiro: “Isso cria o
espaço devido para pessoas
trans e indígenas, sem pre-
juízo à concorrência geral ou
a outra população que já te-
nha direito à cota. Traz uma
correção e resgate histórico,

com segurança jurídica”.
O representante indígena

Marcos Kaigang também se
pronunciou: “Essa foi uma
luta dos povos e de todos os
apoiadores que entenderam
a importância da representa-
tividade dessa parcela da po-
pulação. Existe um ataque
sistemático de quem nega
os direitos básicos às mino-
rias, e o Estado dá agora um
grande passo”.

“É um privilégio que
nosso Estado leve essa
proposta adiante”, frisou a
coordenadora do projeto
”Oportunizar Rede Trans
Brasil”, Ana Pala Sander.
”No mercado de trabalho, as
cotas farão a diferença e são
fundamentais do ponto-de-
vista civilizatório. Torcemos
para que este seja um exem-
plo a outros Estados.”

O diretor do departa-
mento de Direitos Humanos
e Cidadania da Secretaria da
Igualdade, Cidadania, Direi-
tos Humanos e Assistência
Social (SICDHAS), Otávio
Pereira de Lima, lembra
que trans e indígenas foram
e ainda são submetidos,
constantemente, a um con-

junto de normas, práticas e
comportamentos discrimina-
tórios:

“A busca pela igualdade
compreende uma evolução,
em que a primeira fase é
a igualdade formal, pois to-
dos devem ter um tratamento
idêntico. Mas na prática não
é assim e se busca evoluir
para a segunda fase, que
é a igualdade material, com
desvantagem social oumaior
ônus para determinado re-
corte de público”.

Coordenador de diversi-
dade sexual da SICDHAS,
Dani Morethson comemora o
olhar do governo para as mi-
norias: “É uma oportunidade
para a população de vulne-
ráveis, principalmente para
a população de travestis e
transexuais. Nós sabemos
quemuitas emuitos não con-
seguem se inserir no mer-
cado de trabalho e aqueles
que têm formação fazem a
busca pelo poder público,
mas que por diversos moti-
vos não conseguem a inser-
ção que procuram”. (Mar-
cello Campos)
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A pedido do Ministério Público,
Justiça gaúcha manda interditar

prédio do Centro Cultural de Erechim.
Divulgação/MP-RS

Instituição pertencente à prefeitura apresenta pendência de PPCI.

A tendendo a um pe-
dido do Ministério

Público (MP) no âmbito
de uma ação civil pú-
blica, a Justiça do Rio
Grande do Sul determi-
nou a interdição ime-
diata do Centro Cultu-
ral 25 de Julho, na ci-
dade de Erechim (Re-
gião Norte do Estado),
até a obtenção de to-
das as licenças neces-
sárias, sobretudo no
que se refere ao ao
Plano de Prevenção e
Proteção Contra Incên-
dios (PPCI).

Em caso de des-
cumprimento, a puni-
ção é de multa no va-
lor de R$ 50 mil. De
acordo com o órgão,
a medida acabou im-
pedindo a realização
de uma cerimônia de
formatura que estava
agendada no local.

Conforme o promo-
tor Gustavo Burgos,
desde 2019 o MP vinha
tentando, de forma
extrajudicial, promo-
ver a regularização do
espaço físico da ins-
tituição, fundada em
1983 e que pertence
ao Município. Mas a
prefeitura não regulari-
zou o alvará do PPCI,
vencido desde 2017.

Na vistoria mais re-
cente pelo Corpo de
Bombeiros, em 29 de
novembro, foram cons-

tatadas irregularidades
como as seguintes:

– Extintores de in-
cêndio despressuriza-
dos;

– Central da alarme
de incêndio apresen-
tando defeito;

– Sistema de botoei-
ras do alarme de incên-
dio parcialmente ino-
perante;

– Iluminação das
saídas de emergência
sem atender ao projeto
aprovado;

– Largura das por-
tas das saídas de emer-
gência em desconfor-
midade com o projeto
aprovado.

“De acordo com o
Corpo de Bombeiros, a
ausência ou deficiência
destes itens de segu-
rança impede a utili-
zação do prédio para
eventos, encontros e
atividades similares”,
ressalta o promotor

Gustavo Burgos.
Por meio de nota,

a prefeitura de Ere-
chim admitiu que o
PPCI do do Centro
Cultural 25 de Julho
está vencido há mais
de quatro anos. Mas
argumenta que uma
licitação emergencial
aberta em fevereiro
para elaboração de
PPCI acabou afetada
pela verificação de
pendências por parte
dos Bombeiros na vis-
toria do dia 29 de no-
vembro.

Com isso, foi conce-
dido um prazo de 30
dias para que esses
pontos sejam sanados
pelo Executivo munici-
pal. E que após o
atendimento a essa de-
manda, será necessá-
rio agendar nova visto-
ria no local.
Lagoa Vermelha

Já na Região Nor-

deste do Estado, o pre-
feito de Lagoa Verme-
lha, Gustavo José Bo-
notto, assinou convê-
nio com o procurador-
geral de Justiça, Mar-
celo Dornelles, o sub-
procurador para As-
suntos Institucionais,
Júlio Cesar de Melo, e
o presidente do Fundo
para Recuperação de
Bens Lesados (FRBL),
promotor Fabiano Dal-
lazen.

O documento prevê
a destinação de R$
181,8 mil do FRBL para
obras de reforma e
acessibilidade do pátio
do Lar do Idoso Bem
Viver, instituição que
acolhe velhinhos em
situação de vulnerabi-
lidade social. Desse
montante, a adminis-
traçãomunicipal arcará
com R$ 80,4 mil. (Mar-
cello Campos)
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Veja como foi o sexto dia de
depoimentos sobre o incêndio na boate
Kiss. Julgamento já é o mais longo da

história do Rio Grande do Sul.
Juliano Verardi/TJ-RS

Irmão de um dos réus foi o último a ser ouvido nesta segunda-feira.

O s relógios no Fórum
Central de Porto

Alegre marcavam quase
21h quando terminou o
último depoimento desta
segunda-feira (6) no pro-
cesso sobre o incêndio
na boate Kiss, ocorrido
em janeiro de 2013 na
cidade gaúcha de Santa
Maria. Com seis dias
de oitivas até agora, o
julgamento já é o mais
longo da história do Rio
Grande do Sul.

Até então, o recorde
pertencia ao caso en-
volvendo o assassinato
do menino Bernardo, em
Três Passos. Realizado
em 2018, o júri de quatro
réus (pai e madrasta da
vítima, mais uma amiga
damulher e o irmão dela)
durou cinco dias.

E desta vez ainda
há muito trabalho pela
frente. Antes do inter-
rogatórios dos quatro
réus (dois sócios da casa
noturna e dois integran-
tes da banda que se
apresentava na madru-
gada da tragédia), oito
pessoas estão na fila
para serem ouvidas pela
defesa e acusação, tota-
lizando assim 28 oitivas.

A lista inclui três de-
poentes nesta terça-feira
(7) e quatro na quarta –
incluindo o então prefeito
santamariense Cezar
Schirmer (atual secretá-
rio municipal em Porto
Alegre). Já para a quinta-
feira é esperada a fala de
pelo menos uma teste-

munha.

Percussionista
A segunda-feira no

Plenário do Fórum do
bairro Praia de Belas
começou pela manhã e
prosseguiu tarde aden-
tro. Foram ouvidos
Stenio Rodrigues Fer-
nandes, Willian Renato
Machado e Nathália Da-
ronch, respectivamente,
testemunha e vítimas
arroladas pela defesa
de um dos proprietários
da boate cujo incêndio
matopu 242 pessoas na
madrugada de 27 de
janeiro de 2013.

A sessão desta
segunda-feira chegou ao
fim com o depoimento
do percussionista da
banda Gurizada Fandan-
gueira, Márcio André de
Jesus dos Santos, tes-
temunha indicada pela
defesa do irmão dele,
o réu Marcelo de Jesus
dos Santos.

O músico relatou que
aquela não foi a primeira
vez em o grupo se apre-
sentou no palco do es-
tabelecimento utilizando
artefatos pirotécnicos.
Ele também disse que
o uso de pirotecnia era
de conhecimento do
empresário Elissandro
”Kiko” Callegaro Spohr,
sócio da boate.

“Meu irmão e Luciano
não quiseram matar nin-
guém. Se eu disser para
os pais que eu entendo
a dor deles, estou men-
tindo. Eu entendo a

nossa dor”, emocionou-
se. “Tenho um filho de
9 anos e nunca canta-
mos parabéns para ele.
Não comemoramosmais
o aniversário da nossa fi-
nada mãe. Se fizer um
almoço lá em casa, tem
que ser em silêncio. Por-
que as pessoas dizem
’olha lá, os caras da Kiss
comemorando’. Essa é a
nossa dor”, prosseguiu.

Ele também disse que
não aceitou depor na
condição de vítima, mas
apenas de testemunha,
porque os companhei-
ros dele de banda não
tinham a intenção de
matá-lo. Ainda sobre o
incidente que causou as
chamas, Márcio contou:

“Era um assunto que
dava certo, que nunca
prejudicou ninguém”. O
gaiteiro da banda que fa-
leceu no incêndio era o
líder do grupo e quem fa-
zia as negociações. Lu-
ciano era o ’roadie’ e
quem cuidava dos efei-

tos especiais. “É um
cara de bom coração,
pró-ativo, que não espe-
rava as coisas acontece-
rem.”

Na noite do incêndio
na Boate Kiss, quando
foram acionados os fo-
gos de artifício, Márcio
disse que viu o princípio
de fogo e cutucou o ir-
mão, Marcelo. A mú-
sica parou. “A sensa-
ção que eu tive era de
impotência”. A testemu-
nha disse que foi alcan-
çado um extintor de in-
cêndio e um rapaz tentou
usar, mas não funcionou.
“Ninguém atinou em avi-
sar ninguém. A nossa
expectativa era apagar o
fogo. Quando a gente
viu que não ia conseguir,
já era tarde demais”.

Márcio disse que viu
o sócio ”Kiko” já fora da
boate, “em desespero”.
“A polícia e os bombei-
ros não tinham discerni-
mento para nos ajudar,
imagina nós”, finalizou.
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Sobrinho de sócio da Kiss diz que, antes
do incêndio, nunca havia presenciado a

utilização de pirotecnia na boate.
Juliano Verardi/TJ-RS

O sobrevivente disse que não acredita que tenha havido uma ordem
de Kiko para fechar as portas da boate.

W illian Renato
Machado, 27

anos, sobrinho do réu
Elissandro Callegaro
Spohr, sócio da Boate
Kiss, em Santa Maria,
prestou depoimento
nesta segunda-feira
(06). Ele trabalhava
à tarde no estabele-
cimento auxiliando na
divulgação das festas e
recebendo as listas de
aniversários que seriam
comemorados lá.

O jovem estava na
festa ”Agromerados”
quando houve o incên-
dio e foi arrolado pela
defesa do tio para ser
uma das vítimas ouvi-
das emplenário. Willian
relatou que chegou por
volta da 0h30min na
Kiss, quando ainda to-
cava a primeira banda,
Pimenta e seus Com-
parsas. Ficou na área
VIP, em uma mesa.

Segundo ele, na
apresentação da banda
Gurizada Fandan-
gueira, os fogos de
artifício foram utilizados
na segunda música. Os
artefatos estavam no
chão do palco. “Vi o
Marcelo se agachando,
colocando uma luva.
Pegou o artefato, levan-
tou a mão para o alto,
começou a pular e já
deu para ver uma fa-
gulha no teto”, revelou.
Willian foi para a saída.
“Vi o Ricardo e o Kiko
gritando ’sai, sai, que é

fogo’”, prosseguiu.
Ele disse que nunca

havia presenciado a uti-
lização desse tipo de
material na boate. Não
sabe se houve uma au-
torização prévia da ad-
ministração para que a
banda usasse pirotec-
nia naquela noite. Já
tinha assistido a ou-
tros shows da Gurizada
Fandangueira, mas não
com o uso de fogos.
O jovem também disse
que não acredita que te-
nha havido uma ordem
de Kiko para fechar as
portas da boate para
evitar que as pessoas
saíssem sem pagar.

“Quando saí da bo-
ate, minha maior pre-
ocupação era achar a
Nathália . Quando a
localizei, me preocupei
em achar o Kiko”, afir-
mou o depoente. Wil-
lian encontrou o tio já
na rua, carregando uma
pessoa no colo. “Ele
queria voltar para den-
tro da boate. Ele estava
em desespero”, con-
tou.

Willian ainda afirmou
que, quando os bom-
beiros chegaram, co-
meçaram a jogar água
para dentro do prédio.
Ele considera que havia
poucos profissionais e
que, se não fosse pela
atuação dos civis, have-
ria mais mortos.

Willian confirmou
que, posteriormente,

solicitou a Stenio (ex-
promoter da Boate Kiss
que vendia ingressos
para turmas universi-
tárias) os bilhetes que
não haviam sido vendi-
dos naquela noite para
que fossem incluídos
nos autos do processo
como prova de que não
havia superlotação na
boate. “A gente tinha
a informação de que,
com 800 pessoas, não
entrava mais ninguém,
e era assim que traba-
lhávamos.”

O sobrevivente con-
firmou que Mauro Lon-
dero Hoffmann era só-
cio da boate, mas des-
conhece as atribuições
dele. Informou ainda
que a Kiss estava em
nome da mãe e da irmã
de Kiko e que o tio ad-
ministrava o local.

Questionado pelo
Ministério Público so-
bre o motivo de haver
um extintor debaixo da

bancada do DJ, Wil-
lian respondeu que o
equipamento havia sido
adquirido com o fim
específico para fazer
efeito de CO² (gelo
seco).

Willian contou que,
após a tragédia, a famí-
lia se manteve distante
por medo da reação
das pessoas, mas que
a situação “dói muito”.
“Sempre pensamos em
ter contato, mas fica-
mos receosos. Tudo o
que a gente queria era
poder ser amigo deles
de novo. Tínhamos um
contato muito bom com
todo mundo”, declarou.

O relato do sobri-
nho de Kiko, que termi-
nou às 15h30min desta
segunda, ocorreu an-
tes do depoimento de
Nathália Daronch, es-
posa do empresário.
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"Havia um planejamento para limitar a
800 o número de pessoas que entravam
na casa", diz ex-promoter da Boate Kiss.

Juliano Verardi/TJ-RS

Stenio Rodrigues Fernandes vendia ingressos para festas universitá-
rias.

O empresário Stenio
Rodrigues Fernan-

des, 30 anos, abriu,
nesta segunda-feira
(06), os depoimentos no
sexto dia do júri do caso
Kiss. A testemunha,
arrolada pela defesa do
réu Elissandro Callegaro
Spohr (Kiko), sócio da
boate, fazia promoção e
venda de ingressos para
as festas universitárias,
inclusive, a “Agromera-
dos”, realizada em 27 de
janeiro de 2013, quando
ocorreu o incêndio na
casa noturna, em Santa
Maria.

“A Kiss tinha a me-
lhor estrutura da cidade,
era a mais bonita”, afir-
mou o ex-promoter. No
dia da tragédia, Stenio
chegou no local à tarde,
onde permaneceu até
por volta da 0h30min.
Ele estima que naquela
noite tenha vendido 298
ingressos. Conforme
o seu relato, a presta-
ção de contas era im-
portante porque, a partir
dela, a administração da
Kiss calculava o número
de pessoas que pode-
riam entrar na casa. Afir-
mou que o controle de
público foi adotado de-
pois que a boate rece-
beu reclamações de cli-
entes quando o esta-
belecimento estava lo-
tado – essa lotação te-
ria ocorrido apenas em
2011, segundo a teste-
munha.

“Havia um planeja-
mento para limitar a 800

o número de pessoas
que entravam na casa”,
ressaltou. “Quando a
festa não estava muito
boa, a orientação era
trancar a fila”, explicou
Stenio, referindo-se a
uma estratégia utilizada
para dar a sensação
ao público externo de
que havia movimento na
casa noturna.

O ex-promoter lem-
brou que assistiu, uma
semana antes, à apre-
sentação da banda Gu-
rizada Fandangueira em
um pavilhão do Centro
de Eventos da UFSM,
com uso de pirotecnia,
ocasião em que viu faís-
cas saindo do artefato,
o que incomodou ele
e pessoas que estavam
próximas, que se afasta-
ram. Stenio não comu-
nicou o fato aos organi-
zadores do evento. “Na
Boate Kiss, eu nunca ti-
nha visto algo assim ”,
ao contrário de garrafas
de espumante com ve-
las indoor acesas dentro
delas. “Isso, para nós,
era normal.”

De acordo com a
testemunha, a contra-
tação da Gurizada Fan-
dangueira foi feita por
Kiko com Danilo Jaques
(gaiteiro da banda fale-
cido no incêndio), por
sugestão das turmas
de universitários que
estariam celebrando na-
quela noite e que gos-
tavam do estilo musical
tocado pelo grupo. Se-
gundo ele, a concentra-

ção de público na pista
se dava justamente por
isso, porque as pessoas
(estudantes de áreas ru-
rais, como Agronomia,
Medicina Veterinária,
Zootecnia, entre outros)
gostavam desse tipo de
som.

Em relação à co-
manda, ela era obriga-
tória para consumo e
acerto final da conta, e
a contagem de público
era feita através dela.
Era comum o “giro” na
casa (fluxo de entrada
e saída de público).
“Muita gente saía na
troca de banda. Por
exemplo, após apresen-
tação da banda de rock,
era comum o pessoal
sair porque viria uma
banda que tocava ser-
tanejo”, explicou.

Stenio informou que
trabalhava direto com
Kiko. Via Mauro Hoff-
mann por lá, mas se re-
corda de poucas vezes
ter falado com ele. “Tí-
nhamos conhecimento

de que era sócio, mas
não me recordo de ter
me reportado a ele nem
recebido algum tipo
de ordem”, disse o ex-
promoter.

A acusação confron-
tou pontos de depoi-
mento dado pela teste-
munha à polícia, que fo-
ram no sentido de que
Mauro teria influência no
local, e ele informou ter
sido pressionado e não
recordar de algumas in-
formações prestadas.

A testemunha disse
que recorda de haver
extintores no fundo da
boate, próximo ao ba-
nheiro e ao palco, e no
pub. “Eu tinha 20 anos
e não cuidava isso na
época”, declarou.

Ele disse que havia
placas de sinalização,
mas não soube dizer
quais eram. A boate
também tinha câmeras
instaladas, mas que não
funcionavam.
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Porto Alegre já tem mais de 30 mil
placas de rua na versão modernizada.

Alex Rocha/PMPA

Dispositivos atuais têm instalação e manutenção por empresa concessionária.

A instalação de 24
mil novas pla-

cas de rua, desde
janeiro, ampliou
para cerca de 30
mil os dispositivos
com essa finalidade
em 15.495 esqui-
nas de Porto Ale-
gre. Esse número
leva em conta o
modelo mais atual
(geralmente afixado
por meio de postes
metálicos em esqui-
nas) e deve chegar
a 82,4 mil em até 36
meses, conforme a
prefeitura.
Com investi-

mento 100% pri-
vado, o serviço –
incluindo a manu-
tenção – é realizado
pelo Grupo Imobi,
detentor da conces-
são. Além do nome
completo da rua ou
avenida, a placa in-

forma o modo pelo
qual a via pública
é popularmente co-
nhecida. Também
apresenta breve re-
lato da personali-
dade, fato ou local
que inspirou a de-
nominação.
Antigo problema

Ainda segundo a
administração mu-
nicipal, as novas
placas solucionam
um antigo problema
urbanístico da ca-

pital gaúcha: a
falta de identifica-
ção de ruas e aveni-
das. ”Desde 2012,
quando expirou o
contrato com a an-
tiga concessionária,
a cidade registrava
más condições em
pelo menos 70%
das então 5 mil
unidades disponí-
veis”, relembra o
texto informativo
publico em prefei-
tura.poa.br.

“A instalação des-
ses equipamentos
é extremamente im-
portante para os
cidadãos. Além
de facilitar a loca-
lização, colabora
em questões de
segurança e deixa
a cidade mais bo-
nita e organizada”,
enaltece o titular da
Secretaria de Obras
e Infraestrutura, Pa-
blo Mendes Ribeiro.
(Marcello Campos)
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NOVO PRESIDENTE DO TCE-RS
TOMARÁ POSSE NO DIA 14.

➧ Indicado em outubro por unani-
midade para a presidência do Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE),
o conselheiro Alexandre Postal to-
mará posse no dia 14 como pre-
sidente do órgão para 2022, em
substituição a Estilac Xavier. Ele
tem 59 anos, foi prefeito de Gua-
poré, deputado estadual por seis
mandatos e presidente da Assem-
bleia Legislativa.

SITE TEM DICAS ATUALIZADAS
SOBRE VACINAÇÃO CONTRA

COVID.
➧ De forma constante, o site oficial
de Porto Alegre oferece informa-
ções sobre a imunização contra o
coronavírus e serviços afins. Basta
acessar prefeitura. poa. br para
saber endereços, horários de apli-
cação das vacinas, públicos-alvo e
outras dicas de grande utilidade.
Também é possível obter dados
atualizados sobre o andamento da
campanha.

SINE DE PORTO ALEGRE OFERECE
MAIS DE 400 EMPREGOS.

➧ Nesta semana o Sine de Porto
Alegre tem 411 oportunidades de
emprego cadastradas. A maioria
é para atendente de farmácia (92),
encanador (32), vendedor interno
(24) e cozinheiro (14). Candidatos
devem comparecer à sede do ór-
gão municipal, na esquina das ave-
nidas Sepúlveda e Mauá (Centro
Histórico). Mais detalhes em pre-
feitura. poa. br.

LINHA DE ÔNIBUS AGRONOMIA É
AMPLIADA NA CAPITAL.

➧ A linha de ônibus 375-
Agronomia/Informática, do
transporte público de Porto Alegre,
voltou a ser operada pelo consórcio
Mais, além de ter o número de
viagens ampliado de 62 para 68
por dia. O primeiro horário sai do
bairro às 5h20min e último parte do
Centro às 22h35min, com intervalo
médio de 22 a 30 minutos nos
picos de movimento.

REIVINDICADA A VOLTA DAS
OBRAS NO INSTITUTO DE

EDUCAÇÃO (1).
➧ Em audiência pública na Co-
missão de Educação, Cultura, Des-
porto, Ciência e Tecnologia da
Assembleia Legislativa, a comu-
nidade escolar reivindicou a reto-
mada imediata das obras no Insti-
tuto de Educação, em Porto Alegre.
A obra está paralisada desde 2019.
Condutora da reunião, a deputada
Sofia Cavedon (PT) a há descaso
por governo gaúcho.

REIVINDICADA A VOLTA DAS
OBRAS NO INSTITUTO DE

EDUCAÇÃO (2).
➧ Por vídeo, o diretor-geral da Se-
cretaria Estadual da Educação (Se-
duc), Guilherme Corte, anunciou o
reinício das obras no Instituto de
Educação para a primeira quinzena
de janeiro de 2022. Ele garante
que as obras de restauro prosse-
guem até o seu final e que ao fina-
lizar a reforma, toda a comunidade
escolar voltará a frequentar o pré-
dio histórico.
CPERS RELATA PRECARIEDADE DE
ESCOLAS ESTADUAIS GAÚCHAS.

➧ Em visita a 186 escolas estaduais
em 59 cidades gaúchas, uma ca-
ravana do Cpers-Sindicato realizou
mapeamento dos problemas en-
frentados pelas instituições. A pre-
cariedade se evidenciou em aspec-
tos que vão desde a falta de ener-
gia elétrica até a interdição do pré-
dio por ameaça de desabamento.
Em um dos colégios públicos não
havia água potável.

ESTOQUE DE SANGUE DO HPS
NECESSITA DE REPOSIÇÃO.

➧ O Hospital de Pronto Socorro
(HPS) de Porto Alegre necessita de
sangue de todos os tipos. Nesta
sexta-feira (19), o déficit era de
pelo menos 21 bolsas do tipo ”O+”
e três ”O-” para manter o estoque
mínimo. As doações podem ser
feitas no Hemocentro da avenida
Bento Gonçalves nº 3. 722 (bairro
Partenon), de segunda a sexta-
feira (8h-18h).

ASSEMBLEIA E CÂMARA TÊM
FEIRAS AGROECOLÓGICAS ÀS

QUARTAS.
➧ Interrompidas por mais de um
ano devido à pandemia de coro-
navírus, as feira agroecológicas da
Assembleia Legislativa e da Câ-
mara de Vereadores de Porto Ale-
gre voltaram a ter as suas edições
semanais. Ambas são realizadas
sempre às quartas-feiras, das 10h
às 17h, nos estacionamentos das
respectivas sedes legislativas, no
Centro Histórico.

12º FESTIVAL DE CINEMA DA
FRONTEIRA COMEÇA NO DIA 17.

➧ O 12º Festival Internacional de
Cinema da Fronteira será reali-
zado novamente em formato pre-
sencial na cidade gaúcha de Bagé
no período de 17 a 19 de dezem-
bro. Com oficinas, debates, shows
e mostras competitivas de filmes,
o evento é detalhado no site fb.
com/festivaldafronteira. As inscri-
ções foram encerradas na sexta-
feira passada (3).

“MUSICAL ÉVORA” APRESENTA
DUO ERUDITO DE VOZ E PIANO.

➧ Apresentado há mais de 20 anos
e com foco no segmento erudito,
o projeto “Musical Évora” tem mais
uma edição nesta quarta-feira (8),
ao meio-dia e meia, no Foyer No-
bre do Theatro São Pedro. Em car-
taz, composições de autores eru-
ditos como Debussy e Villa-Lobos,
interpretados por Paola Bess (so-
prano) e Daniel Benitz (piano).

SHOPPING TEM PLAYGROUND
GRATUITO ATÉ O FIM DO ANO.

➧ Aberto em outubro em uma
área externa próxima ao estaciona-
mento ”B” do shopping Iguatemi de
Porto Alegre, o espaço ”Vem pro
play!” foi prorrogado até o fim de
dezembro. São diversos brinque-
dos infantis e jogos interativos, ofe-
recidos de forma gratuita, todos os
dias (inclusive feriados) do meio-
dia às 20h – exceto em caso de
chuva.
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BRASIL RECEBEMAIS 1,5 MILHÃO
DE DOSES DA VACINA DA PFIZER.

➧ O país recebeu mais 1,5 milhão
de doses do imunizante da Pfizer,
que chegaram nesta segunda-feira (6)
no Aeroporto Internacional de Viraco-
pos, em Campinas (SP). De acordo
com o Ministério da Saúde, a distribui-
ção será feita demaneira proporcional
e igualitária, depois de acordo entre
União, estados e municípios.

COMISSÃO DE TURISMO DEBATE
VIABILIDADE DO CARNAVAL EM

2022.
➧ A Comissão de Turismo da Câmara
dos Deputados realiza audiência pú-
blica nesta quarta-feira (8) para deba-
ter a viabilidade da realização do Car-
naval de 2022. O deputado Bacelar
(Pode-BA), que pediu o debate, acre-
dita que o cancelamento do Carnaval
em todo o Brasil e dos dias de ponto
facultativo em parte dos estados em
2021 trouxe impactos para a econo-
mia.

DECRETO EXCLUI CASA DAMOEDA
DE PROGRAMA DE
DESESTATIZAÇÃO.

➧ O presidente Jair Bolsonaro editou,
nesta segunda-feira (6), um decreto
que acolhe recomendação do Conse-
lho do Programa de Parcerias de In-
vestimentos para excluir a empresa
pública Casa da Moeda do Programa
Nacional de desestatização (PND).
Em outubro, o governo federal já ha-
via anunciado a decisão de retirar a
Casa da Moeda do seu portfólio de
privatizações.

MAIS DAMETADE DOSMAIORES
DE 18 ANOS CONSOMEM BEBIDAS

ALCOÓLICAS.
➧ Uma pesquisa encomendada pelo
Instituto Brasileiro do Fígado (Ibrafig)
ao Datafolha mostrou que 55% dos
brasileiros com mais de 18 anos de
idade consomem bebidas alcoólicas,
sendo que 32%, ou seja, um em cada
três indivíduos, consomem semanal-
mente. Desses, 44% consomemmais
de três doses por dia ou ocasião e
nesse grupo 11% consomem acima
de dez doses por dia.

SUBIDA DOS JUROS DEVE
PROVOCAR DESACELERAÇÃO NA

ECONOMIA, DIZ GUEDES.
➧ Oministro da economia, Paulo Gue-
des, reconheceu que a subida dos ju-
ros para combater a inflação vai pro-
vocar uma desaceleração na econo-
mia no ano que vem. Para ele, o
resultado será o melhor possível a ser
feito, e a política econômica está se-
guindo o caminho correto. ”O impor-
tante não é a previsão. O importante
é fazer a coisa certa. O resultado será
o melhor possível”, disse.

DEBATE SOBRE 5G TERÁ
PARTICIPAÇÃO DEMINISTRO DAS

COMUNICAÇÕES.
➧ A implementação da quinta geração
de redes móveis (5G) no Brasil será
tema da audiência pública a ser pro-
movida nesta quarta-feira (8), a partir
das 11h, pela Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática (CCT) do Senado. O mi-
nistro das Comunicações, Fábio Fa-
ria, já confirmou presença no debate.

TRIBUNAL ALERTA SOBRE
TENTATIVAS DE PHISHING EM

E-MAILS FALSOS.
➧ O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) tem recebido informações so-
bre o envio de e-mails produzidos
por terceiros, creditados indevida-
mente ao tribunal, com tentativas de
phishing – mensagens que têm por
finalidade usar truques de engenha-
ria social para obter dados privados
das vítimas. Nas mensagens, é in-
dicado como remetente o endereço
processo@tribunal.jus.br, que não
pertence ao STJ.

PRESIDENTE DO STJ RECEBE
PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DO

TRF7.
➧ O presidente do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), ministro Humberto
Martins, recebeu dos senadores Al-
varo Dias e Oriovisto Guimarães, am-
bos do Podemos (PR), uma proposta
para a criação do Tribunal Regional
Federal da 7ª Região (TRF7). O docu-
mento sugere a criação de um tribunal
com jurisdição no Paraná, em Santa
Catarina e Mato Grosso do Sul, com
sede em Curitiba.

MEGA-SENA PODE PAGAR R$ 37
MILHÕES NO PRÓXIMO SORTEIO.

➧ Ninguém acertou as seis deze-
nas do concurso 2. 434 da Mega-
Sena, realizado na noite de sábado
(4) no Espaço Loterias Caixa, em São
Paulo. Com isso, o prêmio acumulou
e, para o próximo sorteio, está es-
timado em R$ 37 milhões. Veja as
dezenas sorteadas: 01 - 02 - 14 - 28 -
40 - 51. O próximo concurso (2. 435)
será no dia 7.

AUDIÊNCIA DISCUTIRÁ
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA

NACIONAL DE DEFESA.
➧ A Comissão de Relações Exterio-
res e de Defesa Nacional da Câmara
dos Deputados realiza nesta terça-
feira (7) audiência pública para dis-
cutir, com representantes da indústria
nacional de defesa, a implementação
da Política Nacional de Defesa, da Es-
tratégia Nacional de Defesa e do Livro
Branco de Defesa.

CASSADO REGIME ABERTO A
CONDENADOS POR TRÁFICO

PRIVILEGIADO.
➧ O ministro Alexandre de Moraes,
do Supremo Tribunal Federal (STF)
cassou, parcialmente, decisão do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) que,
de forma generalizada, concedeu re-
gime aberto a todas as pessoas con-
denadas por tráfico de drogas privi-
legiado, no Estado de São Paulo, a
penas iguais a um ano e oito meses
de reclusão.

JOVEMMORRE APÓS SALVAR
CRIANÇAS DE AFOGAMENTO EM

RIO.
➧ Um rapaz de 21 anos morreu no
último sábado em Schroeder, norte
de Santa Catarina, após salvar duas
crianças do afogamento no Rio Braci-
nho. As informações são do jornal O
Globo. O servente de pedreiro Edu-
ardo Cordeiro da Rocha conseguiu
resgatar as crianças, de 9 e 12 anos,
mas foi levado pela água. Seu corpo
foi encontrado no último domingo.
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NOVAS RESTRIÇÕES A NÃO
VACINADOS ENTRAM EM VIGOR

NA ITÁLIA.
➧ Desde esta segunda-feira (6), as
pessoas na Itália que não foram va-
cinadas não podem mais ir a res-
taurantes fechados, cinemas ou ir a
shows e apresentações. Também
será preciso mostrar comprovante
de vacinação em transporte público,
museus e hotéis. Até domingo (5),
era possível aos não vacinados en-
trar nesses recintos se apresentas-
sem um teste negativo de covid.

ALEMANHA TERÁ UM
EPIDEMIOLOGISTA COMO
MINISTRO DA SAÚDE.

➧ Os partidos que formam a coali-
zão que vai assumir o poder na Ale-
manha começaram a indicar quem
serão as pessoas que vão governar
o país. O SPD nomeou o parlamen-
tar e especialista em questões de
saúde Karl Lauterbach como minis-
tro da Saúde. Lauterbach se tornou
uma figura proeminente durante a
pandemia.

ÍNDIA E RÚSSIA FIRMAM
ACORDOS DE COMÉRCIO E ARMAS.
➧ Rússia e Índia assinaram uma sé-
rie de acordos de comércio e armas
durante uma visita do presidente
Vladimir Putin a Nova Délhi para
conversas com o primeiro-ministro
Narendra Modi. Putin viajou à Índia
com os ministros da Defesa e das
Relações Exteriores para a visita.

TRIBUNAL DEMIANMAR CONDENA
SUU KYI A 4 ANOS DE PRISÃO.

➧ Um tribunal de Mianmar, gover-
nada por militares, condenou a líder
deposta Aung San Suu Kyi a qua-
tro anos de prisão devido a acusa-
ções de incitação e violação de res-
trições do coronavírus, disse uma
fonte que acompanha os procedi-
mentos, um caso que críticos des-
creveram como “farsa”. O presi-
dente Win Myint também foi conde-
nado a quatro anos de prisão.

CONSELHO DA UE APROVA
NEGOCIAÇÕES PARA SALÁRIO

MÍNIMO EUROPEU.
➧ O Conselho Europeu autorizou
nesta segunda (6) o início das nego-
ciações sobre um salário mínimo co-
mum para todos os países do bloco.
A ideia não é ter um valor fixo para
todos, mas sim estabelecer critérios
para que o pagamento seja “justo”
em todos os Estados-membros da
UE conforme a situação econômica
e o custo de vida de cada local.

EX-SENADOR AMERICANO BOB
DOLE MORRE AOS 98 ANOS.

➧ Bob Dole, que superou as feridas
de combates da Segunda Guerra
Mundial para se tornar uma figura
proeminente na política dos Estados
Unidos como senador republicano
de longa data do Kansas e candi-
dato à Presidência de seu partido
em 1996, morreu no domingo (5),
aos 98 anos. Ele anunciou em feve-
reiro que havia sido diagnosticado
com câncer de pulmão avançado.

OPOSIÇÃO PERUANA TENTA
INICIAR PROCESSO DE

IMPEACHMENT DE CASTILLO.
➧ O Congresso do Peru, domi-
nado pela oposição de direita, de-
cidirá nesta terça-feira (7) se aceita
para debate uma moção de impea-
chment contra o presidente de es-
querda, Pedro Castillo. A moção
de impeachment por “incapacidade
moral” tem pelo menos 57 votos no
Congresso, cinco a mais do que o
necessário para debatê-la.

COMANDANTE DISSIDENTE DAS
FARCMORRE NA VENEZUELA.

➧ Um comandante de um grupo
de guerrilheiros dissidente das Farc
conhecido como El Paisa foi morto
por outros rebeldes na Venezuela,
informou a imprensa da Colômbia.
Vários meios de comunicação afir-
maram que o líder guerrilheiro foi ví-
tima de uma emboscada no Estado
fronteiriço de Apure, no Oeste do
país.

CANDIDATO DE EXTREMA DIREITA
FRANCÊS É AGARRADO PELO
PESCOÇO EM COMÍCIO.

➧ O jornalista e candidato da ex-
trema direita francesa Eric Zemmour
foi pego pelo pescoço em uma briga
durante o evento de lançamento
de sua campanha à presidência da
França, em 2022. Um homem se
lançou e agarrou o candidato pelo
pescoço em um ato que durou ape-
nas uma fração de segundos, até
que fosse abordado pelos seguran-
ças.
ALPINISTA RECEBEMETADE DE
TESOURO QUE ENCONTROU POR

ACASO EM ESCALADA.
➧ Um alpinista que encontrou um
tesouro de esmeraldas, rubis e safi-
ras enterrado por décadas em uma
caixa nas montanhas Mont Blanc,
na França, agora recebeu metade
dessas joias. Ele havia desco-
berto as pedras preciosas em 2013.
Acredita-se que a caixa pertencia a
alguém a bordo de um avião indiano
que caíra em Mont Blanc meio sé-
culo antes, em 1966.

CEM GATOS SÃO ENCONTRADOS
MORTOS NA CASA DE UM
APOSENTADO NA FRANÇA.

➧ Associações de proteção aos ani-
mais encontraram cem gatos mor-
tos na casa de um aposentado no
sudeste da França, além de outros
vinte animais com a saúde debili-
tada, informou um desses grupos.
Os gatos foram encontrados após a
hospitalização deste homem de 81
anos em Nice, segundo o jornal lo-
cal ”Nice-Matin”.

JOGO "MONOPOLY" GANHA
VERSÃO GASTRONÔMICA NA

ITÁLIA.
➧ O tradicional jogo de tabu-
leiro “Monopoly” ganhou uma ver-
são gastronômica, que fará os joga-
dores descobrirem um pouco mais
sobre as receitas que tornaram a cu-
linária italiana famosa em todo o pla-
neta. A edição especial do jogo, que
recebeu o nome de “Monopoly Buo-
nissimo”, será comercializada exclu-
sivamente em todas as lojas do Toys
Center na Itália.
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CLÁUDIO HUMBERTO

PETRÓLEO NÃO REPASSA
REDUÇÃO DE 20% AOS PREÇOS

O presidente Jair Bolsonaro está entre os brasileiros que acredita-
ram na conversa fiada da Petrobras, que preços altos dos combustí-
veis se devem aos aumentos da “cotação internacional do petróleo”.
A cotação está em queda há duas semanas, despencando de
US$84 para US$69 o barril, redução de até 20%, mas a Petrobras
se finge de morta, mostrando que era mesmo falso o vínculo à
“cotação internacional”.

Subiu, aumentou
De outro lado, se o petróleo voltar a subir de US$69 para US$74,
por exemplo, a Petrobras não hesitará em aumentar seus preços
de novo.

Nem pensar
Com a arrogância habitual, a Petrobras divulgou nota desmentindo
o presidente, para afirmar, em resumo, que não cogita reduzir
preços.

Ativistas no comando
A turma que desmentiu o presidente é a que ameaçou “pensar com
carinho” em mais aumentos, em setembro, e 24h depois tascou
7,2%.

Ninguém tasca
A estatal se comporta como se fosse privatizada, afrontando inclu-
sive o chefe de Estado que representa o acionista majoritário, que
é o povo.

Média de mortes cai abaixo de 200 “para valer”
A média de mortes por covid no Brasil caiu abaixo de 200 pela
terceira vez em cerca de um mês, mas, ao contrário das ocasiões
anteriores, a situação atual não foi impulsionada por represamento
em feriados prolongados. Segundo o Conass, a média está abaixo
de 200 desde o sábado (4), fazendo o Brasil seguir na contramão
de países europeus, que vivem a 4ª onda, e os EUA, que têmmédia
acima de mil mortes.

Panos quentes
Queridinho da imprensa, Joe Biden acumula em seu governo 385
mil mortes, média de 1.200. A média de Trump, sem vacina, é de
1.300.

Quase dois anos
NoBrasil, onde não há essa “compreensão” da imprensa, o governo
Bolsonaro acumula 975 mortes diárias por covid na pandemia.

Aposta dos coronalovers
Festas de réveillon foram canceladas por causa da ômicron, apesar
de não ser responsável pela 4ª onda. Aliás, não causou nenhuma
morte.

O jogo é impedir a PEC
A Câmara não se meteu nas alterações profundas dos senadores
na PEC dos Precatórios. Agora que a bola está com os deputados,
os senadores querem impedir a Câmara de agir como achar que

deve.

Noves fora, nada
O “boicote diplomático” dos EUA às Olimpíadas de Inverno, na
China, é tão debiloide quanto Joe Biden, que o decidiu. Consiste
em não gastar com passagens, diárias e hospedagem para diplo-
matas. Grande coisa.

Em grande estilo
O presidente Bolsonaro e o ministro das Comunicações, Fábio
Faria, assinam nesta terça (7), no Palácio do Planalto, contrato do
leilão do 5G, tecnologia que tem tudo para revolucionar a vida das
pessoas.

Quase parando
Durante o chamado “esforço concentrado”, o Senado do presidente
roda-presa Rodrigo Pacheco conseguiu votar 33 indicações de
autoridades, algumas paradas desde o início de 2020.

Mais burrocracia
Comissão da Câmara aprovou projeto para obrigar que toda de-
cisão administrativa do governo federal – portaria, por exemplo –
seja “objeto de avaliação prévia dos impactos econômicos, sociais
e ambientais”.

Besteirol da vez
Espalha-se a fofoca de que Bolsonaro quer como vice o general
Braga Netto, para o proteger de impeachment. Bobagem. Quem
o protege é o presidente da Câmara. Bolsonaro precisa é de vice
que lhe dê votos.

Vacina contra raiva
Em um mundo onde pessoas andam tão nervosas e prontas para a
briga, a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates anunciou
a produção de 511 mil toneladas do doce de janeiro a setembro.

Previsão
O Congresso realiza sessão conjunta nesta terça (7) para votar 26
vetos presidenciais e 16 projetos. A idéia da base governista na
Câmara e Senado é votar também a PEC dos Precatórios.

Pensando bem...
...até agora, as únicas vítimas da variante ômicron no Brasil foram
as festas de réveillon.

PODER SEM PUDOR
Índio malandro
O cacique Mário Juruna foi eleito deputado em 1982, pelo PDT
carioca, e fez história, gravador em punho, cobrando promessas
e compromissos dos políticos com a causa indígena. Mas, curio-
samente, o deputado Mário Juruna não nomeou índios xavantes
para a sua assessoria; só escolheu brancos. A um repórter que
perguntou o motivo, ele explicou: “Branco entende malandragem
de branco.”
Com André Brito e Tiago Vasconcelos
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LEANDRO MAZZINI

MAIS UMA DE DAVI
O gabinete do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) desem-
bolsa, por mês, R$ 20 mil para custear serviços de uma
empresa cujo dono não pode receber verba pública. A Alô
Produção Ltda está em nome de Cláudio Alberto Fauro,
condenado em 2019 pela 4ª Vara Cível e de Fazenda Pú-
blica de Macapá com outros envolvidos numa negociata em
publicidade irregular. Só neste ano, a Alô faturou mais de
R$ 200 mil do gabinete. Na sentença, o empresário foi
proibido de contratar com o Poder Público ou receber be-
nefícios fiscais por cinco anos. Alcolumbre não respondeu
a reportagem. Fauro não foi localizado.

Alerta no caixa
No afã de vender sete refinarias, sem a atenção ao valor
real, o Governo pode perder R$ 100 bilhões nessa pressa
de fazer caixa. O alerta vem de especialistas do Congresso.

É o amor
Ex-governador do DF Jose Roberto Arruda, que se apai-
xonou pela sua personal trainer – a hoje esposa e ministra
palaciana Flávia Arruda – era torcedor do Vasco da Gama
desde pequeno..

Mas...
...Há poucos anos tornou-se botafoguense em homenagem
à amada. A adoração é tanta que ele cita a escalação do
time dos anos 60.

E segue a viagem!
Fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres aler-
tam que o a autarquia está afrouxando regras para o cerco
a transporte clandestino logo no início do período de férias,
quando o movimento aumenta na estrada. A Súmula 11, de
2 de dezembro, informa entrelinhas que, flagrados, as em-
presas de transportes (vans ou ônibus, por exemplo) podem
ser multadas, mas o veículo não poderá ser apreendido.

144 GLO’s...
Ações especiais de segurança, que concedem aosmilitares
o poder constitucional de polícia, as operações de Garantia
da Lei e da Ordem tiveram menor número no governo de
Jair Bolsonaro (13), quando comparado às gestões dos ex-
presidentes Michel Temer (17), Dilma Rousseff (28) e Lula
da Silva (39).

...em 29 anos
Os dados são do STM. Este ano, a GLO foi acionada ape-

nas uma vez, em julho, em atuação das Forças Armadas
em municípios do Norte para repressão a delitos ambien-
tais. Nos últimos 29 anos, a GLO foi acionada 144 vezes:
eventos (27,1%), greve da PM (18,1%), violência urbana
(16%) e Garantia da Votação (16%).

Ciúme
Depois de confirmar o casamento com PL, o presidente
Jair Bolsonaro passou a receber cobranças das legendas
rejeitadas por mais espaço no Governo. Deputados do Re-
publicanos, Progressista e Patriota, por exemplo, fizeram
chegar ao mandatário que permanecem fiéis na base do
Governo na Câmara.

Fatura vai chegar
Mas os partidos esperam ser lembrados, principalmente em
abril, quando pelo mesmo sete ministros devem deixar o
comando das pastas para concorrer nas eleições 2022. O
ciúme émútuo. O presidente Bolsonaro não tem gostado da
aproximação, nos últimos dias, de setores dessas legendas
com o presidenciável Sérgio Moro.

Refinarias
A refinaria Landulpho Alves, na Bahia, foi vendida para o
grupo Mubadala Capital dos Emirados Árabes por menos
da metade do preço que era avaliada. A denúncia é do
deputado Helder Salomão (PT-ES). Segundo o parlamen-
tar, o valor da refinaria era avaliado em R$ 21 bilhões e foi
vendida por R$ 10 bilhões.

Viagem pertinente
“O presidente brasileiro foi aos Emirados Árabes e ninguém
sabia muito bem disso, embora nós já houvéssemos dito
que o presidente estava fora do Brasil para entregar mais
uma vez os interesses do País aos interesses internacio-
nais”, afirma o deputado.

ESPLANADEIRA
# CEOMIND, do Instituto TODDE, passa a integrar CEO
BUSINESS SCHOOL.
# Praticagem do Brasil inaugura dia 14 seu centro de simu-
lações de manobras de navios em Brasília.
# Influencer Débora Máximo participa, dia 9, do programa
”Vem com a gente!”, da Tv Bandeirantes.
# CI&T e Instituto de Gestão em Tecnologia da Informação
lançam Programa gratuito de Formação em TI para Pes-
soas com Deficiência.
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FLAVIO PEREIRA

PREFEITOS NÃO APLICARAM R$
15 BI EM EDUCAÇÃO E AGORA
QUEREM EVITAR PUNIÇÃO

A pretexto de combater a pandemia para a qual rece-
beram recursos específicos a fundo perdido, ainda as-
sim, cerca de 80% dos prefeitos de todo o país deixaram
de aplicar o mínimo de 25% das receitas em educação.
Agora, fazem pressão política sobre os deputados, para
evitar que sejam punidos com enquadramento na Lei de
Responsabilidade Fiscal. Isso levaria à inelegibilidade
destes prefeitos, por improbidade administrativa. Dados
da FNP (Frente Nacional dos Prefeitos) apontam que
cerca de R$ 15 bilhões deixaram de ser aplicados na
educação. Os prefeitos defendem a aprovação da PEC
13/2021 que impede a aplicação de punição civil, admi-
nistrativa ou criminal a gestores locais que não cumpri-
ram o mínimo em 2020, 2021 ou nos dois anos. Além
disso, prevê que os recursos não aplicados no período
sejam obrigatoriamente investidos em educação em 2022
e 2023.

UFPel identifica autor da violação de prova
A Universidade Federal de Pelotas, uma das líderes de
aparelhamento esquerdopata, anunciou ter identificado a
autoria da inscrição ”fora Bolsonaro” formada com carac-
teres em negrito em uma prova da aplicada no sábado,
dia 4. A mensagem aparecia nas instruções do Programa
de Avaliação da Vida Escolar, modalidade alternativa de
seleção para os cursos de graduação da UFPel, que acon-
tece ao longo do ensino médio. Mesmo com a evidente
violação da prova, a universidade decidiu não anular o
certame, garantindo que a lisura do exame não foi pre-
judicada. Há controvérsias.

Liberdade Econômica no RS cresce no Índice Macken-
zie
O Rio Grande do Sul, que tornou-se o primeiro estado no
Brasil a ter uma legislação baseada na Lei de Liberdade
Econômica, inspirada na lei sancionada pelo presidente
Jair Bolsonaro, a partir de três princípios: liberdade para
exercer atividades econômicas; presunção de boa-fé do
empreendedor; e interferência mínima e excepcional do
Estado sobre a prática de atividades econômicas, gra-
ças a um projeto aprovado pelo deputado estadual Ro-
drigo Lorenzoni (DEM), já colhe os frutos dessa iniciativa.

Ao lado de Minas Gerais, o Rio Grande do Sul cresceu
no Índice Mackenzie de Liberdade Econômica Estadual
2021. O índice, desenvolvido pelo Centro Mackenzie
de Liberdade Econômica, da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, tem como finalidade a comparação de jurisdi-
ções estaduais do Brasil a fim de fomentar o debate sobre
a liberdade econômica no Brasil. Os estados de Minas
Gerais e Rio Grande do Sul assumiram a 4ª e 5ª posição,
respectivamente. Minas Gerais ficou com 7,12 pontos
(7,26 em 2020), enquanto o Rio Grande do Sul aparece
com 7,07 (7,10 em 2020).

Calote de ditaduras de esquerda no BNDES já chega
a R$ 8,4 bi
O calote do dinheiro emprestado pelos governos do ex-
presidiário Lula e da cassada Dilma Rousseff a ditaduras
de esquerda via BNDES transformou-se num gigantesco
calote. Cuba, Venezuela e Moçambique, como era pre-
visto, deixaram de pagar as parcelas dos empréstimos,
garantidos pelo Tesouro Nacional do Brasil. Com isso,
segundo o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, o
Tesouro teve de pagar até agora cerca de U$ 1,5 bilhão,
o equivalente a R$ 8,4 bilhões. Dinheiro do contribuinte
brasileiro.

Projeto libera publicidade de armas
Projeto do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL –
5417/2020), apresentado no final do ano passado, libera
publicidade de armas em jornais, revistas, rádios, TV e
nas redes social, aguarda parecer do relator na Comissão
de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.
No texto em defesa do projeto, Eduardo cita o pai, Jair
Bolsonaro: “Um povo armado jamais será escravizado”.

Na pauta da CCJ, proposta de cassação
Presidida pelo deputado Tiago Simon (MDB), na pauta da
Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira, o
parecer propondo a cassação do deputado Ruy Irigaray,
aprovado por 12 votos a 0 pela comissão de ética na ultima
segunda-feira, dia 29. A tendência é de que a matéria siga
o cronograma para ser votada em plenário no próximo dia
20.
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CARLOS ROBERTO
SCHWARTSMANN

ACADEMIA BRASILEIRA
DE LETRAS??!!

Escrevo como brasileiro comum. Acho que
não é ousadia, como médico, não literato,
abordar este tema.
Acho que a Academia Brasileira de Letras
(ABL) deveria mudar de nome e se chamar
Academia Brasileira dos Notáveis.
O estatuto da ABL estabelece que o candi-
dato a uma das 40 cadeiras deve ser brasi-
leiro nato e ter publicado, em qualquer gênero
da literatura, obras de reconhecido mérito.
Importante e incompreensível: basta ter es-
crito um único livro!
Os imortais seriam escolhidos por escrutínio
secreto.
Na verdade, o candidato deveria ser julgado
pelo seu currículo literário e com voto aberto.
Olho no olho é a maneira mais fidedigna de
construir a verdade. As regras de pontuação
do currículo seriam pré-estabelecidas e todos
poderiam, mais ou menos, graduar as notas
merecidas e aferidas.
Mario Quintana tentou vaga na academia por
três vezes, mas nunca conseguiu! Indicado
pela 4ª vez denunciou “É pena que a casa
fundada por Machado de Assis esteja tão po-
litizada. Só dá ministro! ”
Junto com ele, foram esquecidos e injustiça-
dos: Carlos Drummond de Andrade, Monteiro
Lobato, Clarice Lispector, Graciliano Ramos
e Erico Veríssimo.
Alguém já escreveu que a ABL é uma confra-
ria misteriosa, apadrinhadora e politiqueira.

Até o presente momento ela imortalizou po-
líticos como: Getúlio Vargas, José Sarney,
Fernando Henrique Cardoso e Marco Maciel.
Imortalizou também pessoas excepcionais e
notáveis como: Santos Dumont, Gilberto Gil
e Fernanda Montenegro. Todos com minús-
culo currículo literário.
É sabido que o candidato, para receber votos,
necessita fazer uma romaria: um ritual de vi-
sitas a todos imortais votantes. É necessário
provar que é de boa índole, fraterno, ameno e
que haverá um convívio nos derradeiros anos
sem discussões!
A nata cultural da sociedade brasileira, que
tanto critica a teia política, se comporta da
mesma maneira: com artifícios, interpreta-
ções distorcidas e conchavos debaixo da
mesa.
Luiz Coronel, advogado, professor, composi-
tor e escritor possui mais de 70 obras publi-
cadas. Recebeu prêmios no Brasil, Espanha
e México.
Lamentavelmente foi preterido no último
pleito.
A eleição de Luiz Coronel a uma cadeira da
ABL não é somente uma aspiração pessoal!
Pelo unânime reconhecimento é uma aspira-
ção de todo povo gaúcho.
Afinal: é ou não é, Academia de Letras??!!
Prof. Dr. Carlos Roberto Schwartsmann –
médico e professor
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EFEMÉRIDES

FATOS HISTÓRICOS DO
DIA 7 DE DEZEMBRO

Eventos
1866—Abertura da navegação do Rio Amazonas e seus
afluentes e do Rio São Francisco aos navios mercantes
de todas as nações.
1917 — Os Estados Unidos entram na Primeira Guerra
Mundial e declaram guerra contra o Império Austro-
Húngaro.
1921 — Áustria e Estados Unidos voltam a ter relações
diplomáticas.
1940 — No Brasil o Presidente Getúlio Vargas promulga
o Código Penal Brasileiro.
1941 — O Japão ataca Pearl Harbor, na ilha de O’ahu,
no Havaí, marcando a entrada dos Estados Unidos na
Segunda Guerra Mundial.
1966 — O Cruzeiro é campeão da Taça Brasil, antigo
nome do Campeonato Brasileiro.
1972 — Lançamento da missão Apollo 17; e Imelda
Marcos, primeira-dama das Filipinas, escapa ilesa de um
atentado.
1976 — É criada a Comissão de Valores Mobiliários do
Brasil.
1981 — A Espanha torna-se o mais novo membro da
Otan.
1982 — No Texas, pela primeira vez uma execução com
injeção letal é usada contra um condenado à morte nos
Estados Unidos.
1987 — O Plano Piloto de Brasília é declarado Patrimô-
nio Cultural da Humanidade pela Unesco.
1988—Oprimeiro transplante simultâneo bem-sucedido
de coração e pulmão em um único receptor é realizado
em São Paulo.
1994 — Começa o julgamento do presidente Fernando
Collor e do tesoureiro de sua campanha presidencial,
Paulo César Farias.
1996 — Após 18 dias em órbita, a nave espacial Colum-
bia retorna a Terra com sua tripulação. É o voo de maior
duração na história do veículo espacial norte-americano.
1999 — Editado o decreto que dissolve a Rede Ferroviá-
ria Federal brasileira.
Nascimentos
1873—Willa Cather, escritora estadunidense (m. 1947).

1904 — Clarence Nash, dublador e cantor norte-
americano (m. 1985).
1905 — Gerard Kuiper, astrônomo holandês (m. 1973).
1909 — Euclydes Barbosa, futebolista brasileiro (m.
1988).
1915 — Eli Wallach, ator norte-americano (m. 2014).
1925— Hermano da Silva Ramos, ex-piloto brasileiro de
Fórmula 1.
1928 — Noam Chomsky, linguista e cientista político
estadunidense.
1949 — Tom Waits, instrumentista, compositor, cantor e
ator norte-americano.
1953 — Xuxa Lopes, atriz brasileira.
1964 — Roberta Close, atriz brasileira.
1965 –– Jeffrey Wright, ator e produtor cinematográfico
norte-americano.
1973 — Damien Rice, cantor irlandês.
1979 — Jennifer Carpenter, atriz norte-americana; e
Sara Bareilles, cantora norte-americana.
1980 — John Terry, futebolista inglês.
1984 — Manuela do Monte, atriz brasileira.
1987 — Aaron Carter, cantor estadunidense.
1988 — Claudia Gadelha, lutadora brasileira de MMA.
1989 — Nicholas Hoult, ator britânico.
Falecimentos
1848 —Martins Pena, dramaturgo e diplomata brasileiro
(n. 1815).
1927 — Carlos de Laet, jornalista, professor e poeta
brasileiro (n. 1847).
1947 — Nicholas Murray Butler, ganhador do prêmio
Nobel da Paz em 1931 por promover o Pacto Briand-
Kellogg (n. 1862).
1970 — Rube Goldberg, artista plástico, cartunista e
escultor estadunidense (n. 1883).
1990 — Joan Bennett, atriz norte-americana (n. 1910).
1998—Martin Rodbell, bioquímico norte-americano, ga-
nhador do Nobel de Medicina em 1994 (n. 1925).
2013 — Édouard Molinaro, ator, produtor, cineasta e
roteirista francês (n. 1928).
2016 — Greg Lake, músico britânico (n. 1947).
2020 — Eduardo Galvão, ator brasileiro (n. 1962).



Em casa, Inter perde por 2 a 1 para o
Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro.

Ricardo Duarte/S.C. Internacional

Com a derrota, o Inter parou com 48 pontos, caiu para 12º lugar na tabela.

O Inter perdeu de
virada para o

Atlético-GO, na noite
desta segunda-feira
(6), por 2 a 1, em par-
tida válida pela 37ª
rodada do Brasilei-
rão. Com a derrota, o
Colorado parou com
48 pontos, caiu para
12º na tabela e ainda
tem chance de classi-
ficação para a Liber-
tadores, mas precisa
vencer a partida final
e contar com resulta-
dos combinados.

Os gols foram mar-
cados por Yuri Al-
berto, do Inter, aos
32 minutos do pri-
meiro tempo; Bara-
lhas, do Atlético-GO,
aos 44 minutos do
primeiro tempo e Jan-
derson, do Atlético-
GO, aos 47 minutos
do primeiro tempo.

O time de Di-
ego Aguirre volta a
campo na próxima
quinta-feira (09/12),
às 21h30min, quando
visita o Bragantino.

O jogo

Sonhando com
uma vaga na pré-
Libertadores, gaú-
chos e goianos pro-
tagonizaram 45 mi-
nutos de muita mo-
vimentação no Beira-
Rio. Jogando em
casa, o Colorado as-
sustou primeiro em

duas tentativas segui-
das de Yuri Alberto.
Enquanto pelo lado
atleticano, Rickson e
Montenegro pararam
no goleiro Marcelo
Lomba. Aos 24, o
camisa 9 do Dragão
chegou de novo, mas
dessa vez acertou o
poste.

Na resposta rá-
pida, o Inter voltou
a levar perigo com
Yuri Alberto. Até que,
aos 32, o atacante
colorado teve mais
uma oportunidade e,
após cruzamento na
área, completou de
peito para o fundo
das redes: 1 a 0. No
embalo do gol, o time
da casa quase fez o
segundo com Taison.

Mas, passados os
40 minutos, o Atlé-
tico foi para pressão
final e em dois mi-
nutos conseguiu a vi-
rada. Na marca dos

44, Baralhas acertou
um belo chute de fora
da área para deixar
tudo igual. E, aos
46, Arnaldo cruzou
na medida para Jan-
derson fazer 2 a 1.

No segundo
tempo, tentando o
empate, o Internaci-
onal teve o controle
da posse de bola,
mas encontrou difi-
culdades para criar
no ataque. Palacios
tentou duas vezes,
mas esbarrou tanto
na falta de pontaria
quanto no goleiro
adversário. Aos 26,
Yuri Alberto apare-
ceu de novo para o
Colorado e também
não conseguiu furar
o bloqueio atleticano.
Do outro lado, o Wil-
lian Maranhão quase
marcou o terceiro do
Dragão. Mas o placar
seguiu sem novas
alterações.

Ficha Técnica
– Inter: Marcelo

Lomba; Saravia (Ca-
dorini), Bruno Mén-
dez, Cuesta e Moi-
sés; Dourado, Lin-
doso (Palacios), Ede-
nilson, Patrick (Mauri-
cio) e Taison; Yuri Al-
berto. Técnico: Di-
ego Aguirre

Atlético-GO: –
Fernando Miguel;
Dudu (Arnaldo), Oli-
veira, Éder e Arthur
Henrique (Wander-
son); Willian Mara-
nhão, Marlon Freitas
(Matheus Barbosa)
e Baralhas; Rickson
(Igor Cariús), Jander-
son (Ronald) e Brian
Montenegro. Téc-
nico: Marcelo Cabo.

– Arbitragem: Fla-
vio Rodrigues de
Souza, auxiliado por
Alex Ang Ribeiro e
Evandro de Melo
Lima. VAR: Emerson
de Almeida Ferreira.
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Ainda vivo no Brasileirão, Grêmio faz
trabalho regenerativo visando confronto

derradeiro contra o Atlético-MG.
Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O time gaúcho segue na elite do futebol brasileiro caso vença o Galo e Juventude e Bahia não pontuem
na rodada.

D epois do empate
com o Corinthians,

em São Paulo, no do-
mingo (5), o plantel
gremista se reapre-
sentou na tarde desta
segunda-feira (6), no
CT Luiz Carvalho, já
visando o duelo de
quinta (9), diante do
Atlético Mineiro, válido
pela última rodada do
Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que
começaram a partida
na Neo Química Arena,
realizaram um traba-
lho regenerativo. Os
demais participaram
de uma movimentação
com bola em campo
reduzido.

O técnico Vagner
Mancini foi dispensado
do trabalho para acom-
panhar o sepultamento
de sua mãe, ocorrido
durante a tarde, em Ri-
beirão Preto, no interior
de São Paulo.

O grupo se reapre-
senta nesta terça-feira,
às 14h45, já com o re-
torno do comandante
gremista. A concentra-
ção inicia após o treino.

Após os resultados
dos jogos ocorridos
nesta segunda, o Tri-
color segue vivo na luta
contra o rebaixamento.
O Juventude perdeu
para o São Paulo e o
Cuiabá venceu o Forta-
leza.

Com 40 pontos e na
18ª colocação na ta-
bela de classificação, o

time gaúcho segue na
elite do futebol brasi-
leiro caso vença o Galo
e Juventude e Bahia
não pontuem na ro-
dada. Desta forma, os
três times terminariam a
edição 2021 do Brasilei-
rão com 43 pontos, e
o Tricolor escaparia da
Série B pelo número de
vitórias.

Após o empate em 1
a 1 com o Corinthians
no último domingo, o
comandante gremista
destacou o comporta-
mento de sua equipe
frente um adversário
tão complicado, jo-
gando fora de casa:

“O torcedor viu uma
equipe aguerrida. Que
lutou, que se superou,
e que fez um jogo de
igual para igual com
o Corinthians.” Man-
cini ressaltou o poderio
defensivo empregado
pelo Grêmio durante
boa parte do jogo:

“O sistema de mar-

cação vinha muito bem
até os 41 do segundo
tempo, quando por um
erro defensivo, acaba-
mos tomando um gol
de fora da área de um
jogador que eu já vinha
pedindo atenção.”

Uma baixa sofrida
em meio o segundo
tempo foi do volante
Thiago Santos. O joga-
dor precisou ser subs-
tituído, o que acarretou
uma troca de postura
defensiva.

“Acho que a saída
do Thiago Santos pe-
sou um pouco na perda
de força no sistema de
marcação. O Corinthi-
ans não deu um chute a
gol no segundo tempo,
além de uma oportuni-
dade com William. En-
tão, não acho que re-
cuamos. Existia uma
estratégia à ser cum-
prida.”

Durante a entrevista
coletiva o técnico foi
perguntado sobre o

Grêmio ter mudado seu
comportamento du-
rante o segundo tempo:
“O recuo das linhas
de marcação é o que
qualquer time que está
vencendo faz. Prefiro
ficar com a minha cons-
ciência, que tivemos
uma marcação muito
consistente, mas que
acabamos levando um
gol de fora da área no
fim. Levar um gol aos
42 do segundo tempo
não estava no script de
nenhum de nós. Existiu
uma cobrança muito
forte dentro do vestiário
após a partida.”

Ao analisar o res-
tante do Brasileirão e
as contas que o Grê-
mio precisa fazer, o
treinador definiu: “En-
quanto há esperança,
nos vamos lutar. De-
pendemos de alguns
resultados, mas o Grê-
mio ainda tem chance.
Eu acredito muito nisso
ainda”.
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Ídolo do tênis brasileiro, Gustavo
Kuerten marca presença no torneio

challenger de Florianópolis.
Luiz Candido/Luz Press/Lance

Guga aparece na foto com Ricardo Schlachter, amigo de Guga e treinador de Pedro Boscardin, tenista apadrinhado por Kuerten.

G ustavo Kuerten,
ídolo do tênis brasi-

leiro, marcou presença,
nesta segunda-feira (6),
no torneio challenger
de Florianópolis (SC),
realizado no Lagoa Iate
Clube. O evento tem
premiação de US$ 52
mil e é jogado no saibro.

Guga apareceu e
foi fotografado com Ri-
cardo Schlachter. Ri-
cardo, dono da RS Ten-
nis, é amigo de Guga
e treinador de Pedro
Boscardin, tenista apa-
drinhado por Kuerten.
Gustavo acompanhou
um treino de Pedro Bos-
cardin, que estreia nesta
terça-feira (7) contra o
argentino Gonzalo Villa-
nueva na chave princi-
pal.

Nova safra
A nova safra do tênis

brasileiro entra em qua-
dra nesta terça-feira (7),
no segundo dia do ATP
Challenger 80 – Circuito

Dove Men+Care La Le-
gión. Thiago Wild (131º
da ATP), Matheus Puci-
nelli (286º), Orlando Luz
(300º), Pedro Boscardin
Dias (732º) e Gustavo
Heide (532º) fazem suas
estreias na competição
disputada no Lagoa Iate
Clube, em Florianópolis.
A programação tem iní-
cio a partir das 10h.

Nesta segunda-feira
(6), outros quatro bra-
sileiros entraram em
quadra em busca de
vagas na chave principal
do ATP Challenger 80
de Florianópolis. Igor
Marcondes não teve di-
ficuldades para superar
o russo Bogdan Bobrov
no primeiro jogo do dia e
garantir uma das quatro
vagas. “Tentei manter a
mesma pegada de São
Paulo, onde também
furei o quali e ganhei um
jogo da chave. Agora
vou tentar jogar meu
tênis, impor meu jogo

e conseguir fazer bons
jogos”, declarou.

Nas outras finais do
qualifying, Wilson Leite
levou a melhor no du-
elo nacional com Ra-
fael Matos, que desis-
tiu da partida após sen-
tir uma lesão no início
do segundo set. Já
Pedro Sakamoto aca-
bou derrotado pelo bo-
liviano Federico Zebal-
los. No duelo colombi-
ano, Nicolas Barrientos
venceu o compatriota e
parceiro de duplas, Ale-
jandro Gomez.

O primeiro dia do
ATP Challenger 80 de
Florianópolis teve como
atração a estreia do
uruguaio Pablo Cuevas,
número 98 do ranking
e primeiro cabeça de
chave do torneio. O
tenista que já alcançou o
posto de 19º do mundo,
superou o forte calor
para vencer o espanhol
Nicolas Alvarez Varona e

avançar para a segunda
rodada. Ainda na chave
principal, os brasileiros
Mateus Alves (585º da
ATP) e Guilherme Clezar
(426º) acabaram elimi-
nados em confrontos
com o argentino Genaro
Olivieri (343º) e o suíço
Johan Nikles (353º).

O Circuito Dove
Men+Care La Legión no
Brasil é realizado e orga-
nizado pela CBT (Con-
federação Brasileira de
Tênis), com patrocínio
de Dove Men+Care,
BRB - Banco de Brasília,
Wilson, Grupo La Pas-
tina, W.A Sport, Latam
Airlines e Água Santa
Rita. A série de even-
tos conta com a chan-
cela da Associação dos
Tenistas Profissionais
(ATP). As informações
são do site Lance e da
CBT.
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Estados Unidos confirmam
boicote diplomático aos

Jogos de Inverno de Pequim.
Reprodução

Apesar do boicote, os atletas norte-americanos vão competir nos jogos, que começam em Pequim em
fevereiro.

O s Estados Unidos
não enviarão uma

delegação oficial diplo-
mática – portanto, não
vão mandar represen-
tantes políticos ou per-
sonalidades de peso –
aos Jogos Olímpicos
de Inverno na China
no início do próximo
ano, anunciou a Casa
Branca nesta segunda-
feira (6), citando o his-
tórico de direitos huma-
nos da China.

O boicote diplomá-
tico significa que, ape-
sar de não haver o en-
vio dessa delegação de
representantes, atletas
norte-americanos ainda
vão competir nos jogos,
que começam em Pe-
quim em fevereiro, se-
gundo informações da
rede ABC News.

O governo chinês
condenou a decisão do
presidente Joe Biden,
dizendo que as Olim-
píadas não deveriam
ser ”um palco para
shows políticos” e aler-
tando para ”contrame-
didas resolutas”.

O governo Biden
disse que não enviaria
altos funcionários do
governo dos EUA por
causa dos campos de
detenção em massa e
da campanha de es-
terilização forçada da
China contra uigures e
outras minorias étnicas

muçulmanas na provín-
cia ocidental do país,
políticas que o governo
dos EUA considera ge-
nocídio e crimes contra
a humanidade.

Biden vem sofrendo
crescente pressão para
tomar algum tipo de
medida contra os jogos
de Pequim por causa
das políticas internas
cada vez mais autori-
tárias da China e das
ações agressivas de
Pequim em toda a re-
gião. A decisão de
não enviar uma dele-
gação é mais amena,
no entanto, do que um
boicote absoluto aos
jogos, já que atletas
norte-americanos par-
ticiparão.

”Os atletas da equipe
dos EUA têm todo o
nosso apoio. Esta-
remos 100% em seu
apoio, torcendo de

casa”, disse a secretá-
ria de imprensa daCasa
Branca, Jen Psaki, mas
o governo não achou
”que fosse o passo
certo para penalizar
os atletas que estão
treinando, preparando-
se para este momento.
”

Enviar funcionários
importantes ou figuras
públicas para as Olim-
píadas é uma longa
tradição. A primeira-
dama Jill Biden liderou
a delegação para as
Olimpíadas de verão no
Japão este ano.

O governo Biden
disse que está consul-
tando aliados dos EUA
sobre o boicote, mas,
até agora, nenhum ou-
tro país anunciou um
boicote diplomático se-
melhante. Psaki disse
que os EUA informa-
ram os aliados sobre

a decisão antes de
anunciá-la. Austrália,
Canadá, Reino Unido
e outros também estão
avaliando boicotes.

Pequim repetida-
mente criticou qualquer
boicote, medida que
considera uma afronta
ao ”espírito olímpico”.
A China nega qualquer
transgressão em seu
histórico de direitos
humanos.

”Os políticos dos
EUA continuam a pro-
mover boicotes diplo-
máticos aos Jogos
Olímpicos de Inverno
de Pequim. Eles são
completamente iludi-
dos, arrogantes e po-
liticamente manipula-
dores”, disse o porta-
voz do Ministério das
Relações Exteriores da
China, Zhao Lijian. As
informações são do
portal de notícias G1.
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Superbactérias avançam na pandemia.
Reprodução

A capacidade de tratar infecções é considerada uma das maiores
conquistas da medicina moderna. Agora, está sob ameaça.

A detecção de bactérias
resistentes a antibióticos

triplicou no Brasil durante a
pandemia de covid-19. Os
dados são do Laboratório de
Pesquisa em Infecção Hos-
pitalar do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz). O ór-
gão é referência nacional
na vigilância das chamadas
superbactérias. Além do
crescimento no número de
amostras desses microoga-
nismos, houve aumento da
sua resistência a remédios.
Isso é ainda mais preocu-
pante. Quer dizer que, cada
vez mais, os medicamentos
disponíveis contra as bacté-
rias não funcionam.

O processo tem sido ace-
lerado pelo consumo exces-
sivo – e muitas vezes incor-
reto – de remédios na pan-
demia. O aumento dessa re-
sistência, porém, não é um
problema apenas brasileiro.
É uma ameaça global. A ca-
pacidade de tratar infecções
é considerada uma das mai-
ores conquistas da medicina
moderna. Agora, está sob
ameaça.

Em 2019, o laboratório
da Fiocruz recebeu cerca de
mil amostras de superbacté-
rias de diversos estados para
análise aprofundada. Em
2020, primeiro ano da pan-
demia, o número passou
para 2 mil. Já em 2021, ape-
nas de janeiro a outubro, já
são mais de 3,7 mil amostras
confirmadas. É um aumento
demais de três vezes sobre o
pré-pandemia. As infecções
causadas por superbactérias
geralmente são associadas à
alta mortalidade.

“Durante a emergência
sanitária provocada pela
Covi-19, houve um aumento
significativo no número de
pacientes internados em
estado grave e por longos
períodos, que apresentam
maior risco de infecção hos-
pitalar”, afirmou a chefe do
laboratório, Ana Paula Assef.
“Também houve aumento
no uso de antibióticos, o
que eleva a pressão sele-

tiva sobre as bactérias. É
um cenário que favorece a
disseminação da resistência,
agravando ainda mais um
problema de alto impacto na
saúde pública.”

O infectologista Ésper
Kallas, do Hospital Vila Nova
Star, da Rede D’Or, é mais
otimista. Segundo ele, o
aumento é um reflexo direto
do crescimento do número
de pacientes internados por
causa da covid-19. Deve cair
tão logo a pandemia termine,
avalia.

“Os sistemas de saúde fi-
caram sobrecarregados por
conta do número de pacien-
tes graves; muitas UTIs tive-
ram que se multiplicar para
acomodar pacientes, algu-
mas vezes sem estrutura”,
afirma o especialista. “Toda
vez que isso acontece, há um
aumento de infecção hospi-
talar, não é surpreendente.
Agora que o número de ca-
sos caiu, muito provavel-
mente vamos ver uma redu-
ção.”

Mutações
aleatórias

As bactérias se multipli-
cam a cada 20 minutos.
Às vezes, sofrem mutações
aleatórias. Elas funcionam
como escudo contra algum
antibiótico. Quando ele é
ministrado a um paciente,
mata a população de bac-
térias no organismo. Mas
aquelas que sofreram a mu-
tação não morrem, se mul-
tiplicam. Criam assim uma
nova linhagem e não são afe-
tadas pelo remédio.

Esse é o mecanismo bá-
sico de desenvolvimento de
uma superbactéria. Algumas
são resistentes a determina-
das classes de antibióticos.
Mas outras são imunes a to-
dos. Drogas da década de
50, que haviam sido abando-
nadas por causa de efeitos
colaterais, voltaram ao arse-
nal médico para enfrentar as
variantes resistentes.

A perspectiva de surgi-
mento de novos medicamen-

tos contra bactérias é muito
baixa. Segundo a Orga-
nização Mundial de Saúde
(OMS), só existem 43 anti-
bióticos em ensaios clínicos
atualmente no mundo. Ao
mesmo tempo, são mais de
5,7 mil tratamentos contra o
câncer. A pesquisa e de-
senvolvimento de uma nova
droga constituem processo
longo e caro. Lançar no mer-
cado um antibiótico que logo
cairá em desuso, por causa
do avanço das superbacté-
rias, não é economicamente
vantajoso para as empresas.

Desafio
internacional
O problema é mundial.

Segundo a OMS, 700 mil
pessoas morrem por ano de
infecções por superbactéria.
Um estudo do Banco Mun-
dial, de 2015, que se tornou
referência, indica que, até
2050, o número anual des-
sas mortes chegará a dez mi-
lhões. Assim, ultrapassará
até as mortes por câncer.

Em fevereiro, a OMS lan-
çou um alerta. Pediu que
“a crise da covid-19 não se
transforme em uma catás-
trofe de resistência aos an-
timicrobianos”. Mais recen-
temente, a organização criou
um painel de cientistas. Quer
assim identificar quais anti-
bióticos são essenciais para
a saúde humana. O objetivo
é “blindar” o seu uso, para

que sigam funcionando. Es-
ses remédios são a tropa de
elite dos medicamentos.

“Bactérias como Acineto-
bacter e Pseudomonas são
oportunistas, causam infec-
ções em pacientes interna-
dos, com saúde debilitada”,
explica Ana Paula. “Este já
era um grande problema an-
tes da covid-19 e, agora, es-
tamos evidenciando a piora
desse quadro.”

E o uso de antibióticos
nos hospitais aumentou
muito na pandemia. Estudo
publicado na Clinical Micro-
biology and Infection, em
abril deste ano, indicou que
mais de 70% dos pacientes
internados por covid-19 re-
ceberam antibióticos. Mas
a presença de coinfecções
por bactérias foi estimada
em apenas 8%. Em agosto,
a Anvisa publicou uma nota
técnica com orientações
para prevenção e controle
da disseminação de bacté-
rias resistentes em hospitais
durante a pandemia. A nota
reforça que antibióticos não
são indicados no tratamento
de rotina da covid-19. Esses
medicamentos atuam contra
bactérias. Os antibióticos
são recomendados somente
para os casos em que há
suspeita de infecção bacte-
riana associada à infecção
viral.

Porto Alegre . Terça, 07 de Dezembro de 2021 . 65



Quatro atitudes para cuidar de
suas emoções e viver melhor.

Reprodução

Vivenciar alguns cuidados no dia a dia proporciona melhora na qua-
lidade da relação com os mundos interno e externo.

E moções são reações
naturais do ser hu-

mano, que ocorrem de
maneira imediata, mediante
a um estímulo. Elas não
passam pelo filtro do pen-
samento e não é possível
ter controle sobre elas.

É a falta de Inteligên-
cia Emocional que faz com
que nos vejamos em situa-
ções em que metemos os
pés pelas mãos, tratamos
alguém grosseiramente ou
temos reações despropor-
cionais ou desnecessárias.

Ainda mais no contexto
acelerado e materialista da
sociedade atual, propício
para a desconexão das
pessoas de si mesmas e
estabelecimento de uma
constante sensação de
ansiedade e insuficiência.

Olhar para este assunto
com mais atenção propor-
ciona mais compreensão
sobre si e sobre os outros
e, consequentemente, me-
lhora a qualidade da rela-
ção com o interno e o ex-
terno.

Experimente colocar em
seu dia a dia essas 4 ati-
tudes para cuidar de suas
emoções e viva melhor.

1. Se observar
Focar a atenção em si

e reparar na maneira como
age e reage nos mais diver-
sos momentos e circuns-
tâncias da vida é o principal
ponto quando se fala em
autoconhecimento.

Acontece que essa ati-
vidade não é tão simples
quanto parece: a mente
tende a se prender a qual-
quer outro estímulo do ex-
terior, seja por uma ques-
tão de sua própria natureza,
que é ir de um pensamento
para o outro, seja porque
ao se observar, a pessoa
pode se deparar com certas

verdades sobre si mesma
que talvez sejam doloridas
de serem reconhecidas.

Dessa forma, sua mente
prefere ”fugir” para outros
assuntos, como um meca-
nismo de defesa para não
ter que encarar essa reali-
dade.
2. Dar um nome
Já aconteceu de estar se

sentindo com raiva e impa-
ciência e, depois de comer
alguma coisa, essa sensa-
ção passar? Talvez seu
problema não era o mau-
humor, mas a fome.

Saber que você funci-
ona desse jeito pode evi-
tar que ocorram desenten-
dimentos comos outros por
aí, não é mesmo? Você
pode, por exemplo, carre-
gar um lanchinho consigo
para consumir na hora em
que perceber essa tendên-
cia se manifestando.

Essa percepção ocorre
com a auto-observação ali-
ada ao ato de nomear o que
sente.

O ato de dar um nome
àquilo que está sentindo é
um exercício para buscar
referências internas sobre
aquela emoção.

E, quando você dá um
nome, faz um processo de
reconhecimento sobre si,
identificando o que é im-
portante para você e seu
mundo interior.

3. Saber
diferenciar

Quem nunca sentiu uma
”vibe” diferente em certos
ambientes? Quando a at-
mosfera do local é boa,
tudo bem. Mas, e naque-
les momentos em que o lo-
cal está ”pesado”? Não se
deixar levar por essa onda
pode ser um desafio.

Reclamações, falar mal
dos outros, olhar apenas o

lado negativo... esse tipo
de atitude também ajuda
a desestabilizar a harmo-
nia em relação aos mundos
externo e interno. E pa-
rece que tem pessoas que
sentem afinidades por esse
tipo de assunto.

E quando alguém muito
querido está passando por
uma situação complicada?
É difícil não se envolver...

Há também a questão
das expectativas dos outros
sobre nós ou dos mode-
los do que seria a felicidade
propostos pela sociedade,
que não necessariamente
correspondem ao que real-
mente aquece o nosso co-
ração.

Todos esses são exem-
plos de circunstâncias que
podem atrapalhar a cone-
xão consigo mesmo. Por
isso, diferenciar o que é seu
e o que é do outro é uma
grande sabedoria no pro-
cesso de lidar com as emo-
ções.

4. Permitir-se
sentir

A proposta aqui não é
olhar para si como algo que
precisa de conserto. Pelo
contrário, as emoções são

indicadores dos processos
internos, da relação con-
sigo e com os outros. Por
isso, a ideia não é se tolher,
mas sim se acolher.

Às vezes, sentimos algo
que não queríamos sentir.
Mas, ao invés de tentar
fingir que aquilo não está
acontecendo ou, ainda, bri-
gar consigo mesmo, que
tal pensar assim: ”o que
será que essa sensação
está querendo me dizer?”.

Esse é um processo
de reconhecimento de sua
identidade, da construção
do prazer de estar com
você, de validação de seus
próprios desejos e de forta-
lecimento da força interior.

Que tal um
reforço?

É possível potencializar
essa jornada de aprender a
lidar consigo mesmo con-
tando como trabalho de um
terapeuta.

Neste sentido, o profissi-
onal pode orientar sobre a
técnica mais indicada para
você, limpar processos que
estão obstruindo sua cami-
nha e, ainda, ser um instru-
mento para seu ganho de
consciência.
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Chip da beleza preocupa médicos:
dispositivo de silicone é implantado no
corpo com a promessa de ganho de
massa muscular e emagrecimento.

Reprodução

Do tamanho de um palito de fósforo, dispositivo de silicone é implan-
tado no corpo.

C om nome atraente, o cha-
mado ”chip da beleza”

vem se difundindo ao longo
dos últimos anos no País. Do
tamanho de um palito de fós-
foro, o dispositivo de silicone é
implantado no corpo para libe-
rar continuamente hormônios
como a gestrinona, esteroide
com ações anabolizantes. A
promessa é que, com os efei-
tos androgênicos do hormônio,
ocorra emagrecimento, ganho
de massa muscular e aumento
na disposição física.

Costuma-se omitir, con-
tudo, que o ”chip da beleza”
não é regulamentado pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) e pode gerar
efeitos colaterais graves. Ape-
sar das contraindicações de
tratamentos subcutâneos com
a gestrinona, hormônio cuja
aplicação é a mais frequente,
os relatos médicos sobre efei-
tos colaterais envolvendo os
chips têm crescido.

A Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia
(SBEM) se posicionou contra o
implante de gestrinona. ”Nós
somos 5 mil endocrinologistas
no Brasil, tinha profissionais de
todo o País mandando denún-
cias sobre o ’chip da beleza’
para a gente”, disse o pre-
sidente do Departamento de
Endocrinologia Feminina, An-
drologia e Transgeneridade da
SBEM, Alexandre Hohl.

Segundo ele, foram envi-
ados ofícios à Anvisa e ao
Conselho Federal de Medicina
(CFM) demandando atenção
para o assunto.

O médico explica que, em
um primeiro momento, o dis-
positivo com gestrinona era in-
jetado no corpo sob a justi-
ficativa de tratar a endometri-
ose, distúrbio ligado ao cresci-
mento de tecidos do útero. De
uns cinco anos para cá, porém,
percebeu-se que o uso do dis-
positivo para fins estéticos e a
combinação com outros tipos
de hormônios passou a se in-
tensificar. O nome ”chip da be-

leza” veio no meio desse pro-
cesso.

”Quando se viu, estavam
colocando todo tipo de ana-
bolizante nos chips, principal-
mente com a justificativa de au-
mentar massamagra e diminuir
massa gorda. Mas não há in-
dicação médica para benefício
estético”, conta Hohl. ”Pode
dar acne, problemas no fígado,
no coração, na mama, aumen-
tar colesterol e gerar uma série
de outros efeitos.”

À medida que o diagnós-
tico dessas consequências se
intensificou nos consultórios, o
médico explica que começou
um movimento coletivo das en-
tidades médicas, uma vez que
mastologistas, por exemplo,
começaram a observar mulhe-
res que usaram o chip com o
problemas de mama.
"Deu tudo de ruim que

poderia dar"
Triatleta, a bancária Roberta

Mori, de 40 anos, ficou sa-
bendo o que era o ”chip da
beleza” no início do ano pas-
sado, quando procurava novas
formas de melhorar sua perfor-
mance no esporte. Roberta pa-
gou R$ 5 mil antecipadamente
para um tratamento com chips
de gestrinona que duraria 12
meses.

Com auxílio de anestesia lo-
cal, teve cinco tubos de silicone
de aproximadamente 3 centí-
metros implantados na região
dos glúteos. Pouco após o pro-
cedimento, a experiência pas-
sou a ser marcada por compli-
cações.

”Tive inchaço, meu corpo
reteve líquido, deu tudo de ruim
que poderia dar”, conta a ban-
cária, que relata ter engordado
cerca de 7 kg. Os médicos res-
ponsáveis, então, receitaram
um diurético, que não foi sufici-
ente para evitar que a situação
se complicasse ainda mais.

Ao ir a uma consulta com
um nutrólogo, Roberta conta
ter descoberto que seus ”exa-
mes de sangue bagunçaram
absurdamente”, aparecendo

inclusive taxas de colesterol
alto. ”Nunca tinha tido até
então, até por conta da prática
de esportes”, diz. A bancária
relata também ter perdido a
libido e o ânimo para a prática
de esportes.

”Acabei ficando dez meses
com o implante no corpo, tirei
só no meio deste ano”, explica
Roberta, que precisou procurar
um outro médico para fazer a
extração de forma antecipada.
”Teve que fazer um corte de
três dedos para tirar tudo, ficou
até uma cicatriz”, acrescenta.

Após a extração, para ten-
tar que as taxas de insulina
voltem ao mesmo patamar de
antes, por exemplo, ela passa
agora por dietas mais restri-
tivas e faz um acompanha-
mento periódico. ”Fiz muito
mais pela questão de perfor-
mance. Prometiam maior dis-
posição para praticar esportes,
disseram que com a gestrinona
eu teria uma espécie de estí-
mulo, mas foi uma decepção”,
conta Roberta.
Anvisa está tomando
medidas necessárias
O médico Alexandre Hohl

explica que atualmente os
”chips da beleza” estão em
um ”limbo”, uma vez que
não há normas específicas
para regulamentar o uso do

dispositivo no País. ”A SBEM
quer normatizar, que existam
regras, que determinem que o
implante seja limitado só para
determinados casos”, explica
o médico.

A entidade realizou uma
reunião inicial com a Anvisa
para, entre outros pontos, so-
licitar a inclusão da gestrinona
na lista C5, que regula os ana-
bolizantes utilizados no País, e
a criação de outras formas de
controle. Na nota divulgada,
a SBEM reforça que a gestri-
nona está na lista de substân-
cias proibidas no esporte e que
não é recomendada por entida-
des americanas. O documento
foi endossado pela Associação
Médica Brasileira (AMB).

Em posicionamento re-
cente, a Federação Brasileira
de Associações de Ginecolo-
gia e Obstetrícia (Febrasgo)
reforçou que não há dados su-
ficientes que apontem eficácia
e segurança na implementação
dos chips.

A Anvisa informou, em nota,
que não hámedicamento regis-
trado no Brasil contendo o prin-
cípio ativo gestrinona. Comple-
mentou, porém, que está a par
de propagandas de implantes
e que está tomando as ”medi-
das necessárias para investiga-
ção e apuração dos fatos”.
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WhatsApp permite usar mensagens
que desaparecem como padrão em

novas conversas.
Reprodução

Recurso faz conteúdos serem excluídos automaticamente de chats depois de 24 horas, 7 dias ou 90 dias.

O WhatsApp co-
meçou a liberar

nesta segunda-feira
(6) um recurso que
permite usar men-
sagens temporárias
como padrão de no-
vas conversas. Com
a opção ativada, tudo
o que for enviado em
novas conversas é
apagado depois de
um tempo.

Ao ativar as mensa-
gens temporárias por
padrão, o WhatsApp
exibirá um balão de
aviso no chat para o
usuário e para seu
contato, informando
sobre o tipo de con-
versa habilitado na-
quela janela. Se-
gundo a empresa, o
alerta servirá para avi-
sar aos interlocutores
que aquela conversa
expirará, e que a con-
dição foi escolhida
pelo outro indivíduo
para que ele possa se
comunicar com mais
privacidade.

A novidade é uma
expansão do recurso
lançado em novem-
bro de 2020, que exi-
bia em cada conversa
a opção de ativar as
mensagens temporá-
rias. A diferença é
que agora o recurso
poderá ser ativado au-
tomaticamente em to-

dos os novos chats.
O aplicativo tam-

bém adicionou novos
prazos para essas
mensagens: além de
7 dias, prazo que já
estava disponível, é
possível configurar a
conta para que os
conteúdos desapa-
reçam depois de 24
horas ou 90 dias.

Segundo o What-
sApp, o objetivo da
atualização é ofere-
cer mais opções de
privacidade aos usuá-
rios. Quando uma
mensagem temporá-
ria é apagada, a con-
versa não deixa ne-
nhum vestígio do con-
teúdo.

O mensageiro des-
taca que o recurso é
opcional e não altera,
nem apaga conteú-
dos que foram envi-
ados em conversas

antes das mensagens
temporárias serem
ativadas.

Como usar
mensagens

temporárias por
padrão

O uso de mensa-
gens temporárias por
padrão será liberado
nas próximas sema-
nas para usuários de
Android e iOS. Para
ativar o recurso, siga
esses passos: Abra a
tela de configurações
do WhatsApp; Seleci-
one ”Conta”; Clique
em ”Privacidade”; Es-
colha ”Duração pa-
drão” e selecione um
período de duração
(24 horas, 7 dias ou 90
dias).

A duração das
mensagens tempo-
rárias também pode
ser alterada com uma
nova opção adicio-

nada na tela de criar
um novo grupo.

O aplicativo mostra
um aviso quando o re-
curso está ativado em
conversas individuais
ou grupos. A ideia é
deixar claro para to-
dos no chat que o
conteúdo enviado vai
desaparecer após o
período escolhido.

Além das mensa-
gens temporárias, o
WhatsApp permite en-
viar fotos e vídeos
que só podem ser
vistos uma vez. O
recurso lançado em
agosto também visa
oferecer mais privaci-
dade e torna os arqui-
vos de mídia indispo-
níveis depois de se-
rem abertos.
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Google não deve indenizar por
furto de bitcoins por hacker.

Reprodução

Brasileiro perdeu R$ 1 milhão em criptomoeda depois que hacker usou seu e-mail para acessar carteira
digital.

O dever de inde-
nizar só nasce

quando houver um li-
ame de causalidade
entre a conduta do
agente e o resultado
danoso. Por não
identificar essa cone-
xão, a 3ª Turma do
Superior Tribunal de
Justiça decidiu que o
Google não deve ser
responsabilizado pe-
los danos materiais
decorrentes da trans-
ferência de bitcoins
feita por hacker.

O caso trata de
um brasileiro que
teve a conta de e-
mail invadida em
2017. Por meio dela,
o criminoso obteve
a chave de acesso
da vítima ao site
blockchain.info, no
qual transferiu 79,2
bitcoins para outra
conta. À época, esse
montante equivalia
ao valor de R$ 1 mi-
lhão.

O brasileiro pro-
cessou o Google por
entender que a in-
vasão ao Gmail per-
mitiu que o crime
fosse cometido. Pe-
diu indenização pe-
los danos materiais
e morais, além do
fornecimento de in-

formações referentes
ao acesso à conta de
e-mail.

A análise passa
pela forma como o
acesso ao block-
chain.info é feito. É
preciso incluir usuá-
rio e senha no site,
para que a plataforma
encaminhe um link
temporário via e-mail,
pelo qual o titular
da conta consegue
acessá-la.

Ou seja, a inva-
são ao e-mail permi-
tiu que o hacker obti-
vesse o link temporá-
rio, mas isso por si só
não seria suficiente.
Ele teria de saber, an-
tes, qual é o usuário e
a senha da vítima.

Foi com essas
considerações que
as instâncias ordi-
nárias afastaram o

pedido de indeniza-
ção por danos ma-
teriais. Condenaram
o Google, apenas, a
fornecer os dados de
acesso à conta do
Gmail na época do
ilícito e a pagar R$ 15
mil em danos morais,
devido à invasão do
e-mail.

No STJ, a 3ª Turma
concordou. Rela-
tora, a ministra Nancy
Andrighi destacou
que é provável que o
hacker tenha obtido
a senha de acesso
ao blockchain.info
porque a vítima tinha
armazenado essa in-
formação no próprio
e-mail, porque a for-
neceu a terceiros ou
mesmo por falha do
site que hospeda as
carteiras de cripto-
moeda.

”Nenhuma des-
sas circunstâncias
guarda relação com
a conduta da re-
corrida ou com o
risco do serviço por
ela desenvolvido, ra-
zão pela qual não
está configurado o
nexo de causalidade.
Logo, é descabida a
pretendida atribuição
à recorrida da res-
ponsabilidade pelo
prejuízo material ex-
perimentado pelo re-
corrente”, concluiu.

A posição da re-
latora foi acompa-
nhada por unanimi-
dade no julgamento.
Votaram com ela os
ministros Paulo de
Tarso Sanseverino,
Ricardo Villas Bôas
Cueva, Marco Auré-
lio Bellizze e Moura
Ribeiro. (ConJur)
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Estudante brasileira detecta 46
asteroides e recebe reconhecimento

de parceria com a Nasa.
Arquivo pessoal

Geovana Sousa descobriu os novos asteroides em projeto da Nasa.

A estudante de 21
anos Geovana

Sousa detectou 46 no-
vos asteroides ao par-
ticipar de um projeto
do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inova-
ções (MCTI) em parceria
com a Agência Espa-
cial Norte-americana,
a Nasa. A aluna do
1º período do curso
de física do Instituto
Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia
do Ceará (IFCE) rece-
beu uma certificação
de reconhecimento da
agência internacional
pelo feito alcançado.

A paixão pela astro-
nomia começou ainda
na infância, quando a
pequena Geovana che-
gava a passar cerca de
15minutos por noite ten-
tando observar os pla-
netas na imensidão do
céu.

”Eu lembro que ainda
pequena já dizia que
queria ser astronauta, fi-
cava encantada vendo
os planetas, mas só
no 2º ano do ensino
médio foi quando real-
mente decidi que ia se-
guir essa carreira. Hoje
a astronomia é minha
paixão de vida, o motivo
de eu acordar todos os
dias, que é fazer ciên-
cia”, diz.

Geovana é natural de
Manaus e decidiu vir
para o Ceará por encon-

trar no IFCE um leque
maior de oportunidade
para conseguir concreti-
zar o sonho de se tor-
nar uma pesquisadora
do espaço. ”A oportu-
nidade aqui para minha
área é sensacional. A
ciência e a astronomia
aqui são muito valoriza-
das. Então usei a nota
do Sisu para conseguir
estudar aqui, está sendo
uma experiência maravi-
lhosa para mim”, relata.

O projeto
O projeto Caça As-

teroides tem o objetivo
de alcançar os cientis-
tas cidadãos em esco-
las, instituições, clubes
de ciências e astrôno-
mos amadores. Fo-
ram liberadas mais de
17.500 pacotes de ima-
gens que são analisa-
das pelas equipes inscri-
tas através do software
Astrometrica para identi-
ficação e envio de rela-
tórios dos possíveis as-
teroides ou objetos pró-
ximos a Terra (NEOs).

“São fornecidos pa-
cotes de imagens capta-
das pelo Telescópio da
Universidade do Hawaii
de 1.8 metros, que são
capturadas no mesmo
ângulo e em dias dife-
rentes para que possa-
mos analisar as fotos,
detectar o possível novo
asteroide e enviar relató-
rios para a Nasa avaliar

essas detecções”, ex-
plica a estudante.

A jovem cientista em
formação já sabe até
com quais nomes vai
batizar os asteróides
recém descobertos por
ela, inclusive com ho-
menagens a familiares,
tão logo receba a res-
posta da Nasa sobre os
astros detectados.

“Quando ocorre es-
sas novas detecções
de asteroides que vão
para a preliminar ainda
ocorre um longo pe-
ríodo de avaliação, que
dura de 6 a 8 anos
para realmente haver a
confirmação do novo as-
teroide. Poderei nomear
os asteroides como de-
sejar. Por enquanto tive
a liberdade nos códigos
e já fiz homenagem
para familiares, amigos
e instituições nas quais
tenho apreço”, destaca
Geovana.

Futuro na ciência
Com o certificado nas

mãos, ela aguarda o Mi-
nistro Astronauta Mar-
cos Pontes vir ao Ceará
para lhe entregar pes-
soalmente uma meda-
lha de honra ao mérito
junto ao certificado es-
pecial. E já sabe muito
bem o que pretende ser
e fazer no futuro.

”Vou continuar divul-
gando e propagando a
ciência pelo nosso país,
com foco em todas as
idades, principalmente
com as crianças. Meus
objetivos maiores são
trabalhar em agências
espaciais fora no nosso
país, como a Nasa, por
exemplo. Ser a pri-
meira a ganhar o No-
bel e trazê-lo ao Bra-
sil é a grande meta, al-
cançada por esses pe-
quenos passos”, con-
clui Geovana.
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Ancine não libera filme de Lázaro
Ramos e trava estreia no País.

Divulgação

Medida Provisória é o primeiro longa de ficção dirigido por Lázaro Ramos.

P remiado em fes-
tivais de cinema

mundo afora, o filme
”Medida Provisória”,
longa com temática
antirracista dirigido por
Lázaro Ramos, terá sua
primeira exibição no
Brasil neste mês, mais
de dois anos após ficar
pronto.

Apesar de ter sido
incluído no Festival de
Cinema do Rio, para
esta sessão no dia 15
de dezembro, o filme
segue sem poder es-
trear comercialmente
no Brasil, acusando
travas burocráticas da
Agência Nacional de
Cinema (Ancine).

”No entanto, tam-
bém informamos que
esta exibição será pon-
tual, já que “Medida
Provisória” segue im-
possibilitado de ter seu
lançamento no Brasil
apesar dos inúmeros
recursos submetidos
por suas produtoras e
coprodutoras à Agên-
cia Nacional do Ci-
nema (Ancine) para
que ele seja liberado
em circuito comercial.
Explicamos ainda que
questões burocráticas
seguem sem retorno
conclusivo da agência
desde novembro de
2020 – um ano antes
de sua previsão inicial
de estreia, que seria re-

alizada no último mês
de novembro”, afirma
a assessoria do longa
em nota.

A equipe de ”Me-
dida Provisória” afirma
ainda que a agência
não respondeu um
questionamento for-
mal sobre as travas
burocráticas, enviado
em 21 de outubro e
com recebimento con-
firmado pelo órgão,
mas diz ”que segue
confiante na Ancine”.

”A equipe de Me-
dida Provisória segue
confiante na Ancine e
espera poder anunciar,
em breve, uma data de
lançamento para que
todos os brasileiros
possam conhecer o
longa que tem em seu
elenco nomes como
Seu Jorge, Taís Araujo,
Alfred Enoch, Adriana
Esteves, Renata Sor-
rah, Mariana Xavier
e Emicida, além das

centenas de profissi-
onais que trabalharam
nos bastidores sempre
acreditando no cinema
nacional”.

Temática
antirracista
Apesar de não haver

nenhuma justificativa
formal da Ancine a
respeito do conteúdo,
o filme ”Medida Pro-
visória” já foi criticado
por representantes do
governo do presidente
Jair Bolsonaro (PL)
em razão da temática
abordada na obra.

O filme foi base-
ado na peça ”Namíbia,
não!”, de Aldri Assun-
ção, em que um mo-
vimento para a repa-
ração aos negros pelo
passado escravocrata
brasileiro se reverte em
uma medida provisó-
ria que determina o
envio de cidadãos de
”melanina acentuada”
de volta ao continente

africano.
O presidente da

Fundação Cultural Pal-
mares, Sérgio Ca-
margo, classificou o
filme de ”lacração vi-
timista” e disse que
o longa acusa o go-
verno Bolsonaro de
pretender empreender
medida semelhante. A
peça ”Namíbia, não”,
que baseia o longa, foi
encenada entre 2009 e
2011.

Outro filme com
temática política que
acusou a agência de
”censura velada”, ao
atrasar burocracias de
lançamento, foi ”Ma-
righella”. Dirigida por
Wagner Moura, a ci-
nebiografia do guer-
rilheiro conseguiu es-
trear apenas em no-
vembro deste ano,
após meses de trâmi-
tes burocráticos dentro
da agência.
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Morre Mila Moreira, primeira
modelo a atuar como atriz no Brasil.

Divulgação

Ela estava internada no Hospital CopaStar, na Zona Sul do Rio, e faleceu na madrugada desta segunda-
feira

M orreu na ma-
drugada desta

segunda-feira (6) a
atriz Mila Moreira. A
informação foi confir-
mada pelo Hospital
CopaStar, onde ela
estava internada. A
atriz tinha 72 anos de
idade. A causa da
morte da artista não
foi divulgada.

No entanto, a jor-
nalista Patricia Kogut,
do jornal O Globo,
apurou que Mila teve
um mal súbito na
noite de sábado para
domingo, seguido de
gastroenterite e uma
parada cardíaca. Ela
não estava doente
e, inclusive, passou
o último final de se-
mana na presença de
amigos em Paraty, no
Rio de Janeiro.

”Não se sabe exa-
tamente a causa,
mas ela começou
a vomitar sem pa-
rar, foi para o soro
lá mesmo. Depois
veio de ambulância
para o Copa Star e
aí continuou com a
gastroenterite e fi-
nalmente uma pa-
rada cardíaca. Muito
triste”, disse uma
amiga próxima aMila.

A atriz Lilia Cabral,
também muito pró-
xima de Mila, refor-

çou a versão em uma
despedida emocio-
nada em suas redes
sociais. ”Não estou
conseguindo acredi-
tar. Triste dia o de
hoje, triste o dia de
hoje para muitos ami-
gos, pois a Mila era
adorada por tantos!
Estou em choque e
arrasada. Ela não
estava doente e um
mal súbito levou essa
linda mulher que foi
exemplo e inspiração
para muitas mulhe-
res. Mila querida,
você sabe o quanto
eu gosto de você, vou
continuar te amando,
lembrando de muitos
momentos divertidos,
lembrando de todos
os conselhos e ensi-
namentos. Mila que-
rida, saiba que você
vai fazer muita falta.
Deixo o meu carinho
aos familiares e ami-

gos. Obrigada, Mila,
por tudo!”.

Mila Moreira será
cremada nesta terça-
feira (7) no cemitério
Memorial do Carmo,
no Rio de Janeiro.
Antes, haverá um ve-
lório fechado para fa-
miliares e amigos.
Começo como

modelo
Mila começou a

carreira como mo-
delo, aos 14 anos,
e participou de di-
versas novelas na
TV Globo, entre elas
”Plumas e Paetês” e
”Marrom Glacê”. Ao
longo da carreira, ela
participou de cerca
de 30 novelas e mi-
nisséries.

Ela foi uma das
primeiras modelos a
atuar. Em entre-
vista ao Video Show,
ela afirmou ter en-
frentado preconceito.

A estreia aconteceu
em Marron Glacê, em
1979, quando inter-
pretou Érica.

”Na época, não
era comum ter uma
modelo fazendo te-
levisão, então, claro
que, inicialmente,
teve um preconceito.
Todo mundo ficava
esperando para me-
ter o pau mesmo. Os
olhares tortos eram
mais por conta de
ser uma pessoa fora
da classe. Era como
hoje, as pessoas
ainda acham que
você está roubando o
trabalho dos outros.
Você estuda para ser
atriz e chega alguém
que só porque é boni-
tinha e está na moda
vira atriz”, disse Mila.

O último trabalho
na TV foi a novela
”A Lei do Amor”, em
2016.
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Zezé Di Camargo fala sobre paixão por
Graciele Lacerda: “A gente sai para
namorar três vezes por semana”.

Reprodução/Instagram

Sertanejo falou sobre o segredo para um relacionamento apaixonado
com a noiva.

Condenado por não pagar pensão,
André Gonçalves comemora
aniversário de Danielle Winits.

Reprodução/Instagram

Ator cumprirá prisão domiciliar por não pagar pensão à filha que teve
com a ex Cynthia Benini.

Z ezé Di Camargo ex-
pressa no olhar a paixão

por Graciele Lacerda. O
sertanejo diz que manter
a chama acesa, em um
relacionamento de mais de
15 anos, é uma prioridade
na vida a dois.

“Ela marca encontro co-
migo, se produz só para
mim... Vamos jantar, vamos
para motel, paramos o carro
na rua e dentro do carro.
Se a gente faz isso quando
está namorando, porque não
quando casa? O perigo de
estar na rua e alguém passar,
ter que abaixar a cabeça...
Tem tudo isso. Vale a pena
pra caramba. Tem que vi-
ver isso a vida inteira”, ex-

plica. ”Com essa mulher não
precisa nem praticar o ’eu te
amo’. Já está estampado
nos olhos”.

Graciele conta que na
pandemia, os dois, que já
eram unidos, ficaram ainda
mais próximos. ”A gente
sempre foi muito grudado,
muito parceiro, muito unido.
Para a gente não foi difícil
a pandemia. Talvez para os
casais que quase nunca se
viam deve ter sido mais com-
plicado. A gente ficou mais
unido, mais grudado, e acho
que fortaleceu mais nosso
amor. E fez a gente se ver
com outros olhos. Ele co-
locou o pé no breque, na
fazenda, descansando. A

gente está querendo mais
ainda uma coisa só nossa do
que antes”, diz ela.

O ator André Gonçalves,
de 46 anos de idade,

que foi condenado por não
pagar pensão a Valentina, fi-
lha que teve com a ex, a
jornalista Cynthia Benini, re-
apareceu na web, neste do-
mingo (05), para celebrar os
48 anos da atual mulher, a
atriz Danielle Winits.

Os registros em vídeo
mostram o ator de camiseta
cor de rosa ao lado da chef
de cozinha Helena Murucci,
que divulgou vídeos com ele
e Winits, feliz da vida de cozi-
nhar para os dois.

”Isso é risoto?”, pergunta
André. ”É risoto. Ó, zerei
a vida, ó pra quem que es-
tou cozinhando hoje”, diz a
chef de cozinha, virando a
câmera e filmando Winits. ”E

no aniversário de quem? Se-
reia”, completa Helena. Wi-
nits ainda brinca sobre não
saber cozinhar. ”Eu que es-
tou zerando aminha vida, né,

porque sou a que não faz um
arroz”.

André Gonçalves foi con-
denado por causa de uma
dívida de cerca de R$ 350

mil devido à pensão alimen-
tícia de sua filha, Valentina,
com atriz e jornalista Cynthia
Benini. Segundo o colunista
Leo Dias, o valor da pensão
da jovem, de 18 anos, se-
ria de R$ 4,5 mil mensais.
Mas, desde 2007, André te-
ria deixado de pagar o valor,
gerando uma dívida de R$
112.044,33. Com juros e cor-
reção monetária, o montante
é hoje de R$ 352.579,01.

André negou, através de
sua rede social, que tenha
parado de pagar a pensão
em 2007: ”Mentira não vale.
Não parei de pagar em 2007
até porque fui contratado até
2016 na TV... Pensão des-
contada diretamente da folha
de pagamento na época.”
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Silvia Poppovic comemora perda de 50
quilos de barriga de fora: "Não tem preço".

Reprodução/Instagram

Apresentadora, que se submeteu a uma cirurgia bariátrica, posou de
top pela primeira vez em suas redes sociais.

"Sou deslegitimada se engordo, emagreço
ou por ser filha de gente famosa", diz Cleo.

Reprodução/Instagram

Artista, que tem 20 anos de carreira, reflete sobre machismo no dia a
dia e em espaços de trabalho.

S ilvia Poppovic usou
seu Instagram para

falar sobre o seu pro-
cesso de emagreci-
mento desde que se
submeteu a uma cirur-
gia bariátrica. A apre-
sentadora posou de
top pela primeira vez
e exibiu a barriga após
perder cinquenta quilos.

”Hoje agradeci, mais
uma vez, estar 50 qui-
los mais leve! Foi tão
prazeroso andar 8 quilô-
metros, aqui pelo clube,
semdores e sem se can-
sar! Não tem preço
ter o corpo funcionando
como se deve e a nosso
favor! Ufa!!! Pra quem

mais já caiu a ficha? Pra
mim demorou mas hoje
comemoro!”, disse ela.

A apresentadora, que
fez a cirurgia em me-
ados de 2017, comen-
tou recentemente sobre
a sua decisão de se sub-
meter à cirurgia.

“Quando quis ema-
grecer, fiz a bariátrica.
Estou muito satisfeita
com meu corpo porque
ele é saudável. É ágil
e tem saúde. Hoje,
consigo cruzar a perna.
Acho que demorei muito
para fazer a bariátrica e
hoje estou muito feliz.
Não sinto mais dores
no corpo. Não pense

que fazer bariátrica é um
passeio. Tem proble-
mas também. Acho que
demorei demais para ter
coragem. Quando a ba-
riátrica começou, ela era

muito arriscada. Hoje,
já é mais dominada
pela ciência. Demorei
a ter esse insight para a
minha saúde.”

C leo, de 39 anos,
é uma das artistas

brasileiras que mais fala
sobre poder e liberdade
feminina. No entanto,
apesar de já ter conquis-
tado seu espaço como
atriz, cantora e empre-
sária de produções au-
diovisuais, ela diz que
ainda se sente anulada
em alguns momentos
apenas por ser mulher.

“Sou uma mulher
com 20 anos de carreira
que sou deslegitimada
se engordo, emagreço
ou porque sou filha de
gente famosa . Não
importa o tamanho que
você tenha e o que já
conquistou. Mesmo

antes ou no dia a dia,
parece que você é sem-
pre inadequada e não
merece estar ali. Você
cresce com uma sín-
drome de impostora,
como se não soubesse

o que está fazendo ou
escolhendo. Esse au-
toquestionamento vai
ficando além do sau-
dável. Parece que
você não está ali por
si mesma, mas porque

alguém te colocou só
por ser mulher. Isso não
mudou”, conta.

Cleo diz que se sente
invalidada até mesmo
em ambientes de traba-
lho, e que chega a ser
vista com maus olhos
quanto é assertiva. “Em
set, é esperado que
você esteja sempre bo-
nita, maquiada, de salto,
doce e simpática. Se
você souber o que quer,
você é grossa. São pe-
quenas formas de tentar
tirar o seu poder sobre
a sua narrativa, e isso é
uma deslegitimação fe-
roz”, desabafa ela.
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"Só não gosto de me ouvir na
hora de namorar", diz Iza.

Alex Santana/Divulgação

Cantora fala sobre a importância da música na sua vida e enaltece representatividade negra.

I za, 31 anos de
idade, vai apre-

sentar o Prêmio Mul-
tishow 2021, que
será realizado no dia
8 de dezembro, ao
lado de Tata Wer-
neck e fará uma
performance com
Mariah Nala para
celebrar a trajetória
de Paulo Gustavo
(1978-2021). O hu-
morista será um dos
homenageados da
edição, assim como
Cássia Eller (1962-
2001) e Marília Men-
donça (1995-2021).
“Paulo Gustavo

sempre me ajudou
muito. Ele orientava,
dava dicas e, ao
mesmo tempo, en-
sinava o quanto era
importante estender
a mão e dar espaço
a novos artistas”,
afirma a cantora,
que integra o time
de técnicos do talent
show The Voice Bra-
sil, na TV Globo.
Com a morte de

Marília, vítima de
um acidente aéreo
em novembro, Iza,
Ivete Sangalo, Luisa
Sonza e Anitta abri-
ram mão da disputa

da categoria Can-
tora do Ano para
que Marília fosse
eleita. Dona Ruth,
mãe da sertaneja,
subirá ao palco para
receber o troféu.
Iza fala ainda so-

bre a importância da
representatividade
negra em premi-
ações como esta.
”Como uma mulher
preta, não tenho
como não reparar
que sinto falta de
me ver nos lugares.
Somos plurais, so-
mos muitos. É um
passo dado, mas
ainda precisamos
fazer muito para que
a gente possa fa-
lar sobre igualdade,
sobre diversidade,
sobre se enxergar.
De qualquer forma,

é uma conquista
muito legal e feliz
em fazer parte deste
momento.”
Sobre musicote-

rapeuta na família,
Iza falou: ”Isso me
ajudou muito a en-
tender que a mú-
sica vai além das
palavras. A música
cura, salva e ainda
é minha maior di-
versão depois de
um dia estressante
ou quando estou
chateada. Até hoje,
uma das coisas que
mais gosto de fazer
é pegar uma es-
cova na frente do
espelho, fingir que
estou com um mi-
crofone e começar
a cantar. Acho que
seria muito frustrada
se não trabalhasse

com música. É a
parada que mais
gosto de fazer. A
música tem o poder
de tocar a gente
e educar com ter-
nura. Quando você
gosta de uma mú-
sica, você a repete
como se fosse um
mantra. A música
conecta as pessoas.
Ela faz você vibrar,
faz você chorar.
Que bom que existe
música e que bom
que meu emprego
é esse. Que bom
que a gente pode
ouvir música para
chorar, para dançar,
para namorar… Eu
só não gosto de
me ouvir na hora
de namorar (risos).
De resto, viva a mú-
sica.”
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Jennifer Lawrence mostra
barriga de grávida durante

lançamento de filme da Netflix.
Reprodução

Atores estiveram em lançamento de ’Don’t Look Up’ na cidade de
Nova York.

Anitta é removida digitalmente de foto
com cantoras gringas; fãs se revoltam.

Reprodução/Instagram

A montagem em que estão apenas as gringas foi feita por uma fã.

J ennifer Lawrence, de
31 anos, chamou aten-

ção durante lançamento
do filme Don’t Look Up,
da Netflix, no último do-
mingo, dia 5. Isso porque
a atriz exibiu a bela bar-
riga de gestação em um
vestido da Dior, com aces-
sórios e joias clássicas da
Tiffany & CO.

A protagonista de Jo-
gos Vorazes espera o pri-
meiro filho com Cooke
Maroney. A gravidez foi
confirmada pela artista no

mês de setembro. Jen-
nifer Lawrence e Maroney
se casaram no mês de ou-
tubro de 2019 depois de
um ano de namoro.

Durante a estreia do
longa, Jennifer apareceu
ao lado de Leonardo Di-
Caprio e de outros in-
tegrantes do elenco de
Don’t Look Up, como
Meryl Streep. A cerimônia
ocorreu no Lincoln Center,
na cidade de Nova York,
nos Estados Unidos.

N o último fim de se-
mana, Anitta apare-

ceu ao lado de diver-
sas celebridades interna-
cionais em um evento vol-
tado aos grandes nomes
da música da revista ”Va-
riety”. Mas um fato inco-
modou os fãs: a brasileira,
que posou ao lado de Ti-
nashe, Normani e Chloe
Bailey, foi removida digi-
talmente do registro e a
foto sem ela foi publicada
no Instagram de uma das
cantoras gringas.

”Olha essa montagem
sem a Anitta na primeira
foto”, apontou um brasi-
leiro no Instagram de Ti-
nashe. ”Por que vocês
removeram justo a maior
cantora?”, criticou outro fã
de Anitta que evidenciou
com dados do Spotify que

ela era a com mais ouvin-
tes em relação as outras
presentes na foto.

Tinashe foi quem publi-
cou a foto editada, mas
manteve também a foto
completa em que Anitta
aparece. O problema

apontado pelos fãs da fun-
keira é que a foto em que a
brasileira está foi a última
publicada do álbum, en-
quanto a montagem apa-
rece com destaque.

A montagem em que
estão apenas as gringas

foi feita por uma fã. E a
polêmica cresceu porque
Tinashe curtiu no Twitter a
postagem com a foto alte-
rada.

Os brasileiros ataca-
ram o perfil no Twitter
que criou a polêmica.
”Isso não foi xenofobia?”,
perguntou um seguidor.
”Tinha que ser fã da Nor-
mani fazendo isso. Eles
odeiam a Anitta, não sei o
motivo”, comentou outro
fã.

Apesar do barulho, ou-
tros seguidores de Anitta
foram até o Instagram de
Tinashe e pediram para
que os ataques terminas-
sem. ”Pessoal, gringos
não gostam de ser cobra-
dos. Vai pegar mal para a
Anitta.”
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