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PORTO ALEGRE OFERECE APENAS
UMA TENDA DE VACINAÇÃO CONTRA

COVID NESTE SÁBADO. LOCAL
ESCOLHIDO É A ORLA DO GUAÍBA.
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PA Com serviço disponível em apenas

um endereço, Porto Alegre mantém
neste sábado (18) a campanha de
imunização contra o coronavírus. O
local escolhido é a orla do Guaíba,
ao lado da Usina do Gasômetro, das
11h às 16h. Estarão disponíveis pri-
meira, segunda e terceira doses de
todos os fármacos, além do reforço
para quem recebeu a injeção única
da Janssen. Página 2

PROJETO QUE LIBERA JOGO NO BRASIL
ABRE CRISE NA BANCADA EVANGÉLICA.

Página 24
Reprodução

INFLUENZA OU COVID? ESPECIALISTAS EXPLICAM AS DIFERENÇAS DE SINTOMAS E FORMAS DE CONTÁGIO.
Não bastasse o avanço da variante ômicron da covid, o aumento no número de casos de Influenza também cria incertezas
sobre a reunião familiar de Natal e a festa de réveillon. A alta de casos de gripe já foi constatada em ao menos 9 Estados. Por
causa da semelhança dos sintomas, as duas infecções podem ser inicialmente confundidas. Página 13

PFIZER DIZ NÃO TER PRAZO DE ENTREGA
DE VACINA PARA CRIANÇAS.

Página 9



Porto Alegre oferece apenas uma tenda
de vacinação contra covid neste sábado.

Local escolhido é a orla do Guaíba.
Cristine Rochol/PMPA

Serviço não é mais oferecido aos domingos.

C om serviço dis-
ponível em ape-

nas um endereço,
Porto Alegre man-
tém neste sábado
(18) a campanha de
imunização contra o
coronavírus. O local
escolhido é a orla do
Guaíba, ao lado da
Usina do Gasômetro,
das 11h às 16h. Es-
tarão disponíveis pri-
meira, segunda e ter-
ceira doses de todos
os fármacos, além do
reforço para quem re-
cebeu a injeção única
da Janssen.

Cerca de meia
hora antes do atendi-
mento à população,
será realizado no
mesmo ponto uma
cerimônia especial
de agradecimento
aos parceiros que
auxiliaram na cam-
panha contra o co-
ronavírus ao longo
deste ano na capital
gaúcha.

O evento tem as
presenças confirma-
das do prefeito Se-
bastião Melo e do
titular da Secretaria
Municipal da Saúde
(SMS), Mauro Sparta.
Outros detalhes po-
dem ser conferidos
de forma detalhada
no site oficial prefei-

tura.poa.br.
É importante reite-

rar que o serviço de
vacinação não está
mais sendo oferecido
aos domingos. Con-
forme a prefeitura,
a decisão é logís-
tica e motivada pela
baixa procurar neste
dia da semana, mas
foi contrabalançada
pela ampliação dos
endereços de imuni-
zação oferecidos ao
público de segunda
a sexta-feira.

“Percebemos, nas
últimas semanas,
uma baixa procura
pela vacina aos sába-
dos e domingos”, ex-
plicou anteriormente
a diretora de Atenção
Primária da SMS, Ca-
roline Schirmer. “Já
nos demais dias, o
movimento tem se
mantido alto, por isso

decidimos ampliar o
número de unidades
vacinadoras.”

Exigências
Em procedimentos

de primeira dose (ou
aplicação única, no
caso da vacina da
Janssen), deve ser
apresentada identi-
dade com CPF. Não
é mais necessário
o comprovante de
residência, bastando
uma autodeclaração
simples com nome e
o endereço.

Já na segunda
injeção é obrigató-
rio o cartão de con-
trole fornecido pelo
agente de saúde na
primeira etapa. Pode
se dirigir aos locais
indicados quem re-
cebeu Coronavac
há pelo menos 28
dias ou Pfizer oito
semanas atrás. No

caso do imunizante
de Oxford, o intervalo
também é de oito se-
manas entre as duas
”picadas”.

Para o reforço,
os cidadãos com
idade a partir de 18
anos precisam levar
a mesma documen-
tação exigida na se-
gunda dose, desde
que o cartão de con-
trole mostre que o
esquema de imuniza-
ção esteja completo
há pelo menos cinco
meses.

Os imunossuprimi-
dos devem compro-
var a condição de
saúde por meio de
atestado ou receita
médica, além do re-
gistro de segunda
dose (ou única) há
pelo menos 28 dias.
(Marcello Campos)

Porto Alegre . Sábado, 18 de Dezembro de 2021 OSUL | 2



Novo teste positivo aumenta para
sete os casos confirmados da

variante ômicron em Porto Alegre.
EBC

Todos os pacientes estão em Porto Alegre, incluindo dois residentes no Exterior.

N esta sexta-feira
(17), a Secretaria

Municipal de Saúde
(SMS) de Porto Alegre
confirmou mais uma
ocorrência da variante
ômicron, aumentando
assim para sete o nú-
mero de testes positi-
vos da nova cepa no
Estado, já que não há
registro em outras cida-
des gaúchas.

Assim como outros
quatro, o paciente tem
relação próxima com o
caso inaugural – uma
pessoa residente nos
Estados Unidos e que
está chegou à cidade
na semana passada,
após desembarque no
Aeroporto Internacional
Salgado Filho. Além
dessa última, há uma
que também reside no
Exterior.

Todos os pacientes
relataram ter recebido
pelo menos uma dose
de imunizante contra
covid. Devido à ino-
perância dos sistemas
do Ministério da Saúde
após a invasão hac-
ker, a condição vacinal
de cada pessoa teve
como ser confirmada
até agora.

A alta transmissibili-
dade da variante ômi-
cron, aliás, motivou a
Divisão de Vigilância
Sanitária (DVS) da SMS
a emitir, também nesta
sexta-feira, um comu-

nicado sobre risco de
transmissão comuni-
tária (entre habitantes
da cidade). O texto
enfatiza que já foram
identificados casos da
nova cepa em quase 80
países. No Brasil, já são
quatro Estados.

Como medida de
prevenção e controle,
deve ser dada especial
atenção à vacina, in-
cluindo a aplicação da
dose de reforço para to-
dos os indivíduos acima
de 18 anos, de acordo
com o imunizante rece-
bido ou a condição de
saúde:

– a partir de cinco
meses da aplicação da
segunda dose;

– a partir de 28 dias
da segunda dose para
imunossuprimidos;

– a partir de dois me-
ses da dose única.

Também devem ser
reforçadas medidas

preventivas que já são
de conhecimento geral,
tais como distancia-
mento social, higieni-
zação frequente das
mãos, uso correto de
máscaras, ventilação
natural de ambientes
e isolamento de casos
suspeitos, bem como
a identificação de seus
contatos próximos.

Monitoramento
A Equipe de Vigilân-

cia de Doenças Trans-
missíveis (EVDT) da ca-
pital gaúcha tem envi-
ado para análise genô-
mica os testes RT-PCR
positivos das pessoas
que tenham chegado
de fora do Rio Grande
do Sul, desde 1º de de-
zembro. Isso vale tanto
para quem embarca em
outros Estados quanto
para os que vêm do Ex-
terior.

Após responder for-
mulário específico, po-

dem passar pela testa-
gem – gratuita – via-
jantes aéreos com ou
sem sintomas respira-
tórios e que chegaram
há nomáximo sete dias,
sejam residentes na ci-
dade ou com perma-
nência mínima prevista
de quatro dias. Já
por via terrestre, a via-
gem pode ter sido re-
alizada em ônibus ou
transporte individual –
desde que o trajeto seja
comprovado.

Após inserir os da-
dos no documento, o
interessado recebe por
e-mail orientações so-
bre a coleta de material.
O exame é oferecido
em cinco laboratórios
parceiros da Secreta-
ria Municipal de Saúde,
sendo que um dos esta-
belecimentos funciona
em sistema de drive-
thru. (Marcello Cam-
pos)
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Sobe para 36.349 o número de mortes
por coronavírus no Rio Grande do Sul.

EBC

Boletim desta sexta-feira aponta 12 novos casos fatais, com idades
entre e 44 e 87 anos.

D ivulgado nesta sexta-
feira (17), o mais re-

cente balanço epidemio-
lógico da Secretaria Esta-
dual da Saúde (SES) am-
pliou para 1.499.462 o nú-
mero de testes positivos
de coronavírus em 21me-
ses de pandemia, com
36.349 mortes. A estatís-
tica inclui 223 novas con-
firmações de contágio e
12 casos fatais.

As perdas humanas
mais recentes abrangem
vítimas com idades entre
44 e 87 anos. Elas são
mencionadas, a seguir,
em ordem alfabética pelo
município de residência
(que nem sempre é o do
hospital onde ocorreu o
óbito), em uma lista que
também detalha o gênero
(feminino oumasculino) e
a idade. – Imbé (homem,
44 anos); – Carazinho
(homem, 53 anos); – Ca-
pão da Canoa (homem,
57 anos); – Osório (ho-
mem, 57 anos); – Pelotas
(mulher, 66 anos); – Ta-
quara (mulher, 67 anos);
– Erechim (homem, 68
anos); – Erebango (mu-
lher, 71 anos); – Farrou-
pilha (homem, 73 anos);
– Porto Alegre (homem,
80 anos); – Porto Alegre
(homem, 81 anos); – Ale-
grete (mulher, 87 anos).

Dentre os infectados
até agora, ao menos
1.461.807 (97%) já se re-
cuperaram, em todos os
497 municípios gaúchos.
Outros 1.205 (0,1%) são
considerados casos ati-
vos (em andamento),
o que abrange desde
os assintomáticos em
quarentena domiciliar até

casos graves atendidos
em hospitais.

A taxa média de
ocupação das unida-
des de terapia intensiva
(UTIs) por adultos estava
em 56,4% no início da
noite, conforme o painel
de monitoramento co-
vid.saude.rs.gov.br. Esse
índice resulta da propor-
ção de 1.806 pacientes
para um total de 3.200
leitos da modalidade em
301 hospitais. Já o to-
tal de internações pela
doença chega a 114.204
(8%).

Andamento da
vacinação no Estado

Já no que se refere
ao andamento da imu-
nização contra o coro-
navírus no Rio Grande
do Sul, a plataforma on-
line do governo gaú-
cho continua defasada,
devido ao ataque ci-
bernético aos sistemas
do Ministério da Saúde.
Quem acessa o site va-
cina.saude.rs.gov.br en-
contra apenas dados
relativos ao status do
processo no dia 9 de
dezembro.
Variante ômicron
tem sete casos
Nesta sexta-feira (17),

a Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) de Porto
Alegre confirmou mais
uma ocorrência da va-
riante ômicron, aumen-
tando assim para sete
o número de testes po-
sitivos da nova cepa no
Estado, já que não há re-
gistro em outras cidades
gaúchas.

Assim como outros
quatro, o paciente tem

relação próxima com o
caso inaugural – uma
pessoa residente nos
Estados Unidos e que
está chegou à cidade na
semana passada, após
desembarque no Aero-
porto Internacional Sal-
gado Filho. Além dessa
última, há uma que tam-
bém reside no Exterior.

Todos os pacientes re-
lataram ter recebido pelo
menos uma dose de imu-
nizante contra covid. De-
vido à inoperância dos
sistemas do Ministério da
Saúde após a invasão
hacker, a condição vaci-
nal de cada pessoa teve
como ser confirmada até
agora.

A alta transmissibili-
dade da variante ômi-
cron, aliás, motivou a Di-
visão de Vigilância Sani-
tária (DVS) da SMS a emi-
tir, também nesta sexta-
feira, um comunicado
sobre risco de transmis-
são comunitária (entre
habitantes da cidade).
O texto enfatiza que já
foram identificados casos
da nova cepa em quase
80 países. No Brasil, já

são quatro Estados.
Como medida de pre-

venção e controle, deve
ser dada especial aten-
ção à vacina, incluindo a
aplicação da dose de re-
forço para todos os indi-
víduos acima de 18 anos,
de acordo com o imuni-
zante recebido ou a con-
dição de saúde:

– a partir de cinco me-
ses da aplicação da se-
gunda dose;

– a partir de 28 dias da
segunda dose para imu-
nossuprimidos;

– a partir de dois me-
ses da dose única.

Também devem ser
reforçadas medidas pre-
ventivas que já são de
conhecimento geral, tais
como distanciamento
social, higienização fre-
quente das mãos, uso
correto de máscaras,
ventilação natural de am-
bientes e isolamento de
casos suspeitos, bem
como a identificação de
seus contatos próximos.
(Marcello Campos)
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Brasil registra 126 novas
mortes por covid em 24 horas.

Reprodução

País contabiliza 617.647 óbitos e 22.207.358 casos de coronavírus
desde o início da pandemia.

O Brasil registrou 126
novas mortes por

covid-19 nas últimas
24 horas, com o total
de óbitos chegando a
617.647 desde o início
da pandemia. Com isso,
a média móvel de mortes
nos últimos 7 dias ficou
em 131. Em compara-
ção à média de 14 dias
atrás, a variação foi de
-33% e aponta tendência
de queda.

Os números estão no
novo levantamento do
consórcio de veículos de
imprensa sobre a situa-
ção da pandemia de co-
ronavírus no Brasil, con-
solidados na noite desta
sexta-feira (17). O ba-
lanço é feito a partir
de dados das secretarias
estaduais de Saúde.

Após um ataque hac-
ker no site do Ministé-
rio da Saúde, no aplica-
tivo e na página do Co-
necteSUS – plataforma
que mostra comprovan-
tes de vacinação con-
tra a covid-19 – na ma-
drugada da última sexta-
feira (10), diferentes es-
tados passaram a infor-
mar problemas para co-
lher dados de casos e
mortes dos sistemas do
ministério.

Nesta sexta, as se-
cretarias de Goiás, Mato
Grosso do Sul, Paraíba,
Rio de Janeiro e Tocan-
tins não informaram no-
vos dados.

É o 8º dia seguido
com problemas aponta-
dos por diferentes Esta-
dos na captação dos da-
dos de casos e mortes

desde o ataque.
No domingo (12), o

ministério da Saúde in-
formou que o processo
para recuperação dos
registros dos brasilei-
ros vacinados contra a
covid-19 foi finalizado,
sem perda de informa-
ções. Mas, no dia se-
guinte, o ministro Mar-
celo Queiroga disse que
houve um novo ataque
hacker. A previsão de
estabilização dos sis-
temas, colocada para
terça-feira (14) pelo mi-
nistro, não foi cumprida.

Em 31 de julho, o
Brasil voltou a registrar
média móvel de mortes
abaixo de 1 mil, após um
período de 191 dias se-
guidos com valores su-
periores. De 17 de
março até 10 de maio,
foram 55 dias seguidos
com essa média móvel
acima de 2 mil. No pior
momento desse período,
a média chegou ao re-
corde de 3.125, no dia 12
de abril.

Casos
Em casos confirma-

dos, desde o começo da
pandemia, 22.207.358
brasileiros já tiveram ou
têm o novo coronavírus,
com 4.222 desses con-
firmados no último dia.
A média móvel nos últi-
mos 7 dias foi de 3.505
novos diagnósticos por
dia. Isso representa
uma variação de -60%
em relação aos casos
registrados em duas se-
manas, indicando queda
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
Cinco Estados não ti-

veram registros de mor-
tes nesta sexta: Acre,
Amapá, Ceará, Roraima
e Sergipe.

— Em alta (5 Es-
tados e o DF): Mato
Grosso, Pernambuco,
Rio Grande do Norte,
Rondônia, Roraima e
Distrito Federal.

— Em estabilidade
(3 Estados): Amazonas,
Pará e Sergipe.

— Em queda (13 Es-
tados): Acre, Alagoas,
Amapá, Bahia, Ceará,
Espírito Santo, Mara-
nhão, Minas Gerais, Pa-
raná, Piauí, Rio Grande
do Sul, Santa Catarina e
São Paulo.

— Não informaram (5
Estados): Goiás, Mato
Grosso do Sul, Paraíba,
Rio de Janeiro e Tocan-
tins.

Vacinação

Dados também reu-
nidos pelo consórcio
de veículos de im-
prensa mostram que
141.322.921 pessoas to-
maram a segunda dose
ou dose única de va-
cinas e, assim, estão
totalmente imunizadas.
Este número representa
66,25% da população.
14 estados não divulga-
ram dados da vacinação
sete dias após ataque
hacker ao Ministério da
Saúde.

A dose de reforço foi
aplicada em 22.618.133
pessoas, o que repre-
senta 10,6% da popula-
ção.

Um total de
160.555.061 pessoas, o
que representa 75,27%
da população, tomou ao
menos a primeira dose
de vacinas.

Somando a primeira
dose, a segunda, a
única e a de reforço, são
324.496.115 doses apli-
cadas desde o começo
da vacinação, em janeiro
deste ano.
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Ministro do Supremo dá prazo de 48 horas
para o governo se manifestar sobre plano
para vacinação de crianças contra a covid.

Ministro deu a ordem ao analisar ação apresentada pelo PT. (Foto Divulgação/STF)

O ministro Ricardo
Lewandowski, do

Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), deu ao
governo federal prazo
de 48 horas para se
manifestar sobre a in-
clusão no Plano Na-
cional de Imunização
(PNI) contra a covid
de crianças de 5 a 11
anos.

Lewandowski deter-
minou a manifestação
ao analisar pedido do
PT. O partido quer que
o Supremo determine
ao governo uma com-
plementação do PNI,
a fim de incluir etapas
referentes às crianças
dessa faixa etária.

O Ministério da
Saúde informou que
responderá ao minis-
tro dentro do prazo
estipulado.

O pedido do PT tem
por base a decisão
da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
(Anvisa) que autorizou
a imunização de crian-
ças com a vacina Pfi-
zer.

O objetivo da ação
é obrigar o governo
a estabelecer um cro-
nograma de vacinação

da população infantil
antes da retomada das
aulas e a definição de
um dia nacional de va-
cinação ou fixação de
datas paramutirões de
vacinação.

O presidente Jair
Bolsonaro atacou a
decisão da Anvisa de
autorizar a imuniza-
ção de crianças. Ele
ameaçou divulgar os
nomes de diretores e
do ”tal corpo técnico”
da agência que permi-
tiram a aprovação da
medida. Ele mentiu ao
dizer que a vacina é
experimental e disse
que vai consultar a
mulher para decidir se
vacinará a filha de 11
anos.

Nesta sexta (17), o
diretor-presidente da
Anvisa, Antônio Barra
Torres, reagiu e de-
fendeu a decisão da
agência. Ele lembrou
que em outubro e em
novembro membros
da Anvisa foram alvos
de ameaças.

”Não faz muito
tempo, fomos ame-
açados com morte,
uma série de persegui-
ções e de outros atos
criminosos”, declarou.
Isso, segundo ele,
acrescentou ao traba-
lho — ”que já é muito
difícil, complexo e des-
gastante — preocupa-
ções completamente
desnecessárias”.

A diretoria da agên-

cia também divulgou
nota em razão das
declarações do presi-
dente.

”A Anvisa está sem-
pre pronta a atender
demandas por infor-
mações, mas repudia
e repele com veemên-
cia qualquer ameaça,
explicita ou velada que
venha constranger, in-
timidar ou comprome-
ter o livre exercício das
atividades regulatórias
e o sustento de nos-
sas vidas e famílias:
o nosso trabalho, que
é proteger a saúde
do cidadão”, afirma-
ram na nota o presi-
dente e os quatro dire-
tores da agência.
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Bolsonaro cobrou divulgação de nomes
de técnicos da Anvisa após a agência
liberar a vacinação para crianças.

Reprodução

Bolsonaro afirmou que pediu lista de nomes e que irá estudar se filha de 11 anos vai se vacinar.

O presidente Jair Bol-
sonaro afirmou em

sua live semanal que
quer divulgar os nomes
dos integrantes da Agên-
cia Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) que
aprovaram a utilização
da vacina da Pfizer para
crianças a partir de 5
anos. Em transmissão
nas suas redes sociais,
Bolsonaro disse que
pediu a lista de forma
”extra-oficial” para que
”todos tomem conheci-
mento” dos nomes dos
técnicos responsáveis
pela aprovação.

Durante a ”live”, Bol-
sonaro leu uma das re-
comendações feitas pela
Anvisa para que os pais
sejam orientados a pro-
curar um médico caso
a criança apresente do-
res repentinas no peito,
falta de ar ou palpitações
após receber a vacina.

”Não sei se são dire-
tores e o presidente que
chegaram a essa conclu-
são ou o tal do corpo
técnico. Mas seja qual
for, você tem direito a
saber o nome das pes-
soas que aprovaram a
vacina a partir de 5 anos
para seu filho. E você
decida se essa vacina
se compensa ou não”,
disse Bolsonaro.

Na quinta-feira (16),
a Anvisa publicou uma
resolução por meio da
qual oficializa a vacina-
ção com Pfizer de crian-
ças de 5 a 11 anos. O do-

cumento saiu em edição
extra do Diário Oficial da
União.

O órgão incluiu a faixa
etária na bula do imu-
nizante na manhã desta
quinta. A resolução, que
já está em vigor, é assi-
nada pelo gerente-geral
de Medicamentos e Pro-
dutos Biológicos da An-
visa, Gustavo Mendes.

Segundo a Anvisa,
devem ser aplicadas
duas doses com inter-
valo de 21 dias. Até o
momento, essa é a única
vacina aprovada para o
público infantil. Logo,
não deve haver intercam-
bialidade de vacinas, isto
é, mistura de doses.

A vacinação de cri-
anças foi o primeiro
assunto abordado pelo
presidente durante a
transmissão. Bolsonaro
avisou logo de início aos
seus espectadores que
não interfere na Anvisa e
que a agência não está
subordinada a ele.

”Deixar bem claro
isso, não interfiro lá.
Pedi extra-oficialmente o
nome das pessoas que
aprovaram a vacina para
crianças a partir de 5
anos. Nós queremos
divulgar o nome dessas
pessoas para que todo
mundo tome conheci-
mento quem são essas
pessoas e forme o seu
juízo.”

Bolsonaro lembrou
ainda que tem uma filha,
Laura, de 11 anos. O
presidente disse que irá
estudar com a primeira-
dama, Michelle Bolso-
naro, se a filha do casal
irá se vacinar com o
imunizante.

Também na quinta, o
ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, afirmou
que a vacinação de cri-
anças ficara para 2022.
Até o momento, não há
reserva de doses ou pre-
visão de data para iní-
cio da imunização do
grupo. As declarações

foram dadas em con-
versa com jornalistas.

Bolsonaro voltou a
afirmar que a vacina é
”experimental”, o que
não é verdadeiro. Todas
as vacinas aplicadas no
Brasil foram testadas e
aprovadas em pesqui-
sas que atestaram sua
eficácia e segurança. Os
resultados desses estu-
dos foram analisados e
aprovados pela Anvisa.

”A vacina chegou, ex-
perimental. Da nossa
parte foi voluntária, nin-
guém obrigou ninguém
a tomar, a responsabili-
dade é de cada um. Mas
agora mexe com as cri-
anças. Quem é respon-
sável é você, pai. Eu te-
nho uma filha de 11 anos
e vou estudar com a mi-
nha esposa para ver qual
a decisão que nós vamos
tomar.”

Porto Alegre . Sábado, 18 de Dezembro de 2021 OSUL | 8



Pfizer diz não ter prazo de
entrega de vacina para crianças.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A chegada do imunizante aos postos depende do Ministério da Saúde.

A Pfizer informou
nesta sexta-feira

(17) que ainda não é
possível determinar a
data de entrega de do-
ses pediátricas da sua
vacina contra a covid-
19 ao Brasil. Em nota, a
farmacêutica disse que
está fazendo ”todos os
esforços para que as
doses cheguem ao país
o mais rapidamente
possível”.

A empresa também
disse que está atuando
junto ao governo brasi-
leiro para definir as pró-
ximas etapas do pro-
cesso.

A Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
(Anvisa) autorizou na
quinta-feira (16) a apli-
cação da vacina da Pfi-
zer contra covid-19 em
crianças de 5 a 11 anos.
A aprovação dada pela
agência permite que a
vacina já seja usada no
País para essa faixa. No
entanto, a chegada do
imunizante aos postos
depende do Ministério
da Saúde.

Sobre a declaração
do governador João
Doria de comprar a
vacina diretamente da
empresa, a Pfizer tam-
bém se posicionou afir-
mando que seu foco é
atender o terceiro con-
trato de 100 milhões de
doses já fechado com o
governo federal. ”Esse
contrato já engloba o
fornecimento de novas

versões da vacina, in-
clusive para diferentes
faixas etárias”, declarou
a empresa.

”Entendemos que
a vacina da Pfi-
zer/BioNTech contra a
covid-19 é um bem que
deve ser oferecido à po-
pulação em geral, por
isso sempre estivemos
comprometidos a tra-
balhar em colaboração
com os governos em
todo o mundo para que
a ComiRNaty seja uma
opção na luta contra a
pandemia, como parte
dos programas nacio-
nais de imunização”,
informou a empresa.

A vacina da Pfizer
para as crianças de 5
a 11 anos é um pro-
duto diferente do dis-
ponível para os maio-
res de 12 anos. Além
da mudança na dosa-
gem indicada, o próprio
frasco tem cor diferente
daquele usado na apli-
cação em adultos.

”A redução na dosa-
gem para a faixa de 5
a 11 anos se respaldou
nos estudos de Fase 1
e 2, que mostraram que
essa dosagem (10 mi-
crogramas) foi o sufici-
ente para gerar altos tí-
tulos de anticorpos com
perfil de segurança bas-
tante favorável para a
população pediátrica”,
informou a Pfizer.

Terceira dose
A necessidade de

avaliar uma 3ª dose
surgiu após testes clí-
nicos de fase 1, 2 e
3 revelarem que, em
crianças entre dois e
quatro anos, a resposta
imune gerada foi mais
fraca do que o espe-
rado.

”A decisão de ava-
liar uma terceira dose
de 3 microgramas para
crianças de 6 meses a
5 anos reflete o com-
promisso das empresas
em selecionar cuidado-
samente a dose certa

para maximizar o perfil
de risco-benefício”, in-
formou o laboratório.

Ao todo, participa-
ram dos testes clínicos
iniciais cerca de 4,5 mil
crianças com idade de
6 meses a 12 anos de
diversos países.

Com exceção da
faixa etária entre dois
e quatro anos, a vacina
de dosagem baixa (3
microgramas) foi capaz
de ativar a resposta
imune pretendida pela
farmacêutica.

Os novos testes clí-
nicos focados na ter-
ceira dose devem co-
meçar em janeiro e te-
rão como objetivo ava-
liar a segurança, tole-
rância e capacidade do
imunizante gerar prote-
ção contra a doença. A
terceira dose será admi-
nistrada ao menos dois
meses depois de com-
pletado o esquema va-
cinal primário (duas do-
ses).
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Pfizer: duas doses da vacina não foram
suficientes para gerar resposta imune
robusta em crianças de 2 a 4 anos.

Reprodução

Farmacêutica americana pretende avaliar eficácia de três doses nessa
faixa etária.

A Pfizer disse nesta
sexta-feira (17) que

o regime de duas doses
da vacina contra covid-
19 não foram suficientes
para gerar uma forte res-
posta imune em crianças
de 2 a 4 anos de idade.
Diante disso, a farma-
cêutica pretende avaliar
a eficácia de um regime
de vacinação de três inje-
ções nessa população.

No estudo clínico que
ainda está em anda-
mento, a Pfizer, em par-
ceria com a BioNTech,
testou a segurança e a
eficácia de duas doses de
três microgramas cada—
equivalente a um décimo
da dose utilizada em
adultos — em crianças
de 6 meses a 4 anos de
idade.

Uma análise prelimi-
nar mostrou que um mês
após a segunda injeção,
administrada com 21 dias
de intervalo, as crianças
de 6 meses a 2 anos
produziram uma resposta
imune semelhante à ob-
servada em pessoas de
16 a 25 anos. Entretanto,
naquelas de 2 a 5 anos in-
completos, a resposta foi
considerada fraca.

Para tentar melhorar o
nível de proteção, as em-
presas pretendem testar
a eficácia de uma terceira
injeção dessa vacina de
baixa dosagem em todos
os participantes de 6 me-
ses a 4 anos. A dose ex-
tra será aplicada no mí-
nimo dois meses após a
segunda injeção.

De acordo com a far-

macêutica, não foram
identificados problemas
de segurança com a va-
cina e a dose de 3 mi-
crogramas demonstrou
um perfil de segurança
favorável. Portanto, a
princípio, não haverá o
teste com uma dosagem
mais alta para crianças de
2 a 5 anos incompletos.

”A decisão de avaliar
uma terceira dose de 3
microgramas para crian-
ças de 6 meses a menos
de 5 anos de idade re-
flete o compromisso das
empresas em selecionar
cuidadosamente a dose
certa para maximizar per-
fil de risco-benefício”, es-
clarece o comunicado da
empresa.

Se o estudo com
as três doses for bem-
sucedido, a Pfizer e a
BioNTech esperam so-
licitar à Food and Drug
Administration (FDA),
agência que regula me-
dicamentos nos Estados
Unidos, a autorização de
uso emergecial da vacina
para crianças de 6 meses
a menos de 5 anos de
idade no primeiro semes-
tre de 2022.
Reforço em crianças

mais velhas
As companhias tam-

bém planejam avaliar a
eficácia da aplicação do
reforço de 10 microgra-
mas, dose equivalente a
um terço da vacina utili-
zada em adultos, em cri-
anças de 5 a 11 anos de
idade. Além disso, elas
iniciaram um subestudo
de uma terceira dose de

10 microgramas ou 30
microgramas em cerca
de 600 adolescentes com
idade entre 12 e 17 anos,
para avaliar a segurança
e imunogenicidade do re-
forço.

Atualmente, a dosa-
gem utilizada na vacina
aplicada em adolescen-
tes de 12 a 17 anos é
de 30 microgramas, a
mesma usada em adul-
tos. Entretanto, o imuni-
zante foi associado a ra-
ros casos de miocardite
— uma inflamação no co-
ração — em adolescen-
tes e adultos jovens do
sexo masculino, o que le-
vou alguns especialistas
a sugerirem a utilização
de uma dose mais baixa
nessa população.

O anúncio dos estu-
dos clínicos com regime
de três doses em crian-
ças e adolescentes vai
ao encontro de dados re-
centes que mostram que
essa estratégia fornece
uma maior proteção, em
especial contra a variante

Ômicron, em circulação
atualmente.

Essas mudanças nos
estudos clínicos foram
endossadas e acorda-
das com a FDA e com
a Agência Europeia de
Medicamentos (EMA),
reguladora com atuação
na União Europeia.

Crianças
pequenas

O ensaio clínico de
Fase 1/2/3 conta com a
participação de 4.500 cri-
anças com idades en-
tre 6 meses e menos
de 12 anos nos Estados
Unidos, Finlândia, Polô-
nia e Espanha. O es-
tudo foi inicialmente pro-
jetado para avaliar a se-
gurança, tolerabilidade e
imunogenicidade da va-
cina Pfizer/BioNTech em
um esquema de duas
doses (aproximadamente
21 dias de intervalo) em
três grupos de idade: 5
a 11 anos, 2 a 4 anos,
e 6 meses a menos de 2
anos.
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Reforço da vacina da Pfizer
aumenta 175 vezes o número de

anticorpos neutralizantes. Entenda.
Agência Brasil

Pesquisa foi feita com adultos que haviam tomado duas doses de Coronavac.

U ma dose de re-
forço com Pfizer

eleva em 175 vezes
a quantidade de an-
ticorpos neutralizan-
tes contra a covid-19.
Com a AstraZeneca, o
resultado foi de 85 ve-
zes e Janssen, de 61
vezes. Já a Coronavac
induziu um número
sete vezes maior.

Os resultados di-
vulgados nesta sexta-
feira (17) são de es-
tudo encomendado
pela Secretaria de
Ciência, Tecnologia,
Inovação e Insumos
Estratégicos do Mi-
nistério da Saúde, e
realizado em parceria
com aUniversidade de
Oxford. A pesquisa foi
feita com pessoas a
partir de 18 anos que
haviam tomado duas
doses de Coronavac.

Ao todo, foram 1205
voluntários no Brasil,
divididos entre Salva-
dor e São Paulo, e em
dois grupos etários, de
18 a 60 anos e acima
de 60 anos.

”A vacina de RNA
mensageiro (caso da
Pfizer) é a melhor para
aplicação do reforço,
dá maior robustez na
resposta”, afirmou a
líder do estudo e pes-
quisadora de Oxford,
Sue Ann Clemens.

”Iniciamos o estudo
em agosto para avaliar
a resposta imune após
seis meses de Coro-
navac e a eficácia da
dose de reforço com
as vacinas do PNI.”

Até 2023
Também nesta

sexta, a Pfizer infor-
mou que a pandemia
de covid-19 pode se
estender ao longo do
próximo ano e anun-
ciou planos para de-
senvolver um regime
de três doses de va-
cina para crianças e
adolescentes de 2 a
16 anos.

O laboratório norte-
americana fez os co-
mentários no mo-
mento em que países
europeus se preparam
para novas restrições
sociais e de viagens, e
após umestudo alertar
que a variante ômi-

cron do coronavírus,
de rápida dissemina-
ção, tem cinco vezes
mais probabilidade de
reinfectar pessoas do
que sua antecessora,
a delta.

Executivos da Pfizer
disseram que a em-
presa acredita que em
2024 a doença deve
ser endêmica em todo
o mundo, o que signi-
fica que não seria mais
uma pandemia. A em-
presa projetou que a
“covid fará a transi-
ção para um estado
potencialmente endê-
mico em 2024”.

Antes da variante
ômicron, o especia-
lista norte-americano
Anthony Fauci previu
que a pandemia ter-
minaria em 2022 nos
Estados Unidos.

Ao anunciar planos
para desenvolver um

regime de três doses
da vacina para a faixa
etária de 2 a 16 anos,
o diretor científico da
Pfizer, Mikael Dolsten,
disse que os resulta-
dos de três doses en-
tre pessoas com mais
de 16 anos mostraram
que a medida oferece
maior proteção.

A Pfizer desenvol-
veu sua vacina contra
covid-19 com a alemã
BioNTech. As empre-
sas estão desenvol-
vendo uma versão de
sua vacina para com-
bater a variante ômi-
cron, mas não decidi-
ram se será necessá-
ria. Elas esperam ini-
ciar um ensaio clínico
para a vacina atuali-
zada em janeiro, dis-
seram os executivos
da farmacêutica.
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Pfizer diz que a pandemia
pode se estender até 2023.

Getty Images

A empresa acredita que em 2024 a doença deve ser endêmica em
todo o mundo.

A Pfizer informou
nesta sexta-feira

(17) que a pandemia
de covid-19 pode se
estender ao longo do
próximo ano e anun-
ciou planos para de-
senvolver um regime
de três doses de vacina
para crianças e adoles-
centes de 2 a 16 anos.

O laboratório norte-
americana fez os co-
mentários no momento
em que países euro-
peus se preparam para
novas restrições soci-
ais e de viagens, e
após um estudo alertar
que a variante ômicron
do coronavírus, de rá-
pida disseminação, tem
cinco vezes mais pro-
babilidade de reinfectar
pessoas do que sua an-
tecessora, a delta.

Executivos da Pfizer
disseram que a em-
presa acredita que em
2024 a doença deve ser
endêmica em todo o
mundo, o que significa
que não seria mais uma
pandemia. A empresa
projetou que a “covid
fará a transição para um
estado potencialmente
endêmico em 2024”.

Antes da variante
ômicron, o especia-
lista norte-americano
Anthony Fauci previu
que a pandemia ter-
minaria em 2022 nos
Estados Unidos.

Ao anunciar planos
para desenvolver um
regime de três doses

da vacina para a faixa
etária de 2 a 16 anos,
o diretor científico da
Pfizer, Mikael Dolsten,
disse que os resultados
de três doses entre pes-
soas com mais de 16
anos mostraram que a
medida oferece maior
proteção.

“Portanto, decidi-
mos modificar cada um
dos estudos pediátricos
para incorporar uma
terceira dose à série
e buscar autorização
para uma série de três
doses, em vez de uma
série de duas doses,
como inicialmente pre-
visto”, disse a empresa.

A Pfizer desenvol-
veu sua vacina contra
covid-19 com a alemã
BioNTech. As empre-
sas estão desenvol-
vendo uma versão de
sua vacina para comba-
ter a variante ômicron,
mas não decidiram se
será necessária. Elas
esperam iniciar um
ensaio clínico para a
vacina atualizada em
janeiro, disseram os
executivos da farma-
cêutica.
Reinfecção com

ômicron
O risco de reinfec-

ção com a variante ômi-
cron é 5,4 vezes maior
e ela não mostra ne-
nhum sinal de ser mais
branda do que a vari-
ante delta, revelou um
estudo do Imperial Col-
lege de Londres, à me-

dida que os casos au-
mentam pela Europa e
ameaçam as festivida-
des de fim de ano.

A infecção passada
pode oferecer proteção
de até 19% contra a
reinfecção pela nova
variante, disse o Im-
perial College, obser-
vando que o estudo
de centenas de mi-
lhares de casos, in-
cluindo 1.846 confir-
mados como ômicron,
ainda não foi revisado
por pares.

As novas descober-
tas podem adicionar
urgência aos esforços
dos países para acele-
rar as campanhas de
reforço da vacinação
para tentar diminuir a
pressão sobre os hos-
pitais e sistemas de
saúde. Até agora, um
aumento nas infecções
no Reino Unido e em
outros lugares da Eu-
ropa não resultou em
um grande salto nas

hospitalizações ou mor-
tes.

A incerteza sobre o
impacto que a ômicron
terá na recuperação
econômica global foi
refletida nos caminhos
divergentes tomados
pelos principais bancos
centrais esta semana.

Alemanha, Irlanda,
Suíça e Dinamarca es-
tavam adotando novas
restrições a viagens,
seguindo os passos
da França, que fechou
suas fronteiras nesta
semana para a maio-
ria dos britânicos não
residentes.

Desde que o corona-
vírus surgiu em Wuhan,
na China, quase dois
anos atrás, mais de
5 milhões de pessoas
morreram de covid-19
em todo o mundo e
mais de 270 milhões
de casos foram registra-
dos.
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Influenza ou covid? especialistas
explicam as diferenças de

sintomas e formas de contágio.
Reprodução

A gripe causada pela variante H3N2 apresenta sintomas agudos já
nos primeiros dias.

N ão bastasse o avanço da
variante ômicron da covid,

o aumento no número de ca-
sos de Influenza também cria in-
certezas sobre a reunião fami-
liar de Natal e a festa de réveil-
lon. A alta de casos de gripe
já foi constatada em ao me-
nos 9 Estados. Por causa da
semelhança dos sintomas, as
duas infecções podem ser inici-
almente confundidas.

O diagnóstico certeiro só é
possível com um teste de an-
tígeno, mas especialistas expli-
cam que há sinais que podem
ajudar a diferenciar as doenças.

Influenza
A gripe, como é chamada a

infecção pelo vírus Influenza,
apresenta sintomas agudos
logo nos primeiros dias da
doença.

— Febre alta;
— Calafrios;
— Dores musculares;
— Tosse;
— Dor de garganta;
— Intenso mal-estar;
— Perda de apetite;
— Coriza;
— Congestão nasal (nariz

entupido);
— Irritação nos olhos;

Covid
Já nos casos de covid-19, a

doença começa a evoluir a partir
do 7° dia, podendo ou não le-
var a um quadro de insuficiência
respiratória.

No momento, o mundo ob-
serva atento como a nova vari-
ante do coronavírus, a ômicron,
se comporta, mas evidências
preliminares já sugerem que ela
é mais transmissível que as de-
mais cepas, embora também
seja menos grave.

De acordo com pesquisado-
res da Universidade de Oxford,
no Reino Unido, os sintomas
da ômicron são ”diferentes” das
cepas anteriores do coronavírus
e incluem:

— Dor de garganta;
— Dor no corpo, principal-

mente na região da lombar;
— Congestão nasal (nariz

entupido);
— Problemas estomacais e

diarreia.
No Brasil, as variantes delta

e gama ainda são predominan-
tes. Seus sintomas podem in-
cluir:

— Perda de olfato e paladar;
— Dor no corpo;
— Dor de cabeça;
— Fadiga muscular;
— Febre;
— Tosse.
Os sintomas, contudo, não

se manifestam da mesma forma
em todas as faixas etárias. Se-
gundo David Straim, consultor
do sistema de saúde britânico
(NHS) e pesquisador da facul-
dade de medicina da Universi-
dade de Exeter, no Reino Unido,
crianças não tendem a apresen-
tar sintomas de covid.

”As crianças não apresen-
tam sintomas tão graves e po-
dem apresentar outros sintomas
como diarreia, coriza, febre e
mal-estar. A mesma doença
pode causar sintomas diferen-
tes em grupos de distintas ida-
des”, explicou David Straim.

Segundo Jamal Suleiman,
infectologista do Instituto Emí-
lio Ribas, o cotidiano recente
dos médicos nos consultórios
aponta que as crianças que che-
gam ao hospital com reclama-
ção de infecção viral respiratória
são, em sua maioria, casos de
Influenza.

”Em crianças, é até mais fá-
cil você pensar em Influenza do
que covid. Criança com Influ-
enza fica com coriza, abatida
e com febrão, enquanto que
nos casos de covid-19 elas ra-
ramente apresentam sintomas”,
explica Suleiman.

Em todos os casos citados,
os sintomas podem se manifes-
tar de modo isolado, sem que
seja necessário que apareçam
todos juntos ou de uma vez.

Evitando o
contágio

Embora as duas doenças
sejam transmitidas pelo ar, elas
possuem diferenças. Enquanto
a covid-19 tem uma alta trans-
missibilidade por meio de ae-
rossóis, partículas microscópi-
cas que expelimos ao falar, tos-
sir ou espirar, o risco de contrair
Influenza é maior ao tocar em
superfícies contaminadas.

”Ao contrário da covid, esse

vírus tem uma alta transmissibi-
lidade por contato de superfície,
então temos sempre quemanter
as mãos limpas”, explica Jamal
Suleiman, infectologista do Ins-
tituto Emílio Ribas.

Suleiman defende que ainda
não é o momento de abandonar
as máscaras e o uso de álcool
em gel.

”As medidas de proteção
são: vacina, distanciamento,
uso de máscara e medidas de
higiene. A gente insistiu, in-
clusive, em retardar o desmas-
caramento porque estávamos
apreensivos com essa situação.
Desmarcar e aglomerar é tudo
o que o vírus Influenza ama”,
completa o especialista.

Surto de gripe
Enquanto o número de ca-

sos de covid-19 apresentam
tendência de queda, o número
de casos de Influenza só au-
menta. Estados como Rio
de Janeiro, São Paulo, Espírito
Santo e Bahia já apresentam
indicadores de epidemia, con-
forme anunciado pelas secreta-
rias de Saúde.

O grande número de infec-
tados pelo vírus da Influenza
chamou a atenção de espe-
cialistas que, após avaliação,
observaram se tratar do vírus
H3N2, especificamente da vari-
ante Darwin — detectada na ci-
dade da Austrália que recebe o
mesmo nome.

”Em primeiro lugar, não é o

H1N1, que é mais comum. O
que está dando é o H3N2, que
é um primo dele. E o que acon-
tece é que essa vacina que a
gente deu neste ano não co-
bre bem contra o H3N2. A va-
cina tem o H3N2, mas não es-
pecificamente este que está ro-
dando, que é o Darwin”, explica
Celso Granato, médico infecto-
logista e diretor clínico doGrupo
Fleury.

”Além do que, as pessoas
tomaram essa vacina faz seis
meses. A gente vacina contra a
gripe lá para maio, junho. En-
tão, você está com uma vacina
que já não cobre muito bem e
também que já tomou há seis
meses”, complementou o espe-
cialista.

O aparecimento dessa nova
variante poderia explicar o
grande número de casos de
gripe também entre pessoas
vacinadas.

Contudo, embora os servi-
ços de saúde registrem uma
procura maior por atendimento
relacionado com sintomas gri-
pais, não dá para afirmar com
exatidão quais casos são de co-
vid, de Influenza ou originados
por outros vírus porque a testa-
gem é baixa.

De modo geral, não são fei-
tos testes para comprovar a in-
fecção por Influenza e, no caso
da covid-19, o País ainda apre-
senta índices considerados bai-
xos de testagem.
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Variante ômicron se espalha
pelos Estados Unidos, que temem

uma nova onda em janeiro.
EBC

Oficialmente, nova cepa representa 3% dos vírus sequenciados, mas
muitos afirmam que o número está subestimado.

A disseminação da
nova variante ômi-

cron pode trazer uma
nova onda de caos,
ameaçando exaurir fun-
cionários de saúde que
já combatem o aumento
na pandemia provocado
pela variante delta.

O presidente ameri-
cano, Joe Biden, adver-
tiu que a cepa deve se
propagar muito mais rá-
pido e alertou à popula-
ção para que se vacine
ou tome a dose de re-
forço. “Estamos diante
de um inverno (Hemis-
fério Norte) de doenças
graves e mortes para os
não vacinados”, disse o
presidente.

A Casa Branca insiste
que não há necessidade
de lockdowns, porque
as vacinas estão dispo-
níveis e parecem ofere-
cer proteção contra o ví-
rus. Mas, mesmo se a
ômicron for mais branda
do que a delta, ela po-
derá desarmar algumas
das ferramentas dispo-
níveis para salvar vidas
e colocar imunodeprimi-
dos e idosos em risco, à
medida que avança rapi-
damente pelos EUA.

“O surto de delta está
em andamento e, na
verdade, acelerando. E,
em cima disso, ainda
temos o surto da ômi-
cron”, afirmou o médico
Jacob Lemieux, que
monitora variantes do
coronavírus para uma

pesquisa da Escola de
Medicina de Harvard.
“Isso é alarmante, por-
que nossos hospitais já
estão lotando. As equi-
pes estão exaustas.”

Disseminação
exponencial
O mais provável, se-

gundo especialistas, é
que um surto de ômi-
cron já esteja em an-
damento nos EUA, e a
nova variante supere a
capacidade do país de
rastreá-la. Com base
em amostras coletadas
na semana passada, o
Centro para Controle e
Prevenção de Doenças
(CDC) afirma que a ômi-
cron representa 3% dos
coronavírus sequencia-
dos no país.

As porcentagens va-
riam segundo região, a
área de incidência mais
alta é Nova York, com
13%. Especialistas de
Harvard, porém, afir-
mam que esses núme-
ros estão subestimados,
porque a ômicron está
se espalhando tão ra-
pidamente que as pes-
quisas não conseguem
acompanhar.

Globalmente, mais
de 75 países registraram
casos de covid provo-
cados pela Ômicron.
Nos EUA, 36 Estados
detectaram a nova cepa.
Enquanto isso, a inci-
dência da variante delta
está aumentando em

muitos lugares, com
epicentros no Nordeste
e Meio-Oeste.

Diante das infecções,
universidades estão
encerrando as aulas
abruptamente nas se-
manas dos exames fi-
nais. As ligas de bas-
quete e hóquei tiveram
de adiar partidas, e a de
futebol americano teve
seu pior surto na pande-
mia numperíodo de dois
dias, com dezenas de
jogadores infectados.

Mutações
preocupam

Cientistas de todo
o mundo ainda tentam
decifrar a ômicron, que
tem um grande número
de mutações preocu-
pantes em importantes
regiões de sua estrutura
genética, que poderiam
afetar a maneira como
a cepa se espalha. A
velocidade com que o
número de casos do-

bra, conhecida como
“tempo de duplicação”,
pode oferecer uma pre-
visão das consequên-
cias nas próximas se-
manas.

A diretora do CDC,
Rochelle Walensky, afir-
mou que dados preli-
minares indicam que a
ômicron é mais trans-
missível do que a delta,
com o “tempo de dupli-
cação” de aproximada-
mente dois dias.

O médico Anthony
Fauci, o maior especi-
alista em doenças infec-
ciosas dos EUA, disse
que ainda não há neces-
sidade de uma dose de
reforço específica para
combater a cepa. As
duas doses das vacinas
da Pfizer e da Moderna
ainda parecem oferecer
proteção considerável
contra hospitalizações,
afirmou Fauci.
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Alguns países subdesenvolvidos
têm taxas de imunização mais altas

que Estados Unidos e Europa.
Reprodução

Confiança nas vacinas reduz desnível global.

E m abril de 2020, o co-
lapso funerário no Equa-

dor, causado pela covid,
trouxe imagens chocantes
de corpos nas ruas de
Guayaquil. Um ano depois,
o país tem uma dasmelhores
taxas de vacinação da Amé-
rica Latina. Embora sejam
exceções, alguns países po-
bres avançaram na imuniza-
ção graças a campanhas de
incentivo e doação de doses
do mundo desenvolvido.

No Equador, 66% da po-
pulação está totalmente vaci-
nada, segundo o Our World
in Data. O segredo foi o es-
forço para comprar e obter
doações. A meta do presi-
dente, Guillermo Lasso, é va-
cinar 9 milhões de pessoas
em 100 dias de governo – ou
51% da população adulta.

“No Equador, o Ministé-
rio da Saúde é o maior pro-
vedor de serviços de saúde
e têm experiência em pro-
gramas de vacinação”, disse
Carina Vance, ex-ministra da
Saúde. Para cumprir a meta,
o governo fez parcerias com
universidades e o setor pri-
vado, para ajudar na aplica-
ção.

O início da briga por va-
cinas foi difícil no Equador,
em razão da pouca oferta
e dos estoques acumulados
nos países ricos. Outro fa-
tor que dificultou a campa-
nha foi o escândalo das “va-
cinas VIP”, durante o go-
verno do presidente Lenín
Moreno. “Havia grupos pri-
oritários, mas muitos recebe-
ram a vacina antes”, conta
Carina.

Outro país latino-
americano que conseguiu
bons resultados foi a Costa
Rica, que tem uma forte
estrutura de saúde e apostou
na conscientização da popu-
lação. “Quando começamos

a planejar a vacinação, orga-
nizamos o programa dentro
da rede normal de imuniza-
ção”, disse Leandra Abarca,
epidemiologista responsável
pelo planejamento vacinal.

Com isso, a Costa Rica
aproveitou a estrutura de
postos de vacinação e pes-
soal capacitado, precisando
apenas adaptar a logística
de distribuição e aplicação à
medida que as doses chega-
vam. Para garantir a oferta,
o governo contou com com-
pras diretas e doações, prin-
cipalmente do consórcio Co-
vax, da OMS.

“No início, tínhamos pou-
cas vacinas”, conta Leandra.
“Mas, conforme foram che-
gando as doses, o ritmo au-
mentou e hoje temos um
ritmo de aplicação de 500 mil
doses por semana.”

O governo costa-
riquenho já vacinou com
duas doses 65% de sua
população. Em novembro,
a Costa Rica se tornou o
primeiro país do mundo a
incluir a vacina no calendário
básico de vacinação das
crianças, o que a torna au-
tomaticamente obrigatória.

A estratégia é evitar que
alguns pais impeçam os fi-
lhos de serem imunizados.
“Por lei, todas as vacinas do
plano nacional para menores
de idade são obrigatórias.
Então, nenhum pai pode de-
cidir se aplica ou não, por
que tem de aplicar”, conta.
Com isso, 91% das crianças
e jovens já receberam aome-
nos uma dose.

Ásia
As doações explicam o

sucesso de países da Ásia.
Camboja e Mongólia têm
mais de 60% da população
totalmente imunizada. A es-
tratégia foi parecida com a

do Equador: diversificação
da compra de imunizantes e
doações. Além disso, outra
semelhança une muitos de-
les, como Malásia, Sri Lanka
e Tailândia: a proximidade
com a China. Na Mongólia,
das mais de 11 milhões de
doses doadas, 8,4 milhões
vieram da China, que tam-
bém foi quem mais vendeu
ao governo mongol.

O que também chama a
atenção em alguns países de
rendamédia é que eles estão
com a vacinação mais avan-
çada que muitos países ri-
cos, incluindo EUA e Israel. A
explicação está em dois fato-
res: a vacinação obrigatória
ou a adesão natural às cam-
panhas de imunização.

Na Costa Rica, a adesão
foi em massa. De acordo
com pesquisa da Opas, 94%
da população considerava
importante se vacinar. Se-
gundo Leandra Abarca, o
motivo está no fato de que,
desde o princípio, o governo
investiu em campanhas de
comunicação.

Carina Vance também
destaca o esforço de muitos
países latino-americanos
para superar obstáculos. O

caso mais emblemático, se-
gundo ela, é Cuba. “Apesar
do bloqueio, há três vaci-
nas aprovadas”, disse. “A
agência reguladora cubana
é uma das poucas que tem
credibilidade junto à Opas,
justamente pelo alto nível
das exigências de vigilância
e controle sanitário.”

Cuba foi o primeiro país
da América Latina a atingir a
meta de 80% da população
vacinada e hoje é o país de
renda média mais avançado,
com 82% dos cubanos imu-
nizados. Em razão do blo-
queio econômico, a ilha não
pôde negociar compras de
vacinas. Por isso, a estraté-
gia foi desenvolver suas pró-
prias doses. Atualmente, o
país tem três vacinas aprova-
das: Soberana 02, Soberana
Plus e Abdala.

Embora sejam exemplos
de sucesso na vacinação, es-
ses países de renda média
ainda são exceções à regra.
Poucos apresentam mais de
50% da população vacinada
e em nenhum país pobre
este índice está acima de
30%.
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Dólar fecha perto da estabilidade em alta
de 0,08%, cotado a 5 reais e 68 centavos.

EBC

Em relação ao fechamento da última sexta (10), o dólar subiu 1,26%.

O dólar fechou em
leve alta contra o

real nesta sexta-feira
(17), embora longe das
máximas do dia, en-
cerrando uma semana
marcada por fluxos sa-
zonais de saídas de
recursos do mercado
doméstico com ganhos
acentuados.

A moeda norte-
americana à vista su-
biu 0,08%, a 5,6845
reais na venda, abaixo
da máxima do dia,
quando tocou 5,7173
reais (+0,65%). Em re-
lação ao fechamento da
última sexta-feira (10), o
dólar subiu 1,26%.
Atuação do BC
No Brasil, participan-

tes do mercado segui-
ram atentos a fluxos sa-
zonais de saída de re-
cursos do País — à
medida que empresas
fazem pagamentos de
juros e dividendos —,
que poderiam fazer o
Banco Central (BC) vol-
tar a fornecer liquidez
aos mercados com lei-
lões extraordinários.

Na véspera, o BC
vendeu US$ 830 mi-
lhões em leilão de mo-
eda estrangeira à vista
no mercado de câm-
bio. Foi a quarta vez
em cinco sessões que
o Banco Central faz in-
tervenção do tipo no
mercado de câmbio, de
olho— segundo alguns
participantes do mer-
cado — em movimento
sazonal de saída de re-

cursos do País com a
aproximação do fim do
ano.

O total injetado nos
mercados em moeda à
vista com as operações
dos últimos dias che-
gou a US$ 3,372 bi-
lhões com o leilão da úl-
tima quinta-feira (16).

Nesta sessão, o
Banco Central realizou
leilão já previsto em
calendário de até 15
mil contratos de swap
cambial tradicional para
rolagem do vencimento
de 1° de fevereiro de
2022.

Cenário
Na cena externa, os

investidores digeriram
as últimas decisões
de políticas monetárias
pelo mundo e a retirada
gradativa de estímulos.

Nesta sexta, o banco
central da Rússia au-
mentou sua taxa básica
de juros de 7,5% para
8,5% ao ano, nível mais
alto desde 2017.

Já o Federal Reserve

(Fed) indicou no meio
da semana que vai en-
cerrar o seu programa
de estímulo nos EUA
por meio da compra de
títulos em março e que
deve promover três al-
tas de juros em 2022.

Juros mais altos nos
Estados Unidos tendem
a elevar a rentabilidade
de se investir nos títulos
soberanos dos EUA,
considerados o ativo
mais seguro do mundo,
o que em tese pode
aumentar o ingresso
de recursos no país
e, consequentemente,
apoiar o dólar.

Por aqui, o governo
realizou nesta sexta os
leilões da 2ª Rodada da
Cessão Onerosa e de li-
nhas de transmissão de
energia.

Na cessão onerosa,
foram arrecadados R$
11,14 bilhões com o lei-
lão de reservas de pe-
tróleo nos campos Sé-
pia e Atapu, no pré-sal
na Bacia de Santos, no

regime de partilha da
produção.

No radar dos investi-
dores está também as
discussões sobre o Or-
çamento federal para
2022. Na véspera, o
ministro da Economia,
Paulo Guedes, pediu
que o Congresso in-
clua um reajuste salarial
para policiais no projeto
do Orçamento de 2022.
O gasto adicional é de
R$ 2,8 bilhões

Na cena política, le-
vantamento do Instituto
Datafolha mostrou que
o presidente Jair Bol-
sonaro (PL) mantém o
pior índice de avalia-
ção de seu mandato.
É o mesmo percentual
do levantamento ante-
rior, feito em setembro:
53% consideram o go-
verno ruim ou péssimo
e 22%, ótimo ou bom.
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Saiba se há espaço para a Petrobras
cortar mais o preço da gasolina.

Agência Brasil

A gasolina vendida pela Petrobras nas refinarias está R$ 0,10 mais
barata desde a última quarta.

A gasolina vendida
pela Petrobras nas

refinarias está R$ 0,10
mais barata desde a
última quarta-feira (15),
negociada a R$ 3,09. A
primeira redução anun-
ciada pela companhia
desde junho, quando o
combustível saía a R$
2,53, deixa no radar a
dúvida se o movimento
é pontual ou há brecha
para uma nova baixa
ainda em 2021.

O alívio momentâ-
neo foi puxado princi-
palmente pela queda
do preço do petróleo
no mercado internaci-
onal. O barril tipo brent,
referência global, que
chegou a US$ 86 no fim
de outubro, atualmente
está na faixa de US$ 73.

Para Étore Sanchez,
economista-chefe da
Ativa Investimentos, a
defasagem, que na-
quele momento de dis-
parada da commodity
atingiu 30%, ou o equi-
valente a R$ 0,50 a mais
que a Petrobras poderia
cobrar pelo combustí-
vel, “foi completamente
mitigada”. “Os preços
domésticos e internaci-
onais são equivalentes
no momento, sem gran-
des espaços para novas
alterações”, afirma San-
chez.

A estabilização do
petróleo no atual pata-
mar, na avaliação de Ja-
son Vieira, economista-
chefe da Infinity Asset,
pode permitir que uma

nova redução seja feita.
“Vemos espaço para um
novo corte modesto na
faixa de 3%”, aponta.
Ele lança dúvidas se ha-
veria tempo de o anún-
cio ser realizado ainda
na segunda quinzena de
dezembro.

Sobre o câmbio, ou-
tro componente impor-
tante na política de rea-
justes da petrolífera, Vi-
eira observa pouca in-
fluência para mexer no
preço da gasolina nas
refinarias. “O dólar,
mesmo com toda vola-
tilidade, tem uma pre-
tensa estabilidade. A
moeda americana está
rodando uma faixa mé-
dia de R$ 5,65 faz um
tempo”, comenta.

Outra expectativa em
relação ao assunto é
quando os efeitos pas-
sarão a ser sentidos pe-
los consumidores. Os
economistas da Ativa e
da Infinity acreditam que
o repasse nas bombas
dos postos deve ser no-
tado no começo de ja-
neiro de 2022, o que
deve contribuir inclusive
para a desaceleração da
inflação.

Concurso
A Petrobras abriu,

nesta sexta-feira (17),
inscrições para con-
curso público com 757
vagas para profissionais
com nível superior, além
da formação de cadas-
tro de reserva. Este
é o primeiro processo
seletivo da empresa em

mais de 3 anos.
A remuneração mí-

nima inicial é de R$
11.716,82. A empresa
oferece também previ-
dência complementar,
plano de saúde (mé-
dico, hospitalar, odonto-
lógico, psicológico e be-
nefício farmácia), além
de benefícios educacio-
nais para dependentes.

Todas as vagas são
para profissionais de ní-
vel superior júnior, com
formação nas seguintes
áreas:

— Ciência de Dados
— Análise de Sis-

temas (engenharia de
software, infraestrutura
e processos de negócio)

— Engenharia Ambi-
ental

— Engenharia de Pe-
tróleo

— Engenharia de
Equipamentos (elétrica,
eletrônica, inspeção,
mecânica, terminais e
dutos)

— Engenharia de
Processamento

— Engenharia Civil

— Engenharia de Se-
gurança de Processo

— Engenharia de Se-
gurança do Trabalho

— Engenharia Naval
— Análise de Comér-

cio e Suprimento
— Análise de Trans-

porte Marítimo
— Geofísica (Física,

Geologia)
— Geologia
— Economia
— Administração.
Os convocados po-

derão trabalhar em qual-
quer área ou unidade,
a depender da necessi-
dade da Petrobras.

Haverá reserva de 8%
das vagas para pes-
soas com deficiência e
20% para pessoas ne-
gras (pretos e pardos),
conforme estabelece a
legislação.

O valor da taxa de
inscrição é de R$ 79,83.
O processo seletivo terá
validade de 12 meses,
podendo ser prorro-
gado por igual período
uma vez, a critério da
Petrobras.
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Banco Central não sabe qual será a taxa
básica de juros no fim do atual ciclo de
altas, diz Campos Neto, seu presidente.

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Segundo presidente do BC, boa parte do debate que poderia ocorrer ano que vem no âmbito fiscal foi
decidida com movimento dos precatórios.

O presidente do
Banco Central

(BC), Roberto Campos
Neto, afirmou que a
autoridade monetária
não sabe qual será a
taxa básica de juros no
fim do atual ciclo de
altas.

“A gente falou bas-
tante que discutimos
aumentos maiores, o
quão longo deveria ser
o ciclo, qual era a taxa
terminal, o que pode-
ria ser a taxa terminal”,
disse ele, em entrevista
coletiva. “Mas na ver-
dade nós não comuni-
camos e não sabemos
qual é a taxa terminal.”

Segundo Campos
Neto, o BC “entende
que tem um movi-
mento mais persis-
tente” de inflação que
“pode demandar um
ciclo mais longo” de
elevações da Selic.
“Esse é um tema da
decisão de cada reu-
nião doCopom”, disse.
Mas ele destacou que
há “uma volatilidade
nos dados de curto
prazo muito grande”.

“A gente tem ten-
tado abstrair o ruído de
curto prazo e catego-
rizar o que tem acon-
tecido de estrutural na
inflação”, afirmou. De
acordo com Campos
Neto, o BC continua
“dando pesos iguais”
às metas de inflação

de 2022 e 2023. A
afirmação foi feita após
pergunta sobre possí-
vel mudança no hori-
zonte relevante da po-
lítica monetária. “A
gente segue o padrão
normal”, disse.

Já o diretor de po-
lítica econômica do
BC, Fabio Kanczuk,
afirmou que “os co-
eficientes” de inércia
inflacionária “chacoa-
lharam na pandemia” e
possivelmente caíram.
“Mas a gente usa o
coeficiente anterior”,
disse.

Campos afirmou
ainda que o BC “não
pretende divulgar meta
para atividade e em-
prego”. Ele destacou
que o BC tem “meta
primária para a infla-
ção”. “A suavização
da atividade está muito
ligada à meta de in-
flação”, disse ele, ao
acrescentar que “lutar

pela meta de inflação
contribui para as outras
metas”.

Cenário básico
Campos Neto reite-

rou que o cenário bá-
sico da instituição con-
sidera que não haverá
novos eventos que pi-
orem o lado fiscal no
ano que vem. “A gente
entende que boa parte
do debate que pode-
ria ser feito no ano que
vem no âmbito fiscal foi
decidido com o movi-
mento recente de pre-
catórios, como foi vo-
tado, como foi feito e
qual o espaço que isso
abriu”, disse o chefe da
autoridade monetária.

“Vamos observar os
próximos passos, sem-
pre entendendo que
o câmbio é flutuante”,
completou ele, após
ter dito que a incerteza
fiscal afetou a taxa de
câmbio.

Câmbio
O presidente do

Banco Central reforçou
que houve nas últimas
semanas “um fluxo
maior de saída” de
recursos, o que exigiu
mais intervenções no
câmbio. “O câmbio
é flutuante, não existe
meta para o câmbio”,
disse. “O que a gente
percebeu nas últimas
semanas foi um fluxo
maior de saída.”

Segundo ele, parte
desse movimento está
ligada a remessas de
dividendos.

“Quando tem mo-
vimentos pontuais de
saída, a gente faz
essas intervenções”,
disse. Campos afirmou
ainda que “todos os
riscos, e o fiscal é um
deles, influenciam a
percepção do câm-
bio.”
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Congresso aprova projeto que
garante, até 2045, subsídio para

consumidor que usa energia solar.
Divulgação/PSDB

Para novos clientes, que instalarem seus painéis a partir de 12 meses
após aprovação do projeto, incentivo vai só até 2023.

A Câmara dos De-
putados aprovou

o projeto de lei que
tenta colocar um fim aos
subsídios para consu-
midores que produzem
sua própria energia. A
chamada geração distri-
buída é feita, na maioria
dos casos, por painéis
solares instalados em
casas ou condomínios.

Aprovado também
pelo Senado, o texto
segue para sanção do
presidente Jair Bolso-
naro.

As novas regras tam-
bém valem para as cha-
madas ”fazendas sola-
res”, quando um cliente
usa energia solar mas
ela está sendo gerada
fora da sua casa ou es-
critório.

Entenda
— Clientes atuais:

A proposta mantém a
isenção de encargos
setoriais até 2045 para
quem já possui hoje as
estruturas instaladas.

— Novos clientes:
Para quem instalar sua
placa no futuro, a co-
brança das taxas será
gradativa. O repasse
dos encargos começa
em 15% em 2023 sobe
aos poucos até atingir
100% em 2029.

— Para quem está
instalando: Consumi-
dores que solicitarem
acesso à rede das distri-
buidoras até 12 meses
após a publicação da

nova legislação também
serão beneficiados com
a isenção total de encar-
gos e taxas até 2045.

Outras
mudanças

Os custos para sub-
sidiar a energia solar se-
rão transferidos à Conta
de Desenvolvimento
Energético (CDE), fundo
setorial usado para ban-
car diversos programas,
como a tarifa social.

Além disso, o projeto
de lei institui o Programa
de Energia Renovável
Social que será desti-
nado a investimentos na
instalação de sistemas
fotovoltaicos (para gera-
ção de energia solar) e
de outras fontes renová-
veis aos consumidores
de baixa renda.
Regras atuais
Atualmente, quando

um consumidor adere à
geração distribuída, ele
passa a produzir ener-
gia em casa ou no traba-
lho. Também pode usar
os sistemas de fazendas
solar.

Essa energia pode
ser consumida imedi-
atamente ou, em caso
de excedente, ser trans-
mitida para a rede da
distribuidora e compen-
sada depois. Neste
caso, a rede da distribui-
dora acaba funcionando
como uma bateria.

A regra atual prevê in-
centivos para quem par-
ticipa desse sistema, en-

tre os quais a isenção
do pagamento de tari-
fas pelo uso do sistema
elétrico, como isenções
das tarifas de transmis-
são de eletricidade e en-
cargos setoriais.

Esses valores hoje
acabam sendo pagos
por quem não tem sis-
temas de geração distri-
buída. Por isso, há um
subsídio cruzado.

Ou seja, quem adota
sistemas solares não
paga pelo uso da rede.
Esse custo, que não
deixa de existir, é com-
partilhado com quem
não tem energia solar
em casa.

O subsídio foi criado
para incentivar a adoção
da energia mais limpa,
porque os custos eram
muito altos. Mas, nos
últimos anos, o custo da
energia solar caiu.

O projeto prevê que
aqueles que participa-
rem do sistema de com-

pensação devem pagar
somente a tarifa por uso
do fio da rede de distri-
buição sobre a parcela
da energia elétrica exce-
dente que foi compen-
sada.

"Taxar o sol"
O assunto ganhou

corpo após a Agência
Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) tentar
mudar as regras para o
setor, em 2019.

O presidente Jair Bol-
sonaro reclamou do que
chamou de tentativa de
”taxar o sol”. Desde
sempre, a proposta trata
do pagamento pelo uso
da rede. Se um cliente
não usa a rede de distri-
buição, ele não precisa
pagar nada.

Com a polêmica,
o Congresso chamou
para si a discussão e
acabou aprovando o
assunto nesta semana.
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Congresso derruba vetos a socorro
para agricultores familiares e a
reajuste de agentes de saúde.

Pedro França/Agência Senado

Os líderes decidiram, no entanto, adiar para fevereiro de 2022 a
análise de outros 15 vetos presidenciais.

O Congresso Nacional derru-
bou os vetos de Bolsonaro

ao projeto que estabelece me-
didas emergenciais de amparo
à agricultura familiar e ao rea-
juste do piso salarial de agente
comunitário de saúde (ACSs) e
de agente de combate às ende-
mias (ACEs). A votação nomi-
nal contou com acordo entre os
líderes partidários.

Entretanto, os líderes decidi-
ram adiar para fevereiro de 2022
a análise de 15 vetos presiden-
ciais, entre eles o veto feito à
distribuição gratuita de absor-
ventes higiênicos para estudan-
tes dos ensinos fundamental e
médio, mulheres em situação
de vulnerabilidade e detidas (PL
4968/21) e ao PL 7797/10, que
inclui o lúpus e a epilepsia na
lista de doenças para as quais
há dispensa do prazo de ca-
rência na concessão de auxílio-
doença e aposentadoria por in-
validez.

Também foi adiada a deci-
são sobre vetos relacionados à
pandemia, como o programa
emergencial de retomada do se-
tor de eventos (PL 4968/21) e a
quebra de patentes das vacinas
(PL 12/21).

Agricultura
familiar

Apelidada de Lei Assis Car-
valho 2, a proposta de socorro
aos agricultores familiares ve-
tada previa o suporte à agricul-
tura familiar até 2022, com pror-
rogação, descontos, renegocia-
ção de dívidas dos produtores
e flexibilização no crédito rural.
Entre as medidas estava o pa-
gamento de um auxílio no valor
de R$ 2,5 mil por família para
produtores em situação de po-
breza e extrema pobreza.

O PL 823/21, do deputado
Pedro Uczai (PT-SC), recupe-
rava trechos vetados na san-
ção presidencial do PL 735/20,
do deputado Enio Verri (PT-PR),
que deu origem à Lei Assis Car-
valho.

Uczai afirmou que a derru-
bada do veto confirma a luta
construída pelo povo da agricul-

tura familiar. “A luta do campo,
das águas e das florestas per-
mitiu aqui a derrubada do veto”,
disse.

Confira outros pontos a se-
rem publicados como lei:

– linha de crédito para pe-
quenos produtores de leite com
taxa de 0% ao ano e dez anos
para pagar;

– participação em programa
emergencial da Conab de com-
pra de alimentos para distribui-
ção a famílias em situação de
insegurança alimentar;

– adiamento por um ano do
pagamento das parcelas venci-
das ou a vencer de operações
de crédito rural contratadas por
agricultores familiares e suas
cooperativas de produção cu-
jas condições econômicas fo-
ram prejudicadas pela covid-19;

– concessão automática
de seguro por meio do pro-
grama Garantia-Safra a todos
os agricultores familiares aptos
a recebê-lo;

– reabertura de prazo até 30
de dezembro de 2022 para os
agricultores contarem com des-
contos na quitação ou na rene-
gociação dos débitos de dívi-
das rurais tomadas com recur-
sos dos fundos constitucionais
de financiamento do Nordeste
ou do Norte.

Agentes
comunitários
Os parlamentares também

derrubaram o veto a disposi-
tivo do projeto da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias para autori-
zar o reajuste do piso salarial de
agentes comunitário de saúde e
de agentes de combate às en-
demias. A votação foi acom-
panhada das galerias por repre-
sentantes da categoria.

O veto derrubado estabe-
lece que a lei orçamentária e os
créditos adicionais devem dis-
criminar em categorias de pro-
gramação específicas as dota-
ções destinadas às despesas
com o reajuste do piso das ca-
tegorias.

O deputado Afonso Flo-
rence (PT-BA) afirmou que a
derrubada dos dois vetos é uma

conquista para o País. Já o de-
putado Hildo Rocha (MDB-MA)
destacou o acordo de todos os
líderes em defesa dos agentes
de saúde. “Nós sabemos da im-
portância desses profissionais
para a saúde preventiva: estão
em todos os municípios, estão
em todas as casas e, durante
a pandemia, mostraram a sua
grande importância”, disse.

Também foram derrubados
vetos a outros pontos da LDO,
como a definição de que o re-
gime Simples não é um bene-
fício tributário; ordens de prio-
ridade na execução das emen-
das orçamentárias; dispensa de
Serviço Auxiliar de Informação
para Transferências Voluntárias
para empenho de município até
50 mil habitantes; e elaboração
de metodologia para acompa-
nhamento de programas desti-
nados a mulheres.

Plano Nacional
de Cultura

Seminários e debates com
o setor cultural no último ano
de vigência de cada Plano Na-
cional de Cultura (PNC) foram
garantidos com a derrubada
do veto à Medida Provisória
1012/20, que prorrogou a vigên-
cia do atual PNC e foi convertida
na Lei 14.156/21.

O objetivo é coletar subsí-
dios e enviá-los ao Poder Exe-
cutivo para aperfeiçoar o plano

seguinte.

Fundos de
financiamento
Deputados e senadores

rejeitaram ainda vários vetos
a itens da Medida Provisória
1016/21, que permite renegoci-
ação extraordinária de dívidas
perante os fundos constitucio-
nais de financiamento do Norte,
do Nordeste e do Centro-Oeste.

Assim, serão incorporados à
Lei 14.166/21 regras mais van-
tajosas para as renegociações
que ocorrerem até 31 de dezem-
bro de 2022, com descontos
maiores que os da regra geral
e benefícios adicionais a empre-
endedores localizados em mu-
nicípios nos quais tenha sido
decretado calamidade pública
ou situação de emergência em
função de seca ou estiagem.

Ficou garantida a suspen-
são dos pagamentos de parce-
las de dívidas durante o ano
de 2021 para atividades que te-
nham sido prejudicadas porme-
didas de distanciamento social
usadas para combater a trans-
missão da covid-19.

Outro trecho a ser introdu-
zido na lei permitirá a inclusão
de honorários advocatícios no
saldo devedor a ser liquidado
ou repactuado.
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Ministério da Agricultura suspende a
comercialização de 24 marcas de azeite.

Divulgação/Ministério da Agricultura

Governo retirou 151.449 garrafas de azeite de oliva dos supermercados.

O Ministério da
Agricultura, Pe-

cuária e Abasteci-
mento (Mapa) reali-
zou uma operação
de fiscalização para
combater fraudes
em azeites de oliva.
Após a investigação,
o ministério retirou
de venda 24 marcas
que comercializam o
produto. A retirada
dos supermercados
se deu com base
em supostas irregu-
laridades cometidas
pelas empresas.

O Ministério da
Agricultura conside-
rou que 151.449 gar-
rafas de azeite de
oliva estavam impró-
prias ao consumo.
Os produtos foram
retirados de super-
mercados de São
Paulo, Rio de Ja-
neiro, Ceará, Goiás,
Paraná e Santa Ca-
tarina. Foram apon-
tadas irregularidades
como produtos sem
registro, fraudados,
clandestinos e con-
trabandeados.

A operação tam-
bém identificou três
fábricas clandestinas
que estavam enva-
sando uma mistura
de óleos vegetais de
procedência desco-
nhecida e comercia-

lizando como azeite.
Além disso, foi sus-
penso o registro de
uma fábrica no in-
terior de São Paulo,
após a constatação
de adulteração na
fabricação de seus
produtos durante o
ano de 2021.

Lista de marcas ir-
regulares suspendi-
das no mercado em
2021:

- Alcazar; - Alen-
tejano; - Anna; -
Barcelona; - Barce-
lona Vitrais; - Castelo
dos Mouros; - Coroa
Real; - Da Oliva; -
Del Toro; - Do Chefe;
- Épico; - Fazenda
Herdade; - Figueira
do Foz; - llha da Ma-
deira; - Monsanto; -
Monte Ruivo; - Porto
Galo; - Porto Real;
- Quinta da Beira; -
Quinta da Regaleira;
- Torre Galiza; - Tradi-

ção; - Tradição Brasi-
leira; e - Valle Viejo.

”Os consumidores
não devem comprar
os azeites dessas
marcas divulgadas
pelo Mapa. Fica o
alerta também para
os supermercados,
pois o local que es-
tiver com um desses
produtos expostos à
venda se responsa-
bilizará pela irregula-
ridade e responderá
perante o ministé-
rio com multas que
podem chegar a R$
532 mil reais”, —
destacou o diretor
do Departamento de
Inspeção de Produ-
tos Origem Vegetal,
Glauco Bertoldo, em
nota divulgada pelo
ministério.

A operação con-
tou com apoio da
Agência de Vigilân-
cia Sanitária (An-

visa), Vigilâncias Sa-
nitárias estaduais e
municipais, Ministé-
rio Público e Polícia
Civil. As fraudes dos
produtos são con-
firmadas em laudos
analíticos avaliados
pela rede oficial de
Laboratórios Fede-
rais de Defesa Agro-
pecuária (LFDA).

Segundo o mi-
nistério, o azeite é
o segundo produto
alimentar mais frau-
dado do mundo. Por
isso, a ação do Mapa
teve como objetivo
inibir a venda dos
produtos adultera-
dos e evitar que o
consumidor seja en-
ganado. O aumento
do consumo do item
na época das fes-
tas de final de ano
também motivaram
a investigação.
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Publicada emenda que altera regras
no pagamento de precatórios.

Divulgação

O credor de precatório não contemplado no orçamento poderá optar
pelo recebimento em parcela única até o fim do ano seguinte.

F oi publicada, no Diá-
rio Oficial da União,

a Emenda Constitucional
114/2021 que estabelece
o novo regime de paga-
mento de precatórios, após
a Câmara dos Deputados
concluir a votação, em dois
turnos, das alterações feitas
pelo Senado na proposta de
emenda à Constituição (PEC)
46/21. As partes aprovadas
por ambas as Casas foram
promulgadas.

Nota informativa da Con-
sultoria de Orçamento da Câ-
mara dos Deputados estima
que as novas regras sobre
precatórios abrirão espaço
fiscal de R$ 110 bilhões no
Orçamento de 2022.

Pelo texto, os precatórios
do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valoriza-
ção do Magistério (Fundef)
será pago sempre em três
parcelas anuais a partir de
sua expedição: 40% no pri-
meiro ano, 30% no segundo
ano e 30% no terceiro ano.

Assim, o governo poderá
pagar em mais parcelas até
o fim do ano seguindo esses
percentuais. Aqueles a ven-
cer em 2022 originalmente se-
rão pagos em 2022, 2023 e
2024. Outra novidade é que
esses precatórios também fi-
carão de fora dos limites do
teto de gastos e de paga-
mento anual de precatórios.

O texto introduz na Cons-
tituição regra determinando
aos estados e municípios a
aplicação dos recursos obti-
dos com os precatórios do
Fundef conforme destinação
originária do fundo. Desse to-
tal, 60% deverão ser repassa-
dos aos profissionais do ma-
gistério, inclusive aposenta-
dos e pensionistas, na forma
de abono, proibida a incorpo-
ração na remuneração, apo-
sentadoria ou pensão.

Data limite
Em vez de 2036, data do

fim do regime fiscal de teto de
gastos, a PEC aprovada de-
termina a aplicação do limite

de pagamento de precatórios
apenas até 2026.

A regra geral segue o
aprovado pela Câmara, cal-
culando o total de precatórios
a pagar em cada ano com
a aplicação do IPCA acumu-
lado sobre o que foi pago no
ano anterior, inclusive restos
a pagar quitados.

Desse montante, serão
descontadas as requisições
de pequeno valor (até 60
salários mínimos no caso
da União), que não entram
no teto. Os precatórios que
não forem pagos em razão
do limite terão prioridade de
pagamento nos anos seguin-
tes, observada a ordem cro-
nológica e novas prioridades
constantes da PEC 46/21.

Desconto
O credor de precatório

não contemplado no orça-
mento poderá optar pelo re-
cebimento em parcela única
até o fim do ano seguinte se
aceitar desconto de 40% por
meio de acordo em juízos de
conciliação.

No caso de 2022, os va-
lores não incluídos no orça-
mento para esse tipo de quita-
ção com desconto serão su-
portados por créditos adicio-
nais abertos durante o pró-
ximo ano.

As mudanças valem prin-
cipalmente para a União, mas
algumas regras se aplicam
também aos outros entes fe-
derados, que continuam com
um regime especial de quita-
ção até 2024 (Emenda Cons-
titucional 99, de 2017).

Ordem de
pagamento

A EC 114 cria novas priori-
dades de pagamento de pre-
catórios, nesta ordem:

– requisições de pequeno
valor (RPV), que, para a
União, são precatórios de até
R$ 66 mil (valores de 2021);

– precatórios de natureza
alimentícia (salários, indeni-
zações ou benefícios previ-
denciários) até três vezes a
RPV cujos titulares, originá-
rios ou por sucessão heredi-

tária, tenham a partir de 60
anos de idade, ou sejam por-
tadores de doença grave ou
pessoas com deficiência;

– demais precatórios de
natureza alimentícia até três
vezes a RPV;

– demais precatórios de
natureza alimentícia além de
três vezes a RPV; e

– demais precatórios.

Programa
definitivo

Em relação aos progra-
mas de transferência de
renda, a proposta coloca
na Constituição o direito de
todo brasileiro em situação
de vulnerabilidade social a
uma renda básica familiar
garantida pelo poder público
em programa permanente
dessa natureza.

Limites, condições, nor-
mas de acesso e demais re-
quisitos do programa serão
determinados por lei e regu-
lamento até 31 de dezembro
de 2022.

Exclusivamente para o
próximo ano, será dispen-
sada a observância das limita-
ções legais quanto à criação
de despesa permanente.
A Lei de Responsabilidade
Fiscal exige a criação de
receita permanente ou a redu-
ção permanente de despesa
continuada para a criação de
despesa obrigatória desse
tipo.

Dívidas de
Estados

Por outro lado, um tema
diverso introduzido pela
emenda é a mudança em
regras de refinanciamento
de dívidas dos estados com
a União previstas na Lei
Complementar 156/16.

Essa lei concedeu prazo
de pagamento de 240 me-
ses aos estados endividados
que cumprissem determina-
das regras, como desistên-
cia de ações contra a União
e limitação de suas despe-
sas primárias à variação do
IPCA. Como muitos estados
não conseguiram cumprir os
termos e atrasaram as pres-
tações de novo, a Lei Com-
plementar 178/21 inclui alter-
nativa de substituição das pe-
nalidades previstas até então
por outras menos gravosas.

Agora, os entes federa-
tivos que descumpriram os
termos da Lei Complemen-
tar 156/16 e que não quise-
rem seguir as regras propos-
tas pela Lei Complementar
178/21 pagarem os valores
devidos à União no mesmo
número de prestações restan-
tes não pagas. De 2017 a
2021 foram 60 meses. (Con-
Jur)
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Senado aprova projeto de lei
desidratado que tentava dificultar

aplicativos como Buser, FlixBus e 4Bus.
Divulgação

transporte de passageiros em trajetos interestaduais e intermunici-
pais.

O plenário do Senado
decidiu manter ver-

são desidratada de um
projeto de lei que ten-
tava dificultar o funcio-
namento de empresas
de fretamento de ônibus
como o Buser.

A proposta foi apro-
vada na Câmara na
última quarta-feira (15),
após sofrer uma série de
alterações, e recebeu
aval dos senadores na
quinta (16). Causava
preocupação nessas
empresas o fato de a
família do presidente
do Senado, Rodrigo
Pacheco (PSD-MG), ter
atuação no setor de
transportes.

O projeto foi encam-
pado pelas empresas
tradicionais de ônibus,
que tem concessões
para transportar pas-
sageiros em trajetos
interestaduais e inter-
municipais, diante da
concorrência de em-
presas como Buser e
4Bus, que conseguem
oferecer passagens a
preços mais baratos
ao reunir passageiros
por plataformas online
e fretar um ônibus para
fazer o transporte (sem
a necessidade de man-
ter itinerários diários,
mesmo com os ônibus
sem lotação).

O relator do pro-
jeto na Câmara, de-
putado Hugo Motta
(Republicanos-PB), ne-
gociou com o governo,

que é contra o projeto
original do Senado, e
apresentou parecer com
poucas mudanças em
relação à legislação
atual. A maioria dos par-
tidos governistas apoiou
a proposta, assim como
parte das siglas de opo-
sição.

De acordo com o
parecer, as empresas
poderão obter autori-
zação para transporte
coletivo de passageiros
interestadual desde que
tenham capital social
de pelo menos R$ 2
milhões, atendam a
critérios mínimos de
segurança e qualidade
dos ônibus estabeleci-
dos em regulamentação
pelo Executivo e não
façam venda individual
de passagens — o que
hoje não está explícito
na lei.

Havia emendas para
tentar reduzir o capital
social a R$ 200 mil, ar-
gumentando que o va-
lor mais alto tiraria as
pequenas do mercado,
mas o relator afirmou
que essa quantia seria
insuficiente para garan-
tir a qualidade e segu-
rança dos ônibus e que
a lei determina que o
sócio da empresa res-
ponderá com seu pa-
trimônio pessoal até o
limite do capital social
dela por prejuízos cau-
sados, e que reduzir o
valor poderia impedir o
ressarcimento completo

dos danos de acidentes.
As emendas foram rejei-
tadas.

O projeto inicial do
Senado, que tinha o
patrocínio de Pacheco,
estabelecia uma série
de obrigações para a
que as empresas rece-
bessem a autorização
para operar linhas in-
terestaduais, como res-
peitar itinerários, horá-
rios e frequência míni-
mos, a oferta de gratui-
dade de tarifas para gru-
pos previstos na legisla-
ção, como idosos, e ter
no máximo 40% de sua
frota terceirizada.

Essas exigências pré-
vias foram excluídas,
mas poderão ser exigi-
das pela Agência Na-
cional de Transportes
Terrestres (ANTT) pre-
viamente à autorização
para a atividade.

O relator rejeitou a
redução do valor das
multas por irregulari-
dades cometidas pelas

empresas de ônibus,
mas concordou com o
fim da taxa de fisca-
lização do setor, que
é questionada judicial-
mente, o que aliviará
parcialmente o caixa
das empresas.

Motta disse que o
projeto se tornou um
meio termo entre os in-
teresses envolvidos no
projeto. “Buscamos o
equilíbrio e priorizar o
usuário que precisa de
transporte de qualidade
e com preço justo, mas
com critérios mínimos
de segurança”, afirmou.

Ele se reuniu antes
com o ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio Frei-
tas, que prometeu tra-
balhar pela sanção inte-
gral do texto. Deputa-
dos contrários disseram
que o projeto teve me-
lhorias, mas ainda atra-
palhará a concorrência
para garantir uma re-
serva de mercado.
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Projeto que libera jogo no Brasil
abre crise na bancada evangélica.

Paulo Sergio/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência do projeto
que legaliza os jogos de cassino e bingos no Brasil.

D iante da pressão pela
análise do projeto que

legaliza o jogo, integrantes
da bancada evangélica na
Câmara dos Deputados tro-
caram uma série de acusa-
ções na manhã de quinta-
feira. Segundo informações
do jornal O Globo, parla-
mentares ligados ao pastor
Silas Malafaia, da Assem-
bleia de Deus Vitória em
Cristo, levantaram suspeitas
de que o líder da bancada,
Cezinha deMadureira (PSD-
SP), fechou um acordo se-
creto com o presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
para acelerar a votação do
texto.

A acusação é a de que
houve um acerto, sem con-
sulta ao restante do grupo,
em troca da análise da PEC
que isentou os templos reli-
giosos do pagamento IPTU,
aprovada na quinta-feira.

Ao jornal O Globo, Cezi-
nha negou ter fechado qual-
quer acordo e disse que tra-
balharia para obstruir o ple-
nário. Ele afirmou que a
bancada é contra a legaliza-
ção dos jogos, e que não há
flexibilização.

Na Câmara, a maior
parte do grupo diz publica-
mente que a legalização dos
jogos é um projeto imoral
e que corrói os valores da
família. Entre telefonemas,
mensagens de WhatsApp e
conversas nos corredores
na Câmara, o assunto na
bancada era um só: a sus-
peita de um entendimento
debaixo dos panos, sem
transparência.

Oponentes internos de
Cezinha dizem que não faz
sentido o próprio Lira anun-
ciar que votaria a PEC que
dá isenção às igrejas sem
um acordo com o líder da
bancada. Dizem também
que esse texto foi uma su-

gestão de David Soares, fi-
lho do pastor RR Soares,
fundador da Igreja Internaci-
onal da Graça de Deus.

Para se defender, Cezi-
nha passou a enviar pelo
Whatsapp fotos de uma reu-
nião, há cerca de duas se-
manas, em que estiveram
presentes Arthur Lira e o
deputado Sóstenes Caval-
cante (DEM-RJ), ligado a
Malafaia.

Na ocasião, Lira falou so-
bre os projetos que preten-
dia pautar até o fim do ano,
como a legalização dos jo-
gos. O ponto de Cezinha é
que Lira vem tentando em-
placar a pauta, mas a ban-
cada evangélica sempre se
posicionou de forma contrá-
ria.

Durante a sessão, Lira
também disse que uma
coisa não estava relacio-
nada a outra.

“Eu tenho certeza que a
bancada evangélica vai vo-
tar contra o PL dos jogos por
definição, portanto, como
uma coisa vincula a outra?
Não temos acordo de mé-
rito, temos acordo de proce-
dimento”, disse Lira.

Cezinha reconhece que
a bancada também suge-
riu a votação da PEC que
dá isenção às igrejas. Mas
alega que não há um “toma
lá, dá cá”.

A Câmara dos Deputa-
dos discutiu na quinta-feira
(16), na sessão do Plenário,
o Projeto de Lei 442/91, que
legaliza os jogos no Brasil,
inclusive os cassinos. Se-
gundo Arthur Lira, a votação
da matéria ocorrerá no pró-
ximo ano.

“O projeto será votado
em fevereiro, com o tempo
necessário para que seja
maturado, discutido, para
notarmos a quem interessa
regularizar jogos, a quem

não interessa regularizar jo-
gos; quais são os seus efei-
tos, quais são as suas cau-
sas; o que é bom e o que é
ruim”, disse Lira.

Nomesmo dia, a Câmara
dos Deputados aprovou o
regime de urgência do pro-
jeto que legaliza os jogos de
cassino e bingos no Brasil
e, em seguida, a Proposta
de Emenda à Constituição
(PEC) 200/216, que isenta
templos alugados do paga-
mento de Imposto sobre a
Propriedade Predial e Ter-
ritorial Urbana (IPTU). Inte-
grantes da bancada evangé-
lica criticaram o projeto dos
jogos e elogiaram a isenção.

Integrante da bancada
evangélica, o deputado Eli
Borges (Solidariedade-TO)
afirmou que os jogos de
azar levam a vício e des-
troem famílias. “Esta do-
ença faz com que a pes-
soa jogue reiteradamente,
trazendo problemas de en-
dividamento para a família,
separação familiar e com-
prometimento de salário por
toda a vida”, declarou.

Ele disse que locais com
cassinos liberados enfren-
tam o custo social da me-
dida: criminalidade em alta
e tráfico de drogas.

O deputado Otoni de
Paula (PSC-RJ) também
condenou a proposta, que
associou à legalização das
drogas e da prostituição.
“Os efeitos colaterais da
legalização dos jogos de
azar se tornarão maiores
do que quaisquer aparentes
benefícios que poderiam ser
liberados com a legalização
dos cassinos. Jogos de azar
desagregam as famílias e
são a mãe do despertar dos
piores vícios do homem”,
disse.

A bancada evangélica
tentou bloquear a votação
do requerimento de urgên-
cia do projeto. No entanto,
foi feito acordo com partidos
da oposição para aprovar a
urgência e viabilizar o início
da discussão da proposta.

O líder do PCdoB, de-
putado Renildo Calheiros
(PCdoB-PE), afirmou que
o acordo passou pelo adi-
amento da discussão de
projeto sobre defensivos
agrícolas. “Este só será
votado no ano que vem.
Portanto, o acordo que aqui
se estabeleceu atende-nos”,
afirmou. As informações
são do jornal O Globo e da
Agência Câmara de Notí-
cias.
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Com apoio do PL, a Câmara dos Deputados
derruba veto de Bolsonaro e retoma fundo
eleitoral de 5,7 bilhões de reais para 2022.

Zeca Ribeiro/Agência Câmara

Sessão na Câmara dos Deputados; parlamentares querem turbinar verba para gastos de campanha.

P or 317 votos a
143, a Câmara

dos Deputados der-
rubou nesta sexta-
feira (17) o veto do
presidente Jair Bolso-
naro (PL) ao aumento
do fundo eleitoral em
2022, previsto em
R$ 5,7 bilhões. O
governo havia pro-
posto destinar R$
2,1 bilhões para fi-
nanciar os gastos de
candidatos nas cam-
panhas do ano que
vem. A decisão ainda
precisa ser confir-
mada pelo Senado,
em votação marcada
para acontecer ainda
nesta sexta.

Durante a votação,
o governo sugeriu
formalmente a manu-
tenção do veto ao va-
lor de R$ 5,7 bilhões,
mas decidiu liberar
os deputados de par-
tidos do Centrão e
de outras legendas
da base aliada para
que votassem como
quisessem.

O vice-presidente
da Câmara, Marcelo
Ramos (PL-AM), por
sua vez, frisou que o
País fez uma opção
pelo financiamento
público. “Nós esta-
mos decidindo aqui,
em tese, se nós reafir-

mamos aquela deci-
são lá atrás ou se nós
vamos ter que redis-
cutir a possibilidade
de financiamento pri-
vado. É isso que está
em jogo”, disse ela.

Deputada do
Novo, Adriana Ven-
tura (SP) também
defendeu a manu-
tenção do veto ao
fundão. Para ela,
o financiamento de
campanhas não traz
renovação política.
“Isso só beneficia o
cacique que vai rece-
ber. Chega de finan-
ciamento público das
eleições”, declarou.

Em pronuncia-
mento no qual fez
um balanço do traba-
lho da Câmara neste
ano, o presidente
da Casa, Arthur Lira
(PP-AL), afirmou na
quinta-feira (16) que a

sociedade perde sem
um financiamento pú-
blico para as campa-
nhas. “A discussão
vai ser: o Congresso
mantém o veto do
presidente e volta
para R$ 2 bilhões ou
o Congresso derruba
o veto e mantém o
porcentual, vincu-
lando ao orçamento
do TSE.”
Fundo turbinado
Parlamentares se

articulam para turbi-
nar o fundo eleitoral
cortando recursos
da Justiça Eleitoral
no Orçamento, que
atualmente tem ver-
bas calculadas em
R$ 10,3 bilhões. O
argumento é de que
o Poder Judiciário
tem um orçamento
superior a de outros
órgãos e precisa dar
sua “contribuição” na

contenção de despe-
sas.

Tirar recursos da
Justiça Eleitoral para
turbinar o fundo elei-
toral é uma manobra
com entraves técni-
cos, de acordo com
especialistas do Con-
gresso. O Legis-
lativo não pode re-
passar recursos de
um Poder para ou-
tro. Atualmente, o
“fundão” está subor-
dinado ao Executivo.
A vinculação citada
por Lira, porém, pode
ser uma saída para
driblar a regra, dei-
xando a verba sob
o guarda-chuva do
TSE, com o recurso
indo na prática para
os partidos, e não
para o tribunal.
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Bolsonaro vai ao posto médico do Planalto
pela terceira vez em menos de 15 dias.

PR/Divulgação

O presidente já esteve outras vezes no posto médico, que fica em um
dos anexos do Planalto, geralmente para fazer exames.

O presidente Jair Bol-
sonaro esteve no

posto médico do Palácio
do Planalto na manhã
desta sexta-feira (17) por
cerca de uma hora. Foi a
terceira vez em 12 dias
que ele foi ao local. O
jornalista Lauro Jardim, do
jornal O Globo, informou
em seu blog que uma dor
de dente levou o presi-
dente ao posto médico
nesta sexta.

A primeira-dama Mi-
chelle Bolsonaro também
afirmou nesta sexta-feira
que Bolsonaro foi ao
postomédico para realizar
um tratamento dentário.
“Coitado, não pode nem
fazer um tratamento den-
tário em paz”, escreveu
Michelle em seu Insta-
gram, ao compartilhar no-
tícia da ida de Bolsonaro
ao posto médico.

No dia 10, Bolsonaro
ficou por volta de 2h no
posto. Na última quarta-
feira ele voltou por cerca
de meia-hora. Nas três
oportunidades a Secreta-
ria de Comunicação So-
cial da Presidência (Se-
com) não respondeu às
solicitações de informa-
ções.

O presidente já esteve
outras vezes no posto mé-
dico, que fica em um dos
anexos do Planalto, ge-
ralmente para fazer exa-
mes. Ministros também
frequentam o local.

Em julho, Bolsonaro
foi internado no Hospi-
tal das Forças Armadas
(HFA), e depois transfe-
rido para São Paulo, para
tratar uma obstrução in-
testinal.

Desde que levou uma
facada durante ato de

campanha em 2018, o
presidente passou por
seis cirurgias, embora
nem todas relacionadas
ao atentado. As cirur-
gias na região abdominal
acabam aumentando as
possibilidades de eventos
de aderência do órgão e
também obstruções. Os
sintomas incluem soluço,
inchaço abdominal e do-
res. Antes da internação,
em julho, o presidente
vinha reclamando do incô-
modo e chegou a co-
mentar sobre os soluços
durante uma live.

Nesta sexta, Bolsonaro
participou remotamente
da cúpula do Mercosul.
O evento aconteceria em
Brasília, mas o formato
presencial foi cancelado
pelo próprio governo bra-
sileiro, que não explicou o
motivo da alteração.

Bolsonaro defendeu o
combate rápido à infla-
ção que atinge diversos
países. No Brasil, o
Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), que mede a in-
flação oficial do país, foi
de 0,95%, em novembro,
e já acumula 9,26%no ano
e 10,74% em 12 meses
(maior acúmulo desde no-
vembro de 2003).

Para Bolsonaro, as
pressões inflacionárias
são resultado “das restri-
ções internacionais e me-
didas restritivas internas
decorrentes da pandemia
e da escassez de oferta
na economia mundial”.
“Combater a inflação é
tarefa que tem envol-
vido várias ferramentas
de política econômica e
que deve ser cumprida
rapidamente. Precisamos

proteger a capacidade de
consumo, especialmente
dos setores de mais baixa
renda, o mais afetado pela
pandemia”, disse, durante
a 59ª Cúpula de Chefes
de Estado do Mercosul e
Estados Associados.

A reunião desta sexta-
feira encerrou a presidên-
cia pro tempore do Brasil,
que comandou o bloco
no segundo semestre
de 2021, ano em que o
bloco completou 30 anos.
No primeiro semestre de
2022, a presidência será
do Paraguai. O grupo é
composto por Argentina,
Brasil, Paraguai e Uruguai
e outros países associa-
dos.

Durante o encontro,
que aconteceu por video-
conferência, o presidente
Bolsonaro lamentou que
as negociações de revisão
da Tarifa Externa Comum
(TEC) não avançaram.
Segundo o Ministério da
Economia, a TEC média
doMercosul está em torno
de 13%, contra a média
de 4% e 5% observada no
resto do mundo. Para o
governo brasileiro, a redu-
ção da tarifa é essencial

para a modernização do
Mercosul.

A TEC funciona como
um imposto de impor-
tação uniformizado entre
os membros do Merco-
sul, cobrado para produ-
tos de fora do bloco, e
visa estimular a competiti-
vidade entre os países do
bloco. Esse mecanismo
evita que um produto en-
tre por um país pagando
imposto menor e seja en-
viado a outro país dentro
do mesmo bloco econô-
mico sem tarifa.

“Lamentamos que não
tenhamos podido lograr
acordo sobre esse tema
neste semestre, a des-
peito dos esforços reali-
zados pelo Brasil e de
nossa disposição em acei-
tar redução inferior àquela
que planejávamos inicial-
mente. Seguimos acredi-
tando que essa redução
beneficiará nossos seto-
res privados e nossos ci-
dadãos, e por essa razão
o tema seguirá sendo prio-
ritário em nossa agenda”,
disse. As informações são
dos jornais O Globo e O
Estado de S. Paulo e da
Agência Brasil.
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Ministro Edson Fachin, do Supremo, é eleito
presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

Carlos Moura/SCO/STF

Fachin assume a presidência em fevereiro e ficará à frente do tribunal até agosto.

O ministro do Su-
premo Tribunal

Federal (STF) Ed-
son Fachin foi eleito
nesta sexta-feira (17)
o novo presidente
do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). O
vice será o ministro
Alexandre de Mo-
raes.
Fachin assume a

função em 28 de
fevereiro, no lugar
do ministro Luís Ro-
berto Barroso, e fi-
cará à frente do TSE
apenas até agosto,
quando se encerra
o período dele de
dois anos na corte
eleitoral.
A regra prevê que

ministros do Su-
premo se dediquem
também ao TSE por
períodos de dois
anos e, após esse
prazo, devem deixar
a função.
Em agosto, Fa-

chin será substituído
pelo ministro Ale-
xandre de Moraes.
É Moraes, portanto,
quem conduzirá as
eleições do ano que
vem. Ele ficará à
frente da corte eleito-
ral até junho de 2024.
”Gostaria de dizer

que o País tem sorte
de ter na condução

do TSE dois gran-
des juristas, pessoas
honradas. Pessoas
que têm compro-
misso com o Bra-
sil. Ambos são pro-
fessores, doutores,
com vasta experiên-
cia na vida pública.
O processo eleito-
ral brasileiro estará
sendo conduzido pe-
las mãos honradas
dos ministros Fachin
e Alexandre de Mo-
raes”, disse Barroso.

Eleição

A eleição de Fa-
chin ocorreu no en-
cerramento dos tra-
balhos da Corte e foi
feita de forma eletrô-
nica. Foram seis vo-
tos a um. Tradicio-
nalmente, o ministro
que é eleito para co-
mandar a Corte vota
no vice.
Na quarta, Fachin

realizou a primeira
reunião de transição
com a equipe que
fará parte da nova
administração.
Segundo o TSE,

o processo de tran-
sição entre as três
equipes - de Bar-
roso, Fachin e Mo-
raes – é realizado de
forma compartilhada
a fim de priorizar o
próximo pleito.
O TSE é composto

por sete ministros –
três do Supremo Tri-
bunal Federal (STF),
dois do Superior
Tribunal de Justiça
(STJ) e dois juristas
nomeados pelo pre-
sidente da República
entre advogados de
notável saber jurí-
dico e idoneidade
moral, a partir de lista
tríplice indicada pelo
STF.
Cada ministro é

eleito para um biênio
e é proibida a recon-
dução após dois bi-
ênios consecutivos.
O presidente do TSE
é eleito entre os mi-
nistros oriundos da
Suprema Corte.
Natural de Rondi-

nha (RS), o ministro
Edson Fachin é dou-
tor em Direito pela
Pontifícia Universi-
dade Católica de
São Paulo (PUC-SP).
Tem pós-doutorado
no Canadá. É autor
de diversos livros e
artigos publicados,
dele e em coautoria.
Exerceu o cargo de
ministro substituto
no TSE desde 7 de
junho de 2016, até
sua posse como mi-
nistro efetivo. Tomou
posse como ministro
do Supremo Tribunal
Federal (STF) em 16
de junho de 2015.
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Ministro Alexandre de Moraes
mantém prisão preventiva do

ex-deputado Roberto Jefferson.
Valter Campanato/Agência Brasil

Defesa de Roberto Jefferson pedia que a detenção fosse substituída por medidas cautelares alternativas.

O ministro do STF
(Supremo Tribunal

Federal) Alexandre de
Moraes manteve a pri-
são preventiva do ex-
deputado federal Ro-
berto Jefferson ao negar
pedido da defesa para
que a detenção fosse
substituída por medidas
cautelares alternativas.
Segundo o ministro, a
prisão é “necessária e
imprescindível à garan-
tia da ordem pública e
à instrução criminal”. A
decisão foi tomada da
Petição (PET) 9844.

Entre outros pon-
tos, a defesa argumen-
tou que a decisão do
ministro que afastou
Jefferson do cargo de
presidente nacional do
Partido Trabalhista Bra-
sileiro (PTB) pelo prazo
inicial de 180 dias, em
novembro, demonstra-
ria a desnecessidade da
prisão cautelar, acres-
centando ainda que o
ex-parlamentar já não
tem mais acesso às
redes sociais e ao PTB.

Organização
criminosa

Ao negar o pe-
dido, o ministro Ale-
xandre registrou que
a Procuradoria-Geral
da República (PGR) se
manifestou pela manu-
tenção da prisão pre-
ventiva de Jefferson,
decretada em 12 de
agosto após represen-
tação da Polícia Federal
(PF) no INQ 4874, que

investiga a existência de
organização criminosa
voltada a atentar contra
a democracia e o Estado
de Direito.

Segundo o ministro,
o quadro fático que
tornou necessária a pri-
vação da liberdade de
Jefferson permanece
inalterado, revelando-se
incabível a substituição
da prisão preventiva
por medidas cautelares
alternativas. Ele afirmou
que, no caso, o que se
verifica é uma completo
desprezo de Jefferson
pelo Poder Judiciário,
pelo STF e pelas insti-
tuições republicanas.

Ofensas
O ministro Alexandre

de Moraes registrou
que, além das con-
dutas já mencionadas
nas decisões anteriores
contra Jefferson, o ex-
parlamentar utiliza-se de
sua assessoria pessoal
e de terceiros para di-

vulgar as “mais varia-
das ofensas” ao STF,
“com notório propósito
de atingir a honorabili-
dade dos integrantes da
Corte e ameaçar a sua
segurança, bem como
se manifestar, indevi-
damente, em relação
a outras autoridades e
instituições do Estado
Democrático de Direito”.

Ele acrescentou que,
mesmo após ter re-
cebido o “excepcional
benefício do tratamento
médico fora da uni-
dade prisional”, devido
a seu suposto estado
de saúde frágil, Jef-
ferson divulgou vídeo
contendo ofensas aos
ministros do Supremo.
“Como se vê, Roberto
Jefferson ignora com-
pletamente os termos
e a natureza de sua
prisão, de modo que a
sua substituição por me-
didas cautelares é me-
dida completamente in-

cabível neste momento
processual”, concluiu.

Atividades
ilícitas

O relator também
afastou o argumento da
defesa de impossibili-
dade de acumulação da
medida cautelar de afas-
tamento de Jefferson do
exercício da função de
presidente do PTB com
a manutenção da prisão
preventiva. Segundo
ele, o ex-deputado de-
monstrou, exaustiva-
mente, que a sua manu-
tenção no exercício do
cargo poderia dificultar
a colheita de provas e
obstruir a instrução cri-
minal. Ele acrescentou
que o afastamento ser-
viu para cessar a utiliza-
ção de dinheiro público
na continuidade da prá-
tica de atividades ilícitas
pelo ex-deputado.
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Alexandre de Moraes manda o
caminhoneiro Zé Trovão para
prisão domiciliar com uso de

tornozeleira eletrônica.
Reprodução

Caminhoneiro e youtuber Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, ficou foragido por
mais de um mês antes de se entregar.

O ministro Alexan-
dre de Moraes,

do STF (Supremo
Tribunal Federal), au-
torizou prisão domi-
ciliar, com uso de
tornozeleira eletrô-
nica, ao caminho-
neiro e youtuber Mar-
cos Antônio Pereira
Gomes, conhecido
como Zé Trovão. De
acordo com a de-
cisão, proferida no
Inquérito (INQ) 4879,
ele também está proi-
bido de se comunicar
com demais investi-
gados, de participar
de redes sociais e de
conceder entrevistas
ou de receber visitas
de não familiares sem
autorização judicial.

O inquérito foi ins-
taurado contra um
grupo de pessoas,
a pedido da PGR
(Procuradoria-Geral
da República), entre
elas Zé Trovão, para
apurar a convocação
da população, por
meio das redes so-
ciais, para a prática
de atos criminosos e
violentos de protesto,
às vésperas do feri-
ado da Independên-

cia do Brasil, em 7 de
setembro.

Em petição nos au-
tos do inquérito, a de-
fesa alegou, entre ou-
tros argumentos, que
Zé Trovão não pos-
suiu quaisquer ante-
cedentes criminais e
se apresentou espon-
taneamente na Supe-
rintendência da Polí-
cia Federal em Join-
ville (SC), cidade de
seu domicílio.
Atos criminosos
A prisão preventiva

foi decretada pelo
ministro, em 1° de
setembro, porque
mesmo proibido, Zé
Trovão insistiu em
participar de redes
sociais, propagando
declarações de in-

centivo aos atos cri-
minosos investiga-
dos no inquérito,
“além de desrespei-
tar, frontalmente, a
autoridade do Su-
premo Tribunal Fe-
deral”. A prisão foi
efetivada apenas em
26 de outubro, por-
que, conforme am-
plamente noticiado, o
investigado havia fu-
gido para o México e
continuava a publicar
vídeos incentivando
atos violentos de pro-
testo e a ofender o
STF, “revelando seu
completo desprezo
pelo Poder Judiciá-
rio”. Zé Trovão ficou
foragido por mais de
um mês antes de se
entregar.

Medidas
cautelares

Segundo o relator,
apesar da gravidade
das condutas, em ra-
zão do tempo decor-
rido desde o feriado
de 7 de Setembro,
não existem mais os
requisitos fáticos ne-
cessários à manuten-
ção da prisão preven-
tiva. Ele observou,
no entanto, a neces-
sidade de imposição
das medidas cautela-
res previstas no Có-
digo de Processo Pe-
nal (CPP), para asse-
gurar a aplicação da
lei penal, a investi-
gação ou a instrução
criminal e para evitar
a prática de infrações
penais.
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Juíza condena neonazista a quatro anos
de prisão por postagens na internet.

Divulgação/JFSP

A ordem judicial foi proferida pela 1ª Vara Criminal Federal de São Paulo.

U m simpatizante
de ideologias na-

zistas foi condenado
a 4 anos de prisão,
em regime fechado,
por publicar conteúdos
que fazem apologia
ao regime ditatorial de
Adolf Hitler. A sen-
tença atende a pedi-
dos do MPF (Ministério
Público Federal), que
havia denunciado o réu
por realizar as posta-
gens em 2015 na rede
social russa vk.com.
Ele poderá recorrer da
decisão em liberdade.

A ordem judicial,
proferida pela juíza An-
dréia Moruzzi, substi-
tuta na 1ª Vara Criminal
Federal de São Paulo,
determina também
que, caso a vk.com
tenha representantes
no Brasil, eles sejam
notificados para deleta-
rem imediatamente os
conteúdos, ainda dis-
poníveis para acesso.
Não havendo respon-
sáveis pela rede social
no país, a remoção das
publicações deve ser
feita por meio demeca-
nismos de cooperação
internacional.

A sentença chama
a atenção para a sim-
bologia das postagens
do réu, a começar pela
foto de seu perfil. Nela,
o usuário aparece com
o rosto coberto pelo
desenho de um crâ-
nio com dois ossos
cruzados. Embora

atualmente menos co-
nhecida que outros
signos do nazismo, a
chamada “caveira da
morte” foi largamente
adotada na identifica-
ção de unidades do re-
gime totalitário alemão,
entre elas a SS, o braço
armado do partido de
Hitler.

“Assim, logo em sua
foto principal, o acu-
sado já demonstra que
é um partidário das
ideias nazistas, de su-
perioridade de raças e
totalitarismo, a induzir
a discriminação racial”,
destacou a decisão. “A
mensagem que o réu
transmitiu foi umamen-
sagem nazista, ainda
que tenha sido disfar-
çada por símbolos me-
nos usuais que a tão
conhecida suástica”.

O réu também criou
uma página denomi-
nada “Misanthropic
Division (Brasil)” na
mesma rede social. A

Misanthropic Division
é um grupo paramili-
tar de extrema-direita
que emergiu no con-
texto das revoltas na-
cionalistas na Ucrânia
em 2014 e participou
da derrubada do pre-
sidente Viktor Yanu-
kovych. Acusada de
diversas violações de
direitos humanos no
país do leste europeu,
a organização exerce
grande influência inter-
nacional sobre facções
neonazistas e chegou
a recrutar integrantes
no Brasil.

As autoridades iden-
tificaram o réu a partir
de ações de coopera-
ção policial entre o Bra-
sil e a Rússia. Informa-
dos das postagens, o
MPF e a Polícia Federal
obtiveram com pres-
tadoras de telecomu-
nicação brasileiras os
dados de IP do usuá-
rio e a confirmação do
número de telefone ce-

lular que ele utilizou
para se cadastrar na
vk.com. As publica-
ções foram feitas a par-
tir de um dispositivo
localizado em Itapece-
rica da Serra (SP).

O crime se enqua-
dra no artigo 20, § 2º,
da Lei nº 7.716/89, que
prevê pena de prisão
e multa a quem prati-
car, induzir ou incitar a
discriminação ou pre-
conceito de raça, cor,
etnia, religião ou pro-
cedência nacional, por
intermédio de meios
de comunicação social
ou publicação de qual-
quer natureza. Essa
não é a primeira con-
denação do réu por
condutas vinculadas à
extrema-direita. Ele já
foi obrigado a cum-
prir serviços comunitá-
rios após fazer parte
de um grupo neona-
zista que agrediu mo-
radores de rua em São
Paulo em 2011.
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Senado aprova projeto de lei enviado
pelo governo que proíbe o ingresso
ao ensino da Marinha de pessoas
com qualquer tipo de tatuagem na
cabeça, no rosto ou na garganta.

Roque de Sá/Agência Senado

Em seu parecer, que recomendou a aprovação do texto na íntegra, o senador Marcos do Val ponderou
que a proposta encontra respaldo em decisões anteriores da Justiça.

O Senado aprovou na
quinta-feira (16), em

votação simbólica, um
projeto de lei enviado
pelo governo federal que
proíbe o ingresso ao en-
sino da Marinha de pes-
soas com qualquer tipo
de tatuagem na cabeça,
no rosto ou na face ante-
rior do pescoço. Como
já passou pela Câmara
dos Deputados, a ma-
téria segue para sanção
presidencial.

Em 2016, o Supremo
Tribunal Federal (STF)
impediu a vedação de
tatuagens a candidatos
a cargo público, mas
abriu exceção para situ-
ações que violassem va-
lores constitucionais.

Como forma de con-
tornar a regra, a redação
do projeto aprovado pelo
Congresso incluiu ques-
tão de segurança como
justificativa da proibição.

As tatuagens proibi-
das pelo projeto, para
ingresso na Marinha, são
aquelas ”que façam alu-
são a ideologia terrorista
ou extremista contrária
às instituições democrá-
ticas, a violência, crimi-
nalidade, ideia ou ato li-
bidinoso, discriminação,
preconceito de raça,
credo, sexo ou origem,
ideia ou ato ofensivo
às suas liberdades”; ou
tatuagens na cabeça,

no rosto ou na parte da
frente do pescoço que
possam ”comprometer
a segurança do militar
ou das operações, con-
forme previsto em ato do
Ministro de Estado da
Defesa”, diz o trecho.

O relator do projeto
no Senado, Marcos do
Val (Podemos-ES), con-
sidera que a restrição
”não é atípica ou despro-
porcional”. Ele citou que
a vedação é aplicada nos
Estados Unidos e que
”lá, assim como em ou-
tros países, esse con-
texto não é considerado
ofensivo ao direito da li-
berdade de expressão”.

Atualmente, já é proi-
bido o acesso à Ma-
rinha de quem tenha
tatuagens com ”alusão
a ideologia terrorista ou
extremista contrária às
instituições democráti-

cas, a violência, a cri-
minalidade, a ideia ou
ato libidinoso, a discri-
minação ou preconceito
de raça, credo, sexo ou
origem ou, ainda, a ideia
ou ato ofensivo às Forças
Armadas”.

Não havia, entretanto,
vedação expressa a de-
terminadas partes do
corpo de qualquer tipo
de tatuagem.

Em seu parecer, que
recomendou a aprova-
ção do texto na íntegra,
o senador Marcos do
Val (Podemos-ES) pon-
derou que a proposta en-
contra respaldo em de-
cisões anteriores da Jus-
tiça, permitindo, em con-
cursos públicos, restri-
ções a candidatos com
determinados tipos de
tatuagem.

O projeto da Presidên-
cia da República tam-

bém inclui cursos no Sis-
tema de Ensino Naval
(SEN), ajustando a faixa
etária de ingresso em
corpos e quadros da Ma-
rinha, além de estabele-
cer restrições ao uso de
tatuagem.

O PL 5.010/2020
acrescenta ao SEN cur-
sos para praças, de gra-
duação, de qualificação
técnica especial e de
aperfeiçoamento avan-
çado; reduz de 36 para
35 anos o limite de idade
para ingresso no Corpo
de Saúde, no Corpo
de Engenheiros e no
quadro técnico do Corpo
Auxiliar da Marinha e
prevê que os cursos e
estágios a distância se-
rão equivalentes aos pre-
senciais. As informações
são do jornal O Globo e
da Agência Senado.
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Projeto que cria bula digital de
remédios com uso de QR Code é

aprovado na Câmara dos Deputados.
Michel Jesus/Câmara dos Deputados

De acordo com o substitutivo do deputado Isnaldo Bulhões Jr. para o projeto, a bula escrita continua
sendo exigida e não poderá ser dispensada.

A Câmara dos De-
putados aprovou

na última quinta-feira
(16) o Projeto de Lei
3846/21, que permite
aos laboratórios inse-
rirem QR Code nas
embalagens de medi-
camentos para acesso
a uma bula digital. A
matéria será enviada
ao Senado.

De acordo com o
substitutivo do depu-
tado Isnaldo Bulhões
Jr. (MDB-AL) para o
projeto, de autoria do
deputado André Fu-
fuca (PP-MA), a bula
escrita continua sendo
exigida e não poderá
ser dispensada, exceto
em casos a serem
definidos pela Anvisa
(Agência Nacional de
Vigilância Sanitária).

As bulas digitais de-
verão ser hospedadas
em links autorizados
pela agência, e o labo-
ratório poderá inserir
outras informações,
além do conteúdo
completo e atualizado,
idêntico ao da bula
impressa. O formato
deve facilitar a leitura e
a compreensão e deve
permitir a conversão do
texto em áudio e ou ví-
deo mediante o uso de
aplicativo adequado.

O Código QR – da
sigla do inglês “Quick
Response”, “resposta

rápida” em português
– é um tipo de código
de barras que pode
ser escaneado usando
a maioria dos telefo-
nes celulares equipa-
dos com câmera.
Controle dos
medicamentos
O substitutivo apro-

vado revoga regras
sobre controle de me-
dicamentos constan-
tes na Lei 11.903/09,
que previa um Sistema
Nacional de Controle
de Medicamentos por
meio de banco de da-
dos centralizado em
instituição do governo
federal para armazena-
mento e consulta das
movimentações dos
medicamentos.

Com a nova redação
dada à lei, o laborató-
rio deverá possuir sis-
tema que permita a ela-
boração de mapa de
distribuição demedica-

mentos, identificando
os quantitativos de co-
mercialização e distri-
buição para cada lote
e os destinatários das
remessas.

Esse mapa e as em-
balagens devem con-
ter, obrigatoriamente, o
número de lote do me-
dicamento; a data de
fabricação do lote; e
a data de validade do
lote.

Após a conclusão
da regulamentação, as
demais etapas do sis-
tema deverão ser im-
plantadas em até 12
meses, segundo cro-
nograma da Anvisa.

“A adoção da bula
digital, de que trata
o presente projeto,
trará diversos benefí-
cios. Primeiramente,
os textos virtuais, por
não terem a restrição
de espaço, poderão
ser elaborados com

melhor apresentação,
ilustrações quando se
fizerem necessárias, a
possibilidade de trans-
formar texto em áudio
para deficientes visuais
e analfabetos e até de
inserir links para outros
documentos explicati-
vos de termos e con-
ceitos que mereçam
maior esclarecimento.
Além disso, poderão
ser atualizados, de
acordo com as novas
evidências científicas
e práticas sobre os
medicamentos, instan-
taneamente e a custo
zero, o que se aplica
também a eventuais
imprecisões que se
venham a detectar nos
textos”, diz o depu-
tado André Fufuca na
justificativa do projeto.
As informações são da
Agência Câmara de
Notícias.
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Órgão do Ministério da Saúde sugere
tratar autista severo com eletrochoque.

Divulgação

Emnota, oMinistério da Saúde afirmou que o documento é preliminar.

U m documento elabo-
rado pela Comissão

Nacional de Incorporação
de Tecnologias no SUS (Co-
nitec), que é vinculada ao
Ministério da Saúde, sugere
o uso de eletrochoque para
tratamento de casos graves
de autismo. O próprio texto
do Protocolo Clínico e Dire-
trizes Terapêuticas (PCDT)
reconhece que não há reco-
mendação para o uso dessa
alternativa em nenhuma das
diretrizes clínicas interna-
cionais consultadas e que
as evidências de sucesso
são muito incipientes, mas
atribui a uma “equipe es-
pecializada” a opção pela
técnica. A brecha aberta
pelo órgão movimenta a
comunidade no Brasil, que
já reuniu mais de 9 mil
assinaturas emmenos de 48
horas contra a aprovação do
protocolo, atualmente em
consulta pública.

Conhecido hoje como
eletroconvulsoterapia
(ECT), o tratamento consiste
na estimulação cerebral
a partir de uma corrente
elétrica que resulta em uma
crise convulsiva com o obje-
tivo de causar alterações no
comportamento e atenuar
sintomas psiquiátricos. A
técnica foi desestimulada
no Brasil durante a reforma
psiquiátrica que culminou
na Lei Antimanicomial de
2001, mas é indicada hoje
para alguns casos como
depressão severa com alto
risco de suicídio, por exem-
plo, e catatonia.

“Mas não para autis-
tas. Isso revela, além de
tudo, uma completa falta
de conhecimento do que
as pessoas diagnosticadas
no Transtorno do Espectro
Autista (TEA) realmente
precisam”, ressalta a psi-
canalista e pesquisadora na
área da infância Ilana Katz.

Ela explica que o tratamento
do autismo segue uma li-
nha de cuidado construída
desde 2012 baseada em
uma rede psicossocial com
pluralidade de abordagens.

O documento elaborado
pela Conitec atualiza o pro-
tocolo recomendado para
TEA na rede pública. A
ECT e a estimulação mag-
nética transcraniana (EMT)
- outro tipo de eletrocho-
que - são citadas no capí-
tulo 7 como “outras opções
de tratamento” quando in-
tervenções farmacológicas
e comportamentais não sur-
tem efeito. O texto chega
a mencionar que casos gra-
ves de autismo, no qual
se percebe um comporta-
mento autoagressivo, po-
dem ser sinal de catatonia,
síndrome neuropsiquiátrica
que gera perda de movi-
mentos voluntários e pode
ser tratada com eletrocho-
ques com sucesso.

“Eles deram uma espé-
cie de ‘salto duplo carpado’
para tentar justificar essa
possibilidade que nunca de-
veria constar num docu-
mento oficial. Não discordo
que haja indicações preci-
sas e técnicas para a ECT
e EMT, mas autismo certa-
mente não é o caso”, diz
o psiquiatra da infância e
adolescência Ricardo lugon
Arantes. Ele ainda ressalta
que casos graves nem ca-
bem em protocolos.

Diretor do serviço de ele-
troconvulsoterapia do Hos-
pital das Clínicas de São
Paulo, que atende 30 pes-
soas por dia, o psiquiatra
José Gallucci Neto afirma
que a ECT não é indicada
para autismo no Brasil nem
em qualquer outro país.

“Não há estudos de qua-
lidade e em quantidade que
possam criar um consenso
a esse respeito. O que te-

mos são pesquisadores que
acreditam haver uma corre-
lação entre autismo severo,
com histórico de automutila-
ção, e catatonia, que émuito
responsiva ao ECT, mas não
temos conhecimento conso-
lidado que prove isso.”

Segundo Gallucci Neto,
o procedimento hoje é feito
de forma segura e propor-
ciona uma resposta signi-
ficativa tanto para pessoas
em depressão severa como
catatônicas. “O que se
observa na depressão é
que pessoas que estavam
profundamente deprimidas,
que tentaram suicídio por di-
versas vezes, voltam ao tra-
balho, à vida normal com
o tratamento.” No caso da
depressão, são recomenda-
das até 12 sessões.

Desde o dia 8, quando
a consulta pública sobre o
novo PCDT foi aberta, um
manifesto de repúdio reúne
460 entidades e mais de 9,2
mil assinaturas contra a re-
gulamentação da terapia no
Sistema Único de Saúde. O
texto afirma que oito das re-
ferências citadas pelo docu-
mento são específicas sobre
catatonia e há um único ar-
tigo relatando estudo de um
único caso de uma pessoa
diagnosticada com autismo,

depressão, catatonia e com-
portamento autolesivo.

Em nota, o Ministério
da Saúde ressaltou que a
proposta de atualização do
protocolo para tratamento
do comportamento agres-
sivo no TEA não recomenda
o uso de ECT e EMT, afir-
mou que o documento é
preliminar e que as contri-
buições da sociedade du-
rante o processo de con-
sulta pública serão conside-
radas para elaboração da
proposta final do texto. A
pasta esclareceu ainda que
o processo de avaliação
de tecnologias em saúde
compreende diversas eta-
pas, como a elaboração
de relatórios sobre aspectos
clínicos, epidemiológicos e
de diagnóstico; a busca por
evidências científicas; aná-
lises de risco; avaliações
econômicas e de impacto
orçamentário; avaliação das
tecnologias em outros paí-
ses, além da análise qualita-
tiva e quantitativa das contri-
buições encaminhadas por
meio da consulta pública
com vistas à deliberação fi-
nal. As informações são do
jornal O Estado de S. Paulo.
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Ministério Público do Trabalho notifica
presidente da Caixa sobre flexões de
funcionários em festa de fim de ano.

Reprodução

Ministério Público do Trabalho afirma que o presidente da Caixa pode responder por dano moral ao
mandar funcionário fazer flexão.

O procurador do
Ministério Pú-

blico do Trabalho
no Distrito Federal,
Paulo Neto, enviou
uma notificação ao
presidente da Caixa
Econômica Federal,
Pedro Guimarães,
sobre as imagens
de trabalhadores do
banco fazendo flexão
de braço sob o co-
mando do executivo.
Os vídeos circularam
na quarta-feira e fo-
ram gravados pelos
próprios funcionários
em evento de fim
de ano da Caixa em
Atibaia (SP).

No documento, o
procurador alerta que
esse tipo de ordem
pode se configurar
assédio moral. E re-
comenda que o exe-
cutivo não faça mais
isso, sob pena de res-
ponder a processo ju-
dicial.

“Recomenda ao
senhor Pedro Du-
arte Guimarães, que
na condição de pre-
sidente da Caixa
Econômica Fede-
ral, abstenha-se de
submeter os empre-
gados do banco a
flexões de braço e
outras situações de
constrangimento no

trabalho ou dele re-
corrente sob pena de
instauração de pro-
cedimento investiga-
tório e adoção deme-
didas administrativa
e judiciais cabíveis”,
afirmou o procurador.

Segundo a reco-
mendação, a Procu-
radoria recebeu de-
núncia relatando que
o presidente da Caixa
“imita o presidente
Jair Bolsonaro” ao
colocar funcionários
para pagarem fle-
xões. A denúncia in-
dicou que “gestores
denunciaram ainda
que foram obrigados
a fazer performan-
ces similares, numa
demonstração feita
para um militar que
deu palestra para os
participantes do en-
contro presencial”.
Segundo a Procu-

radoria, tal indica-
ção pode demonstrar
“reiteração da con-
duta”.

O procurador des-
taca ainda que o
Superior Tribunal de
Justiça (STJ) já reco-
nheceu como “abu-
siva e reprovável”, a
conduta do empre-
gador que mandar
o trabalhador fazer
flexão de braço.

“Constituem assé-
dio moral os atos e
comunicações que
traduzem um contí-
nuo e ostensivo cons-
trangimento à classe
trabalhadora, pas-
síveis de acarretar
danos de ordem fí-
sica, psíquica, mo-
ral e existencial ao
trabalhador”, citou o
procurador no ofício.

A Caixa e o presi-
dente do banco es-

tatal não se pronun-
ciaram. O exercício
de flexão de braço
é comum nos quar-
téis. Antes, era con-
siderado um tipo co-
mum de punição ao
militar. Hoje, quem
dá a voz de comando
também executa para
evitar que os subordi-
nados se sintam hu-
milhados.

O Sindicato dos
Bancários de São
Paulo, Osasco e re-
gião considera que
o episódio ocorrido
em Atibaia pode con-
figurar assédio moral
e estuda entrar com
ação judicial coletiva
contra a direção da
Caixa em razão do
mesmo. As informa-
ções são dos jornais
O Globo e O Estado
de S. Paulo.
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Mulheres confirmam acusações contra
o médico Renato Kalil ao depor à
polícia e ao Ministério Público.

Reprodução

A defesa do médico diz que “aguarda com tranquilidade a apuração,
que irá comprovar a improcedência das denúncias”.

O Ministério Público e a Po-
lícia Civil de São Paulo

já ouviram duas mulheres que
acusaram o ginecologista e
obstetra Renato Kalil de as-
sédio moral e de abuso se-
xual, depois de a influenciadora
Shantal Verdelho ter dito que
sofreu violência obstétrica no
parto comandado pelomédico.
Os depoimentos não devem re-
sultar em acusações diretas,
porque são relacionados a cri-
mes que ou prescreveram ou
não eram tipificados na época
em que teriam sido realizados.
Mas podem ajudar a delinear
um comportamento do obste-
tra, à medida que as investiga-
ções avancem. Uma nova de-
núncia de violência obstétrica
contra o médico foi feita à im-
prensa, pela psicanalista Isa-
dora Garavento.

A bancária Letícia Domin-
gues depôs na Delegacia da
Mulher de Jaguaré, na Zona
Oeste de São Pauo, e rea-
firmou ter sido violentada em
1991. A jornalista britânica Sa-
mantha Pearson foi ouvida pe-
las duas promotoras que ins-
tauraram um procedimento de
investigação criminal na Pro-
motoria de Enfrentamento à Vi-
olência de Gênero, Doméstica
e Familiar contra a Mulher so-
bre os comentários que ou-
viu sobre seu corpo e a hu-
milhação que disse ter sofrido
quanto examinada pelo mé-
dico.

Em nota, Kalil considerou a
denúncia de Letícia e de Mo-
nica Scaldaferri, que o acusou
de assédio sexual em 1993,
após um parto traumático, de
“histórias fantasiosas” e estra-
nhou os relatos terem vindo à
tona “30 anos depois”. Kalil já
havia negado violência obsté-
trica no parto de Shantal, afir-
mando que as denúncias são
baseadas em trechos do ví-
deo do parto, que teria sido
feito sem problemas, tirados do
contexto. Em relação às acu-
sações de Samantha e de Isa-
dora, a defesa do médico man-
tém o posicionamento de que
“aguarda com tranquilidade a

apuração, que irá comprovar
a improcedência das denún-
cias”.

Letícia depôs por aproxi-
madamente quatro horas na
quarta-feira. A bancária de 48
anos afirmou que se sentiu ali-
viada, “como se um grito há
muito tempo preso tivesse, fi-
nalmente, extravasado”.

“Mexeu muito comigo, foi
bem doloroso relembrar tudo.
A delegada, apesar de todo
o respeito, fez perguntas que
a gente nem imagina, como:
com qual mão ele segurava o
pênis? Como estava amarrado
o meu roupão? Teve uma hora
que comecei a chorar e pre-
cisei tomar um rivotril. Mas
quando cheguei em casa e co-
loquei a cabeça no travesseiro,
me senti aliviada”, relata.

O temor da bancária agora
é que os crimes de que acusa
Kalil fiquem impunes, por se-
rem considerados prescritos 12
anos após o ocorrido, segundo
o Código Penal: “Isso me dá
raiva, porque só eu fui penali-
zada até agora. Eu só quero
justiça e vou correr atrás disso
até o fim.”

De acordo com a advo-
gada criminalista Izabela Bor-
ges, apesar de os crimes de Le-
tícia terem em tese a validade,
devem ser relatados ao Minis-
tério Público, para que um es-
tudo detalhado confirme se não
é possível fazer algum tipo de
acusação na Justiça.

“É importante lembrar que
a análise minuciosa para a in-
tegral compreensão dos casos
apenas é possível a partir do
estudo detalhado dos relatos
das vítimas. É imprescindível
que busquem o Ministério Pú-
blico e seus advogados para
estudarem como proceder em
cada caso”, recomenda.

“Foi muito bom falar com
elas, me deixou mais tranquila
e com a sensação que fiz a
coisa certa”, disse Samantha,
correspondente no Brasil do
jornal The Wall Street Journal,
depois de depor no Ministério
Público de São Paulo.

Samantha disse que as pro-

motoras explicaram que existe
no Brasil o crime de violên-
cia psicológica contra mulhe-
res que se encaixaria em rela-
tos como o da jornalista. Mas
foi tipificado depois do episó-
dio narrado por Samantha.

“O que aconteceu comigo
foi em 2019, antes desta lei.
Me falaram como é importante
que qualquer mulher que so-
freu algo dessa natureza fale.
Sei que não é fácil, mas as-
sim nos sentimos menos so-
zinhas”, declarou Samantha.
“Me sinto melhor, sinto que tirei
uma coisa de mim que enter-
rei, e o apoio tem sido incrível.
Tanto de pessoas que me co-
nhecem, como de pessoas que
nunca conheci. Mulheres, mas
homens também.”

O depoimento da psicana-
lista Isadora Garaventa, de 37
anos, à revista Crescer, foi de
violência obstétrica que teria
ocorrido há seis anos. Isa-
dora disse que Kalil realizou um
parto normal com episiotomia,
teria dado o chamado “ponto
do marido” após a cirurgia e
chamado o ex-companheiro da
psicanalista para ver que, ape-
sar de ter dado à luz, ela estava
“virgem de novo”.

“Ele disse: ‘Olha aqui que
lindo, está virgem de novo. Tá
vendo, gostou assim? Está
bem pequenininho’”, acusou.

Isadora disse que no pré-
natal já se incomodava com

o comportamento do obste-
tra, que comentava assuntos
íntimos de outras pacientes
que ela conhecia, dizendo
quem estava com doença se-
xualmente transmissível, quem
queria fazer aborto e quem não
costumava pagar a conta. A
psicanalista diz que procurava
ignorar os comentários, pois o
ginecologista foi o responsável
por realizar sua fertilização
in vitro e ela não conseguiu
procurar outro médico para
acompanhá-la.

A escolha de um novo gine-
cologista só aconteceu cerca
de um ano emeio após o nasci-
mento da filha, depois de pas-
sar mal com o uso de implantes
hormonais indicados por Kalil,
segundo Isabela. Ela relatou
pensar ter seis implantes funci-
onando, mas ao passar mal e
realizar exames, descobriu que
eram mais de 10: “Era uma
dosagem bizarra. Eu estava
toda inchada, não conseguia
dormir, estava nervosa, só cho-
rava.”

Com mais de 35 anos de
carreira, o obstetra Renato Ka-
lil, de 60 anos, afirma já ter feito
mais de 10 mil partos. Ele é for-
mado em Medicina pela Facul-
dade de Ciências Médicas da
Santa Casa de Misericórdia de
São Paulo. As informações são
do jornal O Globo.
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Companhia aérea é condenada
por extravio de bagagem.

Reprodução

A 2ª Câmara Especializada Cível do TJ-PB (Tribunal de Justiça da Paraíba) manteve decisão proferida
pelo Juízo de Campina Grande.

A 2ª Câmara Espe-
cializada Cível do

TJ-PB (Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba) man-
teve decisão proferida
pelo Juízo de Campina
Grande e confirmou
condenação imposta
à VRG Linhas Aéreas
por danos morais e
materiais em caso de
extravio de bagagemde
uma passageira.

Ao analisar o caso,
o desembargador Luiz
Sílvio Ramalho Júnior
observou que, embora
não tenha negado o
extravio definitivo da
bagagem, a empresa
questionou a alegação
de danos materiais e
morais feita pela con-
sumidora.

Na visão do juiz, con-
tudo, a situação gerou
”transtorno de ordem
psíquica emoral” para a
passageira.

”O contratempo, a
preocupação e a perda
da tranquilidade geram
sofrimento e mal estar
e dispensam a demons-
tração dos danos, pois
estes são presumidos
em tais circunstâncias
como a deste caso”, ex-
plicou.

”Nesse contexto,
agiu com acerto o Juízo
ao fixar o valor da in-
denização por danos
materiais, tomando por
base os valores cons-
tantes nas notas fis-
cais dos itens relaci-
onados pela Apelada,
não havendo o que ser

reparado neste ponto,
devendo ser mantida a
indenização correspon-
dente à R$ 7.699,15”,
registrou o desembar-
gador.

Sobre o valor defi-
nido para a indenização
por danos morais, o
relator afirmou que a
quantia, fixada em R$
3 mil, exprime ”mode-
ração e razoabilidade,
considerando as condi-
ções financeiras e pes-
soais das partes, a ex-
tensão do dano, o grau
de culpabilidade, bem
como caráter ressar-
citório e pedagógico”.
Cabe recurso.
Atraso de voo
Em outra decisão re-

cente, a Segunda Câ-
mara Cível do Tribu-
nal de Justiça da Pa-
raíba majorou para R$
10 mil o valor da in-
denização, por danos
morais, em desfavor da
empresa Gol Linhas Aé-
reas S.A, pelo atraso de
voo por 24 horas decor-

rente de viagem inter-
nacional. A decisão foi
tomada em julgamento
da Apelação Cível, que
teve a relatoria do De-
sembargador Luiz Sílvio
Ramalho Júnior.

Na Primeira Instância
a indenização foi fixada
em R$ 6 mil. A parte au-
tora recorreu, alegando
que o dano moral deve
ser majorado em razão
dos prejuízos que so-
freu com o atraso do
voo internacional, so-
bretudo pela ausência
de assistência por parte
da empresa.

O relator do pro-
cesso lembrou que a
doutrina e a jurispru-
dência recomendam
que, para se estabele-
cer o quantum indeniza-
tório por abalos psíqui-
cos, deve o magistrado
levar em consideração
um conjunto de fatores,
como a condição social
da vítima, a gravidade
do dano, a natureza e a
repercussão da ofensa,

bem ainda proceder a
um exame do grau de
reprovabilidade da con-
duta do ofensor e de
eventual contribuição
do lesado ao evento
danoso.

”In casu, lastreado
nos referidos fatores
e considerando os in-
fortúnios suportados
pela demandante em
decorrência do consi-
derável atraso no em-
barque, por 24 hs, os
quais foram agravados
pela falta de assistência
da companhia aérea,
reputo que o valor ar-
bitrado pelo Juízo de
origem a título de danos
morais (R$ 6.000,00)
merece ser majorado
para R$ 10.000,00, le-
vando em conta, in-
clusive, o caráter pe-
dagógico da medida”,
pontuou o relator. Da
decisão cabe recurso.
As informações são da
Revista Consultor Jurí-
dico e da assessoria do
TJ-PB.

Porto Alegre . Sábado, 18 de Dezembro de 2021 OSUL | 36



Voos da Latam são cancelados após falha
em sistema no aeroporto de Guarulhos;

problema afetou mais de 2 mil passageiros.
Reprodução

Passageiros relataram ter ficado mais de cinco horas à espera, sem
informações sobre remarcação de voos e falta de informações claras
da companhia aérea.

O cancelamento de ao
menos 19 voos da La-

tam no Aeroporto Interna-
cional de São Paulo, em
Guarulhos, provocou filas
e aglomerações no embar-
que da companhia nesta
sexta-feira (17).

Passageiros relataram
ter ficado mais de cinco ho-
ras à espera, sem informa-
ções sobre remarcação de
voos e falta de informações
claras da companhia aérea.

Os problemas geraram
um efeito cascata e afeta-
ram voos no aeroporto de
Brasília, que estava bas-
tante movimentado nesta
sexta.

O biólogo e consul-
tor ambiental Eric tentava
embarcar para Natal, Rio
Grande do Norte, com a
família, em um voo previsto
para decolar às 8h45min.

Ele revelou que foi in-
formado do cancelamento
próximo ao horário do em-
barque e teve dificuldades
em conseguir informações
de funcionários da Latam
sobre quando conseguiria
viajar.

”Alegaram que era por
causa da chuva, mas a
gente contestou porque ti-
nham outros voos saindo.
Falaram que era defeito no
balizador, depois falaram
que era problema interno,
que a tripulação decidiu
não voar”, disse.

Em nota, a concessi-
onária que administra o
Aeroporto Internacional de
São Paulo informou que,
”devido às fortes chuvas
na madrugada desta sexta-
feira (17) na cidade, as ope-
rações de partidas e chega-
das foram impactadas tem-
porariamente” e que as ati-
vidades já estão normaliza-
das.

Em nota, a Latam afirma

que as operações foram im-
pactadas já na madrugada
em função da queda do sis-
tema de balizamento (ilumi-
nação) no aeroporto, após
alagamento da subestação
elétrica. O problema atingiu
ao menos 19 voos e 2.830
passageiros.

”Esta é uma situação
alheia à vontade da LATAM,
que está prestando a assis-
tência necessária aos pas-
sageiros e trabalha para re-
gularizar a sua operação.
A companhia ressalta ainda
que a segurança é um valor
imprescindível e que todas
as suas ações visam garan-
tir uma operação segura”,
diz o texto.

"Efeito cascata"
Os problemas com a

Latam, no Aeroporto In-
ternacional de São Paulo,
em Guarulhos, nesta sexta-
feira, geraram um ”efeito
cascata” no terminal de
Brasília. Durante a tarde,
passageiros que aguarda-
vam para embarcar, no Dis-
trito Federal, enfrentaram fi-
las e aglomerações. Se-
gundo a Latam, 29 voos
e 4.636 passageiros foram
prejudicados.

Uma das passageiras
que aguardavam no Aero-
porto Juscelino Kubitschek
disse que a situação es-
tava ”um caos”. Ela relatou
voos cancelados, perda de
bagagens e até ”aumento
repentino de tarifas” para
quem tentava um voo em
outras companhias aéreas.

A Inframerica, que admi-
nistra o aeroporto de Brasí-
lia, reconheceu o problema
no terminal. No entanto, de
acordo com a concessioná-
ria, a situação deve ser so-
lucionada pela companhia
aérea.

Itapemirim

Em outro caso, após
terem os voos suspensos,
passageiros da Itapemi-
rim Transportes Aéreos,
também chamada de ITA,
protestaram no saguão do
Aeroporto Internacional de
Guarulhos, e tentaram im-
pedir passageiros de outras
companhias de embarcar
na noite desta sexta-feira
(17).

Em vídeos que estão
circulando nas redes soci-
ais, é possível ver dezenas
de pessoas bloqueando a
passagem das demais, ge-
rando tumulto e aglomera-
ções. Passageiros da Itape-
mirim gritam ”não vão em-
barcar” para os de outras
companhias aéreas.

A Itapemirim Transpor-
tes Aéreos anunciou nesta
sexta que suspendeu ”tem-
porariamente” todas as
operações em pleno fim de
ano. Desta forma, todos os
voos foram cancelados. De
acordo com a companhia
aérea, a situação está li-
gada a uma ”reestruturação
interna”.

A Anac (Agência Nacio-
nal de Aviação Civil) infor-
mou na noite desta sexta-
feira (17) que a Itapemi-

rim deve prestar imedia-
tamente atendimento inte-
gral a todos os passa-
geiros e comunicar indivi-
dualmente sobre cancela-
mento de voos e reacomo-
dações. Além disso, a em-
presa deve garantir o reem-
bolso das passagens aé-
reas comercializadas.

Segundo a empresa, 8
voos deixaram de aconte-
cer com o anúncio da sus-
pensão de operação. A em-
presa tinha 513 voos pro-
gramados entre esta sexta-
feira e 31 de dezembro, se-
gundo pesquisa no site da
Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac).

Em nota, a assessoria
de imprensa da GRU Air-
port, responsável pelo ae-
roporto, informou ”que não
há registro de confusão no
saguão do Aeroporto Inter-
nacional de Guarulhos. No
entanto, passageiros que
não conseguiram embar-
car nos voos da Itapemirim
continuam no local. A con-
cessionária não soube pre-
cisar quantos”. As informa-
ções são do portal de notí-
cias G1.

OSUL | 37 Porto Alegre . Sábado, 18 de Dezembro de 2021



Cúpula do Mercosul termina
sem declaração presidencial
por divergências com Uruguai.

Marcos Oliveira/Agência Senado

As crises dentro do Mercosul são constantes, mas no último ano transbordaram os limites que a diplo-
macia conseguia conter.

A Cúpula do Mercosul
foi encerrada nesta

sexta-feira (17) em Brasí-
lia sem uma declaração
presidencial final, em
meio a mais uma crise
entre os membros frente
a divergências sobre
negociações comerciais
fora do bloco e a deci-
são de reduzir a Tarifa
Externa Comum (TEC),
aplicada a produtos de
países de fora.

Ao final de dois dias
de reuniões em Brasília,
apesar dos avanços em
um dos temas até agora
mais difíceis, que é a
redução da TEC, o go-
verno uruguaio decidiu
que só assinaria a de-
claração, onde constaria
a possibilidade de redu-
ção da TEC, se os de-
mais países concordas-
sem em aludir, no texto,
à permissão para que o
Uruguai iniciasse nego-
ciações de acordos co-
merciais independentes,
sem os demais membros
do bloco.

As regras atuais do
Mercosul vetam esse
tipo de negociações, e
Argentina e Paraguai são
contrários. Já o Brasil,
de acordo com o embai-
xador Pedro Miguel da
Costa e Silva, secretário
de Negociações Bila-
terais e Regionais nas
Américas, concorda com
a flexibilização – como as
velocidades diferentes
para negociações extra
bloco – e aceita discutir,

mas não com a imposi-
ção uruguaia.

O Uruguai começou
conversas com a China
e pretende abrir outras, e
já declarou que vai fazê-
lo independentemente
do bloco, apesar de as
regras do Mercosul im-
pedirem o país de fazer.

Ao mesmo tempo, o
país não é contrário à
redução da TEC. Nesse
ponto, a divergência es-
perada era entre o Brasil,
que propôs a mudança,
e a Argentina, que resis-
tia. Os dois governos, no
entanto, chegaram a um
acordo de redução de
10% para a vasta maioria
dos produtos, o que tam-
bém foi aceito por Para-
guai e Uruguai.

”O tema da TEC não
gera problema, há con-
senso sobre isso. O
problema é eles (Uru-
guai) quererem vincular
as duas coisas, TEC e a
flexibilidade plena, deles
poderem negociar unila-

teralmente”, disse o em-
baixador.

Pedro Miguel afirmou
que a posição do Uru-
guai agora é de blo-
queio. ”Buscou-se um
consenso até o final, mas
essa vinculação não vai
ser aceita. É um des-
gaste desnecessário”,
disse.

Sem conseguir o que
queria, o governo uru-
guaio se recusou a assi-
nar uma declaração dos
quatro presidentes do
Mercosul. Ao final do
encontro foi divulgada
apenas uma nota à im-
prensa assinada pelos
governos da Argentina,
Brasil e Uruguai.

As crises dentro do
Mercosul são constan-
tes, mas no último ano
transbordaram os limites
que a diplomacia con-
seguia conter, especial-
mente entre Argentina e
Uruguai, de espectro ide-
ológico divergente. A
situação vem piorando

desde março, quando,
no encontro que seria
para celebrar os 30 anos
da criação do bloco, os
presidentes Alberto Fer-
nández, da Argentina, e
Luis Lacalle Pou, do Uru-
guai, bateram boca em
seus discursos.

Fernández anunciou
que voltara atrás na con-
cordância com a altera-
ção linear na TEC – mas
terminou por concordar
agora – e Lacalle Pou,
irritado, reclamou que o
bloco era umpeso para o
Uruguai e anunciou sua
intenção de partir para
negociações indepen-
dentes.

Divergências entre as
posições brasileira e ar-
gentina são históricas,
mas, ao longo deste ano,
conseguiu-se chegar a
acordos. As informações
são da agência de notí-
cias Reuters.

Porto Alegre . Sábado, 18 de Dezembro de 2021 OSUL | 38



União Europeia ameaça Rússia
com “graves consequências” em

caso de agressão militar à Ucrânia.
Reprodução/Twitter

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, alertou que “não com-
prometeremos o direito da Ucrânia de escolher seu próprio caminho”.

U ma ”agressão militar”
contra a Ucrânia teria

”graves consequências e
um custo elevado” para a
Rússia, alertaram na quinta-
feira (16) os 27 chefes de
Estado e governo da UE
(União Europeia), em uma
declaração conjunta, du-
rante uma cúpula em Bru-
xelas.

”O Conselho Europeu
reitera seu total apoio à so-
berania e à integridade ter-
ritorial da Ucrânia. Qual-
quer nova agressão contra
a Ucrânia terá graves con-
sequências e um custo ele-
vado em resposta”, afirma-
ram os dirigentes.

As conclusões foram
adotadas por unanimidade
após várias horas de dis-
cussões a portas fechadas
sobre possíveis sanções
econômicas europeias.

Mais cedo, o secretário-
geral da Otan, Jens Stol-
tenberg, alertou que ”não
comprometeremos o direito
da Ucrânia de escolher seu
próprio caminho”.

”Não vamos comprome-
ter o direito da Otan de
proteger e defender todos
os aliados”, acrescentou,
após se reunir com o presi-
dente ucraniano, Volodimir
Zelenski, em Bruxelas.

Zelenski declarou que
”desde 2014, desde o início
da guerra, a Rússia empur-
rou a Ucrânia para a Otan
e hoje está aplainando o di-
fícil caminho de sua ade-
são”.

Os países ocidentais
acusam a Rússia de pre-
parar uma nova invasão
da Ucrânia e colocar um
contingente considerável
na fronteira.

A Rússia exige que

a Otan renuncie ”formal-
mente” à sua decisão de
2008 de abrir a porta à
adesão da Ucrânia e da
Geórgia, ao que o Kremlin
se opõe categoricamente.

”É preciso evitar entrar
no jogo dos russos”, disse
à AFP o representante de
um país europeu. ”Frente
à pressão militar exercida
pela Rússia, deve-se evitar
os erros: aceitar as con-
dições propostas seria um
ato de fragilidade, mas é
preciso também evitar a es-
calada”, acrescentou.

Na quarta-feira, a Rús-
sia entregou uma lista de
exigências à subsecretária
americana para a Europa,
Karen Donfried, que viajou
para Moscou.

Donfried chegou na
quinta-feia a Bruxelas para
apresentar estas propostas
à Otan em uma reunião
com os embaixadores dos
Estados-membros, infor-
maram fontes diplomáticas.

Em 2008, prometeu-se
uma adesão da Ucrânia e
da Geórgia na cúpula da
Otan em Bucareste, apesar
das advertências da França
e da Alemanha. Mas a en-
trada de um novo membro
deve ser aprovada por una-
nimidade, reforçou Stolten-
berg.

O presidente russo, Vla-
dimir Putin, quer um diá-
logo direto com os Esta-
dos Unidos sobre a queda
de braço com a Ucrânia e
busca garantias de segu-
rança como uma condição
para reduzir as tensões.

Tanto os Estados Uni-
dos quanto a União Euro-
peia têm advertido que em
caso de uma invasão, vão
impor sanções contunden-

tes à Rússia.
”O agressor é a Rússia”,

afirmou Stoltenberg. ”Foi
a Rússia que usou a força
militar contra a Ucrânia,
anexou ilegalmente parte
da Ucrânia, a Crimeia, em
2014, e continua desesta-
bilizando o leste do país”,
destacou.

Reunidos em uma cú-
pula em Bruxelas na quinta-
feira, dirigentes dos países
da União Europeia - dos
quais 21 são membros da
Otan - lançaram uma du-
pla mensagem a Putin: ad-
vertiram que uma nova in-
tervenção na Ucrânia teria
”consequências muito gra-
ves” e pediram diálogo en-
tre as partes.

”Deixar o adversário na
incerteza é o melhor meio
de usar a arma das san-
ções”, disse um diplomata
europeu.

”Pediram-nos para pre-
parar opções. Estamos
dispostos. Em caso de
uma nova agressão mili-
tar, o custo a pagar pela
Rússia será muito alto e
haverá consequências gra-
ves”, havia dito na quarta-

feira a presidente da Comis-
são Europeia, Ursula von
der Leyen.

O gasoduto Nord
Stream 2, entre Rússia e
Alemanha, recentemente
concluído, mas ainda não
em serviço, ”é uma parte do
quebra-cabeças”, disse o
chefe de governo polonês,
Mateusz Morawiecki.

O novo chanceler ale-
mão, Olaf Scholz, não se
pronunciou ainda aberta-
mente se usará ou não
o gasoduto como instru-
mento de pressão.

”A Rússia não quer re-
tornar ao formato do acordo
da Normandia e quer nego-
ciar diretamente com os Es-
tados Unidos”, admitiu um
diplomata europeu.

Esta configuração diplo-
mática foi alcançada du-
rante uma cúpula em Minsk
em 2015 e aceita por Putin,
com a França e a Alemanha
como mediadoras das ne-
gociações entre os dois be-
ligerantes. As informações
são da agência de notícias
AFP.
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Italiano se passa por médico e faz mais de
400 exames ginecológicos pela internet.

Reprodução

Homem persuadiu as vítimas a se submeterem a um exame ginecológico on-line.

N esta sexta-feira
(17), a polícia

italiana fez uma
busca na casa de
um suspeito de ser
predador sexual em
série que se passou
por ginecologista
para persuadir cen-
tenas demulheres a
fazerem exames va-
ginais por meio de
um link da internet.
As imagens obtidas
eram armazenadas
num acervo.
A polícia na ci-

dade de Bari, no
sul do país europeu,
apreendeu vários
smartphones e car-
tões de memória
do homem de 40
anos, não identifi-
cado, após gram-
pear suas ligações
em decorrência de
reclamações de vá-
rias vítimas. O ho-
mem teria telefo-
nado para mulheres
que haviam feito
exames em clínicas
de todo o país, para
dizer que foram di-
agnosticadas com
”várias infecções
vaginais”, disse a
polícia em um co-
municado.

”Ele então as per-
suadiu a se subme-
terem a um exame
ginecológico on-
line”, disse o jornal
”La Repubblica”,
acrescentando que
”mais de 400 mu-
lheres em toda a Itá-
lia” foram visadas,
de Lazio a Lombar-
dia e Calábria.
”Ele se apresen-

tou como médico.
Ele sabia minha
data e local de nas-
cimento e me per-
guntou se eu tinha
feito um check-up
ginecológico nos úl-
timos meses”, disse
uma vítima ao jor-
nal.
”Ele fez pergun-

tas cada vez mais
pessoais ... depois
pediu uma video-

chamada via Zoom
ou Hangout (...) me
pediu para mos-
trar minhas partes
íntimas para con-
firmar o diagnós-
tico”, completou a
mulher, conhecida
apenas como ”Lu-
cia”.
Agressão sexual

Na mesma ci-
dade de Bari, um
médico foi preso
este mês depois
de ser flagrado se-
minu em um quarto
de hotel com uma
”paciente” (na ver-
dade, uma atriz)
se oferecendo para
curar sua doença
fazendo sexo com
ela.
Giovanni Miniello,

de 60 anos, que
chamava seu pênis

de ”Flauta Mágica”,
foi preso sob sus-
peita de agressão
sexual contra duas
mulheres.
O ginecologista

foi alvo de uma
armação de um
programa de TV
depois que um
das suas pacien-
tes contou aos pro-
dutores como ele
se ofereceu para
“descontaminá-la”
do papilomavírus
humano (HPV) –
apesar de seu teste
negativo para a in-
fecção. Flagrado
na cama, o mé-
dico disse que fazia
aquilo pelos seus
estudos. As infor-
mações são do jor-
nal Extra.
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Concurso Miss Mundo 2021 é
adiado após surto de Covid-19; 23
competidoras foram infectadas.

Reprodução/Instagram

Caroline Teixeira é a representante brasileira no Miss Mundo 2021.

O concurso Miss
Mundo 2021 foi

adiado após um surto
de Covid-19. No total,
15 funcionários da or-
ganização do evento
ficaram doentes, bem
como 23 das 97 can-
didatas ao título. A
competição seria rea-
lizada em Porto Rico.
Conforme comunicado
divulgado pela produ-
ção, uma nova edição
deve ocorrer em 90
dias.

”O próximo passo,
de acordo com os mé-
dicos especialistas, é
a quarentena imediata,
enquanto aguardamos
a evolução de pacien-
tes emobservação e os
resultados de mais tes-
tes”, informou a nota,
acrescentando que
funcionários e compe-
tidoras retornarão para
seus países de origem
apenas após a libera-
ção das autoridades de
saúde locais.

Em uma entrevista
coletiva do Departa-
mento de Saúde de
Porto Rico, a epidemio-
logista Melissa Marzán
confirmou o total de 38
casos positivos e disse
que a decisão de adiar
o concurso partiu dos
organizadores.

A representante bra-
sileira na disputa é Ca-
roline Teixeira, que não

testou positivo e deve
retornar para o Brasil
no sábado. No Ins-
tagram, ela comentou
a mudança de planos
por conta da pande-
mia.

”Como muitos já
sabem, o concurso foi
adiado. Muito obri-
gada por todas as
mensagens de cari-
nho. Adversidades
acontecem e temos
que ser fortes para
superar e aceitar tudo
com sabedoria. Estou
resolvendo e organi-
zando tudo para voltar
para o Brasil”, disse a
miss.

Marina Fontes, di-
retora do Miss Brasil
Mundo, também se
manifestou sobre o
caso na mesma rede
social e ressaltou que
ficou aliviada com a de-
cisão de realizar a dis-

puta posteriormente.
”Quem esteve no

nosso concurso, que
aconteceu em agosto,
antes de as candida-
tas estarem vacina-
das, viu o quanto foi
rígido o protocolo de
segurança. Todos com
máscara N95 o tempo
todo, exceto nos mo-
mentos de alimenta-
ção, que aconteceram
em lugar reservado e
exclusivo dentro do
hotel e com distanci-
amento social e pro-
cedimento de higiene
para se servir. Fui
muito criticada pois
muitos acharam ’exa-
gero’. Mas para nós,
nada émais importante
do que a vida de todas
as pessoas envolvidas.
A verdade é que todos
os eventos após a va-
cinação ficaram mais
frouxos em relação

a segurança, uso de
máscara e distancia-
mento social. Quando
se faz isso, mesmo
com cuidados, existe
um risco. É uma roleta
russa. Sei o quanto
todos querem voltar
’ao normal’, principal-
mente os jovens. Mas
precisamos lidar com a
realidade”, destacou.

A edição de 2021 se-
ria a 70ª do evento e
teria apresentação do
cantor inglês Peter An-
dre, da modelo porto-
riquenha Stephanie Del
Valle e do cantor e ator
mexicano Fernando Al-
lende. O concurso do
ano passado foi cance-
lado devido à pande-
mia, o que significa que
a vencedora de 2019,
a jamaicana Toni-Ann
Singh, continua sendo
a detentora da coroa.
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Ex-dirigente do McDonald's, demitido por
sexo com subordinada, devolverá 105

milhões de dólares para encerrar processo.
Divulgação

O processo permite que o McDonald’s feche um capítulo doloroso e
evite que os procedimentos legais se arrastem, disse o presidente da
empresa Rick Hernandez.

S teve Easterbrook, o
ex-CEO da McDo-

nald’s que foi demitido
pormanter relações sexu-
ais com uma funcionária,
concordou em devolver
US$ 105 milhões em
dinheiro e ações para
encerrar um processo
judicial da rede de fast-
food.

O valor representa a
indenização que Easter-
brook teria perdido se ti-
vesse falado sobre suas
ações e sido demitido por
justa causa, disse a em-
presa com sede em Chi-
cago. Ele também se
desculpou pelo compor-
tamento que levou à sua
demissão em 2019.

“Durante minha ges-
tão como CEO, às vezes
falhei em defender os
valores do McDonald’s
e cumprir algumas de
minhas responsabilida-
des como líder da em-
presa”, disse ele em um
comunicado distribuído
pela empresa na quinta-
feira. “Peço desculpas
aos meus ex-colegas de
trabalho, ao conselho e
aos franqueados e forne-
cedores da empresa por
isso.”

O processo permite
que o McDonald’s feche
um capítulo doloroso e
evite que os procedimen-
tos legais se arrastem,
disse o presidente da
empresa Rick Hernandez
a funcionários e franque-
ados em um memorando
visto pela agência Bloom-
berg.

O conselho inicial-
mente tomou conheci-

mento da situação por-
que um trabalhador “teve
a coragem de falar aber-
tamente”, disse ele.

“Mesmo à medida que
avançamos, há lições
que não podem ser es-
quecidas, incluindo a
importância de continuar
a fomentar uma cultura
em que a expectativa é
que as pessoas reajam
em resposta a irregulari-
dades”, disse Hernandez.

Alguns acionistas criti-
caram Hernandez e ou-
tros membros do con-
selho por pagar a inde-
nização de Easterbrook,
entrando com um pro-
cesso para recuperá-la
depois de concluir que fo-
ram induzidos ao erro so-
bre a extensão do mau
comportamento de Eas-
terbrook.

Logo depois da demis-
são, um informante anô-
nimo fez uma nova alega-
ção: Eastbrook teve um
relacionamento sexual
com outra funcionária
do McDonald’s enquanto
dirigia a empresa. A
informação levou a uma
nova investigação interna
sobre conduta do ex-
CEO.

Ao mesmo tempo em
que deixou um legado
manchado no McDo-
nald’s durante seu man-
dato de 4 anos e meio,
Easterbrook impulsionou
as mudanças tecnoló-
gicas, pedidos móveis
e serviços de entrega
que ajudaram a empresa
a resistir à pandemia
quando as lojas foram
forçadas a suspendero

funcionamento das lojas.
Sob a gestão do atual

CEO, Chris Kempczinski,
o McDonald’s fez mu-
danças para melhorar
sua cultura corporativa,
incluindo vincular o pa-
gamento dos executivos
à diversidade e imple-
mentar treinamento anti-
assédio em suas lojas.

Emmeio a seu esforço
para restaurar a imagem
da empresa, Kempczinski
gerou um novo alvoroço
este ano com a divulga-
ção de uma mensagem
de texto privada na qual
ele parecia lançar a culpa
sobre os pais de duas cri-
anças mortas em tiroteios
na área de Chicago. Ele
se desculpou.

Na quinta-feira, o Mc-
Donald’s disse que com-
prou os 13 restaurantes
de propriedade do ex-
jogador da Liga Prin-
cipal de Beisebol Herb
Washington por US$ 33,5
milhões em troca de seu
acordo para encerrar um
processo alegando pre-
conceito racial.

Washington alegou
que a empresa o enca-
minhou propositalmente
para lojas em bairros
pobres, predominante-
mente negros, sabendo
que seriam menos lucra-
tivos do que aqueles em
comunidades mais ricas.

O McDonald’s disse
que o preço de compra
das lojas de Washington
”não é mais do que con-
sideramos umpreço justo
pelo valor dos restauran-
tes”, e o tribunal não con-
cluiu que a empresa vio-
lou nenhuma lei.

“A discriminação não
tem lugar no McDo-
nald’s”, disse a empresa
por e-mail. “Embora es-
tivéssemos confiantes na
força de nosso caso, esta
resolução se alinha aos
valores do McDonald’s
e nos permite continuar
a focar em nossos com-
promissos com as comu-
nidades que servimos.”
As informações são da
agência Bloomberg.
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Medida proposta ao Supremo pelo
Ministério Público gaúcho impede
possível soltura dos condenados
pelo incêndio na boate Kiss.

Divulgação/TJ-RS

Bonilha, Spohr, Hoffmann e Santos já começaram a cumprir sentença.

E m mais um desdobra-
mento do processo sobre

o incêndio na boate Kiss,
o presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), Luiz
Fux, concordou com a medida
proposta pelo Ministério Pú-
blico gaúcho para impedir que
os condenados recebessem
novo habeas corpus. Com
isso, eles continuam presos
e à espera da definição dos
locais onde cumprirão pena.

Em sua manifestação, na
noite de quinta-feira (16), o
magistrado sublinhou ter de-
ferido a solicitação da Promo-
toria para sustar, preventiva-
mente, eventual concessão de
soltura aos quatro culpados.

Isso ocorreu no mesmo dia
em que dois desembargado-
res da 1ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul (TJ-RS), em
Porto Alegre, já haviam votado
a favor do direito dos condena-
dos em aguardar em liberdade
o julgamento de recursos con-
tra a o resultado do júri, encer-
rado no dia 10.

Faltava apenas a manifes-
tação do terceiro integrante do
colegiado sobre o mérito da
questão, o que estava previsto
para esta sexta-feira (17).

Responsável pelo protoco-
lamento do pedido ao STF,
o procurador-geral de Justiça
do Estado, Marcelo Dornelles,
reiterou que o MP mantém,
desde o início, “uma conduta
firme sobre a necessidade de
prisão e condenação dos res-
ponsáveis pelas 242 mortes
ocorridas na boate Kiss”. Ele
acrescentou:

“Com essa decisão do Su-
premo Tribunal Federal, fica
sedimentada a tese de que
pode haver a prisão imediata
já no Tribunal do Júri quando
a pena for superior a 15 anos”.
Declarou, ainda, que, além da
questão jurídica, “há na manu-
tenção dessas prisões um sig-

nificado importante de Justiça
para as famílias das vítimas e
sobreviventes”.
Pena começa a
ser cumprida
Na quarta-feira (15), me-

nos de 24 horas após uma pri-
meira decisão do presidente
do STF contra o habeas cor-
pus que mantinha em liber-
dade os quatro réus pelo in-
cêndio na boate Kiss mesmo
após condenação por tribunal
do júri, todos eles já haviam
se apresentado para iniciar o
cumprimento de suas senten-
ças. Eles permanecem em lo-
cais de detenção de três cida-
des.

O primeiro foi o cantor
Marcelo Jesus dos Santos,
vocalista da banda Gurizada
Fandangueira (que se apre-
sentava naa casa noturna de
Santa Maria na madrugada da
tragédia). Ele se apresen-
tou na noite de terça (14) em
uma Delegacia de São Vicente
do Sul (Região Central do Es-
tado). Depois foi a vez do
empresário Elissandro ”Kiko”
Spohr, sócio da boate e que
procurou a Polícia Civil em
Porto Alegre.

Já na manhã de quarta-
feira, o produtor e assistente
de palco do grupomusical, Lu-
ciano Bonilha Leão, entregou-
se também em São Vicente do
Sul. O outro proprietário da
Kiss, Mauro Hoffmann, dirigiu-
se ao Presídio Regional de Ti-
jucas (SC). Os locais onde os
réus ficarão presos em defini-
tivo serão definidos pela Jus-
tiça.

Sentenças de 18
a 22 anos

No mais longo julgamento
na história do Rio Grande do
Sul (dez dias ininterruptos), to-
dos os quatro réus foram con-
siderados culpados por homi-
cídio simples com dolo even-
tual, ou seja, quando o autor

do crime assume o risco de
causar a morte de terceiros,
mesmo que essa não seja a
sua intenção. Confira as sen-
tenças:

– Elissandro ”Kiko” Spohr
(sócio da boate): 22 anos e
seis meses de prisão;

– Mauro Hoffmann (sócio
da boate): 19 anos e seis me-
ses de prisão;

– Marcelo de Jesus dos
Santos (vocalista da banda):
18 anos de prisão;

– Luciano Bonilha Leão
(auxiliar de palco do grupo):
18 anos de prisão.

Vai e vem
jurídico

Na sexta-feira passada
(10), antes da definição da
sentença pela morte de 242
pessoas na tragédia, a defesa
de Elissandro Spohr – um dos
sócios da casa noturna de
Santa Maria – havia recorreu
ao Tribunal de Justiça gaúcho
(TJ-RS) contra a decisão do
júri, anunciada na sexta-feira
passada (10). A apelação foi
aceita, de forma extensiva aos
outros três réus.

As penas de 18 a 22,5
anos de prisão em regime ini-
cialmente fechado chegaram

a ser ter o seu cumprimento
imediato decretado pelo juiz
Orlando Faccini Neto durante
a leitura da sentença no Fó-
rum Central de Porto Alegre.
Mas ele foi informado que o
desembargador Manuel José
Martinez Lucas havia conce-
dido aos condenados o direito
de recorrer em liberdade.

Na tarde de terça-feira (14),
o presidente do STF, Luiz Fux,
aceitou um recurso do Minis-
tério Público do Rio Grande
do Sul (MP-RS) para que fosse
suspensa a liminar que deixou
soltos os quatro condenados.
A decisão tem sido alvo de
críticas e questionamentos, in-
clusive por parte de advoga-
dos.

O magistrado citou juris-
prudência sobre o tema na
Corte, sublinhando que ”a
Constituição Federal brasileira
assegura a soberania das de-
cisões de jurados em em tribu-
nais. E que por esse motivo
é necessário manter o que foi
decidido, com a imediata exe-
cução de sentença. (Marcello
Campos)

OSUL | 43 Porto Alegre . Sábado, 18 de Dezembro de 2021



Corpo de Bombeiros Militar do RS
forma 119 sargentos e 25 tenentes.

Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Cerimônia de formatura foi realizada no Ginásio Gigantinho, em Porto
Alegre.

O Corpo de Bombeiros
Militar do Rio Grande

do Sul (CBMRS) realizou,
nesta sexta-feira (17), a
solenidade de formatura
do Curso Básico de Admi-
nistração Bombeiro Militar
(CBA), e do Curso Téc-
nico em Segurança Pública
(CTSP). As formações ha-
bilitaram 119 militares para
2º sargento e 25 para 1º
tenente. A cerimônia ocor-
reu no ginásio Gigantinho,
em Porto Alegre, com a
presença do governador
Eduardo Leite e do vice-
governador e secretário da
Segurança Pública, Ranolfo
Vieira Júnior.

O governador Eduardo
Leite parabenizou e agra-
deceu aos formandos pelo
compromisso com a mis-
são de salvar e proteger
a sociedade gaúcha, lem-
brando do heroísmo do sar-
gento Lúcio Ubirajara de
Freitas Munhós e do te-
nente Deroci Almeida, bom-
beiros que perderam a vida
no exercício dessa missão
durante o incêndio do pré-
dio da Secretaria de Se-
gurança Pública, em julho
deste ano. “Lembramos
a memória deles e desta-
camos a importância desta
atividade, mas não nos re-
signamos com a caracterís-
tica inerente à função, que
é a de ter a própria vida
em risco. Agimos para di-
minuir os riscos e, na me-
dida em que o Estado re-
toma a sua capacidade, es-
tamos investindo na prote-
ção daqueles que fazem a
nossa segurança. Os me-
lhores instrumentos, viatu-
ras e equipamentos para
que possam ter mais cer-
teza do seu retorno para
casa ao fim do dia de traba-

lho, essa é a nossa missão
como governo”, afirmou.

Com 991 horas-aula, o
Curso Superior de Tecnolo-
gia em Gerenciamento de
Emergências e Defesa Ci-
vil (CBA) abordou discipli-
nas como Sistema de Co-
mando de Incidentes, Ad-
ministração patrimonial e fi-
nanceira, Comunicação or-
ganizacional, Busca, sal-
vamento e resgate, Tática
de controle de incêndio e
Análise de Risco. Foram
três módulos, com aulas
em ambiente virtual (EaD)
e presencial que, ao fim,
habilitaram os 25 sargentos
do CBMRS a desempenha-
rem as funções de 1º te-
nente bombeiro militar.

O Curso Superior de
Tecnologia em Coordena-
ção de Atividades de Bom-
beiro Militar teve 462 horas-
aula em cinco módulos,
sendo um deles presen-
cial e quatro à distância,
qualificando 3º sargentos
e soldados a desempe-
nhar as funções de 2º sar-
gento bombeiro militar. Fo-
ram ministradas disciplinas
nos módulos de Comuni-
cação, Informação e Tec-
nologia no CBMRS, Funda-
mentos Jurídicos na Ges-
tão Pública, Cultura, Cotidi-
ano e Prática reflexiva, Pro-
cedimentos Administrativos
do CBMRS e Funções Téc-
nicas e Procedimentais no
CBMRS.

Para concorrer às 120
vagas, sendo 60 pelo cri-
tério de antiguidade, e
60 por mérito, através da
aplicação de uma prova,
1.072 militares se inscreve-
ram. Para o certame de 1°
tenente, a quantidade era
de 24 vagas, sendo 12 pelo
critério de antiguidade, e

12 por mérito. Para essas
vagas, 78 candidatos se
propuseram a participar da
seleção.

Em sua fala, o vice-
governador e secretário
da Segurança Pública re-
afirmou o compromisso
do governo com a área
da segurança e detalhou
alguns dos investimentos
que estão sendo promovi-
dos. “Segurança Pública
é uma área de extrema
importância para o nosso
governo, e isso fica claro
nas ações que estamos
empreendendo, entre as
quais, o programa Avan-
çar na Segurança que,
somente para o Corpo de
Bombeiros Militar, destinou
R$ 38,6 milhões. Com
esses recursos, estamos
adquirindo nos próximos
dias duas autoescadas
mecânicas, 28 caminhões
autobomba tanque, além
de um valor expressivo para
equipamentos de proteção
individual (EPIs) para uso
no dia a dia da função”,
disse Ranolfo.

O comandante do
CBMRS, coronel Luiz Car-
los Neves Soares Júnior,
parabenizou os forman-

dos pela promoção. “Ao
assumirem os novos pos-
tos, terão também novas
responsabilidades, seja no
comando de pelotões ou
como chefes de guarnições
nas mais variadas regiões
do Estado. Juntamente
com os cursos e a for-
mação, os investimentos
que estão sendo feitos
pelo governo do Estado
vão qualificar ainda mais o
trabalho do Corpo de Bom-
beiros Militar”, projetou.

A Academia de Bom-
beiro Militar (ABM) do
CBMRS realizou em 1° de
agosto o exame intelec-
tual do processo seletivo
interno para o CBA e CTSP.
O anúncio da autorização
para abertura das seleções
foi feito em maio, pelo
vice-governador Ranolfo,
quando foram publicadas
as promoções de 1.797 ser-
vidores da Brigada Militar,
do CBMRS, do Instituto-
Geral de Perícias (IGP) e da
Polícia Civil. No total, foram
2.452 vagas nas seleções
que permitem o avanço nas
carreiras militares da Se-
gurança Pública estadual,
valorizando a tropa.
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No primeiro fim de semana com
divulgação das condições de

balneabilidade, Rio Grande do Sul tem
seis praias impróprias para banho.

Arquivo/Fepam

Índice de bactéria indica se banhistas podem entrar na água.

A Fundação Esta-
dual de Proteção

Ambiental (Fepam)
começou a divulgar
nesta sexta-feira (17)
os resultados das aná-
lises da água nas
praias e balneários do
Rio Grande do Sul, em
um serviço que pros-
segue até 4 de março,
sempre no último dia
útil da semana. Dos 90
pontos de coleta em
42 municípios, cons-
tam como impróprios
para banho seis locais,
em Barra do Ribeiro,
São Jerônimo e Pelo-
tas.

– Praia Recanto das
Mulatas, no Guaíba
(Barra do Ribeiro); –
Praia do Encontro, no
rio Jacuí (São Jerô-
nimo); – Balneário Val-
verde - ponto do tra-
piche (Pelotas); – Bal-
neário Valverde (Pelo-
tas); – Balneário Santo
Antônio - ponto da rua
Bagé (Pelotas); – Bal-
neário Santo Antônio
- ponto do restaurante
(Pelotas).

As informações são
disponibilizadas no
portal estado.rs.gov.br
e haverá placas indi-
cativas em cada um
dos pontos de coleta
e análise de material.

Se a sinalização for
”impróprio”, significa
que a água está con-
taminada. Do con-
trário, é porque não
há restrição (salvo em
locais que apresen-
tem outros problemas,
como o risco de afo-
gamento).

Os veranistas tam-
bém podem consultar
a situação no apli-
cativo do Sistema
de Balneabilidade,
através do site pro-
cergs.com.br. Essa
opção apresenta uma
vantagem adicional:
informações atualiza-
das sobre previsão do
tempo e condições do
mar.

Além do serviço re-
alizado pelo laborató-
rio da Fepam em par-
ceria com a equipe

da Regional do Litoral
Norte, o Serviço Autô-
nomo de Saneamento
de Pelotas (Sanep) re-
aliza análises e cole-
tas nos balneários da
praia do Laranjal. Já
a Companhia Riogran-
dense de Saneamento
(Corsan) responde pe-
los demais balneários
do Estado.

A análise das con-
dições bacteriológicas
nas praias e balneá-
rios tem como pa-
râmetro o índice de
presença da bacté-
ria ”Escherichia coli”.
De forma resumida, a
analista geóloga Cátia
Luisa Gayer Vaghetti,
da Fepam, explica
como isso funciona:

”O microrganismo
habita o trato intestinal
de humanos e outros

animais de sangue
quente. Sua presença
em abundância na
água representa um
bom indicador de con-
taminação por fezes ,
havendo assim risco
de doenças no local”.

A Fepam realiza
esse tipo de ação para
o veraneio todos os
anos, desde 1979.
Atualmente, o projeto
Balneabilidade integra
o programa ”RS Verão
Total”, antiga Opera-
ção Golfinho. ”Trata-
se do mais importante
serviço que a Fepam
presta aos gaúchos,
em um projeto que
evolui sempre”, des-
taca a presidente da
Fundação, Marjorie
Kauffmann. (Marcello
Campos)
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Porto Alegre e Caxias do Sul
lideram ganho em participação no
PIB do Rio Grande do Sul em 2019.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Dados foram divulgados nesta sexta-feira (17).

A lém de manterem a
liderança no ranking

do Produto Interno Bruto
(PIB) do Rio Grande do
Sul, Porto Alegre e Caxias
do Sul foram os municí-
pios gaúchos que mais
avançaram em participa-
ção na lista divulgada
nesta sexta-feira (17) re-
lativa ao ano de 2019.

Os dados sobre a ativi-
dade econômica dos mu-
nicípios destacam que a
soma dos bens e serviços
produzidos pela capital do
Estado chegou a R$ 82,43
bilhões, 17,1% do total do
RS e um aumento de 0,21
ponto percentual (p.p) na
comparação com o ano
anterior. Já a cidade da
Serra terminou 2019 com
um PIB de R$ 27,01 bi-
lhões, 5,6% do PIB do RS
e um incremento de 0,18
ponto percentual em rela-
ção a 2018.

Junto a Porto Alegre e
Caxias do Sul, Canoas,
Gravataí, Rio Grande, São
Leopoldo, Santa Cruz do
Sul, Passo Fundo, Novo
Hamburgo e Pelotas com-
pletam, em ordem, o ran-
king das 10 maiores eco-
nomias do RS em 2019.
Na comparação com o
ano anterior, a única novi-
dade da lista foi a saída do
município de Triunfo (10º
lugar em 2018) e a entrada
de Pelotas na mesma po-
sição.

No documento elabo-
rado pelo Departamento
de Economia e Estatís-
tica, vinculado à Secre-
taria de Planejamento,
Governança e Gestão

(DEE/SPGG), em parceria
com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), a lista dos cinco
primeiros colocados em
2019 não sofreu altera-
ção, enquanto Santa Cruz
do Sul perdeu uma po-
sição (6º para 7º), São
Leopoldo ganhou qua-
tro (10º para 6º) e Novo
Hamburgo perdeu dois
lugares (7º para 9º). Os
10 municípios de maior
PIB do Rio Grande do Sul
concentraram 41,9% do
total do Estado.

“De maneira geral, mu-
nicípios em que a produ-
ção de fumo, a produ-
ção de energia elétrica,
a construção civil e os
serviços têm maior peso,
foram beneficiados em
2019, uma vez que estas
atividades apresentaram
desempenho acima da
média em relação a 2018.
Por outro lado, municípios
com participações impor-
tantes de produção de
soja, indústria de trans-
formação e comércio,
acabaram perdendo po-
sições”, assinala Martinho
Lazzari, pesquisador em
economia do DEE/SPGG.

PIB por
segmento

Com a soja como prin-
cipal atividade, Palmeira
das Missões foi o líder no
segmento da Agropecuá-
ria do Valor Adicionado
Bruto (VAB), que é o PIB
menos o valor dos impos-
tos. O município termi-
nou 2019 com um VAB de
R$ 477,68 milhões, 1,3%
do total produzido pelo se-

tor no Estado. Tupanciretã
(1,2%) – líder em 2018 – ,
Vacaria (1,2%), Cachoeira
do Sul (1,1%) e Dom Pe-
drito (1,1%) fecham o ran-
king dos cinco primeiros
colocados.

Na Indústria, Caxias
do Sul manteve pelo se-
gundo ano seguido o
posto de município com
maior VAB do segmento
(7,7% do total do RS), se-
guido de Canoas (7,6%),
Porto Alegre (6,6%), Gra-
vataí (4,8%) e Triunfo
(4,0%).

No setor de Serviços, a
lista dos 10maiores do se-
tor representou, em 2019,
47,2% do VAB total do Es-
tado. Porto Alegre segue
na liderança, com 22,5%
do total, seguido de Ca-
xias do Sul (5,4%), Ca-
noas (3,7%), Passo Fundo
(2,5%) e Pelotas (2,5%).

PIB per capita
A divisão do montante

do PIB pela população
tem novamente Triunfo,
sede do Polo Petroquí-
mico, como cidade com

o maior PIB per capita do
Estado, de R$ 283.450,
6,68 vezes maior do que
a média do Estado. O
número representa uma
queda na comparação
com 2018 (R$ 309.428),
mas ainda deixa o muni-
cípio com grande vanta-
gem em relação a Pinhal
Grande (R$ 174.833), se-
gundo colocado.

Entre as cidades com
menores PIB per capita do
Estado estão Alvorada (R$
13.521), Barra do Guarita
(R$ 14.317) e Caraá (R$
14.470).

Já no ranking nacional,
o Rio Grande do Sul man-
teve em 2019 quatro mu-
nicípios entre as 100 mai-
ores economias do país.
Porto Alegre (7º lugar,
mantendo a posição de
2018), Caxias do Sul (37º,
subindo uma posição em
relação ao ano anterior),
Canoas (50º, perdendo
uma posição) e Gravataí
(89º, repetindo a posição
de 2018).
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Ações e obras na orla do Guaíba, em
Porto Alegre, são reconhecidas com
o troféu “Mérito Esportivo 2021”.

Giulian Serafim/PMPA

Cerimônia de entrega da honraria está prevista para segunda-feira.

A Secretaria de Es-
porte, Lazer e Ju-

ventude (Smelj) de
Porto Alegre está na
lista de homenagea-
dos pelo troféu ”Mérito
Esportivo” de 2021,
com cerimônia de en-
trega marcada para as
20h desta segunda-
feira (20) no Teatro do
Grêmio Náutico União
(rua João Obino nº
300, bairro Alto Petró-
polis).

Essa honraria será
concedida no âmbito
da categoria “Fato do
Ano”, pelas obras e
ações relativas à orla
do Guaíba, nos bair-
ros Centro Histórico e
Praia de Belas.

Além do órgão mu-
nicipal, a relação com-
pleta abrange diver-
sos clubes, entidades
e desportistas, con-
forme mencionado no
site prefeitura.poa.br –
não há qualquer infor-
mação, porém, sobre
quem promove a pre-
miação.
Participação olím-
pica/paralímpica
nos Jogos de

Tóquio

– Asasepode; –
Charrua Rugby; – Es-
porte Mais; – Grêmio
Náutico União; – Grê-
mio; – Inter; – Jan-

gadeiros; – RS Para-
desporto; – Veleiros
do Sul; – Sogipa; –
Comitê Brasileiro de
Clubes (CBS).

Medalistas
olímpicos e
paralímpicos

– Brenno Oliveira
Fraga Costa; – Ma-
ria Carolina Santiago;
– Daniel Cargnin; –
Fernanda Garay; –
Mayra Aguiar; – Ri-
cardo Steinmetz Alves.
Fato de esporte e

lazer no ano
– Orla do Guaíba.
Destaque de
jornalismo

– Grupo RBS; –
José Albino Maciel.

Destaque
escolar

– Kauã Schuquel
Bolf.

Destaque
nacional

– Fernanda Garay.
Treinador
olímpico

– José Haroldo Lou-
reiro Gomes Arataca.

Treinador
paralímpico
– FernandaMichael-

sen.
Destaque na
preparação

física
– Rogério Maia de

Brum.
Pesquisador

educação física
escolar e lazer
– Alberto Reinaldo

Reppold Filho.
Destaque gestão

espor-
tiva/paralímpica

– Myron Assis Bra-
sil;

– Joel Prates.
Destaque de
marketing
esportivo

– Jorge Avancini.
Atleta, técnico ou
dirigente com
relevantes
serviços

– João Batista dos
Santos.

Professor Garcia
– Vilson Bagatini;
– Tatiele Silveira.
Participações
olímpicas

– Maria Portela;
– Fernanda Oliveira;
– Samory Uki.
Projetos soci-

ais/comunitários
– Willy schneider;
– Professor Farias;
– Tinga;
– Eduardo Cami-

nha;
– Professor Tovi;
– Gustavo Thiesen.

(Marcello Campos)
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Praça da Alfândega, no Centro
de Porto Alegre, recebe

decoração especial de Natal.
Alex Rocha/PMPA

Estrutura faz parte de uma série de ações temáticas da prefeitura com apoio de entidades do comércio.

A prefeitura de Porto Alegre
inaugurou nesta sexta-

feira (17) a decoração espe-
cial de fim de ano na Praça
da Alfândega (Centro Histó-
rico). Inserida na programa-
ção ”Natal dos Encantos”, a
estrutura conta com 2 quilô-
metros de luzes de LED e uma
árvore estilizada de 7,5 me-
tros de altura por 3 de diâ-
metro, dentre outros itens que
permanecerão até o fim do
ano.

De acordo com a adminis-
tração municipal, o objetivo é
dar um charme e colorido es-
pecial a um espaço que está
entre os símbolos da capital
gaúcha. Além de incentivar a
frequência de público e, com
isso, o movimento no varejo e
outros serviços (restaurantes,
por exemplo).

A iniciativa tem o apoio
da Câmara dos Dirigentes Lo-
jistas (CDL) e do Sindilojas
de Porto Alegre. Seus res-
pectivos presidentes, Írio Piva
e Paulo Kruse, destacam a
importância da ação também
para o setor. Afinal, o Cen-
tro Histórico é um bairro de
referência no comércio da ci-
dade e portanto, segundo
eles, a decoração contribuirá
para incentivar o movimento
de compras.

“Neste momento de co-
munhão, solidariedade e re-

flexão, agradeço aos parcei-
ros que se uniram à prefeitura
para deixar esta área mais bo-
nita, permitindo que os porto-
alegrenses vivenciem o clima
natalino”, discursou o prefeito
Sebastião Melo durante a ce-
rimônia de entrega da decora-
ção.

Árvore noturna e outras
atrações

Outro atrativo natalino no
Centro Histórico é a Árvore
de Natal da prefeitura. Com
21 metros de altura e 125
mil pontos de luz, perma-
nece acesa todas as noites
em frente à sede do Execu-
tivo, a menos de 100 metros

do Mercado Público.
Também pode ser visitado

um Presépio em tamanho na-
tural na escadaria Igreja das
Dores (entrada pela Rua da
Praia nº 587, na área dos
quarteis) e a Casa do Papai
Noel, no Museu do Trabalho
(Andradas nº 230, nas imedi-
ações da Usina do Gasôme-
tro) – neste último, o “BomVe-
lhinho” está presente das 16h
às 19h.

Além disso, têm sido apre-
sentados diversos espetácu-
los aos fins de semana em
um palco montado na orla
Guaíba, junto à Usina do
Gasômetro. São performan-
ces de DJs, esquetes teatrais

e números de dança.
A programação completa

do ”Natal dos Encantos”
prossegue até o dia 23,
sempre com entrada franca
e sem exigência de reserva
antecipada. Os detalhes
podem ser conferidos no site
oficial prefeitura.poa.br.

Em todos os locais, o
gabinete da primeira-dama
municipal Valéria Leopoldino
oferece pontos para recebi-
mento de itens destinados
à Campanha do Brinquedo.
A ação contemplará crianças
de comunidades em situação
de vulnerabilidade social e
econômica. (Marcello Cam-
pos)
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JUDICIÁRIO ESTADUALMANTERÁ
PLANTÃO ATÉ 6 DE JANEIRO.

➧ OPoder Judiciário do Rio Grande
do Sul estará em recesso entre 20
de dezembro e 6 de janeiro. Du-
rante o período, os serviços se-
rão prestados em regime de plan-
tão nas Comarcas de Porto Alegre
e Interior, bem como no Tribunal
de Justiça (TJ). Já a suspensão de
prazos, intimações, audiências, jul-
gamentos e outros vai até o dia 20
de janeiro.
PORTO ALEGRE AUTORIZADA A
BUSCAR US$ 150MILHÕES.

➧ A Comissão de Financiamen-
tos Externos (Cofiex) do Ministério
da Economia autorizou a prefeitura
de Porto Alegre a buscar emprés-
timo de US$ 150 milhões (R$ 857
milhões) junto ao Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID).
No foco da iniciativa estão ações de
desenvolvimento social e a susten-
tabilidade fiscal para a capital gaú-
cha.

POSTOS DE SAÚDE DE PORTO
ALEGRE TÊM NÚMERO DE

WHATSAPP.
➧ Equipes dos postos de saúde de
Porto Alegre disponibilizam novo
canal para contato com a popula-
ção, por meio do aplicativo What-
sApp. O atendimento é realizado
de segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h, mas as mensagens podem
ser enviadas a qualquer momento.
Cada unidade tem um número, que
pode ser consultado no site prefei-
tura. poa. br.
BRIGADA DIPLOMA 73 NOVOS
TENENTES E AMPLIA FROTA.

➧ A Brigada Militar realizou nesta
semana mais uma cerimônia de
formatura do Curso Básico de Ad-
ministração Policial Militar (CBA),
na Academia de Polícia Militar
(APM), em Porto Alegre. São 73
alunos sargentos promovidos a te-
nente. Na sequência, a corporação
recebeu 85 viaturas semiblindadas
e armamento para atividades os-
tensivas.

INSCRIÇÕES PARA SOLDADO DA
BM VÃO ATÉ O FIM DOMÊS.

➧ Até o dia 30, a Brigada Militar
(BM) recebe inscrições para con-
curso público prevendo 4 mil va-
gas de soldado, com salário ini-
cial de R$ 4,6 mil. Os candida-
tos devem ter entre 18 e 25 anos,
altura mínima de 1,65 metro (ho-
mens) ou 1,60 metro (mulheres) e
possuir carteira de motorista. Edi-
tal e outros detalhes estão no site
fundatec. org. br.

LEROYMERLIN ANUNCIAMAIS DE
80 VAGAS EM PORTO ALEGRE.

➧ Uma dasmaiores redes de varejo
do Brasil, a Leroy Merlin reforçará o
seu quadro de funcionários no Rio
Grande do Sul. São mais de 80
vagas para as lojas da companhia
no Estado (Porto Alegre, Canoas
e São Leopoldo, além da unidade
que será inaugurada no Pontal Es-
taleiro nos próximos meses. Infor-
mações no site leroymerlin. com.
br.

ZONA NORTE TEM EXAMES DE AIDS
E OUTRAS DOENÇAS.

➧ A unidade móvel do projeto ”Fi-
que Sabendo” da prefeitura per-
corre diferentes locais de Porto Ale-
gre, oferecendo gratuitamente ori-
entações e testes rápidos de HIV,
sífilis e hepatite. Com segurança e
privacidade, o resultado sai em 15
minutos. Neste domingo (19), o lo-
cal escolhido é o Piquete Lanceiros
Negros, na Zona Norte (14h-16h).

PROSSEGUE EM PORTO ALEGRE A
“OPERAÇÃO PAPAI NOEL”.

➧ Brigadianos de todos os bata-
lhões subordinados ao Comando
de Policiamento da Capital (CPC)
mantém em Porto Alegre, até o fim
do mês, mais uma edição da “Ope-
ração Papai Noel”. Realizada anu-
almente, a iniciativa tem como foco
o combate a crimes em áreas de
maior fluxo comercial durante de-
zembro, devido às festas de fim de
ano.

JORNALISTA REPUBLICA
ENTREVISTAS DADÉCADADE 1970.
➧ O veterano jornalista gaúcho Ju-
arez Fonseca acaba de lançar pela
editora Diadorim o livro “Aquarela
Brasileira”, com 27 entrevistas que
realizou na década de 1970. Em
destaque, alguns dos principais no-
mes da cultura local e nacional do
período, sobretudo na área da mú-
sica – a lista inclui Elis Regina, Gil-
berto Gil e Tom Jobim, dentre ou-
tros.

PROSSEGUE A CAMPANHA
SOLIDÁRIA DOS EDUCADORES

GAÚCHOS.
➧ Qualquer pessoa pode contri-
buir com dinheiro ou donativos para
a campanha solidária do Sindicato
dos Professores do Ensino Privado
do Rio Grande do Sul (Sinpro-RS).
O público-alvo dão educadores de-
sempregados, instituições caren-
tes, comunidades indígenas e ou-
tros segmentos em vulnerabilidade
social. Confira em sinprors. org.
br.

GALERIA EXPÕE OBRAS DE ANDRÉ
VENZON E IGOR SPEROTTO.

➧ Localizado na rua Visconde do
Rio Branco nº 744 (bairro Floresta),
em Porto Alegre, o V744 Atelier
mantém abre neste domingo (19),
às 17h, a nova exposição do artista
plástico André Venzon, com o fo-
tógrafo Igor Sperotto. A visitação
pode ser feita nas tardes de quarta
a sábado (14h-17h) ou em qual-
quer dia, mediante agendamento.

SÉRGIO CAPPARELLI TEM NOVO
LIVRO INFANTOJUVENIL.

➧ Autor de aproximadamente 30
livros desde o final da década
de 1970, o premiado escritor Sér-
gio Capparelli, 74 anos, lançou
pela editora gaúcha L&PM o ro-
mance infantojuvenil ”A Grande
Enchente”. Trata-se da histó-
ria comovente da força da união
de toda uma comunidade atingida
pelo transbordamento de um rio.
Informações no site lpm. com. br.



Porto Alegre . Sábado, 18 de Dezembro de 2021 OSUL | 50

GOVERNOS LOCAIS PODERÃO
PEGAR ATÉ R$ 18 BILHÕES
EMPRESTADOS EM 2022.

➧ Os estados, municípios e o Dis-
trito Federal poderão pegar até R$
18 bilhões emprestados no sistema
financeiro nacional em 2022. Na úl-
tima reunião do ano, na quinta-feira
(16) o Conselho Monetário Nacional
(CMN) definiu o volume global para
contratações de operações de cré-
dito internas pelos governos locais.

PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS É
MANTIDA PARA PRIMEIRO

SEMESTRE DE 2022.
➧ Apesar do adiamento da aná-
lise da privatização da Eletrobras
pelo Tribunal de Contas da União,
o governo manteve o cronograma
do leilão de capitalização da com-
panhia no primeiro semestre do pró-
ximo ano. Segundo o Conselho do
Programa de Parcerias de Investi-
mentos, a venda de ações da União
para investidores privados deverá
ocorrer no primeiro quadrimestre de
2022.

IPEA REVISA ESTIMATIVA DO
VALOR ADICIONADO DO SETOR

AGROPECUÁRIO.
➧ O Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea) revisou a esti-
mativa para o valor adicionado (VA)
do setor agropecuário de 2021, pas-
sando de um aumento de 1,2% para
retração de 2,6%. O novo resul-
tado é explicado, em especial, pe-
las novas informações disponíveis
nas pesquisas estruturais anuais do
IBGE.

CRÉDITO CONCEDIDO POR
BANCOS DEVE CRESCER 14,6%

ESTE ANO.
➧ O saldo do crédito concedido
pelos bancos deve crescer 14,6%
este ano, de acordo com o Relató-
rio de Inflação, publicação trimestral
do Banco Central (BC). O resultado
vem do crescimento de 18,6% no
crédito para famílias e de 9,6% para
pessoas jurídicas. A estimativa é
maior do que a observada no rela-
tório anterior, de 12,6%.

MINISTÉRIO LANÇA PROJETO DE
5G NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

➧ O ministro das Comunicações,
Fábio Faria, participou na quinta
(16) da apresentação do projeto-
piloto para utilização da quinta gera-
ção de conectividade móvel, o 5G,
na iluminação pública. O uso do
5G na iluminação pública ocorre por
meio da instalação de luminárias in-
teligentes, que fazem a transmissão
do sinal por meio de antenas insta-
ladas nos postes.

PARTICIPANTE DO REVALIDA JÁ
PODE VER ONDE FARÁ A PROVA.

➧ Os participantes da segunda
etapa do Exame Nacional de Re-
validação de Diplomas Médicos Ex-
pedidos por Instituição de Educa-
ção Superior Estrangeira (Revalida)
2021 já podem conferir onde farão
as provas de habilidades clínicas
nos dias 18 e 19 deste mês. As
informações estão no cartão de con-
firmação da inscrição, disponível no
Sistema Revalida.

CASOS DE CHIKUNGUNYA
CRESCEM E DE DENGUE CAEM EM

2021.
➧ Entre janeiro e início de dezem-
bro deste ano, os casos prováveis
de chikungunya no Brasil somaram
93. 403. O número representa um
aumento de 31,3% sobre o mesmo
período no ano passado, segundo o
Ministério da Saúde. Já os casos
de dengue totalizaram 508,2 mil no
período, uma queda de 45,7% em
comparação ao mesmo período em
2020.
EDUARDO GIANNETTI É ELEITO

PARA A ACADEMIA BRASILEIRA DE
LETRAS.

➧ O professor e escritor Eduardo
Giannetti da Fonseca é o novo ocu-
pante da Cadeira 2 da Academia
Brasileira de Letras (ABL). Com 18
dos 34 votos possíveis, Giannetti foi
eleito na quinta, em sessão híbrida
realizada no Petit Trianon. O último
ocupante da Cadeira 2 foi o filósofo,
professor e magistrado Tarcísio Pa-
dilha, falecido aos 93 anos de idade
no dia 9 de setembro deste ano.

MEGA-SENA SORTEIA PRÊMIO DE
R$ 3MILHÕES NESTE SÁBADO.

➧ Uma aposta feita pela internet
acertou as seis dezenas do con-
curso 2. 438 da Mega-Sena e levou
um prêmio de mais de R$ 6,5 mi-
lhões no sorteio realizado na quarta-
feira (15). O prêmio total foi de R$
6. 549. 381,39. Veja as dezenas
sorteadas: 04 – 11 – 19 – 25 – 37
– 55. Para o próximo sorteio, que
será realizado neste sábado (18), o
prêmio previsto é de R$ 3 milhões.

AUMENTO DA POBREZA É
PROBLEMA GLOBAL, DIZ PAULO

GUEDES.
➧ O aumento da pobreza decorre
de uma crise econômica global pro-
vocada pela pandemia de covid-19,
disse nesta sexta-feira (17) o mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes.
Em apresentação de balanço de fim
de ano da pasta, ele disse que o
Brasil fez o dever de casa e que as
medidas de apoio à economia to-
madas em 2020 foram sentidas em
2021.

ANVISA APROVA NOVA
MEDICAÇÃO ÀBASE DE CANNABIS.
➧ A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) publicou uma
resolução que autoriza a comercia-
lização de mais um produto medi-
cinal à base de Cannabis no país.
O novo produto aprovado é o Ex-
trato de Cannabis Sativa Alafiamed
200 mg/ml. Segundo o órgão, ele
é obtido a partir do extrato vegetal
da Cannabis sativa, a partir de um
conjunto de substâncias da planta.

RAYSSA LEAL É ESCOLHIDA
MELHOR SKATISTA DO ANO.

➧ Rayssa Leal mostrou mais uma
vez que é o grande nome do skate
brasileiro ao conquistar o prêmio de
melhor skatista do ano, entre as
mulheres, do Troféu Cemporcento
Skate. Entre os homens a honra-
ria ficou com Felipe Nunes. O prê-
mio foi recebido pela fadinha na úl-
tima quarta-feira (15), em cerimô-
nia promovida pela Confederação
Brasileira de Skate (CBSk) em São
Paulo.
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PARTIDO DE BORIS JOHNSON
SOFRE DERROTA ELEITORAL EM

REDUTO CONSERVADOR.
➧ O Partido Conservador do Reino
Unido perdeu eleições na região de
North Shropshire, um reduto que
historicamente elege conservado-
res – a derrota pode levantar dúvi-
das sobre a liderança do primeiro-
ministro Boris Johnson no partido.
Os resultados oficiais foram anunci-
ados nesta sexta-feira (17). A elei-
ção foi considerada uma espécie
de votação sobre o desempenho de
Johnson.

RÚSSIA ORIENTA OTAN A DEIXAR
EUROPA ORIENTAL.

➧ A Rússia disse querer uma ga-
rantia legal de que a Organização
do Tratado do Atlântico Norte desis-
tirá de qualquer atividade militar na
Europa Oriental e na Ucrânia. As
exigências formam um pacote que
o governo russo diz ser uma so-
licitação essencial para reduzir as
tensões na Europa e desarmar uma
crise a respeito da Ucrânia.

TUNÍSIA REGISTRAMARCHAS A
FAVOR E CONTRA SAIED.

➧ Centenas de pessoas marcha-
ram nesta sexta-feira (17) em Tu-
nes, a capital da Tunísia, em mani-
festações contra e a favor do pre-
sidente, Kais Saied, e em clima de
tensão, no dia em que se come-
mora a revolta de 2011 que deu ori-
gem à Primavera Árabe. As mani-
festações acontecem dias depois de
Saied prolongar a medida que con-
gelou o Parlamento.

DOIS ADOLESCENTES ESCAPAM DE
INCÊNDIO EM PRÉDIO NOS EUA.

➧ Um menino de 13 anos e uma
garota, de 18, conseguiram esca-
par do incêndio no apartamento em
que moravam em Nova York (EUA).
Uma testemunha registrou o mo-
mento em que a menina saiu pela
janela e se segurou em um mastro,
depois ela ajuda o garoto a sair do
local. Os dois escaparam sem feri-
mentos.

VENEZUELA SOFRE APAGÃO EM 20
DE SEUS 23 ESTADOS.

➧ Vinte dos 23 Estados da Venezu-
ela ficaram sem eletricidade nesta
sexta-feira (17), noticiou a imprensa
local. O governo atribuiu o apagão
a um ataque ao sistema de geração
de energia. Jornais locais relataram
que o apagão durou até as primei-
ras horas da manhã. Em Caracas
também houve interrupções, mas o
serviço foi restabelecido de madru-
gada.

VULCÃO CUMBRE VIEJA DÁ SINAIS
DE PROVÁVEL FIM DA ERUPÇÃO.

➧ A erupção vulcânica na ilha espa-
nhola de La Palma tem dado seus
primeiros sinais de esgotamento e
seu fim pode ser declarado caso
a inatividade que se observa dure
dez dias, segundo apontaram cien-
tistas. Especialistas não descartam
um novo aumento do fluxo de lava.
A erupção começou em 19 de se-
tembro e foi a primeira a ser regis-
trada em 50 anos na pequena ilha.

LUCIA HIRIART, VIÚVA DE
PINOCHET, MORRE AOS 99 ANOS

NO CHILE.
➧ Lucia Hiriart, viúva do falecido
ditador chileno Augusto Pinochet,
morreu aos 99 anos. Sua morte
ocorreu dias antes de uma eleição
presidencial polarizada no Chile, em
que um dos candidatos defende o
legado do regimemilitar. Hiriart des-
pertou fortes reações entre os chi-
lenos pela percepção de influência
que ela exercia sobre Pinochet e
pela fortuna acumulada por sua fa-
mília.

CIDADE AUSTRALIANA FAZ VIGÍLIA
POR CRIANÇAS QUEMORRERAM

EM ACIDENTE.
➧ A cidade de Devonport, na Aus-
trália, onde cinco criançasmorreram
em um acidente com um castelo in-
flável na quinta-feira (16) fez uma
vigília para as vítimas nesta sexta
(17). Ainda há três crianças hospita-
lizadas em condições críticas. Uma
quarta criança recebeu alta.

EX-CEO DEIXA CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA TIM.

➧ O ex-CEO da TIM Luigi Gubitosi
fechou um acordo para deixar o con-
selho de administração da empresa
italiana. A saída do executivo prevê
uma indenização estabelecida por
contrato, mas nenhum bônus extra.
Gubitosi foi CEO e diretor-geral da
TIM até o fim de novembro, quando
renunciou aos dois cargos.

INCÊNDIO EM CLÍNICA
PSIQUIÁTRICA DEIXA 27 MORTOS

NO JAPÃO.
➧ Pelo menos 27 pessoas mor-
reram em um incêndio que atingiu
uma clínica psiquiátrica na cidade
de Osaka, no Japão, nesta sexta
(17). A polícia investiga se o fogo
foi causado propositalmente. Já fo-
ram confirmadasmais de 20mortes,
segundo a rede de TV Asahi. O
número de 27 mortos foi informado
por um dos diretores dos bombeiros
da cidade de Osaka.

ITÁLIA PRENDE FALSO
GINECOLOGISTA APÓS 400

DENÚNCIAS.
➧ A polícia de Taranto, na Itá-
lia, prendeu um homem que atuava
como um falso ginecologista, além
de realizar uma operação de busca
e apreensão contra ele, nesta sexta-
feira (17). Segundo a polícia, são
cerca de 400 denúncias contra o
acusado, que tem 40 anos, e, entre
os itens apreendidos, estão celula-
res, cartões de memória e equipa-
mentos eletrônicos.
COREIA DO NORTE EXECUTOU SETE

PESSOAS POR ASSISTIR OU
DISTRIBUIR K-POP.

➧ Ao menos sete pessoas foram
executadas na Coreia do Norte por
assistir ou distribuir vídeos de K-
pop da Coreia do Sul na última
década. A informação foi divul-
gada pelo grupo Transitional Jus-
tice Working Group, que entrevis-
tou 683 desertores norte-coreanos
desde 2015. Conforme o levanta-
mento, 23 pessoas foram executa-
das publicamente sob o governo de
Kim Jong-un.
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CLÁUDIO HUMBERTO

BOLSONARO VACILA E
ESCONDE ÊXITO DA VACINAÇÃO

Bolsonaro continua errando muito, desnecessariamente, no debate
sobre vacinação. Ele mesmo se encarrega de oferecer pretextos aos
opositores para não admitirem o sucesso da campanha de imuni-
zação do Brasil. O Ministério da Saúde já comprou e recebeu, até
agora, quase 380 milhões de doses de vacina, das quais 325 milhões
já estão nos braços dos brasileiros, derrubando infecções e óbitos por
covid-19. Críticos não desejam destacar esses números. Tampouco
o governo.

Lição ao mundo
O Brasil vem dando lições em países metidos a besta e hoje está
entre os três países que mais imunizaram seus nacionais.

O atraso está lá
Brasileiros não fazem protestos nas ruas contra vacina, como se-
tores atrasados de países como Estados Unidos, França, Áustria e
Holanda.

Brasil ama vacina
O presidente ignora que o País ama vacina, desde os anos militares
1970, com a criação do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

História de êxitos
Ao longo dos anos, o PNI vem imunizando a população e extinguindo
inúmeras doenças. Vacina, para o Brasil, simboliza vida, sobrevivên-
cia.

Presidente foi só ao dentista, mas fez mistério
O presidente Jair Bolsonaro sempre proíbe a assessoria de informar
fatos envolvendo sua saúde, como a visita banal ao posto de saúde
do Palácio do Planalto para dar sequência a tratamento dentário. Ele
permaneceu por uma hora no consultório, na manhã desta sexta (17),
gerando apreensão e especulações, mas proibiu até ministros de
falar sobe isso, alegando não gostar de tornar sua saúde assunto
público.

Interesse nacional
A saúde do presidente é assunto de interesse nacional e qualquer
ocorrência deve ser imediatamente comunicada à população.

Ele não está nem aí
“Ele parece não perceber a necessidade de prestar esclarecimentos
sobre sua saúde”, observou um dos seus ministros mais leais.

Assim é que se faz
Dilma Rousseff (PT) foi uma desvairada que quase arruinou o Brasil,
mas agiu corretamente ao tornar público o diagnóstico de câncer.

Eu odeio, tu odeias...
O tipo de comedimento que falta a Bolsonaro esteve também ausente
na fala do ministro Luis Roberto Barroso, ontem. Usando adjetivos
e frases agressivas, o ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) mostrou que raiva não se vê apenas no famoso gabinete do
Planalto.

Milhares de ‘poucos’

O deputado Marco Feliciano precisa se informar sobre jogos, que,
para ele apenas “enriquece uns, às custas de poucos empregos”.
Las Vegas tem 650 mil moradores vivendo direta ou indiretamente
dos cassinos.

Sem dívidas a reclamar
Alckmin saiu do PSDB magoado com a escolha do governador João
Doria pelo nome de Rodrigo Garcia como seu candidato à sucessão.
Logo ele, que representou o mais vexatório desempenho do partido
em disputa presidencial, em 2018, quando obteve apenas 4,7% dos
votos.

Márcia em Seul
Escolhida pelo presidente e aprovada no Senado por 41 x 4 votos,
Márcia Donner Abreu irá chefiar a embaixada do Brasil em Seul,
Coréia do Sul. É um dos mais admirados valores da diplomacia
brasileira.

Havia favores antes
O deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) elogiou a tunga indecente de
R$ 5,7 bilhões dos impostos para bancar campanha de gente da
sua laia. Teve a cara-de-pau de dizer que isso é “conquista da
democracia”.

Ranking-político-covid
O governo Joe Biden passou a marca de 400 mil mortes por covid;
média diária de 1.207. No governo Trump, foram 424.791 mortes,
ainda sem vacina, emédia de 1.303. O governo Bolsonaro temmédia
de 962.

Perspectiva da tunga
A grande notícia do fim de ano é a previsão de alta de 16% nas
vendas em shoppings. Segundo a Abrasce, a expectativa é de
movimentação de R$ 5,6 bilhões no setor. Ainda assim, é menos
que o fundão eleitoral

Voo capixaba
Nem só de São Paulo vive o empreendedorismo brasileiro. É o que
revelam dados do Espírito Santo, onde foram abertas mais de três
mil empresas durante a pandemia contra 782 negócios encerrados.

Pensando bem...
... havia 5,7 bilhões de motivos para manter o veto ao fundão eleitoral
e R$ 5,7 bilhões para derrubá-lo.

PODER SEM PUDOR

De cavalo e de sono
Sessão modorrenta, no Senado. Mão Santa (MDB-PI) fez incomum
discurso de 15 minutos, mesmo presidindo a sessão. Citou Calígula,
que indicou o cavalo Incitatus para o antigo Senado romano. Ele tinha
o hábito tem de gritar o nome dos senadores presentes, incitando-os
a prestar atenção ao seu discurso. Numa dessas, ao gritar algo a
um senador meio sonolento e percebendo-lhe o susto, Mãe Santa
sentenciou: “Acordou e concordou...”
Com André Brito e Tiago Vasconcelos
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FLAVIO PEREIRA

CIRO TERÁ DE MUDAR O SLOGAN
"NUNCA FOI PROCESSADO POR

ROUBALHEIRA"

A semana foi marcante para o grande ”coronel
do Ceará”, Ciro Gomes, pré-candidato presi-
dencial, agora pelo PDT, acostumado a difamar
todos que se colocam diante do seu caminho.
O veterano coronel, para começo de conversa,
terá de mudar a biografia de seu perfil no Twit-
ter, onde ressalta que “nunca foi processado por
roubalheira”.
Flagrado em grossa suspeita de roubalheira,
estimada em R$ 11 milhões, resultado da re-
forma do estádio Castelão, Ciro Gomes foi con-
frontado com uma vigorosa delação premiada
dos diretores da empreiteira Galvão, que cede-
ram nome, sobrenome, CPF e CNPJ do cami-
nho do dinheiro roubado.
E todos caminhos levam a Ciro e aos seus ir-
mãos. O clichê mais usado foi ”perseguição de
Bolsonaro aos opositores”. Como se a Polícia
Federal não pudesse mais cumprir mandados
judiciais para investigar ladrões, apenas por-
que se intitulam pré-candidatos à presidência
da República.
Solidariedade do ex-presidiário
Ciro recebeu a solidariedade de ninguém me-
nos que o velho ex-presidiário, decano dos la-
drões impunes. Lula, que não tem do que
se queixar da justiça, é hoje o brasileiro mais
querido - ou temido - pelos ministros dos tribu-
nais superiores. Nunca antes na história deste
país, alguém conseguiu o que Lula obteve: um
carteiraço da suprema Corte formada por mi-
nistros, na sua maioria, nomeados por ele e
Dilma, anulando em todas as instâncias infe-

riores decisões sucessivamente, condenaram
ou aumentaram as penas do velho larápio da
esquerda.
No STF, um ministro que defende a família e
a Constituição
No STF aliás, a semana foi marcada pela posse
de umministro que teve a coragem que entra no
tribunal para defender a família e a Constitui-
ção, metas que desagradaram alguns dos seus
pares.
André Mendonça, com um currículo robusto, é
ministro do STF.
Até grosserias, como as ausências de Gilmar
Mendes e Carmen Lúcia na posse do colega,
deram uma amostra do nível de ministros que
temos hoje na Suprema Corte.
Liberação de jogos: contra ou a favor?
A semana termina com uma polêmica: a trami-
tação acelerada do projeto que legaliza bingos,
cassinos, o jogo do bicho e os jogos eletrônicos
– os chamados jogos de azar. De positivo, a
expectativa de gerar R$ 8 bilhões em impos-
tos anuais, 450 mil empregos, e impulsionar o
turismo. O aspecto negativo apontado pelos
que se colocam contra a liberação dos jogos:
os problemas sociais que a chamada ”jogatina”
trará para milhares de famílias.
O povo está ao lado de quem mesmo?
O presidente do STF, ministro Luiz Fux, ao en-
cerrar o ano judiciário ontem, fez esta afirma-
ção:
”Honra-nos comunicar que o povo brasileiro
está do lado do STF.”
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TITO GUARNIERE

TUÍTES
400 mil km de praias
Mário Frias, o Secretário de Cultura de Jair Bolso-
naro, fez uma declaração surpreendente: a de que
o Brasil tem 400 mil e “poucos” quilômetros de praia.
Deve ter botado nas contas todas as “praias” de
todos os rios, riachos, lagos, lagoas, açudes, cacim-
bas e cursos d’água do país. Muito estudo, muita
leitura, dá nisso.
Falso brilho
OSTF deveria liberar Zé Trovão. Na cadeia ele posa
de vítima, injustiçado, preso político. Livre, apenas
retornará ao lugar de onde nunca deveria ter saído:
a insignificância. Por onde andamWeintraub, Salles,
Eduardo Araújo? Essa gente só brilha em ambientes
muito opacos, e por pouco tempo.
Fofos
O deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), um destempe-
rado de carteirinha, que já esteve preso, entre ou-
tros confessados voos de imaginação, imaginou uma
surra no ministro do STF Edson Fachin, “com gato
morto até ele miar”. Não ficou muito claro se era até
o ministro ou o gato miar. Silveira recebeu de corpo
presente o carinho e a solidariedade de Bolsonaro:
“(a sua prisão) me doeu o coração”. Fofos.
Parabéns!
Manchete de A Folha de São Paulo semana pas-
sada: “Inflação é amaior para novembro desde 2015
e chega em quase 11% em 12 meses. Parabéns,
Paulo Guedes! Parabéns, Bolsonaro! Inflação de
dois dígitos! Não é para qualquer um, desde o Plano
Real, século passado.
A luz de Lula
Reinaldo Azevedo, em surto de neo-lulismo e neo-
petralhismo, em artigo da Folha, diz que Lula não
precisa falar para vencer (a eleição). Lembra a filó-
sofa Marilena Chauí, na sua famosa frase: “Quando
Lula fala, o mundo se ilumina”.

Por convicção
Para o Antagonista, diário oficial domorismo, o pacto
de não agressão entre Doria e Moro não passa de
um truque do governador. Doria teria dado ordens
aos seus aliados na imprensa para não cessarem os
ataques contra o ex-juiz. Já O Antagonista não pre-
cisa de ordens para defender Moro e atacar Doria.
Tiro no pé
Bolsonaro, em entrevista ao jornal A Gazeta do
Povo, sobre Moro: “Esse cara não fez absoluta-
mente nada para que a COAF, a Receita não bisbi-
lhotasse não apenas a minha vida como de milhares
de brasileiros“. Nem notou que fez o maior elogio ao
ex-juiz, agora seu rival e adversário.
Fascismo
Não bastassem os seguranças, apoiadores de Bol-
sonaro (devidamente preparados) também distri-
buem porradas a granel em profissionais da im-
prensa de quem não gostam. Essa ação violenta,
orquestrada, de militantes, é de natureza e raiz fas-
cista.
Anvisa e Barra Torres
O jornalista Elio Gaspari, no Globo, faz um registro
necessário: a forma republicana, competente, fora
do obscurantismo do governo, fiel à ciência, com que
o Almirante Antônio Barra Torres conduz a Anvisa.
Seria bom saber se existem outros Barra Torres nas
Forças Armadas.
O pior lugar da AL
Lula em Buenos Aires: “A América Latina será me-
lhor se eu e outros esquerdistas vencermos“. O pior
país para se viver hoje em dia na América Latina, o
mais pobre, com milhares de refugiados espalhados
pelo continente, inclusive o Brasil, sem horizontes,
com um governo autoritário, é a Venezuela. Gover-
nada pelo bolivariano e esquerdista, amigo de Lula
e do PT, Nicolás Maduro. titoguarniere@outlook.
com Twitter: @TitoGuarnieree
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LUIS CARLOS FAY
MANFRA

ICMS SOBRE FERTILIZANTES:
AS ALTERAÇÕES PELO
CONVÊNIO 26/2021

O Convênio 26/2021, de março deste ano, promoveu algumas
alterações relevantes no anterior Convênio 100/97, que auto-
riza os Estados a concederem benefícios fiscais (notadamente
isenções e reduções de base de cálculo) para as operações
envolvendo, de um modo geral, insumos agrícolas e agrope-
cuários. Essas alterações passarão a vigorar a partir de 1º
de janeiro de 2022, o que deixa muitos contribuintes do setor
do agronegócio apreensivos, sobretudo em razão de ainda não
haver regulamentação nos regramentos internos de alguns Es-
tados. Nesta breve análise, pretende-se examinar, de modo
sistemático, quais são as alterações e indicar alguns aspectos
que demandam especial atenção.
A primeira observação a se fazer é a de que os pontos de
modificação envolvem, majoritariamente, as operações com fer-
tilizantes e suas matérias-primas. Portanto, o tratamento dos
defensivos agrícolas, por exemplo, não sofreu alterações.
Atualmente, o Convênio 100/97 prevê, basicamente, dois cená-
rios para os fertilizantes e seus insumos: (i) autorização para
isenção ou redução de base de cálculo em operações internas
(Cláusula Terceira), benefícios que podem, ou não, serem con-
cedidos pelo Estado competente; e (ii) previsão de redução de
base de cálculo nas saídas interestaduais, a qual é de 60% para
alguns produtos como ácido nítrico e ácido sulfúrico, entre outros
(Cláusula Primeira, inciso II) e de 30% para outros amônia, ureia
e sulfato de amônio, entre outros (Cláusula Segunda, inciso III).
O Convênio 26/2021, por sua vez, revoga essas hipóteses de
redução de base de cálculo e, em substituição, insere a Cláusula
Terceira-A no Convênio 100/97, dispondo que “fica reduzida a
base de cálculo do ICMS, de forma que a carga tributária seja
equivalente a aplicação do percentual de 4% (quatro por cento)
sobre o valor da operação nas importações e nas saídas inter-
nas e interestaduais” dos produtos que especifica (os mesmos
até então submetidos às reduções de 60% e 30%).
Um primeiro (e importante) ponto de atenção é o de que, como
foram expressamente revogados o inciso II da Cláusula Primeira
e o inciso III da Cláusula Segunda, a autorização para a con-
cessão de isenção e redução de base de cálculo em operações
internas com esses produtos também ficou revogada, uma vez
que a Cláusula Terceira – que prevê a possibilidade de con-
cessão desse benefício – apenas faz remissão aos dispositivos
das Cláusulas anteriores: “ficam os Estados e o Distrito Federal
autorizados a conceder às operações internas com os produ-
tos relacionados nas cláusulas anteriores, redução da base de
cálculo ou isenção do ICMS”.

Objetivamente, o Convênio 100/97 passa a conferir o mesmo
tratamento às operações de importação, de saída interna e de
saída interestadual com esses produtos: redução de base de
cálculo, nos termos da nova Cláusula Terceira-A. Mas essa re-
dução não implicará, de imediato, a carga tributária de 4%. Esta
só será alcançada em 2025. Até lá, o Convênio 26/2021 prevê,
em sua Cláusula Segunda, uma evolução anual nos percentuais
do benefício para cada tipo de operação.
Alguns Estados já internalizaram essas disposições. São Paulo,
por exemplo, editou o Decreto nº 66.054 ainda em setembro
deste ano. Mato Grosso editou o Decreto nº 932, no mês de
maio. Mais recentemente, o Estado do Rio Grande do Sul
editou o Decreto nº 56.227, do dia 07 de dezembro. Outros,
como os Estados do Paraná e da Bahia, ainda não dispuseram
especificamente sobre o tema em seus regramentos internos.
Sobre isso, convém referir que, em alguns Estados, essas re-
gulamentações costumam ocorrer ao “apagar das luzes” do ano
e, em certos casos, podem até vir no ano seguinte, mas com
efeitos retroativos – retroatividade que, frise-se, é inconcebível
para fins de majoração de carga tributária.
A fruição dos benefícios fiscais previstos em Convênio, a rigor,
depende de internalização no regramento estadual. O Convê-
nio, isoladamente, não concede o benefício fiscal; ele constitui
um pressuposto para que o benefício seja concedido pelo Ente
competente. Com efeito, não se ignora o teor do art. 4º da LC nº
24/75, que prevê prazo para a ratificação mediante Decreto do
Poder Executivo e a hipótese de ratificação tácita. Não obstante,
a mais recente orientação jurisprudencial sobre o tema indica a
necessidade de internalização expressa pelos Estados – inclu-
sive por ato do Poder Legislativo, como decidido recentemente
pelo STF na ADI nº 5929/DF, julgada em fevereiro de 2020.
É necessário observar, para esse tema em específico, as parti-
cularidades do regramento de cada Ente da Federação. Há, por
exemplo, situações em que o Convênio 26/2021 implicará a ins-
tituição de benefício mais vantajoso do que aquele já existente.
Por outro lado, há, também, casos em que ele acarretará ma-
joração da carga tributária sobre determinada operação. Essa
e outras diversas variáveis possíveis precisam ser examinadas,
como dito, em face dos regramentos dos respectivos Estados –
de modo a se verificar o atendimento à legalidade, à anteriori-
dade e a outras garantias. O Escritório permanecerá atento ao
tema e fica à disposição para qualquer esclarecimento.
Luis Carlos Fay Manfra - Advogado Tributarista
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GREGÓRIO NARDINI

AUTONOMIA X CONTROLE
Como já dizia o emblemático fundador da
Apple, Steve Jobs: ”Não faz sentido contra-
tar pessoas inteligentes e dizer a elas o que
fazer; nós contratamos pessoas inteligen-
tes para que elas nos digam o que fazer”.
Porém, é natural que líderes na sua cons-
tante busca por redução da desordem, co-
mum a qualquer organização, empreguem
esforços demasiados em microgestão.
Quando um líder ultrapassa uma determi-
nada linha, a qual é bem difícil de ser de-
finida, existe a possibilidade de dois efei-
tos colaterais graves se manifestarem: Pri-
meiro, a alocação de tempo de forma con-
traproducente do líder, onde a sua capa-
cidade de aplicar o conhecimento macro
do negócio é substituída pela execução de
tarefas consideravelmente delegáveis; Se-
gundo, a limitação da capacidade inova-
dora do time, caso em que se cria um gar-
galo na agilidade e especialidade das deci-
sões, pois o conhecimento do líder sempre
será menos específico, assim como o seu
tempo mais escasso, dado a sua obrigação
de analisar, planejar e liderar o negócio de
forma mais ampla que uma área em espe-
cífica.
Conseguir superar esse desafio é um exer-
cício diário de confiança no time e consci-
ência de que para ganhar escala é preciso:

contratar muito bem, ter processos claros
e bem documentados, e uma cultura forte
onde todos estejam mirando um objetivo
em comum com freios éticos bastante ali-
nhados, mais conhecidos como valores.
Neste contexto, o líder serve com um re-
curso de alto valor agregado para sua
equipe, e pode alocar seu tempo de forma
flexível naquilo que realmente importa. Se-
rão dias dedicados para que grandes clien-
tes estejam satisfeitos e outros dias pen-
sando em como conquistar aquele parceiro
estratégico. Você, líder, lidere e não se
transforme no apagador de incêndios ofi-
cial da sua empresa. Até esta função você
tem que delegar!
Gregório Nardini, membro da divisão jo-
vem da Federasul, é co-fundador e CEO da
Planne, a plataforma de e-commerce das
experiências. Estudou Sistemas de Infor-
mação na Universidade Feevale e Econo-
mia Internacional na Fontys University of
Applied Sciences na Holanda. Nascido em
Gramado, capital nacional do turismo, Gre-
gório viu de perto, junto com o seu amigo
e sócio Jonathan Szablevski, as dores que
negócios de pequeno e médio porte da in-
dústria do turismo e entretenimento pas-
sam para crescer e profissionalizar suas
vendas online e relações comerciais.
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EFEMÉRIDES

FATOS HISTÓRICOS DO
DIA 18 DE DEZEMBRO

Eventos
1892 — Estreia do ballet O Quebra-Nozes.
1906 — Elevação a distrito de Aquidauana, Mato
Grosso do Sul, Brasil.
1941 — Os Aliados invadem Timor.
1945 — O Uruguai é admitido como Estado-
Membro da ONU.
1954 — Criação do município de Não-Me-Toque
(Rio Grande do Sul, Brasil).
1956 — O Japão é admitido como Estado-Membro
da ONU.
1960 — Criação das hoje Universidade Federal
Fluminense (UFF), Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) e Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN).
1971 — Dólar é supervalorizado pela segunda vez
na história dos Estados Unidos.
1978—Dominica é admitida como Estado-Membro
da ONU.
2005 — Início de atividade do vulcão Kilauea, Ha-
vaí, Estados Unidos.
2008 — Madonna se apresenta em São Paulo em
sua turnê Sticky & Sweet Tour.
Nascimentos
1876 — Afrânio Peixoto, médico legista, político e
escritor brasileiro (m. 1947).
1879 — Josef Stalin, líder soviético (m. 1953).
1930 — Severino Cavalcanti, político brasileiro.
1934 — Boris Volynov, cosmonauta russo.
1938 — Chas Chandler, ex-baixista do The Ani-
mals.
1943 — Keith Richards, guitarrista do grupo Rolling
Stones.
1945 — Adão Pretto, agricultor e político brasileiro
(m. 2009).
1957 — Nadja Palitot, política brasileira.

1959 — Ricardo Silva, treinador e ex-futebolista
brasileiro.
1963 – Brad Pitt, ator norte-americano; e Isabelle
Duchesnay, patinadora artística francesa.
1967 — Márcio Vassallo, escritor e jornalista brasi-
leiro.
1980 – Christina Aguilera, cantora norte-
americana.
1986 — Marcelo Lomba, futebolista brasileiro.
1992 — Bridgit Mendler, atriz e cantora norte-
americana.
1993 — Ana Porgras, ginasta romena.
2001 — Billie Eilish, cantora e compositora norte-
americana.
Falecimentos
1737—Antonio Stradivari, luthier italiano (n. 1648).
1865—Francisco Manuel da Silva, compositor bra-
sileiro (n. 1791).
1869 — Louis Moreau Gottschalk, pianista e com-
positor norte-americano (n. 1829).
1892 — Richard Owen, biólogo britânico (n. 1804).
1903 — Rodrigues Lima, político brasileiro (n.
1845).
1955 — Victor Brecheret, escultor brasileiro (n.
1895).
1995 — Konrad Zuse, engenheiro alemão (n.
1910).
2001 — Kira Ivanova, patinadora artística soviética
(n. 1963).
2006 — Joseph Barbera, cartunista norte-
americano (n. 1911).
2011 — Václav Havel, escritor e político tcheco (n.
1936).
2013 — João Ribeiro, político brasileiro (n. 1954).
2020 — Peter Lamont, diretor e decorador de arte
britânico (n. 1929).



Grêmio negocia com o goleiro
Fernando Miguel para 2022.

Divulgação/Atlético-GO

Neste ano, Fernando Miguel atuou no Atlético-GO, emprestado pelo
Vasco.

Inter renova com o zagueiro
Víctor Cuesta até o fim de 2023.

Ricardo Duarte/S.C. Internacional

Está será a sexta temporada do argentino vestindo a camisa do Inter.

O Grêmio está negoci-
ando a vinda do goleiro

Fernando Miguel, que jogou
a temporada de 2021 pelo
Atlético Goianiense. Apesar
de ter atuado pelo Dragão, o
arqueiro estava emprestado
pelo Vasco da Gama, time
com o qual o atleta tem
contrato até o final do ano
que vem.

Durante este ano,
Brenno e Gabriel Grando al-
ternaram entre a titularidade
na meta gremista. Porém,
um dos jovens goleiros não
deve permanecer para atuar
na Série B do Campeonato
Brasileiro na próxima tem-
porada. Por isso, a busca
por um arqueiro experiente
como Fernando Miguel.

Nessa recém-encerrada
edição do Campeonato
Brasileiro, Fernando Miguel

atuou em 37 das 38 roda-
das. Defendeu dois pênaltis
de seis contra, e teve uma
média de 0,9 gols sofridos
por partida. Foram 34 gols
sofridos e 16 jogos sem ser
vazado. Em fevereiro, o
atleta completa 37 anos.

Superávit
O Conselho Deliberativo

do Grêmio esteve reunido
na última quinta-feira (16),
de forma presencial, em
sessão ordinária e extraordi-
nária para examinar os de-
monstrativos contábeis e fi-
nanceiros do trimestre ven-
cido de julho a setembro de
2021; discutir e votar o orça-
mento do exercício de 2022,
além de decidir sobre pe-
dido de suplementação do
orçamento para o exercício
de 2021 do CA.

As contas apontaram su-
perávit de R$ 73 milhões.
Este foi o montante pelo
qual as receitas superaram
as despesas no período de
janeiro a setembro. Sendo
186% acima do mesmo pe-
ríodo do ano anterior e 800%
acima do previsto em orça-

mento.
No último trimestre refe-

rido anteriormente, o Clube
obteve uma receita opera-
cional bruta de R$ 398 mi-
lhões ficando 58,5% acima
do orçamento e 43,6%
acima do realizado em 2020.

V íctor Cuesta está de con-
trato renovado com o In-

ter. Em entrevista exclu-
siva para a Rádio Grenal na
manhã de quinta-feira (16),
Paulo Bracks, executivo de
futebol do clube, confirmou
a informação: “Ele está de
contrato renovado, não irá
sair do Internacional.” O Za-
gueiro assinou até o fim de
2023

O camisa 15 até chegou
a ser especulado em uma
troca com o atacante Pablo,
do São Paulo. Contudo, es-
tendeu seu vínculo no Beira-
Rio e deve permanecer para
a temporada de 2022. Está
será a sexta temporada do
argentino vestindo a camisa
do Inter.

Desde que desembarcou
em Porto Alegre, Cuesta

já viveu diversos momentos
dentro do Colorado. Teve
seu auge técnico em 2018,
quando recebeu o prêmio
da Bola de Prata, da ESPN,
e foi o Craque do Brasileirão
como melhor zagueiro. Em
2020, voltou a receber a pre-

miação da CBF.
Contudo, sofreu em 2021

após a lesão de RodrigoMo-
ledo, e foi bastante criticado
por parte da torcida, que
chegou a pedir sua ida para
o banco de reservas. Poste-
riormente, melhorou após a

chegada de Bruno Mendez,
e recuperou um pouco de
seu prestígio.

Pelo clube, já são 258
partidas disputadas, e dez
gols marcado. Porém, ainda
não conquistou nenhum tí-
tulo.

Mundial
O Inter comemorou o ani-

versário de 15 anos da con-
quista do Mundial de Clubes
na manhã desta sexta-feira
(17). O Colorado organizou,
no Gigante da Beira-Rio, um
café da manhã comemora-
tivo à maior conquista de
sua história, prestigiado por
ex-atletas e dirigentes cam-
peões no Japão, sócios e
sócias e torcedores símbolo
da biografia do clube gaú-
cho.
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Com Renato no topo, veja o
ranking dos melhores técnicos de
2021 que estão desempregados.

Reprodução

Renato foi o treinador que mais tempo ficou à frente de um clube da
Primeira Divisão brasileira.

D ando continuidade ao
ranking do jornal O

Globo que cotou os me-
lhores técnicos de 2021,
aqui está o grupo composto
pelos mais bem avaliados
na lista, mas que, atual-
mente, está sem vínculo
com nenhum clube.

No topo, o nome do ex-
periente Renato Portaluppi
que se despediu do Fla-
mengo depois de pouco
mais de quatro meses à
frente do rubro-negro cari-
oca. Abaixo, veja os ou-
tros nomes que completam
a lista.

Renato Gaúcho
Foi um ano turbulento

para Renato Portaluppi. Em
abril, foi demitido do Grê-
mio, clube com qual tinha
um vínculo longevo, sem
comparações na Série A. Foi
o treinador que mais tempo
ficou à frente de um clube
da Primeira Divisão brasi-
leira. No total, a terceira
passagem dele pelo tricolor
gaúcho durou quatro anos e
sete meses. O fim do rela-
cionamento veio após a der-
rota para o Independiente
del Valle, que casou ao time
a eliminação na Libertado-
res ainda na fase preliminar.

Em julho, foi anunciado
para assumir o Flamengo,
na esteira da demissão de
Rogério Ceni. A contratação
foi celebrada pela torcida
rubro-negra e o começo es-
boçava um futuro promis-
sor, com uma série de vitó-
rias, algumas delas com go-
leadas expressivas, como o
5 a 0 contra o Bahia e o 4 a
1 diante do Defensa y Jus-
ticia. Parecia ser o primeiro
nome a fazer jus e dar conti-
nuidade ao legado deixado
por Jorge Jesus, que saiu
do time em 2020.

Mas, ao decorrer do
Campeonato Brasileiro, a
relação amargou e logo
após a eliminação da Copa
do Brasil para o Athletico Pa-
ranaense, Renato elucidou
de forma clara à diretoria a
vontade de deixar o cargo,
mas recebeu uma recusa
dos cartolas. Daí em diante,
a presença do técnico pare-
cia apenas por formalidade
contratual, com a demissão
iminente se concretizando
após a derrota na final da
Libertadores para o Palmei-
ras.

Apesar disso, entre os
técnicos sem clubes de
2021, é o primeiro colocado,
e, no ranking geral , alcan-
çou o quarto lugar.

Hernán Crespo
Não demorou muito,

Crespo já chegou no São
Paulo com um êxito. Contra-
tado em fevereiro, em maio
deu ao tricolor a glória de
conquistar o Campeonato
Paulista, colocando fim em
um jejum de oito anos. À
época, disputava com Abel
Ferreira e Juan Vojvoda,
compatriota à frente do For-
taleza, o título de quem seria
omelhor técnico estrangeiro
no Brasileirão. Mais para
frente, seria eliminado da
Copa do Brasil por este
segundo.

O problema ficou evi-
dente quando o clube em-
patou com o Cuiabá, estre-
ante na Série A, e cravou o
sexto jogo sem vitória, na
sexta rodada do Campeo-
nato Brasileiro. O momento
foi um exemplo de como se
deu a trajetória do argen-
tino no São Paulo: osci-
lante, característica que re-
flete no aproveitamento final
de 57,23%.

Em outubro e em co-

mum acordo, foi oficializada
a saída de Crespo do time, o
deixando após 53 partidas,
com 24 vitórias, 19 empates
e dez derrotas.
Roger Machado
Aqui, a demissão tam-

bém foi selada pela eli-
minação na corrida da Li-
bertadores. Contratado
em fevereiro, Roger não
apresentava um padrão de
constância no Campeonato
Brasileiro, mas teve a de-
missão definida quando o
Fluminense foi eliminado
nas quartas de final do
torneio continental, após
perder para o Barcelona de
Guayaqui.

No total, o técnico, que
atualmente é sondado pelo
Inter, comandou o tricolor
carioca em 42 jogos, dividi-
dos em 19 vitórias, 11 em-
pates e 12 derrotas. Pelo
menos, conquistou o vice
no Campeonato Carioca do
ano.

António Oliveira
António foi uma aposta

do Atheletico-PR. Com
pouca experiência como
treinador, tendo apenas
o kuwaitiano Kazma no

currículo, o português não
tem uma situação diferente
da dos colegas acima, que
também oscilaram e deixa-
ram os respectivos clubes
com números medianos.
Neste caso, foram 40 jo-
gos, entre 21 vitórias, sete
empates e 12 derrotas, tota-
lizando um aproveitamento
em 58%.

Ele colocou o cargo à
disposição após a derrota
para a FC Cascavel, que
ocasionou na eliminação do
Campeonato Paranaense,
em setembro. Na época,
não escondeu que saiu do
clube abalado emocional-
mente.

”Com todo respeito, não
era minha prioridade ganhar
o Paranaense, o adversá-
rio tem todo respeito. Mas,
principalmente, foi por ques-
tões de índole pessoal, da
personalidade, caráter, dig-
nidade, que não tem preço e
pra mim é omotivo mais jus-
tificável. Tinha que ser mo-
tivo muito forte para eu sair
de uma situação vantajosa,
em um trabalho que vem de
um ano”, declarou em entre-
vista, logo após a demissão.
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Câmara dos Deputados aprova projeto
de lei que regulamenta profissão de

executivo de futebol; entenda.
Reprodução

Proposta exige curso de formação e estipulamultas a serem pagas quando contrato com clube é rompido.

A Câmara dos De-
putados aprovou

o projeto de lei que
regulamenta a profis-
são de executivo de
futebol e as relações
de trabalho deles com
os clubes. A pro-
posta será enviada
para apreciação do
Senado.

O projeto define
o executivo de fute-
bol como qualquer
profissional da área
que seja remunerado,
tenha dedicação ex-
clusiva e ocupe car-
gos como de diretor,
executivo, superinten-
dente, gerente, su-
pervisor ou coordena-
dor, seja em depar-
tamento profissional,
amador ou divisões
de base. Para exercer
a profissão, é neces-
sária formação em
gestão.

O texto estipula
prazo de até 3 anos
para que profissio-
nais que já atuam no
mercado concluam o
curdo de formação.
Quem não se adequar
às exigências nesse
período pode ser proi-
bido de exercer a ati-
vidade.

A proposta esta-
belece que o curso
exigido deverá ser

oferecido ou reconhe-
cido pelas entidades
de administração re-
gional e nacional do
desporto (federações
e confederação) ou
demais entidades do
Sistema Nacional do
Desporto ou mesmo
por instituição de en-
sino superior.

O senado Felício
Laterça (PSL), relator
do projeto, afirmou
que é importante “re-
gulamentar uma pro-
fissão que lida com re-
cursos e com a estru-
tura do futebol, que é
uma fonte de oportu-
nidades e renda”

Além disso, o pro-
jeto lista os direitos
e deveres do execu-
tivo da área, como ze-
lar pelo pleno funci-
onamento do depar-
tamento de futebol,
manter o sigilo pro-

fissional, respeitar os
estatutos, regulamen-
tos, códigos de ética
e normas internas do
empregado. Os direi-
tos estabelecidos são
ampla área de atua-
ção na gestão do de-
partamento de fute-
bol, apoio e assistên-
cia moral e material
e liberdade de pensa-
mentos e opiniões.

O texto prevê ainda
remuneração acer-
tada em contrato com
vigência mínima de
três meses; férias
anuais remuneradas
de 30 dias, prêmios,
bonificações e valor
das luvas; e repouso
semanal remunerado
de 24 horas ininter-
ruptas.

Haverá multa inde-
nizatória desportiva a
pagar ao clube se o
profissional rescindir

antecipadamente o
contrato, no valor de
50% do saldo do con-
trato ou igual a multa
rescisória acertada
previamente com o
empregador. Quando
houver ruptura do
acordo por atraso
salarial ou dispensa
imotivada do execu-
tivo, a multa a ser
paga pelo clube ao
profissional será livre-
mente pactuada entre
as partes no ato da
contratação, desde
que corresponde a,
pelo menos, o valor
total do saldo da re-
muneração mensal
a que teria direito o
executivo de futebol
até o fim do contrato.
O montante, porém,
não pode exceder 400
vezes o valor da remu-
neração mensal no
momento da rescisão.
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Torcida invade campo após
confusão, e jogo do Lyon na Copa
da França é encerrado no intervalo.

Reprodução

Uma multidão foi em direção ao gramado para fugir de briga.

Bayern de Munique aumentou sua folga
na liderança do Campeonato Alemão.

Reprodução

Jogando em casa, a equipe derrotou o Wolfsburg por 4 a 0.

E m mais um episódio de
violência no futebol fran-

cês, o jogo entre Paris FC e
Lyon, pela Copa da França,
no estádio Sebastien Char-
lety, na capital francesa, foi
encerrado antes do início do
segundo tempo após confu-
são na arquibancada e inva-
são ao gramado. A partida
estava empatada por 1 a 1, e
a Federação ainda não infor-
mou se ela será retomada.

Tudo começou no inter-
valo. Torcedores encapu-
zados do Lyon acenderam
sinalizadores e atiraram em
direção aos rivais. Uma
grande confusão começou
nas arquibancadas com fun-
cionários da segurança local,
e uma multidão foi em dire-
ção ao gramado para fugir da
briga.

Ainda não há informa-
ções sobre feridos, mas as
imagens mostram pessoas

caindo nas arquibancadas
durante a correria provocada
pela briga entre seguranças
e a torcida do Lyon.

Os jogadores já haviam
entrado em campo para a
disputa do segundo tempo
quando houve a invasão ao
gramado e logo se dirigiram
ao vestiário. Houve uma es-
pera de 40 minutos até que a
decisão de cancelar a partida
foi tomada. O jogo é válido
pela fase 32 avos de final,
e o empate levaria para os
pênaltis. A Federação Fran-
cesa deve informar qual será
o desfecho do confronto.

A confusão é mais um
episódio recente de violên-
cia no futebol francês. Em
agosto, torcedores do Nice
atiraram objetos no gramado
em partida contra o Olympi-
que de Marselha, em partida
que também foi interrompida

e disputada posteriormente,
com portões fechados.

Em novembro, o clássico
do Lyon contra o Olympi-
que de Marselha foi interrom-
pido após uma garrafa ser
atirada na cabeça de Payet.
A partida vai ser jogada no-
vamente, com portões fecha-
dos, e a equipe de Peter

Bosz perdeu um ponto na ta-
bela do Campeonato Fran-
cês.

Tal episódio provocou
reuniões entre autoridades
do governo francês e do
futebol do país para discutir
novas medidas de segu-
rança.

O Bayern de Munique
aumentou sua folga na

liderança do Campeonato
Alemão nesta sexta-feira
(17). Jogando em casa, a
equipe derrotou o Wolfsburg
por 4 a 0, pela 17ª rodada
da competição, e chegou à
marca de 43 pontos, abrindo
nove para o vice-líder Borus-
sia Dortmund.

Os Bávaros começaram
controlando o jogo e saíram
na frente logo aos sete minu-
tos da primeira etapa. Tho-
mas Muller aproveitou sobra
de bola na área e finalizou
para as redes para inaugurar
os marcadores.

O Wolfsburg tentou res-
ponder na sequência e
quase empatou aos oito,

em chute de Weghorst, mas
Neuer fez grande defesa e
manteve a vantagem dos
mandantes. No decorrer do
primeiro tempo, o Bayern
foi mais ofensivo e construiu

mais algumas oportunidades
de gol, porém não ameaçou
muito o goleiro Casteels.

No segundo tempo, os
donos da casa voltaram
com chances mais perigosas

e anotaram dois gols na
sequência para encaminhar
a vitória. Aos 12 minutos,
Thomas Muller recebeu
passe de Sané e fez cru-
zamento para Upamecano
completar de cabeça e fazer
mais um para o Bayern.
Depois, aos 14, Gnabry
passou para Sané finalizar
da entrada da área e marcar
o terceiro.

Com o 3 a 0 no placar,
coube ao artilheiro Lewan-
dowski transformar a vitória
em goleada. Já na parte fi-
nal, aos 44, o polonês rece-
beu toque deMusiala na área
e finalizou para deixar o seu
na partida e dar números fi-
nais à vitória dos Bávaros.
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Tomar café ou chá pode diminuir
em 30% risco de demência ou

AVC, mostra pesquisa.
Reprodução

Pesquisa revela que o consumo moderado de chá e café pode ter
benefícios para a saúde.

E studo mostrou que
beber café ou chá

pode estar relacionado a
um risco menor de AVC e
demência, informa o jor-
nal inglês The Guardian.

Os acidentes vascu-
lares cerebrais causam
10% das mortes em todo
o mundo, enquanto a de-
mência é um dos mai-
ores desafios de saúde
do mundo – 130 milhões
devem viver com ela até
2050.

Na pesquisa, 365.000
pessoas com idades en-
tre 50 e 74 anos partici-
pantes do programa UK
Biobank foram acompa-
nhadas por mais de uma
década. No início, eles
relataram a quantidade
de café e chá que be-
beram. Durante o pe-
ríodo da pesquisa, 5.079
deles desenvolveram de-
mência e 10.053 tiveram
pelo menos um derrame.

Os pesquisadores
descobriram que as pes-
soas que bebiam de duas
a três xícaras de café ou
de três a cinco xícaras
de chá por dia, ou uma
combinação de quatro a
seis xícaras de café e chá,
tinham o menor risco de
derrame ou demência.

Aqueles que beberam
duas a três xícaras de
café e duas a três xíca-
ras de chá por dia tive-
ram um risco 32% me-
nor de derrame. Essas
pessoas tinham um risco
28% menor de demên-
cia em comparação com
aquelas que não bebiam
chá ou café.

A pesquisa, feita por
Yuan Zhang e colegas
da Tianjin Medical Uni-
versity, na China, sugere
que beber café sozinho
ou em combinação com
chá também está relaci-
onado a menor risco de
demência pós-derrame.

Em artigo publicado
na revista científica na
revista Plos Medicine, os
autores afirmam: ”Nos-
sas descobertas suge-
riram que o consumo
moderado de café e chá
separadamente ou em
combinação estava asso-
ciado a um menor risco
de acidente vascular ce-
rebral e demência.”

No entanto, os cientis-
tas alertaram que o UK Bi-
obank reflete uma amos-
tra relativamente saudá-
vel em relação à popula-
ção em geral, o que po-
deria restringir a capaci-
dade de generalizar es-
sas associações. Em-
bora seja possível que o
café e o chá possam pro-
teger contra derrame, de-
mência e demência pós-
derrame, os pesquisado-
res dizem que a causali-
dade não pode ser con-
cluída a partir das associ-
ações.

A professora Tara
Spiers-Jones, líder do
programa do UK Demen-
tia Research Institute, que
não estava envolvida na
pesquisa, descreveu-a
como ”interessante” e
”conduzida de maneira
robusta”, mas enfatizou
quemais trabalho precisa
ser feito para entender

completamente as liga-
ções biológicas poten-
ciais entre chá e café
e o risco de derrame e
demência.

O professor Kevin Mc-
Conway, professor emé-
rito de estatística aplicada
na Open University, tam-
bém não envolvido no es-
tudo, disse que o estudo
mostrou que as associa-
ções entre o risco de aci-
dente vascular cerebral e
de demência não aumen-
tam ou diminuem uni-
formemente com o con-
sumo de chá e café.

O que geralmente
acontecia é que o risco
de derrame ou demência
era menor em pessoas
que bebiam quantidades
razoavelmente pequenas
de café ou chá em com-
paração com aquelas
que não bebiam nada,
mas que após um certo
nível de consumo, o risco
começou a aumentar
novamente até que se
tornasse maior do que

o risco para as pessoas
que não bebiam nada.

“Uma vez que o con-
sumo de café chegava a
sete ou oito xícaras por
dia, o risco de derrame
era maior do que para
pessoas que não bebiam
café e muito maior do que
para aquelas que bebiam
duas ou três xícaras por
dia.”

A Dra. Rosa San-
cho, chefe de pesquisa
da Alzheimer’s Research
UK, disse: “Para a mai-
oria de nós, nosso risco
de demência depende da
interação complexa entre
nossa idade, genética e
estilo de vida. Compre-
ender quais aspectos do
nosso estilo de vida têm
o maior efeito sobre a
saúde do nosso cérebro
é a chave para capacitar
as pessoas a tomar de-
cisões informadas sobre
suas vidas”.
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Estudo japonês indica que correr melhora
o humor. Dez minutos de corrida

moderada já beneficiam o cérebro.
Reprodução

A corrida resultou em aumento significativo de excitação e nível de
prazer em comparação ao controle.

U m time de dez pesqui-
sadores da Universidade

de Tsukuba (Japão) descobriu
que apenas 10 minutos de cor-
rida de intensidade moderada
podembeneficiar a saúdemen-
tal. Tanto o humor quanto
as funções cognitivas melho-
raram, em análises por meio
de exames e avaliações subje-
tivas. Foram analisados dados
de 26 corredores jovens e sau-
dáveis correndo 10 minutos em
esteira (50% de utilização do
VO2) e depois em repouso. O
estudo “Benefit of human mo-
derate running boosting mood
and executive function coinci-
ding with bilateral prefrontal ac-
tivation” foi publicado em 22
de novembro na Scientific Re-
ports, publicação do periódico
Nature.

A corrida resultou em au-
mento significativo de excita-
ção e nível de prazer em com-
paração ao controle. “Até onde
sabemos, uma corrida aguda
de intensidade moderada tem
o benefício de induzir um hu-
mor positivo e aumentar a fun-
ção executiva, coincidindo com
a ativação cortical nas sub-
regiões pré-frontais envolvidas
no controle inibitório e na regu-
lação do humor. Esses resul-
tados, junto com as descober-
tas anteriores com os ciclistas,
implicam na especificidade dos
benefícios da corrida mode-
rada, que promovem a cogni-
ção e o humor agradável”, des-
creve a pesquisa que foi con-
duzida por Chorphaka Dam-
rongthai, Ryuta Kuwamizu, Ka-
zuya Suwabe, Genta Ochi, Yu-
dai Yamazaki, Takemune Fu-
kuie, Kazutaka Adachi, Michael
A. Yassa, Worachat Churd-
chomjan e Hideaki Soya.

Em apenas 10 minutos de
corrida de intensidade mode-
rada aumentou o fluxo sanguí-
neo local no córtex pré-frontal
bilateral – a parte do cérebro
que desempenha um papel im-
portante no controle do hu-
mor e das funções executivas.
Esses achados podem contri-
buir para o desenvolvimento

de uma gama mais ampla de
recomendações de tratamento
para beneficiar a saúde mental.
“O exercício melhora o fluxo
sanguíneo e protege a memó-
ria; estimula mudanças quími-
cas no cérebro que apuram o
aprendizado, o humor e o pen-
samento. O exercício mantém
suas habilidades de raciocínio
afiadas. Além de aperfeiçoar
a saúde do coração, exercícios
regulares de resistência, como
correr, nadar ou andar de bici-
cleta, também podem promo-
ver o crescimento de novas cé-
lulas cerebrais e preservar as
células cerebrais existentes. A
liberação de endorfina gera re-
ações de euforia e bem-estar,
que também ajudam a manter
o humor”, diz o Dr. Gabriel
Novaes de Rezende Batistella,
médico neurologista e neuro-
oncologista, membro da Soci-
ety for Neuro-Oncology Latin
America (SNOLA).

Segundo o estudo, há evi-
dências claras de que a ativi-
dade física traz muitos bene-
fícios, como a capacidade de
melhorar o humor, mas em tra-
balhos anteriores, o ciclismo
costumava ser a forma de exer-
cício estudada. Correr, no
entanto, sempre desempenhou
um papel importante no bem-
estar dos humanos. “A forma
e a eficiência únicas da cor-
rida humana, que inclui a ca-
pacidade de sustentar esse es-
forço, estão intimamente liga-
dos ao sucesso evolutivo dos
humanos”, destaca o estudo.
O neuro-oncologista concorda:
“Correr pode criar novos neurô-
nios, ajudando o organismo a
envelhecer com saúde”, diz o
Dr. Gabriel.

Apesar desse fato, os pes-
quisadores ainda não tinham
examinado de perto os efei-
tos da corrida nas regiões do
cérebro que controlam o hu-
mor e as funções executivas.
Dada a extensão do controle
executivo necessário para co-
ordenar o equilíbrio, o movi-
mento e a propulsão durante a
corrida, o estudo destaca que

é evidente que haveria um au-
mento da ativação neuronal no
córtex pré-frontal e que outras
funções nesta região se benefi-
ciariam com este aumento nos
recursos cerebrais. “Alguns
estudos já identificaram que
os efeitos benéficos do treina-
mento físico são parcialmente
impulsionados por adaptações
no músculo. O exercício re-
modela a atividade intensifica-
dora no músculo que está li-
gada às habilidades cognitivas,
o que permite a identificação
de fatores musculares secreta-
dos pelo treinamento de exercí-
cio e direcionados ao cérebro”,
conta o geneticista Dr. Marcelo
Sady, Pós-Doutor em Genética
e diretor geral Multigene.

Para testar a hipótese, a
equipe de pesquisa coletou da-
dos sobre as alterações he-
modinâmicas associadas à ati-
vidade cerebral enquanto os
participantes estavam envolvi-
dos em cada tarefa. Na ta-
refa Stroop Color-Word Test, in-
formações incongruentes são
mostradas, ou seja, a palavra
‘vermelho’ é escrita em verde
e o participante deve nomear
a cor em vez de ler a palavra.
Para fazer isso, o cérebro deve
processar os dois conjuntos de
informações e inibir as informa-
ções estranhas. O efeito de in-
terferência do Stroop foi quan-
tificado pela diferença nos tem-

pos de resposta para esta ta-
refa e aqueles para uma versão
mais simples da tarefa – indi-
cando os nomes das amostras
de cores.

Os resultados demonstra-
ram que, após 10 minutos de
corrida de intensidade mode-
rada, houve uma redução sig-
nificativa no tempo de efeito de
interferência do Stroop. Além
disso, a ativação pré-frontal
bilateral aumentou significati-
vamente durante a tarefa de
Stroop. Após a corrida, os
participantes relataram estar de
melhor humor. “Isso foi apoi-
ado por descobertas de ativa-
ções coincidentes nas regiões
corticais pré-frontais envolvi-
das na regulação do humor”,
acrescenta o Dr Chorphaka
Damrongthai, que liderou o es-
tudo. Dado que muitas carac-
terísticas do córtex pré-frontal
são exclusivamente humanas,
este estudo não apenas lança
luz sobre os benefícios atuais
da corrida, mas também sobre
o possível papel que esses be-
nefícios podem ter desempe-
nhado no passado evolutivo da
nosso civilização.

Com certeza, quem corre
esboçou um sorriso ao termi-
nar de ler essa novidade, já que
realmente na prática a corrida
é um remédio e tanto contra o
mau humor.
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Conheça o recurso do iPhone
para você ativar antes de morrer.

Reprodução/Apple

iOS 15, da Apple: Atualização do sistema lançou a funcionalidade chamada Legado Digital.

Q uando uma pessoa
morre, o seu perfil

em diferentes redes so-
ciais pode ser apagado
ou transformado em um
memorial que destaca
as interações do usuário
ao longo da vida. Mas
e o que acontece com
os dados (fotos, senhas,
anotações) salvos nos
smartphones? É possí-
vel ter acesso a essas in-
formações?

Pensando nisso, a
Apple lançou, em sua
mais recente atualiza-
ção de sistema – o iOS
15.2 –, uma funcionali-
dade chamada Legado
Digital. Esse programa
permite que o dono do
iPhone, iPad ou Mac-
Book indique pessoas
que possam acessar a
sua conta e informações
pessoais, em caso de
falecimento.

Para isso, o usuário
deve cadastrar o con-
tato dos ”herdeiros” no
ID Apple. Os escolhidos

não precisam ter pro-
dutos da Apple, basta
que tenham mais de 13
anos.

No momento em que
um contato for cadas-
trado, será gerado um
código que liberará o
acesso ao aparelho
após o falecimento. É
importante guardar esse
código que pode ser en-
viado por por e-mail ou
mensagem de texto ou
ainda ser impresso. Em
caso de herdeiros que
tenham aparelhos da
Apple, o número pode
ser salvo nos ajustes do
ID Apple.

Além da chave, o her-
deiro precisa encami-
nhar para a Apple a cer-
tidão de óbito do ente
querido. Após a aná-
lise do código e do do-
cumento, a companhia
libera o acesso aos da-
dos do falecido por três
anos. Passado esse pe-
ríodo, a conta será apa-
gada de maneira defini-
tiva.

A Apple destaca que,
se o ente querido tiver
cadastrado mais de um
herdeiro, os outros con-
tatos também poderão
acessar a conta herdada
e tomar decisões unila-
terais, incluindo apagá-
la permanentemente.

O herdeiro terá
acesso a: Fotos; Mensa-
gens; Notas; Arquivos;
Apps baixados; Bac-
kups de dispositivos.

O herdeiro não terá
acesso a: Filmes, mú-
sicas, assinaturas ou li-
vros comprados usando
o ID Apple; Dados ar-
mazenados nas Chaves,
como informações de
pagamento e senhas.

iPhone 14
O futuro iPhone 14

Pro pode, enfim, aban-
donar o notch na tela
– um desejo antigo dos
fãs da marca da Apple.
Informações de bastido-
res dão conta de que o
sensor que abriga a câ-
mera de selfie teria for-

mato de pílula na pró-
xima geração. O inusi-
tado design já aparece
em projeções na inter-
net.

A projeção que mais
ganhou destaque foi
feita pelo criador de
conteúdo e influencia-
dor Ben Geskin, base-
ado nas especulações
mais recentes. O novo
modelo da marca deve
chegar apenas no final
de 2022.

O site GizChina divul-
gou recentemente uma
tabela com as possíveis
especificações técni-
cas de toda a linha do
iPhone 14, que seria
composta pelo modelo
padrão, a versão Pro,
Max e Pro Max. Os
dois primeiros teriam
tela de 6,06 polegadas,
enquanto os modelos
subsequentes trariam
display de 6,68”. Caso
os rumores se confir-
mem, a Apple aboliria
definitivamente o mo-
delo Mini.
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Preços de notebooks
disparam com a alta do dólar.

Reprodução

A alta média de preços de notebooks foi de 40% em 12 meses.

A alta do dólar, ao lado
da escassez global

de semicondutores, tem
representado um desafio
para diversos segmen-
tos da economia brasi-
leira, com destaque para
os produtos eletrônicos.
Consequência disso, a
alta média de preços de
notebooks foi de 40% em
12 meses, segundo a
empresa de análises de
mercado GfK.

De acordo com a Abi-
nee (Associação Brasi-
leira da Indústria Elétrica
e Eletrônica), entidade
que representa a indús-
tria nacional de apare-
lhos eletroeletrônicos,
12% dos fabricantes do
setor tiveram que parar
parte da produção no
mês de junho por falta
de componentes eletrô-
nicos.

Ainda segundo a son-
dagem, a escassez mun-
dial de chips resulta em
atrasos ou interrupções
de produção em quatro
a cada dez fábricas de
produtos do segmento.
Além disso, 32% das em-
presas pesquisadas no-
tificaram atrasos na pro-
dução e na entrega de
produtos e 42% estimam
que a volta do abas-
tecimento de chips só
deve ocorrer ao longo de
2022.

Eduardo Scherer,
CEO da Meu Notebook,
portal que permite a
comparação de carac-
terísticas técnicas de

diferentes computado-
res portáteis, concorda
que a alta do dólar teve
impacto significativo no
aumento dos preços dos
equipamentos vendidos
no Brasil.

”As peças que ti-
veram maior impacto
da alta do dólar são
aquelas que necessitam
de chips semiconduto-
res em sua construção,
como processadores,
memórias, e placas de
vídeo, entre outras”, ex-
plica. ”Esse impacto
é notado mesmo nos
notebooks fabricados no
país, já que em torno
de 90% dos semicon-
dutores utilizados por
aqui são importados”,
destaca, citando dados
da Abisemi (Associação
Brasileira da Indústria de
Semicondutores).

”Resultado disso,
também tivemos a re-
dução das vendas deste
tipo de aparelho a partir
do segundo trimestre

de 2021. O que pode
levar tempo para reto-
mar ao patamar ante-
rior, considerando que
a escassez de compo-
nentes pode se estender
até o fim do ano que
vem”, afirma, lembrando
que os componentes
eletrônicos fornecidos
pela Ásia tornaram-se
o principal material em
falta na indústria de ele-
troeletrônicos.
Como pesquisar
antes de comprar
um notebook?
O CEO da Meu No-

tebook explica que,
mesmo no contexto
atual, há estratégias
que o consumidor pode
adotar para encontrar o
melhor preço de eletrô-
nico. Para ele, é preciso
entender exatamente
qual a sua necessidade
para não gastar com um
notebook superior ao
necessário.

”Há opções para os
mais diferentes perfis,

mas é preciso definir
o que você realmente
precisa: se vai usar o
computador para estu-
dar, trabalhar ou jogar
games, por exemplo”,
explica. ”Desse modo,
você opta por um dispo-
sitivo que atenda a seus
objetivos, dispensando
gastos desnecessários”,
diz.

Além disso, prosse-
gue, é preciso comparar
bem as configurações
dos aparelhos, já que é
comum que computado-
res equivalentes tenham
preços distintos.

”Tenha cautela, leia,
compare, tire prints ou
faça anotações das suas
pesquisas - e só de-
pois conclua a compra,
que em nenhuma hipó-
tese deve ser feita por
emoção. Assim, você
garante que fará o me-
lhor negócio possível,
mesmo em ummomento
de crise como este”,
conclui.
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Catedral de Notre-Dame
renasce das cinzas.

Reprodução

Arcebispo de Paris, Michel Aupetit, celebra missa para os operários
da reforma.

O s brasileiros, princi-
palmente as crianças,

têm seu primeiro contato
com a catedral mais famosa
do mundo assistindo ao
filme “O corcunda de Notre-
Dame”, da Disney, baseado
no romance homônimo de
Victor Hugo. Lá as gárgulas
ganham vida mostrando
que o próprio local é um
personagem à parte. Essa
importância de Notre-Dame,
Nossa Senhora em por-
tuguês, segue em debate
acalorado e envolve até
mesmo comparações com
parques de diversão. A
disputa acontece entre os
reformistas modernos, que
querem trazer os millennials
para a igreja, e os reformis-
tas tradicionais, contrários a
qualquer tecnologia que fuja
da construção gótica inici-
ada em 1163 e concluída
em 1345.

A reforma do interior da
catedral parisiense, incen-
diada em 2019 por causa
de um curto-circuito, foi fi-
nalmente aprovada pela co-
missão de especialistas da
área do patrimônio designa-
dos pelo Ministério da Cul-
tura da França. As inova-
ções, segundo os críticos,
fogem do que seria a Notre-
Dame “original”. O purismo
arquitetônico, no entanto, é
complexo e difícil de ser es-
tabelecido: se a catedral
foi construída ao longo de
dois séculos, também é ver-
dade que a edificação so-
freu diversos incêndios ao
longo de sua história. O
ocorrido há dois anos foi
apenas um deles. A apa-
rência do monumento antes
da tragédia se deve a cha-
mada “grande restauração”
realizada no século 19 pelo
arquiteto Eugène Viollet-le-

Duc, também responsável
por operações semelhantes
de reconstrução em todo o
país.

Uma das polêmicas do
projeto aprovado agora em
dezembro é a possibilidade
de se usar móveis contem-
porâneos no local histórico.
A nave central, desde a en-
trada ao coro, também será
reformada para dar mais es-
paço aos turistas e fiéis, mo-
dificando a porta pela qual
entram os visitantes. A im-
portância em manter-se fiel
às raízes, mas com moder-
nidade, levou o presidente
Emmanuel Macron a anun-
ciar no verão do ano pas-
sado que a torre interna de
96 metros seria toda refeita
conforme originalmente pro-
jetada por Eugene Viollet-
le-Duc, lançando uma caça
aos mil carvalhos necessá-
rios para construir a obra
e a estrutura do transepto,
a linha horizontal que dá o
formato de cruz à catedral
quando vista de cima.

A mudança, porém, que
está tirando a paz dos
conservadores é outra: a
que permite aos visitantes
a observação de obras de
arte recentes, que foram
especialmente encomenda-
das para a reabertura da
igreja. Ou seja, pinturas
dos séculos 20 e 21 devem
ser colocadas ao lado de
antigos mestres da coleção
da catedral, como “Nati-
vidade da Virgem Maria”,
de Mathieu Le Nain. A
inauguração de Notre-Dame
está prevista para 2024, ano
em que também acontecem
os Jogos Olímpicos de Pa-
ris, atraindo uma legião de
turistas de todos os gostos
e credos.

Além dos pintores mo-

dernistas, há o projeto de
incluir luzes que irão proje-
tar nas paredes algumas fra-
ses do Evangelho, traduzi-
das em inglês, chinês e até
em árabe. “Todas essas
transformações radicais são
feitas em nome de uma li-
turgia ‘inventada’”, disse Di-
dier Rykner, especialista em
História da Arte ao jornal “Le
Figaro”, conhecido por seu
conservadorismo. Ele e ou-
tras cem personalidades da
França publicaram um ma-
nifesto contrário ao projeto
“moderno”. Já o cônego
Gilles Drouin, chefe da re-
forma, afirma que o objetivo
é “receber melhor o público,
sem esquecer o respeito ao
culto religioso”.

Os signatários do mani-
festo dizem ainda que essa
visão aprovada pela diocese
seria uma maneira de trans-
formar o local de quase um
século de idade em uma
“Cristolândia”, uma espécie
de Disneylândia voltada aos
cristãos. “A primeira mis-
são da Notre-Dame é rece-
ber os cristãos. Ela é uma
igreja, antes de tudo. Viollet-
le-Duc não teria aprovado
essa visão da Diocese”, diz

Pierre-André Hélène, tam-
bém especialista em Histó-
ria da Arte e um dos auto-
res do documento. Afinal,
a catedral corre o risco de
perder a sua identidade se
renovar seu interior?

Ir à França e não visi-
tar Notre-Dame, nem que
seja apenas para observar
a sua arquitetura externa é
o mesmo que ir ao Rio de
Janeiro sem visitar praia ne-
nhuma. Antes do incên-
dio, o local recebia cerca de
12 milhões de turistas por
ano, ao custo de 8,50 eu-
ros por ingresso. O mo-
numento vai além das pre-
ces divinas e talvez só perca
em receita na capital ao Lou-
vre e à Torre Eiffel. Para
quem quiser acompanhar o
que acontece nos bastido-
res até a grande reabertura,
a Notre-Dame é antenada
e possui presença marcante
nas redes sociais. É até
possível acender uma vela a
distância fazendo umcadas-
tro através de seu site ofi-
cial – em um local seguro e
sem qualquer dano à cons-
trução, claro.
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Peixe raro das profundezas do mar
aparece em praia da Califórnia.

Scribbs Institute of Oceanography/Divulgação

Peixe raro apareceu em praia de San Diego.

U ma espécie rara
de peixe foi dar

nas areias da praia de
Encinitas, em San Di-
ego, na Califórnia, na
última sexta-feira. Nor-
malmente encontrado
entre 305 e 1.220 me-
tros de profundidade,
o animal da espécie
Himantolophus saga-
mius, que habita as
águas do oceano Pa-
cífico, é conhecido nos
Estados Unidos como
’peixe bola de futebol’.
Seu aparecimento foi
divulgado pelo Scripps
Institution of Oceano-
graphy, instituição li-
gada a Universidade
de San Diego, nesta
semana.

Nas últimas sema-
nas, outros peixes
semelhantes também
aparecem no litoral da
cidade de San Diego.
No dia 23 de novembro,
um animal da mesma
espécie foi fotografado
por quem passava pela
praia da Black Beach.
No início de dezembro,
um outro peixe, este
da espécie Alepisaurus
Ferox, foi encontrado
na praia de La Jolla.

”É bem impressio-
nante que tenhamos
tido três aparecimentos
desses animais nesta
parte da costa da Ca-
lifórnia no último ano.
Antes disso, a última
vez que isso aconte-
ceu, pelo menos até
onde sabemos, foi há
20 anos”, disse Ben

Frable, curador de pei-
xes raros da Univer-
sidade de San Diego
em entrevista ao canal
de televisão americano
NBC.

Existem apenas
cerca de 30 espécimes
de ’peixes bolas de
futebol’ preservadas
em laboratórios pelo
mundo.

Ainda segundo Fra-
ble, não é possível de-
terminar a causa para
o aparecimento desses
animais raros na costa
da Califórnia no último
mês. ”Estou conver-
sando com colegas que
estudam a oceanogra-
fia da costa e com cole-
gas que estudam esses
peixes para tentar en-
tender isso”, disse Fra-
ble.
Animal com mil

patas
A composição da

palavra “milípede” re-
mete a mil, mas até re-
centemente não se co-
nhecia nenhum animal
que tivesse mil patas –
o máximo descoberto
possuía 750. Agora,
porém, a palavra tem
alguém a honrá-la li-
teralmente. Cientistas
australianos descobri-
ram na província de
Eastern Goldfields, na
Austrália Ocidental, um
milípide cujo número
ultrapassa bem as mil
patas. Trata-se do
artrópode Eumillipes
persephone, um tipo de

piolho-de-cobra que ao
todo tem 1.306 patas
e foi classificado como
uma nova espécie. O
nome remete a Persé-
fone, deusa grega do
submundo, porque o
bichinho foi encontrado
60 metros abaixo do
solo, em um buraco
criado para exploração
mineral.

Paul Marek, da uni-
versidade Virginia Tech
(EUA), e colegas aus-
tralianos e americanos
mediram quatro mem-
bros da nova espécie.
Descobriram que os
animais possuem cor-
pos longos, semelhan-
tes a fios, consistindo
de até 330 segmentos;
atingem 0,95 milíme-
tro de largura e 95,7
milímetros de compri-
mento. Eles não têm
olhos, têm pernas cur-
tas e cabeças em forma
de cone com antenas e
um bico.

Segundo os cien-
tistas, as relações do

E. persephone com o
dono anterior do re-
corde de patas – a
espécie californiana Il-
lacme plenipes – são
distantes. Os pesqui-
sadores sugerem que
o grande número de
segmentos e pernas
que evoluíram em am-
bas as espécies pode
permitir que eles gerem
forças de impulso para
permitir a esses animais
mover-se através de
aberturas estreitas nos
habitats de solo em que
vivem.

A descoberta re-
força a ideia de que
até mesmo ambientes
em que a vida é difícil
podem abrigar biodi-
versidade. Os cientis-
tas recomendam que
sejam tomadas medi-
das adicionais de pre-
servação para que as
atividades mineradoras
não prejudiquem esse
habitat subterrâneo.
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Amigos de Jennifer Garner criticam
falas de Ben Affleck: "É nojento".

Reprodução

Affleck e Garner foram casados por 10 anos, até 2015. Em 2018, o
casal finalizou o processo de divórcio.

Justiça expede mandado para que Alec
Baldwin entregue seu celular à polícia.

Reprodução/Instagram

Halyna Hutchins morreu após disparo acidental de Alec Baldwin no
set de ’Rust’.

S egundo o Page Six, ami-
gos de Jennifer Garner

estão criticando o ex-marido
da estrela, Ben Affleck, pelos
comentários a respeito do an-
tigo casamento. Os dois se
separaram em2018 e têm três
filhos juntos. Recentemente,
o ator revelou que começou a
beber porque se sentia preso
na relação e que, se não fosse
o divórcio, ainda estaria be-
bendo.

Fontes próximas à atriz es-
tão furiosas por Ben ter ex-
pressado publicamente suas
frustrações e culpado o casa-
mento pelo alcoolismo. Um
membro da indústria, que co-
nhece ambos os atores, co-
mentou à Page Six: ”É no-
jento Jen foi a única que o
ajudou quando ele fez coisas
horríveis. Jen o apoiou por-
que o ama. Esta é a mãe de

seus filhos”.
Outra fonte disse à pá-

gina: ”Qualquer pessoa que
conheça o comportamento
do viciado sabe como es-
ses comentários podem ser
falsos para qualquer viciado,
mas principalmente para Ben.
É um dos primeiros princípios
de AA (alcoólicos anônimos)
não colocar a culpa em al-
guém por sua doença”.

Os amigos da artista fo-
ram rápidos em apontar que
ela nunca tinha falado coi-
sas negativas a respeito do
ator. Também foi dito que
a atual namorada de Affleck,
Jennifer Lopez, ficou decepci-
onada pelas falas do amado.

Uma fonte que conhece o
artista disse em sua defesa:
”Acho que as citações foram
tiradas do contexto, se você
realmente ouvir a entrevista,

ele diz tudo em um contexto
diferente”.

Pessoas próximas à Gar-
ner afirmam que ela está
melhor que nunca sem Af-
fleck. Embora não tenha con-

firmado que está noiva do
CEO da CaliBurger, John Mil-
ler, ela foi vista usando um
anel cintilante em novembro.

A lec Baldwin deverá entre-
gar seu celular à polícia

depois de um mandado de
apreensão ter sido expedido
pela Justiça durante as inves-
tigações sobre a morte da di-
retora de fotografia do filme
”Rust”, informou o ”TMZ”.
Halyna Hutchins, de 42 anos,
levou um tiro disparado por
uma arma que deveria conter
balas de festim e não resistiu
ao ferimento. O diretor Joel
Souza, de 48 anos, também
foi atingido.

Para o Departamento de
Polícia do Condado de Santa
Fé, o telefone de Baldwin
pode conter evidências im-
portantes para a apuração do
caso. O mandado foi assi-
nado por um juiz do NovoMé-
xico, que não teve seu nome

divulgado.
O ”TMZ” teve acesso a do-

cumentos anexados ao pro-
cesso. Neles, Baldwin diz,
em e-mails trocados com a

armeira-chefe do longa, Han-
nah Gutierrez-Reed, que ela
teria mostrado diferentes ar-
mas e facas. Ele afirma ainda
que Hannah teria optado por

uma arma maior, uma Colt de
modelo antigo.

Halyna morreu no dia 21
de outubro deste ano. Na
época, Baldwin a imprensa
americana noticiou que o au-
tor do tiro teria sido Baldwin.
Mas, em entrevista à ”ABC”,
quando falou pela primeira
vez sobre o caso, o ator ne-
gou ter feito o disparo.

”Bem, o gatilho não foi pu-
xado. Eu não puxei o gati-
lho. Eu nunca apontaria a
arma para alguém e puxaria
o gatilho para ela. Nunca”,
disse Baldwin. Ele também
afirmou não saber como a a
bala de verdade chegou ao
set de ”Rust”: ”Alguém colo-
cou uma bala de verdade na
arma. Uma bala que nem era
para estar no local”.

Porto Alegre . Sábado, 18 de Dezembro de 2021 . 70



Neymar revela spoiler de "Homem-Aranha"
para 166 milhões de seguidores.

Reprodução

Neymar acabou revelando uma parte central da trama no Instagram.

Homem-Aranha toma os cinemas
com "Sem Volta para Casa".

Sony

Cena do filme ’Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’.

O jogador Neymar
não se conteve e

compartilhou com seus
166 milhões de segui-
dores no Instagram um
dos maiores spoilers de
”Homem-Aranha: Sem
Volta para Casa”.

Ele postou um vídeo
– pirata, por sinal – com
uma cena relevante do
filme, contrariando os
apelos da Sony, da Mar-
vel e de todos os inte-
grantes do elenco para
não contarem spoilers
da produção, especial-
mente o detalhe mais
negado pelos envolvi-

dos – que no final era
verdade mesmo.

Já dissemos que se
trata de spoiler? Se en-
tendeu – ou já viu o filme
– siga adiante.

Neymar publicou em
seu Stories nada me-
nos que um vídeo do
momento em que Tobey
MaGuire, Andrew Garfi-
eld e Tom Holland apa-
recem juntos em cena.
E ainda escreveu: ”Três
gerações de Homem-
Aranha”.

O vídeo foi apagado
depois de uma hora.
Não se sabe se por

iniciativa própria ou por
”conselho” de tercei-
ros, Neymar substituiu
o spoiler por uma foto

de Tom Holland como o
herói da Marvel.

O maior pesadelo de
Peter Parker acon-

teceu na cena extra de
Homem Aranha: Longe
de Casa (2019), quando
o falso herói Mysterio
(Jake Gyllenhaal) reve-
lou para o mundo que
o adolescente do Que-
ens é o super-herói arac-
nídeo. Em Homem-
Aranha: Sem Volta para
Casa, que entrou em
cartaz ontem, Parker vai
ter de lidar com as con-
sequências.

O adolescente re-
corre ao Doutor Estra-
nho (Benedict Cum-
berbatch) para tentar
reverter a situação.
Mas os dois acabam

provocando uma co-
lisão dos universos.
De repente, os vilões
das encarnações an-
teriores do Homem-
Aranha começam a
aparecer no mundo
do Homem-Aranha de

Tom Holland. No caso,
Doutor Octopus (Al-
fred Molina), Duende
Verde (Willem Dafoe) e
Homem-Areia (Thomas
Haden Church), anta-
gonistas do Homem-
Aranha de Tobey Ma-

guire em Homem-
Aranha, Homem-Aranha
2 e Homem-Aranha 3,
todos assinados por
Sam Raimi, e Lagarto
(Rhys Ifans) e Electro
(Jamie Foxx), que luta-
ram contra o Homem-
Aranha de Andrew Gar-
field em O Espetacular
Homem-Aranha e O
Espetacular Homem-
Aranha 2: A Ameaça
de Electro, dirigidos por
Marc Webb.

O longa-metragem foi
feito para agradar aos
fãs, que prometem vol-
tar a lotar as salas de ci-
nema pela primeira vez
durante a pandemia.
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Fábio Porchat minimiza críticas
reacionárias ao novo especial de

fim de ano do Porta do Fundos, que
mostra a adolescência de Jesus.

Reprodução

Humorista, que também é autor do filme, fala sobre a escolha do tema
e estudo da Bíblia: ’Sempre leio antes de começar’.

A ssim como o show de Ro-
berto Carlos na Globo, o

especial de Natal do Porta dos
Fundos já virou tradição na
programação de fim de ano.
Neste ano, o filme, que já está
disponível no catálogo da Pa-
ramount, vem em forma de
animação e traz um trecho
pouco explorado da história
de Jesus. Escrito por Fá-
bio Porchat, o especial mos-
tra os desafios que o adoles-
cente Jesus Cristo enfrenta ao
ingressar no ensino médio da
Escola Eva e Adão.

”Jesus foi adolescente e
passou por um monte de
questões que a gente também
passou. No final das con-
tas, se Deus enviou seu filho
à Terra para viver como ho-
mem, ele passou pelas agru-
ras e necessidades que todos
nós passamos também. E
na Bíblia se fala muito pouco
sobre esse momento adoles-
cente de Jesus. Então, por
isso mesmo, a gente tem uma
liberdade aindamaior para po-
der imaginar e inventar”, ex-
plica Porchat, que resolveu
brincar com essa fase de des-
cobertas.

”A gente fala desse Jesus
adolescente que está apren-
dendo a lidar com seus pode-
res, com a sua raiva, com seu
ódio. Ele ainda não sabe lidar
com as injustiças e, no fim das
contas, é isso, ninguém nasce
sabendo. Ele ainda não é o Je-
sus Cristo, é o Jesus que toma
bronca do pai e da mãe. Tanto
que ele só ressuscita Lázaro,
que é amigo dele”, brinca Por-
chat dando um spoiler – bem
conhecido – do final do filme.
Intimidade com o

evangelho
Ateu declarado, Porchat

tem uma intimidade impressi-
onante com a Bíblia e suas his-
tórias. Leitor voraz, o humo-
rista já estudou o livro sagrado

diversas vezes e retoma a lei-
tura toda vez que produz ro-
teiros baseados em aconteci-
mentos bíblicos.

”Eu me interesso por his-
tórias humanas. E por que
não de Jesus, de Maria ou de
quem quer que seja que está
ali na Bíblia? Quem é religioso
olha de uma forma sagrada
para esses personagens, mas
eu olho de uma forma histó-
rica. Eu sempre leio a Bí-
blia antes de começar esse
meu especial e vou me enten-
dendo, até para descobrir his-
tórias que estão ali meio es-
condidas”, conta o roteirista,
que sempre fala de sua maior
inspiração no tema.

”Sempre me interessa
muito falar sobre esses assun-
tos. O livro que me marcou
muito é o ’Evangelho Segundo
Jesus Cristo’, do Saramago,
porque pela primeira vez eu
vi Jesus como um homem,
como qualquer um de nós.
Esse livro é muito lindo e ali eu
entendi que a gente podia ter
um olhar para Jesus como ser
humano. Então poder olhar
para a adolescência, sobre
esse período difícil da vida,
em que as pessoas pegam no
nosso pé, e ainda mais ser
perseguido, como foi Jesus,
me soou interessante”, explica
Porchat.

Censura e
ameaças

Como já se sabe, o Porta
dos Fundos sofre muitas críti-
cas, todos os anos, ao lançar o
especial de Natal que, de certa
forma, satiriza a vida de Jesus.
Para Porchat, essa corrente re-
acionária é, na verdade, uma
forma de chamar atenção.

”A gente lançou o teaser
e as pessoas ficaram nervo-
síssimas. Mas é muito en-
graçado porque eu sinto que
as pessoas gostammuitomais
de aparecer do que se impor-

tam de verdade com aquilo.
Tanto que os dois últimos es-
peciais de Natal estão no You-
tube e não deu problema ne-
nhum. As pessoas reclama-
ram, jogaram bomba quando
saiu, mas depois que passou
essa maré, tá todo mundo as-
sistindo e ninguém mais recla-
mou. Então é muito mais uma
onda no início para aparecer”,
explica o humorista, que vê
um lado positivo nessa movi-
mentação.

”Eu acho que no fim das
contas isso só ajuda a gente.
Só chama mais atenção para
o especial, para o nosso con-
teúdo e só faz com que as
pessoas queiram saber o que
está acontecendo. A gente
vê muitos comentários de mui-
tas pessoas dizendo que ti-
nham esquecido que ia ter e
lembram só porque alguém fa-
lou. Então, no fim das con-
tas, eles não percebem que
isso só atrai mais público pra
gente”, comemora.

Na última quarta-feira, por
sinal, o Centro Dom Bosco,
uma organização religiosa ca-
tólica, entrou com uma ação
no Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo, em uma
tentativa de censurar o novo

especial de Natal do grupo
Porta dos Fundos. O especial
segue no ar.

Apesar da maior visibi-
lidade, Porchat também la-
menta a existência de movi-
mentos violentos gerados por
grupos reacionários, como
foi o ataque terrorista à sede
do Porta dos Fundos em
2019. ”Tem quatro pessoas
foragidas, que ainda não
descobriram quem são, e um
deles está preso na Rússia.
Nosso caso não foi resolvido
e, inclusive, vale lembrar
que, na época, o digníssimo
senhor Sergio Moro era o
ministro da Justiça e não se
pronunciou sobre isso. Até
hoje, ninguém do governo
falou nada sobre o primeiro
ataque terrorista depois da
redemocratização. Então,
a verdade é que, mesmo
sendo um assunto violento,
não interessava ao governo
solucionar esse crime que
poderia ter matado pessoas.
E é uma barbárie a gente ter a
liberdade de expressão a todo
tempo sendo posta à prova”,
desabafa.
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Filhas de Gugu vão entrar em faculdade
nos Estados Unidos; saiba os cursos.

Reprodução/Instagram

redes sociais segurando uma foto do apresentado.

José de Abreu desiste de candidatura
política para não prejudicar os filhos.

Reprodução

O artista vinha trabalhando numa candidatura para deputado federal
pelo PT no Rio de Janeiro.

P restes a completarem
18 anos, no próximo

dia 25, as filhas gêmeas
de Gugu Liberato, Marina
e Sofia, se preparam para
entrar na faculdade. As
duas já decidiram quais
cursos pretendem fazer e
aguardam serem aceitas
em uma universidade da
Flórida, nos Estados Uni-
dos, onde moram com a
mãe, Rose Miriam.

Marina decidiu estudar
cinema. Ela produziu re-
centemente um mini do-
cumentário sobre O mé-
todo Kovacsik (uma tera-
pia natural no tratamento
contra o câncer) que serviu
de material para ser aceita

em uma universidade de
lá. Nas redes sociais, ela
contou que pretende ser
diretora de cinema.

Já Sofia escolheu Admi-
nistração de empresas, o
mesmo curso que o irmão
mais velho, João Augusto
Liberato, de 20 anos, está
estudando.

Ele e as gêmeas tive-
ram um grande desenten-
dimento neste ano, cau-
sado pela divisão dos bens
do pai, que morreu no final
de 2019. As filhas estão
a favor da causa da mãe,
Rose Miriam, que abriu
um processo de reconhe-
cimento de união estável.
Isso coloca as herdeiras

contra João e a tia, Apare-
cida Liberato, que foi no-
meada a inventariante da
fortuna.

Na época, as duas fize-
ram um vídeo repudiando
as atitudes da tia, que se

recusou a aumentar a me-
sada delas. Sofia chegou a
virar piada nas redes soci-
ais por dizer que não ficou
feliz por não poder com-
prar o Porsche de seus so-
nhos.

O ator José de Abreu,
conhecido pela

aguerrida militância po-
lítica nas redes sociais,
desistiu da carreira política.
O artista vinha trabalhando
numa candidatura para
deputado federal pelo PT
no Rio de Janeiro, em
2022, mas voltou atrás ao
tomar conhecimento das
barreiras que viriam com
sua possível eleição.

O ator destacou que
caso eleito se tornaria uma
“pessoa exposta politica-
mente” (PEP), norma legis-
lativa que define agentes
públicos. Assim, criaria
barreiras para futuros con-
tratos de trabalho para si
mesmo e para os filhos.

”Fiquei muito deprimido
após tomar essa decisão.
Mas em reunião commeus
filhos entendi que não po-

dia fazer isso com a famí-
lia, todos ficariam expostos
politicamente e as empre-
sas tem compliance muito
rígido sobre isso”, diz José
de Abreu.

Diversas empresas pri-
vadas tem regras em rela-
ção a pessoas (e seus pa-
rentes) que ocuparam car-
gos públicos. Segundo

o ator, essas regras po-
deriam gerar impedimen-
tos para ele voltar a conse-
guir contratos após cum-
prir seu possível mandato
parlamentar - o que tam-
bém se estenderia para os
filhos, sua principal preo-
cupação.

Segundo José de
Abreu, a desistência da

carreira política é defini-
tiva. Ele disse ainda que
passaria a ganhar muito
menos como parlamentar
do que com seus trabalhos
no teatro, TV e cinema.

”Minha candidatura é
inviável, não tem condi-
ções”, lamentou o ator,
ressaltando que seguirá
com sua militância política
pelo PT.

Crítico contumaz do
presidente Jair Bolsonaro
(PL) no Twitter, José che-
gou a se autointitular ”pre-
sidente da República” para
criticar e satirizar o atual
governo. Em uma discus-
são nas redes sociais, o
Bolsonaro chegou a ame-
açar processar o ator por
conta de suas postagens.
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Whindersson Nunes conta que se afundou
nas drogas após término com Luísa Sonza.

Reprodução

Em seu livro, Whindersson Nunes detalha diversos momentos ao
longo da carreira.

E m ”Vivendo Como Um
Guerreiro”, seu livro

recém-lançado, Whin-
dersson Nunes detalha
diversos momentos de
sua vida, incluindo o casa-
mento com Luísa Sonza.

Na obra, o humorista
conta que, ao término
do relacionamento com a
cantora, em abril de 2020,
se afundou em drogas.
No entanto, deixa claro
que já usava algumas
substâncias antes mesmo
de conhecê-la. Confira
alguns trechos da publi-
cação.

“Penso na vida que tan-
tas vezes escapuliu de
mim pela complexidade
que é a minha vida. Como
eu nunca escondi nada
do que vivi, do que sofri,
houve um período muito
duro da minha vida em
que eu não conseguia fi-
car sem as drogas. Teve
um mês, quando o relaci-
onamento com a Luísa ter-
minou, que eu fiquei sem
chão. A Luísa era umame-
nina que tinhamuitas dúvi-
das na vida. Eu me via um
pouco nela. Eu via que ela
tinha futuro e, ao mesmo
tempo, achava que ela
precisava de ajuda. Eu
também precisei de ajuda
e não tive ninguém que
me ensinasse como eu
deveria fazer. Eu me via
na obrigação de fazer por
ela o que ninguém fez por
mim. E, então, eu fazia
tudo”, conta.

Em 2017, quando a
conheceu, Whindersson
também estava efeito das
substâncias. ”No dia em
que eu encontrei a Luísa,
eu estava virado de droga,
não estava bem, estava
em busca do que eu não

sabia. Eu vinha de outro
término, enfim, essa área
da vida eu não domino
mesmo, como podem
perceber. Quando a vi,
pela primeira vez, eu a vi
no efeito da droga. Eu a vi
meio que brilhando. Foi o
começo de uma viagem.
Uma viagem de alguém
que tem um instinto de
professor. Eu queria
passar tudo para ela. Eu
queria que ela desse certo
na vida”, afirmou.

As revelações foram
feitas no último capítulo,
intitulado de ”Fim de Con-
versa”. ”Minha viagem
com a Luísa durou 4 anos.
Ela me ajudou com a
minha autoestima. Eu não
me achava um homem
interessante, um cara bo-
nito. Isso pode não pare-
cer muita coisa, mas para
um alguém como eu, que
algumas pessoas dizem
que as mulheres estão
comigo porque eu sou
famoso e tenho dinheiro…
O olhar dela fazia com que
eu acreditasse que, de
fato, eu era interessante,
eu era legal. E, nisso, ela
foi minha professora. E
eu sou grato. Até hoje
eu tenho uma confiança
que ela fez brotar emmim.
Nós viajamos muito jun-
tos, conhecemos juntos
o mundo e os nossos
mundos internos”, com-
plementou.

”Quero bem a Luísa e
quero que os espaços da
sua vida sejam sempre
preenchidos com muito
amor. Seu sucesso é de
alguma forma um perfume
queme lembra que é sem-
pre bom cuidar das pes-
soas. E não quero que as
pessoas destruam o que

vivemos. Voltando para as
drogas. Quando acabou
com a Luísa, eu também
tive o meu penhasco. A
minha forma de lidar com
essas situações é muito
minha. Eu falo com o
silêncio. Eu falo com o
recolhimento. E, às ve-
zes, falo errado. Reco-
nheço que errei. Que
as drogas foram me des-
truindo. Quando acabou
com a Luísa, era o come-
cinho da pandemia. Estar
sozinho, não sair de casa,
me levou a uma viagem
que não é uma boa via-
gem. Sem saber o que
fazer, na minha cabeça,
para terminar a viagem, eu
tive que terminar do jeito
que eu comecei. E, dessa
vez, foi muito pior”.

Ainda segundo Whin-
dersson, em determina-
dos momentos, ele não
conseguia mais parar com
o uso de sintéticos como
ecstasy, LSD e bala. ”Não
havia mais intervalo entre
as drogas. Eu acordava e
desacordava para a vida.
Eram drogas e mais dro-
gas tentando estancar sei
lá o quê. Um mês. Um
mês, e eu tenho a certeza

de que não foi a Luísa a
culpada. E não foi por ela
que eu me lancei nesse
abismo. Foi por mim.
Foi por um buraco dentro
de mim. Foi pela ausên-
cia das certezas da minha
vida. (…) A depressão
tem tratamento. Eu sei
disso. É que há momen-
tos em que nos esquece-
mos disso. (…) Bala, LSD
em doses cavalares e al-
gumas outras. Eu sofria
tanto e achava que eu me-
recia. E o foco da mi-
nha vida virou nada, nas
noites que não amanhe-
ciam. A sensação, às ve-
zes, era de um descolar
da alma do corpo. E o
nada me fazia companhia.
As drogas aumentaram as
minhas paranoias. Medo
das violências, medo das
invasões da minha vida.
E o pânico. Meu Deus?!
Não desejo isso para nin-
guém. Meu cérebro der-
retendo. Minhas noites in-
dormidas, virando de um
lado para outro. Acu-
sando o chão de não me
caber. Tudo muito so-
frido”, encerrou.
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