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NO ENCERRAMENTO DE CONFERÊNCIA DA 
ONU, GOVERNADOR GAÚCHO RESSALTA 
QUE O ESTADO FARÁ SUA PARTE NO 
COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS. 

Durante o encerramento da 26º Con- 

ferência das Nações Unidas sobre 

Mudança Climática (COP26), o go- 

vermador Eduardo Leite declarou 

que o Rio Grande do Sul fará a sua 

parte no enfrentamento a proble- 

mas como a emissão de gases cau- 

sadores do efeito-estufa. O evento 

Fr CoIMaTE chegou ao fim nesta sexta-feira (5), 
(C) evoca “a E a após três dias de programação in- 

on tensa em Glasgow, capital da Escó- 
cia. Página 43 

GOVERNO REDUZ TARIFAS DE IMPORTAÇÃO 
EM 10% PARA TENTAR CONTER INFLAÇÃO. 

Página 23 
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A MORTE DA CANTORA MARÍLIA MENDONÇA EM QUEDA DE AVIÃO. 
A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, e mais quatro pessoas morreram na tarde desta sexta-feira (5) após a queda de um 
avião de pequeno porte perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais. Ainda não há informações 
sobre o motivo da queda, mas sabe-se que o avião atingiu um cabo de torre de alta tensão antes de cair. A Aeronáutica vai 
apurar as causas do acidente. Página 70 

GASOLINA TEM MAIOR VALOR DO SÉCULO NAS BOMBAS. 
Página 24 
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Porto Alegre mantém serviço de vacinação 
contra covid neste sábado e domingo. 

ando  continui- 

dade à campa- 

nha de imunização 

contra o coronavírus, 
neste fim de semana 

a Secretaria Munici- 

pal da Saúde (SMS) 
de Porto Alegre dis- 
ponibiliza dois ende- 
reços para tal finali- 

dade neste sábado 
(6), além de uma 
unidade móvel no 
domingo. O serviço 
contempla primeira e 

segunda dose, além 
da vacina de reforço. 

Em | procedimen- 

tos 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, 

Pfizer há oito sema- 
nas ou Oxford oito 

Divulgação/Uniritter 

Localizada ao lado da Rede Pampa, Uniritter é um dos endereços disponíveis neste sábado. 

semanas atrás. 
Para o reforço, 

idosos (a partir de 
60 anos) precisam 

levar mesma docu- 

mentação exigida 
na segunda dose, 

desde que o cartão 

de controle mostre 

que essa tenha sido 

ministrada há seis 
meses ou mais. Imu- 

nossuprimidos, por 

sua vez, devem com- 

provar a condição 

por meio de atestado 

ou receita médica, 
além do registro de 
segunda dose (ou 
Única) há pelo me- 
nos 28 dias. 

Também será rea- 
lizado neste sábado 
um esquema espe- 
cial para aplicação 
da terceira dose em 

médicos que tenham 
completado o es- 

quema de imuniza- 

E 
od 
« 
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ção ate o dia 6 de 

maio. A iniciativa é 
fruto de parceria com 

entidades de classe: 

Sindicato Médico do 
Rio Grande do Sul 
(Simers) e Conselho 
Regional de Medi- 
cina no Rio Grande 
do Sul (Cremers). 

Sábado 

— Público em ge- 
ral: Centro Universi- 

tário Ritter dos Reis 
(UniRitter) - rua Or- 
fanotrófio nº 555, 

ao lado da sede da 

Rede Pampa de Co- 
municação (bairro 

Alto Teresópolis), 
das 9h às 13h; 

— Público em ge- 
ral: Colégio Marista 
Vettorello - rua Dom 

Bosco nº 103 (bairro 

Glória), das 9h as 
14h; 

— Médicos (dose 
de reforço para pro- 
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fissionais com es- 

quema vacinal com- 

pleto até 6 de maio) - 
Sindicato Médico do 
Rio Grande do Sul 
(Simers): rua Coro- 
nel Corte Real nº 975 
(bairro Petrópolis), 
das 8h30min às 13h; 

— Médicos (dose 
de reforço para pro- 

fissionais com es- 

quema vacinal com- 

pleto até 6 de maio) 
- Conselho Regio- 
nal de Medicina no 

Rio Grande do Sul 

(Cremers) - avenida 
Princesa Isabel nº 

921 (bairro Santana), 
das 8h às 13h. 

Domingo 

— Campo do Pe- 
riquito - Avenida Vi- 

cente Monteggia nº 
2.709 (bairro Vila 
Nova), das 9h as 
13h. (Marcello Cam- 

pos) 
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Mais de 1 milhão de porto-alegrenses já 
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estão com APRRTNA vacinal completo. 
orto Alegre ul- 
trapassou nesta 

sexta-feira (5) a 
marca de 1 milhão 

de pessoas com es- 
quema de imuniza- 
ção completo contra 
o coronavírus. Esse 
contingente equiva- 
lente a quase 83% 

da população com 
idade a partir de 12 

anos. Os dados 
constam na plata- 
forma de monitora- 
mento ”Vacinômetro” 
da Secretaria Munici- 
pal de Saúde (SMS). 

São mais de 
957.031 pessoas que 
já receberam as duas 
injeções (Coronavac, 
Oxford ou Pfizer), jun- 
tamente com 43.823 

contemplados pelo 
fármaco de dose 
única (Janssen). No 
que se refere à pri- 
meira dose, o índice 
de cobertura chega 
a 98,6%. A estatística 
pode ser conferida de 
forma atualizada no 

site oficial portoale- 
gre.rs.gov.br. 

"À vacina sempre 

foi nossa prioridade, 
porque salva vidas e 
empregos”, ressaltou 
o prefeito Sebastião 
Melo, ao comentar a 
abrangência da cam- 
panha, iniciada de 
forma simultânea em 

Marcello Campos/O Sul 
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Contingente representa quase 83% da população com idade a partir de 12 anos. 

todo o País no dia 19 
de janeiro deste ano. 
"Essa marca é um 
simbolo de retomada 
e esperança.” 

O titular da SMS, 
Mauro Sparta, se- 
gue praticamente na 
mesma linha: "Os 
efeitos da vacinação 
são visíveis na me- 
lhora dos índices re- 
lativos à pandemia. 
Aos poucos, a vida 

vai retornando à sua 
normalidade”. 

Reflexo na 
ocupação de 

UTis 

Em outubro, a ca- 
pital gaúcha atingiu o 
seu menor índice de 
internações por co- 
vid em leitos de uni- 

dade de terapia inten- 
siva (UTI) desde o iní- 
cio da pandemia, em 
março de 2020. De 
acordo com a pre- 
feitura, a média diá- 

ria de ocupação de 
vagas da modalidade 
caiu 86,25% em ou- 
tubro na comparação 
com o início de abril, 
pico da pandemia. 

A média móvel 
semanal da época 
apresentou no dia 3 

daquele mês o seu 
nível mais expressivo, 
com 880 pacientes 
da doença em atendi- 
mento nesse tipo de 

estrutura hospitalar. 
Deixando de lado a 

média, o dia com 
maior contingente 
de internados foi 27 

de março, quando 
903 indivíduos per- 
maneciam em estado 
grave por causa do 

coronavírus. 
Após esse pico, Os 

números passaram a 
cair, atingindo média 
móvel de 121 inter- 
nações no dia 23 de 
outubro. A Secretaria 

Municipal da Saúde 
ainda não divulgou 
dados mais recentes, 
pois ainda estão su- 
jeitos a revisão — um 
novo levantamento 

estatístico deve ser 
publicado em breve. 

“No momento mais 

crítico da  pande- 
mia, montamos uma 
força-tarefa em par- 
ceria com os hospi- 
tais e conseguimos 
abrir 248 leitos de UTI 

e 705 leitos clínicos 
para suportar a alta 
demanda de inter- 
nações”, relembra 
o secretário Mauro 
Sparta. “Felizmente, 
foi possível direcionar 
esses leitos para o 

tratamento de outras 
doenças. Hoje temos 
118 pessoas em tera- 

pia intensiva, quase 
oito vezes menos 

do que em março.” 
(Marcello Campos) 
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Pandemia de coronavírus já matou 
35.612 pessoas no Rio Grande do Sul. 

boletim epidemioló- 
gico divulgado nesta 

sexta-feira (5) pela Secre- 
taria Estadual da Saúde 
(SES) acrescentou 1.631 
testes positivos de coro- 
navírus e 42 mortes pela 
doença, ampliando assim 

para 1.471.554 o número 
de contágios conhecidos 
no Rio Grande do Sul. 
Já o contingente de gauú- 
chos que sucumbiram à 
covid é de 35.612. 

Dentre os infectados 
até agora, ao menos 
1.427.743 (97%) já se 
recuperaram, em todos 
os 497 municípios gaú- 
chos. Outros 8.103 (1%) 
são considerados casos 
ativos (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 61% no início da 
noite, conforme o painel 
de monitoramento co- 
vid.saude.rs.gov.br. Esse 
índice resulta da propor- 
ção de 2.013 pacientes 
para um total de 3.301 
leitos da modalidade em 
301 hospitais. Já o total 
de hospitalizações pela 
doença em quase 20 
meses de pandemia é de 
112.204 (8%). 

Perdas humanas 

Confira, a seguir, as 
novas perdas humanas 
relatadas pelo balanço 
oficial. A lista está em 
ordem crescente con- 
forme a idade das vítimas, 
em uma faixa que vai de 
41 a 95 anos. Também 

menciona o gênero (mas- 
culino ou feminino) e o 
município de residência 
(e não onde foi registrado 
o óbito). 

— Pelotas (homem, 
41 anos); — Cerro Largo 
(homem, 42 anos); — Flo- 
res da Cunha (homem, 
49 anos); - Caxias do 
Sul (mulher, 50 anos); 
— Guaíba (homem, 58 
anos); -— Porto Alegre 
(mulher, 58 anos); — Ca- 
xias do Sul (homem, 61 
anos); - São Leopoldo 
(mulher, 61 anos); — Ta- 
quara (homem, 65 anos); 
— Anta Gorda (homem, 
67 anos); - São José 
do Norte (homem, 67 
anos); — Pelotas (mulher, 
68 anos); — Sapucaia do 
Sul (homem, 68 anos); 
— Candiota (mulher, 70 
anos); —- Novo Hamburgo 
(mulher, 70 anos); — Pe- 
lotas (homem, 70 anos); 
— Pelotas (homem, 71 

anos); — Encruzilhada do 
Sul (mulher, 72 anos); 
— Gravataí (homem, 72 
anos); — Caxias do Sul 
(mulher, 73 anos); — Es- 
teio (homem, 74 anos); 
— Pelotas (mulher, 74 
anos); -— Porto Alegre 
(homem, 75 anos); — 
Rio Grande (mulher, 75 
anos); — Tupanciretã (mu- 
lher, 75 anos); — Farrou- 
pilha (mulher, 77 anos); 
— Novo Hamburgo (mu- 
lher, 77 anos); — Grava- 
taí (mulher, 78 anos); — 
Nova Petrópolis (mulher, 
78 anos); — Santa Maria 
(homem, 78 anos); -— 
Caxias do Sul (mulher, 79 
anos); — Pelotas (homem, 
79 anos); — Rio Grande 
(nomem, 80 anos); -— 
São Leopoldo (homem, 
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Boletim desta sexta-feira acrescentou 42 novas vítimas, com idades 
entre 41 e 95 anos. 

82 anos); —- Nova Hartz 
(homem, 83 anos); -— 
Caxias do Sul (mulher, 
84 anos); — Porto Alegre 
(mulher, 85 anos); — Ta- 
pes (mulher, 85 anos); 
— Pelotas (mulher, 89 
anos); - Porto Alegre 
(homem, 91 anos); — Bro- 
chier (homem, 92 anos); 
— São Leopoldo (homem, 
95 anos). 

De todas as 497 ci- 
dades gaúchas, apenas 
uma não registra até 
agora qualquer óbito por 

covid. É Novo Tiraden- 
tes, localizada na Região 
Norte do Estado e que 
acumula 126 testes posi- 
tivos desde o começo da 
pandemia. 

Andamento da 

vacinação 

Já no que se refere à 
aplicação de vacinas con- 
tra o coronavírus, mais 
de 8,67 milhões de ha- 
bitantes do Estado rece- 
beram a primeira dose. 
Por segmento populaci- 
onal, a cobertura é de 
94,2% dos gaúchos a par- 
tir de 18 anos, 69,8% 
dos adolescentes (12 a 

17 anos) e 78,9% da po- 
pulação geral (11,37 mi- 
lhões). 

O esquema completo 
de vacinação, por sua 
vez, abrange até agora 
mais de 6,79 milhões de 
indivíduos —- seja quem 
recebeu duas doses 
para fármacos com esse 
sistema ou os contem- 
plados pela vacina da 
Janssen (apenas uma 
injeção). Com isso, estão 
imunizados 79,3% dos 
adultos residentes no Es- 
tado, bem como 5% dos 
adolescentes e 62,4% do 
total. 

No caso específico da 
Janssen, as aplicações 
somam 302.405. Por 
fim, a dose de reforço 
já chegou aos braços 
de 655.540 gaúchos, em 
todos os 497 municípios. 
As informações constam 
na base de dados da 
Secretaria Estadual da 
Saúde, atualizada dia- 
rramente por meio das 
redes sociais e de link 
específico no site es- 
tado.rs.gov.br. (Marcello 
Campos) 
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A RÁDIO PAMPA CONQUISTOU, 
APENAS EM SETEMBRO, MAIS DE 

900 MIL 
IMPRESSÕES NO INSTAGRAM. 

OBRIGADO POR NOS 
ACOMPANHAR TODOS OS DIAS! 

FM 97,5 

FONTE: INSTAGRAM / SETEMBRO 2021 
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Pelo 5º dia seguido, média diária de mortes 
por covid no Brasil fica abaixo de 300. 

Brasil registrou 

397 novas mor- 

tes por covid-19 nas 

últimas 24 horas, 
com o total de óbitos 
chegando a 609.112 

desde o início da pan- 

demia. (Com isso, a 
média móvel de mor- 
tes nos últimos 7 dias 
ficou em 230 — abaixo 

da marca de 250 pelo 

3º dia (e abaixo de 
300 pelo 5º dia). Em 
comparação à média 
de 14 dias atrás, a 
variação foi de -32 % 

e aponta queda pelo 

quarto dia seguido. 

Os números estão 
no novo levantamento 

do consórcio de veícu- 
los de imprensa sobre 

a Situação da pande- 
mia de coronavírus no 

Brasil, consolidados 
na noite desta sexta- 

feira (4). O balanço é 
feito a partir de dados 

das secretarias esta- 

duais de Saúde. 
Em 31 de julho, o 

Brasil voltou a regis- 

trar média móvel de 
mortes abaixo de 1 

mil, após um período 
de 191 dias seguidos 

com valores superio- 

res. De 17 de março 

até 10 de maio, fo- 
ram 55 dias seguidos 

com essa média móvel 
acima de 2 mil. No pior 

momento desse pe- 

ríodo, a média chegou 

Reprodução 
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Pais contabiliza 609.112 Óbitos e 21.861.282 casos de coronavirus desde o início da pandemia. 

ao recorde de 3.125, 

no dia 12 de abril. 

Casos 

Em casos confir- 

mados, desde o co- 

meço da pandemia, 
21.861.282 brasilei- 

ros já tiveram ou têm 
O Novo coronavírus, 

com 14.705 desses 

confirmados no úl- 

timo dia. A média 

móvel nos últimos 7 
dias foi de 9.932 no- 

vos diagnósticos por 
dia. Isso representa 

uma variação de -20% 

em relação aos casos 
registrados em duas 

semanas, o que indica 

queda nos diagnósti- 
Cos. 

Em seu pior mo- 

mento a curva da mé- 
dia móvel nacional 
chegou à marca de 
77.295 novos casos 
diários, no dia 23 de 
junho deste ano. 

Estados 

Quatro Estados não 

registraram óbitos 
em 24 horas: Acre, 
Amapá, Ceará e Ro- 
raima. 

— Em alta (3 Es- 

tados): Mato Grosso 
do Sul, Paraíba e Rio 
Grande do Norte. 

— | Em | estabili- 

dade (12 Estados): 

Amazonas, Amapá, 
Bahia, Espírito Santo, 
Goiás, Minas Gerais, 
Pernambuco, Piauí, 

Rio Grande do Sul, 

Rondônia, Santa Ca- 

tarina e São Paulo. 

— Em queda (11 
Estados e o DF): Acre, 

Alagoas, Ceará, Ma- 
ranhão, Mato Grosso, 

Pará, Paraíba, Paraná, 
Rio de Janeiro, Ro- 

raima, Sergipe, Tocan- 

tins e Distrito Federal. 

Vacinação 

Mais de 55% da 

população tomou a 

segunda dose ou a 

dose única de vaci- 
nas contra a covid e 

está totalmente imu- 
nizada. Os dados 
também reunidos pelo 
consórcio de veículos 
de imprensa apontam 

que 118.824.057 pes- 
soas receberam as 

doses, número que 
representa 55,70% da 

população. 
Os que tomaram 

a primeira dose de 

alguma vacina contra 

a covid e estão par- 

cialmente imunizados 

são 155.408.698 pes- 

soas, o que representa 

72,85% da população. 

O reforço foi aplicado 
em 9.527.895 pessoas 

(4,47% da população). 

Somando a primeira 
dose, a segunda, a 

única e a de reforço, 
são 283.760.650 do- 

ses aplicadas desde o 
começo da vacinação, 

em janeiro deste ano. 
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COM UM SUPER TIME DE COMUNICADORES, 
LEVA AOS SEUS OUVINTES TUDO SOBRE 

GRÉMIO E INTER, AO VIVO, 24 HORAS POR DIA! 
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Pfizer diz que sua pílula antiviral 
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contra covid diminui em 89% 
risco de mortes e internações. 

Reprodução 

ma pílula experimen- 
tal para tratar covid- 

19 desenvolvida pela 
Pfizer reduz em 89% o 

risco de hospitalização 
ou morte em adultos vul- 

neráveis, segundo dados 
preliminares dos resulta- 
dos de ensaios clínicos. 

O medicamento 
chamado  Paxlovid 

deve ser usado logo após 
o aparecimento dos sin- 

tomas em pessoas com 
alto risco de desenvolver 
a forma grave da doença. 

O anúncio da Pfizer 
foi feito um dia depois 

de o órgão regulador de 
medicamentos do Reino 
Unido aprovar um tra- 
tamento semelhante 

o comprimido molnupira- 
vir, da farmacêutica ame- 
ricana Merck Sharp and 
Dohme (MSD). 

A Pfizer informou que 

interrompeu precoce- 

mente os ensaios clíni- 
cos do Paxlovid, pois os 
resultados iniciais do me- 

dicamento foram muito 
positivos. 

O Reino Unido já enco- 
mendou 250 mil ciclos do 
novo tratamento da Pfi- 
zer, assim como 480 mil 

ciclos do molnupiravir, da 
MSD. 

O medicamento da Pfi- 
zer, conhecido como ini- 

bidor de protease, é de- 
senvolvido para bloquear 

uma enzima de que o 

vírus precisa para se mul- 
tiplicar. Quando tomado 
junto com uma dose 
baixa de outro compri- 

mido antiviral chamado 

ritonavir, permanece no 

corpo por mais tempo. 

Três comprimidos devem 
ser tomados duas vezes 
ao dia durante cinco dias. 

O tratamento combi- 
nado funciona de ma- 

neira ligeiramente dife- 
rente da pílula da MSD, 
que introduz erros no 

código genético do vírus. 
A Pfizer afirmou que 

planeja enviar os resul- 
tados dos testes provi- 

sórios do comprimido ao 
órgão regulador de me- 
dicamentos dos EUA, o 
FDA (na sigla em inglês), 
como parte da solicitação 
para seu uso emergen- 
cial, aberta no mês pas- 
sado. 

O CEO da empresa, 
Albert Bourla, disse que 

a pílula tem “o potencial 
de salvar a vida dos paci- 
entes, reduzir a gravidade 
das infecções por covid- 
19 e eliminar até nove em 
cada 10 hospitalizações”. 

Resultados 
As vacinas contra 

covid-19 são vistas como 
a melhor forma de con- 
trolar a pandemia, mas 

também há uma de- 
manda por tratamentos 

que podem ser feitos 

em casa, especialmente 

para pessoas vulneráveis 
infectadas. 

Dados provisórios do 
ensaio clínico do trata- 
mento com 1.219 paci- 

entes de alto risco infec- 
tados recentemente com 
covid-19 mostraram que 

0,8% dos que tomaram 

Paxlovid foram hospitali- 

para não tomar a vacina. 

zados, em comparação 
com 7% dos pacientes 

que receberam placebo. 
Eles foram tratados 

dentro de três dias após 
o início dos sintomas da 
doença. 

Foram registradas sete 

mortes entre aqueles que 

receberam o placebo — 
e nenhuma no grupo que 

tomou a pílula. 

Quando o tratamento 
começou dentro de cinco 

dias após o aparecimento 
dos sintomas, 1% do 

grupo que tomou Pax- 
lovid acabou internado, 

mas nenhum óbito foi re- 
gistrado. Já no grupo pla- 
cebo, 6,7% dos pacientes 

foram hospitalizados e 10 

mortes contabilizadas. 
Os pacientes que par- 

ticiparam do estudo, que 
ainda não foi publicado 

ou revisado, eram ido- 
Sos ou apresentavam um 

problema de saúde sub- 
jacente que os colocava 
em maior risco de desen- 

volver a forma grave da 

Diretor da farmacêutica afirma que sucesso do remédio NÃO é motivo 

covid-19. 

Todos eles apresenta- 

vam sintomas leves a mo- 
derados da doença. 

"O sucesso desses 
antivirais marca poten- 

cialmente uma nova era 
em nossa capacidade de 

prevenir as consequên- 
cias graves da infecção 
por SARS-CoV2 , e tam- 
bém é um elemento vital 
para o tratamento de 
pessoas clinicamente vul- 

neráveis que podem ser 
incapazes de receber ou 

responder às vacinas”, 
afirmou Stephen Griffin, 

professor associado da 

Escola de Medicina da 
Universidade de Leeds, 
no Reino Unido. 

A Pfizer também está 
estudando o impacto do 

tratamento em pessoas 
com baixo risco de con- 

trair a doença e naquelas 
que já foram expostas ao 
vírus por alguém de sua 
residência. 
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Surtos de covid-19 no Leste e 
Centro da Europa duplicam casos 

diários na União Europeia. 
novo avanço da pan- 
demia de covid-19 

em países da Europa, so- 
bretudo na parte centro- 
oriental do continente, 
acendeu o sinal amarelo 
entre autoridades locais 
e na Organização Mun- 
dial da Saúde (OMS). Na 
quinta-feira (4), três países 
da União Europeia (UE) 
registraram os maiores 
números de infecções 
desde o começo da pan- 
demia, no início de 2020: 
Alemanha, Eslováquia e 
Croácia. 

Outros dois, Eslovênia 
e Grécia, também bate- 
ram recordes nos últimos 
dias. E fora do bloco, 
também a Ucrânia bateu 
recorde de casos nesta 
quinta-feira, enquanto a 
Rússia registrou seu maior 
número de mortes. Tal 
cenário levou o chefe da 
OMS para a Europa, Hans 
Kluge, a dizer que a si- 
tuação é “muito preocu- 
pante”. 

"Estamos de novo no 
epicentro”, disse ele em 
entrevista coletiva. 

A Alemanha, maior 
economia da UE, teve 
33.949 infecções confir- 
madas, segundo o Insti- 
tuto Robert Koch, o ór- 
gão sanitário do país. 
O recorde anterior, de 
33.777 diagnósticos, era 
de dezembro do ano pas- 
sado. “A pandemia está 
longe de ter chegado ao 
fim”, afirmou o ministro 

da Saúde do país, Jens 
Spahn. 

"Estamos diante de 
uma pandemia dos não 
vacinados, que é maciça. 
Haveria menos pacientes 

de covid nos leitos de 
terapia intensiva se mais 
pessoas aceitassem se 
vacinar”, disse ele. 

Os novos casos e mor- 
tes por covid-19 dupli- 
caram durante o último 
mês na UE, impulsio- 
nados pelo aumento da 
transmissão em países da 
Europa Central e Oriental, 
onde a vacinação está 
mais atrasada. 

O relaxamento de 
medidas de prevenção, 
como o uso de másca- 
ras, e a variante delta, 
mais contagiosa, também 
estão por trás do recru- 
descimento da pandemia. 
Os números deixam pre- 
ocupadas as autoridades 
as vésperas da chegada 
do inverno no Hemisfério 
Norte, o que aumenta o 
perigo de doenças respi- 
ratórias como as provoca- 
das pela covid. 

Em 3 de outubro, o 
bloco europeu registrava 
em média 50,2 mil diag- 
nósticos diários da do- 
ença, com 613 mortes, de 
acordo com o banco de 
dados do Our World in 
Data, ligado à Universi- 
dade de Oxford. No dia 
3 de novembro, as infec- 
ções por dia já haviam ul- 
trapassado 112 mil. As 
vidas perdidas em 24 ho- 
ras, por sua vez, se apro- 
ximam de 1,2 mil. 

Dos dez países com 
mais casos por milhão 
de habitantes, sete es- 
tão na UE: Estônia, Letô- 
nia, Eslovênia, Lituânia, 
Croácia, Eslováquia e Bél- 
gica. Quatro das cinco 
nações com mais mortes 
proporcionais também fa- 

Getty Images 
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Em um mês, incidência da doença disparou em países onde a vaci- 
nação está menos avançada. 

zem parte do bloco: Ro- 
mênia, Bulgária, Letônia e 
Lituânia. 

Com exceção dos bel- 
gas, são alguns dos Esta- 
dos mais pobres do bloco 
e com a vacinação menos 
adiantada: 44% na Croá- 
cia e 54% na Eslovênia, 
bem aquém da média de 
64,4% da UE. 

A Eslováquia, onde 
42% dos habitantes toma- 
ram as duas doses, se- 
gundo o levantamento do 
The New York Times, tam- 
bém registrou um novo 
recorde nesta quinta, com 
6,7 mil novos casos. De 
acordo com o Ministério 
da Saúde do país, 79% 
das pessoas internadas 
não foram inoculadas. 

impulsionados pelas 
campanhas de vacinação 
que ganharam força no 
segundo trimestre após 
um início de ano contur- 
bado, os casos de covid- 
19 tinham despencado 
na UE. Em junho, chega- 
ram a menos de 20 mil 
diagnósticos diários, bem 
menos que os quase 220 

mil que chegaram a ser 
contabilizados no início da 
pandemia. 

Junto com os meses 
de verão, época em que 
as pessoas naturalmente 
passam mais tempo ao 
ar livre, os países do 
continente, em sua maior 
parte, removeram quase 
todas as principais restri- 
ções sanitárias, principal- 
mente para os já vacina- 
dos. As fronteiras foram 
novamente abertas para 
turistas e a vida foi ga- 
nhando ares de normali- 
dade. 

Especialistas, contudo, 
alertavam há meses para 
um aumento dos casos 
com a queda das tempe- 
raturas e o aumento da 
socialização em espaços 
fechados, principalmente 
entre os não vacinados. E 
o problema atual não se 
resume aos Estados mais 
pobres do bloco. 
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antivacina enfrenta surto de covid. 
uando a ltália introdu- 

Q ziu O passe de saúde 
mais rígido da Europa no mês 
passado, a cidade portuária 
de Trieste, no Nordeste, an- 
tes um centro marítimo cos- 
mopolita do Império Austro- 
Húngaro, tornou-se o epicen- 
tro de protestos conduzidos 
pelos céticos da vacina, ao 
lado dos trabalhadores por- 
tuários, gritando que a me- 
dida infringia seu direito ao 
trabalho. 

Agora, duas semanas de- 
pois, Trieste emergiu como 
um centro de um surto de 
covid ligado diretamente aos 
protestos que ameaçam lotar 
unidades de terapia intensiva, 
forçar novas restrições de dis- 
tanciamento social e arruinar 
a reputação de uma cidade 
mais conhecida como uma 
fronteira cultural com grandes 
ambições para seu porto revi- 
talizado. 

“A situação em Trieste 
é particularmente preocu- 
pante”, disse o Fabio Bar- 

bone, epidemiologista que 
lidera o esforço contra a pro- 
pagação da covid na região 
de Friuli-Venezia Giulia, de 
onde Trieste é a capital. 

O presidente da região, 
Massimiliano Fedriga, foi 

mais direto, dizendo: “É 
o momento de dizer com 
clareza: chega de idiotice”. 

Sob a liderança do 
primeiro-ministro Mario 
Draghi, a ltália conseguiu 
conter os casos da covid 
depois de ter sido devastada 
no início da pandemia, fato 
elogiado na cúpula do G20 
que ele sediou no último fim 
de semana, em Roma. 

Mas o surto de Trieste 
mostra como uma minoria 
não vacinada - seja motivada 
por preocupações sobre li- 

berdade, direito ao trabalho 
ou teorias de conspiração in- 
fundadas - ainda pode ame- 

açar a saúde pública e como 
pode ser difícil fazer resisten- 
tes à vacina se vacinarem. 

A ltália não está sozi- 
nha. Na Alemanha, um au- 

mento nos casos e hospita- 

lizações levou o ministro da 
saúde, Jens Spahn, a alertar 
para "uma pandemia princi- 

palmente entre os não vacina- 
dos, e em massa”. 

Em uma manhã recente, 
a principal praça de Trieste 
virou um teatro de muitas 
de suas manifestações. Da- 
rio Giacomini, um líder dos 
protestos e radiologista que 
foi suspenso por seu hospital 

por se recusar a ser vacinado, 
sentou-se do lado de fora do 
Caffé degli Specchi. Sem um 
Passe Verde, como é conhe- 
cido o passaporte da vacina 
na Itália, ele não tinha permis- 
são para ficar lá dentro. 

Enquanto os manifestan- 

tes na praça faziam poses de 
ioga ou erguiam cartazes com 

os dizeres “Trieste liga, Itá- 
lia atende”, ele reclamou que 

o passaporte da vacina afas- 
tou os não vacinados da força 
de trabalho do país e deixou 
os céticos da vacina “social- 
mente mortos”. O movimento 
anti-Passe Verde se espalha- 
ria por toda parte, insistiu Gia- 
comini, mas “Trieste foi a cen- 
telha”. 

No entanto, embora os 

protestos em outras partes da 
Itália tenham cessado com a 
aceitação do Passe Verde pe- 
los italianos, em Trieste as au- 

toridades, ansiosas para pôr 
fim à nova reputação da ci- 
dade como centro do ceti- 

cismo sobre as vacinas tive- 
ram de proibir novos protes- 
tos na praça e ameaçar com 
punições contra aqueles que 
desobedecerem. 

Alguns cidadãos estão far- 
tos. Mitja Gialuz, professora 
universitária de Direito e figura 
destacada de Trieste, fez uma 
petição a todos os moradores 
para que declarassem acredi- 

tar na ciência e na vacina. Já 
tem quase 50 mil assinaturas. 

“Chega agora”, disse 
Antonio Paoletti, presidente 
da associação empresarial 
de Trieste. “Não podemos 

permitir que uma minoria 

de uma minoria bloqueie as 
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Região da Itália que liderou protestos 

Reprodução 

O presidente da região, Massimiliano Fedriga foi direto, dizendo: “É 
o momento de dizer com clareza: 

atividades, os negócios e o 
sustento das pessoas por 
semanas.” 

Muitos italianos começa- 

ram a se perguntar o que dia- 
bos está acontecendo em Tri- 
este, que muitas vezes pare- 

cia um lugar à parte. 
Seguindo seu papel 

central no Império Austro- 
Húngaro, Trieste serviu como 
um ponto central entre im- 

périos e uma encruzilhada 
da Itália, Europa Central e os 
Balcãs. 

Na virada do século 20, foi 
um viveiro do movimento ita- 
liano para reclamar terras na 
península e através do Adriá- 
tico. ("Viva lltalia! Viva Tri- 
este!” Guglielmo Oberdan gyri- 
tou da forca depois de não 
conseguir assassinar o im- 

perador austro-húngaro em 
1882.) 

Após a Segunda Guerra 
Mundial, os Estados Unidos 

e o Reino Unido controlaram 
Trieste, relutando em deixá- 
la cair nas mãos da lugos- 
lávia comunista. Eles final- 
mente a entregaram à Itália 
em 1954. Uma enorme placa 
"Bem-vindo ao Território Livre 
de Trieste” no centro da ci- 
dade lembra que alguns aqui 
ainda acreditam que a cidade 
foi anexada ilegalmente pela 
Itália. 

“Se você olhar Trieste, 
sempre foi um lugar particu- 

chega de idiotice”. 

lar”, disse Giacomini, que não 
é da região, em um esforço 
para explicar sua tendência 
independente contra os de- 
cretos de vacinação de um 
governo que ele comparou a 
uma ditadura. Os especialis- 
tas aqui chamam isso de ab- 
surdo. 

O vice-presidente da re- 
gião, Riccardo Riccardi, ao 
atribuir o maior surto aos pro- 
testos, concordou que o Íín- 
dice de infecção na região 
tem muito a ver com sua loca- 
lização no coração da Europa 
Central. 

“Vivemos numa Zona 

onde nas nossas fronteiras 
existe uma circulação do 
vírus extremamente elevada”, 
disse. 

No entanto, para as au- 

toridades, o motivo do au- 
mento foi claro. Valerio Va- 
lenti, principal autoridade po- 
licial de Trieste, disse a re- 
pórteres nesta semana que 
o surto atual estava “estrita- 
mente relacionado” aos pro- 
testos. (Os médicos concor- 
daram. 

O número de novos ca- 
sos em Trieste na semana 

passada dobrou em relação 
a semana anterior para mais 
de 800, e as autoridades es- 
tavam profundamente preo- 
cupadas com o crescimento 
“exponencial” de casos em 
Trieste. 
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Estados Unidos impõem vacina ou teste 
de covid a empresas de maior porte. 
partir de 4 de janeiro, 
as empresas america- 

nas vão precisar exigir que 
seus funcionários estejam 
totalmente vacinados ou 

então apresentem testes 
de covid semanais, anun- 
ciou a Casa Branca. As 
empresas que não cum- 
prirem as regras estarão 
sujeitas a multas de até 
US$ 14 mil (R$ 78,7 mil) 
por funcionário. A medida 
afeta mais de 84 milhões 
de funcionários do setor 
privado. 

A nova norma — cha- 
mada de “padrão tempo- 
rário de emergência” — 
foi solicitada em setem- 
bro pelo presidente ame- 
ricano, Joe Biden, como 
parte de um plano de ação 
contra a pandemia, e será 
implementada pela Admi- 
nistração de Segurança 
e Saúde Ocupacional do 
Departamento de Traba- 
lho (OSHA). 

As empresas devem 
fornecer licença remu- 
nerada para que seus 
funcionários se vacinem 
e licença médica para ca- 
sos de efeitos colaterais, 
conforme necessário. Os 
empregadores não são 
obrigados a pagar ou 
fornecer testes, embora 
alguns ainda possam ser 
obrigados a fazê-lo em 
função de leis locais ou de 
acordos com sindicatos. 

Em uma medida sepa- 
rada, também em 4 de 
janeiro entrará em vigor 
uma regra exigindo que os 
profissionais de saúde de 
centros médicos vincula- 
dos aos planos de saúde 
Medicare e Medicaid este- 
jam totalmente vacinados. 
A norma, que contempla 
quem trabalha em casas 

de repouso que cuidam 

de idosos e doentes, co- 

brirá mais de 17 milhões 
de funcionários em aproxi- 
madamente 76 mil unida- 
des de saúde dos Estados 
Unidos. 

A regra dos centros de 
saúde não oferece tes- 
tes como uma alternativa 

a vacinação, mas permite 
isenções médicas e religi- 
osas. 

Biden já impôs exigên- 
cias de vacina para funci- 
onários do governo fede- 
ral e empresas que pres- 

tam serviços em contratos 
federais. Algumas gran- 
des empresas, incluindo a 
Tyson Foods e a United 
Airlines, aceitaram as re- 
gras sem demora, estimu- 
ladas pelo anúncio do pre- 
sidente em setembro. 

Mas muitas outras re- 

sistiram, citando a neces- 
sidade de esclarecimento 
do governo sobre uma sé- 
rie de questões, incluindo 
quem vai pagar pelos tes- 

tes e se a regra se aplica 

a funcionários que traba- 
lham em casa. 

Entre as empresas que 
ainda não emitiram uma 
exigência para todos os 
funcionários estão o maior 
empregador do país, o 
Walmart, que exige vaci- 
nas principalmente para 

seus funcionários que vão 
a escritórios, e o JPMor- 
gan Chase, que tem mais 
de 120 mil funcionários 
em escritórios e agên- 
cias bancárias nos Esta- 
dos Unidos. 

Em uma pesquisa da 

Mercer com 1.088 empre- 

sas realizada em 4 de 
outubro, cerca de 13% 

dos entrevistados disse- 
ram que estavam exigindo 

Michael Appleton/Mayoral Photography Office 
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Regra passa a ser válida a partir de 4 de janeiro. Quem derespeitar 
as regras pode pagar multa de US$ 14 mil por trabalhador. 

que todos os funcionários 
fossem vacinados, inde- 
pendentemente do local 

de trabalho. Onze por 
cento disseram que esta- 
vam exigindo que apenas 
os que vinham ao escritó- 
rio estivessem vacinados. 

Espera-se que a re- 

gra da OSHA seja contes- 
tada em tribunais por esta- 
dos republicanos e alguns 
grupos empresariais, que 
devem atacar a justifica- 
tiva legal na qual a ação 
se baseia. O governo in- 
vocou uma lei raramente 
usada, e opositores de- 

vem ir a tribunais questio- 
nar sobre os limites consti- 
tucionais do poder federal 

e autoridade sobre as prá- 
ticas de saúde. 

A Câmara de Comér- 
cio, o maior grupo de 
lobby empresarial do país, 
disse que o governo "fez 
alguns ajustes significati- 
vos” na regra que refletem 
as preocupações levanta- 
das pela comunidade em- 
presarial. 

Outros grupos da in- 
dústria expressaram preo- 
cupações. A Associação 
de Líderes da Indústria de 

Varejo disse que o crono- 
grama de adoção de 60 
dias das normas é insufi- 
ciente e pediu 90 dias. 

A Associated Builders 
& Contractors, que re- 
presenta os trabalhadores 
da construção, disse que 
“planeja avaliar ações adi- 

cionais, que podem incluir 
facilitar a conformidade da 
indústria e/ou entrar com 
um processo legal”. 

Alguns dos maiores 
sindicatos do país, como 
o United Auto Workers 
(UAW), disseram que vão 
verificar a regra para de- 
terminar como ela afeta 
os protocolos atuais de 
locais de trabalho. 

O governador de Indi- 
ana chamou isso de “exa- 
gero do papel do go- 
verno”, enquanto o go- 
vernador de lowa acu- 
sou Biden de tomar “me- 
didas perigosas e sem 
precedentes para inserir 
o governo federal ainda 
mais em nossas vidas”. 
Ambos ameaçaram entrar 
com processos, e mais es- 
tados devem aderir. 
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presidente Jair Bol- 
O sonaro revogou 
nesta sexta-feira (5) a 
homenagem que havia 
feito a dois pesquisa- 
dores brasileiros. Um 
deles, Marcus Lacerda, 
fez o primeiro estudo a 
demonstrar a ineficácia 
da cloroquina no trata- 
mento contra a covid-19. 
A outra, Adele Benzaken, 
já foi diretora do depar- 
tamento de HIV/Aids do 
Ministério da Saúde, mas 
foi exonerado no início do 
governo Bolsonaro 

Bolsonaro, que é de- 
fensor do uso da clo- 
roquina, havia admitido 
os dois na Ordem Naci- 
onal do Mérito Científico 
em um decreto publicado 
na quinta-feira (4). Ou- 
tras autoridades e pesqui- 
sadores também foram 
homenageados. Além 
disso, Bolsonaro admitiu 
a Si mesmo como “grão- 
mestre” da ordem, algo 
que já está previsto no re- 
gulamento da condecora- 
ção. 

Entretanto, outro de- 
creto, publicado nesta 
sexta em edição extra 
do DOU, revogou a ho- 
menagem a Lacerda e 
Benzaken. 

A Ordem do Mérito Ci- 
entífico tem como finali- 
dade homenagear perso- 
nalidades que “se distin- 
guiram por suas relevan- 
tes contribuições presta- 
das à Ciência, à Tecnolo- 
gia e à Inovação”. 

A admissão na ordem 
é prerrogativa do presi- 

dente da República, que 
avalia nomes apresenta- 
dos pelo ministro das Re- 
lações Exteriores. A in- 
dicação precisa ter rece- 
bido parecer favorável do 
Conselho da Ordem — 
formado pelo chanceler e 
pelos ministros da Ciên- 
cia e Tecnologia, da Eco- 
nomia e da Educação. 

Podem apresentar 
sugestões ao chance- 
ler membros do próprio 
conselho, a Academia 
Brasileira de Ciências 
ou “autoridade da área 
da ciência, tecnologia e 
inovação”. 

Presidente 
criticou estudo 
Em março de 2020, 

no início da pandemia de 
covid-19, Lacerda condu- 
ziu um estudo clínico que 
mostrou que as doses de 
cloroquina que normal- 
mente funcionam em pa- 
cientes de malária e lúpus 
— destinação original do 
medicamento — não fun- 
cionavam para a covid, 
e que, sob doses maio- 
res, a cloroquina provo- 
cava arritmia cardíaca. 

Após a repercussão 
do estudo, o infectolo- 
gista passou a sofrer 
ameaças e teve que 
andar com seguranças. 
A pesquisa foi criticada 
pelo próprio Bolsonaro: 

“Espero que a expe- 
rência de Manaus, com 
doses cavalares de hidro- 
xicloroquina, seja com- 
pletamente  desnudada 
pelos senadores”, disse 
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Bolsonaro volta atrás e cancela 
homenagem que tinha feito a autor 

do primeiro estudo sobre a ineficácia 
da cloroquina no tratamento da covid. 

Alan Santos/PR 

Presidente editou decreto para revogar concessão de Ordem Nacio- 
nal do Mérito Científico a Marcus Lacerda. 

o presidente em maio 

deste ano, sugerindo que 
a recém-instalada CPI 
da Covid investigasse o 
assunto. 

Ao falar em “doses 
cavalares”, Bolsonaro 
referiu-se à crítica de que 
a pesquisa teria utilizado 
doses de cloroquina além 
do nível recomendado, o 
que teria levado à morte 
dos pacientes. Entre- 
tanto, o estudo, que foi 
publicado na prestigiada 
revista científica Journal 
of the American Medical 
Association (Jama), mos- 
trou que os que os traba- 
lhos foram interrompidos 
bem antes da ocorrência 
dos óbitos. 

Exoneração por 
cartilha 

Benzaken, por sua 
vez, foi exonerada em 

janeiro de 2019 da dire- 
toria do Departamento 
de Vigilância Prevenção 
e Controle das IST, do 
HIV/Aids e das Hepatites 

Virais (DIAHV), cargo que 
ela ocupava desde junho 
de 2016. 

Na época, o ministé- 
rio informou que a saída 
havia sido um entendi- 
mento entre as duas par- 
tes. Benzaken, con- 
tudo, alegou na época 
que a demissão foi cau- 
sada por uma cartilha 
destinada para homens 
trans. 

"Não foi de comum 
acordo. Ficou muito claro 
que a exoneração era por 
conta da cartilha”, afir- 
mou ela na ocasião. 

De acordo com a ex- 

diretora, houve uma or- 
dem para retirar o do- 
cumento do ar, que foi 
cumprida. Entretanto, ela 

conta ter sofrido uma co- 
brança, porque ainda era 
possível encontrar a carti- 
lha na internet, bem como 
notícias sobre a distribui- 
ção do material nos esta- 
dos. 
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Bolsonaro interrompe trégua com o Tribunal 
Superior Eleitoral e critica cassação de 

deputado estadual: "Violência". 
pós meses de tré- 
gua após os atos 

de 7 de Setembro, o 
presidente Jair Bolso- 

naro voltou a criticar 

nesta sexta-feira (5) O 

Tribunal Superior Elei- 
toral. Em evento na 

cidade Ponta Grossa, 
no Paraná, Bolsonaro 
criticou a cassação 

do deputado estadual 

Fernando Francis- 

chini. O parlamentar 
perdeu o cargo porter 

colocado em dúvida 
a segurança das ur- 

nas eletrônicas horas 
antes das eleições de 
2018. 

Durante o discurso, 

O presidente disse 
que agora confia nas 

urnas eletrônicas por- 
que o presidente do 

TSE, Luís Roberto 
Barroso, convidou as 

Forças Armadas para 

acompanhar o pro- 

cesso. 

"Há três anos não 
converso com o de- 

putado  Francischini. 

A cassação foi um 

estupro. Por ter feito 

uma live 12 minutos 

antes (da eleição) não 
influenciou em nada, 

ele era deputado fe- 
deral. Foi uma violên- 
cia”, disse Bolsonaro. 

Francischini foi cas- 

sado na semana pas- 

Alan Santos/PR 
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Presidente disse também que agora confia nas urnas eletrônicas, mas determinou que Forças Armadas 
acompanhem todo o processo. 

sada pelo TSE, na 
primeira condenação 
por fake news na 

Corte eleitoral. A de- 
cisão atendeu a pe- 

dido feito pelo Minis- 
tério Público Eleitoral 
(MPE). Então candi- 

dato a deputado esta- 

dual, Francischini foi 
investigado pro uso 

indevido dos meios 

de comunicação e 
por abuso de autori- 

dade pela realização 

de uma live, durante 

O primeiro turno das 
eleições de 2018, na 

qual afirmou, sem 
provas que as urnas 
eletrônicas estavam 

fraudadas para impe- 

dir a eleição de Jair 

Bolsonaro á Presidên- 
cia da República. 

Seis ministros se- 

guiram o voto do re- 
lator, ministro Luís Fe- 
lipe Salomão, que é 

corregedor da Justiça 
Eleitoral e avaliou que 

a conduta do hoje de- 
putado estadual aten- 

tou contra o sistema 

eleitoral braisleiro e le- 

vou ao erro “milhões 

de eleitores”. 

Após passar anos 
questionando a segu- 
rança das urnas ele- 

trônicas, Bolsonaro 
afirmou nesta sexta 

que “o voto eletrônico 
vai ser confiável ano 
que vem” devido à 
participação de milita- 
res no processo. Isso, 

porém, já acontecia 
desde o ano pas- 

sado, antes mesmo 

de Bolsonaro acusar, 

sem provas, de que 

o pleito poderia ser 
fraudado. 

“Tenho | tranquili- 

dade porque o voto 
eletrônico vai ser con- 
fiável ano que vem. 

Porque tem uma por- 

taria lá, do presidente 
do TSE, Barroso, con- 
vidando entidades 

para participar das 

eleições. Entre elas 

as nossas, as suas 
Forças Armadas.” 

O presidente disse 
que “passou a acre- 
ditar” no voto eletrô- 
nico: 

“E eu determinei ao 

ministro da Defesa, 

general Braga Netto 

que, já que fomos 
convidados,  aceita- 
mos. E passamos 

a acreditar no voto 

eletrônico. E nós, das 
Forças Armadas, com 

as suas equipes de 
inteligências, partici- 
paremos de todo o 
processo eleitoral, lá 
do código-fonte até a 
sala secreta.” 
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Líder do PDT justifica voto pró-Bolsonaro 
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e reage as ameaças de Ciro Gomes sobre 
a retirada de candidatura. 

presidente do PDT, 
Carlos Lupi, afir- 

mou nesta sexta-feira 
(5) que Ciro Gomes 
continuará como pré- 
candidato do partido à 
Presidência da Repú- 
blica. O ex-ministro ha- 
via anunciado, na quinta 
(4) de manhã, que dei- 
xou “em suspenso” 
a sua pré-candidatura 
após membros da sigla 
na Câmara votarem a 
favor da PEC dos Pre- 
catórios. Segundo Lupi, 
a escolha de Ciro como 
postulante ao Palácio do 
Planalto é “irreversível”. 

"A candidatura é ir- 
reversível. Isso já foi 
definido pelo partido 
— disse Lupi, com- 
pletando: “Ele fez um 
gesto ontem contrário 
a votação do partido 
em relação à PEC. Mas 
estamos conversando 
com cada um para que 
a bancada vote contra a 
proposta .” 

Com uma bancada 
de 24 deputados, 15 
pedetistas votaram a 
favor da PEC, defendida 
pelo governo federal. O 
apoio foi fundamental 
para que a proposta 
fosse aprovada, com 
uma margem estreita 
de apenas quatro votos 
a mais que o mínimo 
necessário, de 308. Ao 
anunciar que estava 
suspendendo sua pré- 
candidatura, Ciro disse 
que não poderia “com- 
pactuar com a farsa e os 
erros bolsonaristas”. 

Lupi disse que con- 

versa com os deputa- 
dos federais do partido 
e que acredita que a le- 
genda vai reverter Os vo- 
tos a favor da PEC. 

“Estamos conver- 

sando com cada parla- 
mentar, e tenho certeza 
de que, até terça-feira, 
vamos convencer se 
não todos, a esmaga- 
dora maioria.” 

O presidente do PDT 
explicou ainda que sa- 
bia que havia uma ne- 
gociação do líder do 
partido, Wolney Queiroz 
(PE), com o presidente 
da Casa, Arthur Lira (PP- 
AL), para que a sigla 
apoiasse a PEC. Ele, 
no entanto, afirmou que 
não tinha conhecimento 
de que a bancada havia 
decidido votar a favor da 
proposta. 

Na noite de ontem, 
Queiroz reagiu às ame- 
aças de Ciro retirar sua 
candidatura e afirmou 
que deputados do par- 
tido haviam almoçado 
com Lupi e falado sobre 
as tratativas em torno da 
PER: 

"Eu tinha ciência de 
que isso estava acon- 
tecendo, mas não sa- 
bia qual era a decisão. 
Uma coisa é ter conhe- 
cimento, outra coisa é 
aprovar”, disse o caci- 
que da legenda. 

O pedetista nega que 
os deputados tenham 
resolvido votar com o 
governo em razão da 
promessa de emendas. 

Às vésperas da votação 
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Carlos Lupi afirmou que está trabalhando para reverter votos favorá- 
veis à proposta. 

da PEC dos Precató- 
rios na Câmara esta se- 
mana, o governo Bol- 
sonaro liberou para par- 
lamentares, em apenas 
dois dias, cerca de R$ 
900 milhões em emen- 
das de relator, verba 
sobre a qual não há 
transparência nas indi- 
cações. 

"No nosso caso es- 
pecífico, o deputado An- 
dré Figueiredo foi desig- 
nado a participar dessas 
conversas e tentou sal- 
var a parte do fundo de 
participação da educa- 
ção, já que nessa PEC 
eles parcelavam em dez 
vezes o pagamento para 
a educação dos esta- 
dos.  Diminuímos isso 
para 3 anos. E isso é le- 
gítimo, porque não tem 
a ver com a PEC em si. 
O que tá em jogo é que 
o profeta da ignorância 
que está na Presidência 
não tem qualquer com- 
promisso com a educa- 
ção.” 

Lupi classificou a 

PEC como algo “muito 
grave” para o Brasil. 

"Não só pelo evidente 
calote nos Precatórios, 
mas também porque dá 
um cheque em branco 
a um governo desquali- 
ficado. O presidente da 
Câmara exerceu a fun- 
ção de um líder de go- 
verno.” 

Na quinta-feira, Lupi 
apresentou uma ação 
ao Supremo Tribunal Fe- 
deral (STF) para cance- 
lar a votação da PEC na 
Câmara sob justificativa 
de que Lira feriu o regi- 
mento interno da Casa 
ao autorizar que 23 par- 
lamentares, que esta- 
vam em viagem, votas- 
sem remotamente. Ele 
classificou o ato como 
“um cheque em branco 
que a Câmara deu a Lira 
e ao profeta da Ignorân- 
cia”, fazendo referência 
ao presidente Jair Bol- 
sonaro (sem partido). 
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Parlamentares pedem a anulação 
da votação da proposta de emenda 

a Constituição dos Precatórios. 
eis deputados de 
diferentes | parti- 

dos entraram com 
uma ação no Su- 
premo Tribunal Fede- 
ral (STF) para tentar 
anular a votação da 
proposta de emenda 
a Constituição 23/21, 
conhecida como PEC 
dos Precatórios. O 
projeto foi aprovado 1! 
em primeiro turno em 
sessão da Câmara 
dos Deputados na 
Última quarta-feira (3) 
para permitir o rema- 
nejamento de gastos 
do governo federal 
para alocá-los em pro- 
gramas de cunho elei- 
toral, como o Auxílio 
Brasil. 

Os parlamentares 
avaliam que o go- 
verno só conseguiu 
a votação necessária 
porque o presidente 
da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), ado- 
tou manobras con- 
troversas na votação. 
Assinaram o docu- 
mento: Alessandro 

Molon (PSB-RJ), Fer- 
nanda Melchionna 

(PSol-RJ), Joice Has- 
selmann (PSDB-SP), 
Kim Kataguiri (DEM- 
SP), Marcelo Freixo 
(PSB-RJ) e Vanderlei 
Macris (PSD-SP). 

A PEC foi aprovada 
em primeiro turno, por 

Cleia Viana/Câmara dos Deputados 
- 

312 votos a 144, na 
madrugada de quinta- 
feira (4). Eram ne- 
cessários 308 votos 
favoráveis. De acordo 
com a manifestação, 
uma das manobras 
adotadas pela Mesa 
Diretora da Câmara 
foi a validação de 
votos de parlamen- 
tares licenciados por 
exercício de missão 
diplomática, o que 
contraria o Regimento 
Interno, para apro- 
var emendas para 
as quais não haveria 
quórum. A publica- 
ção do ato saiu no 
Diário Oficial da Casa 
minutos antes do iní- 
cio da sessão, ainda 
na noite de quarta- 
feira. 

Para a deputada 
federal Fernanda Mel- 
chionna, Lira tem 
agido para elevar a 

— — 

Parlamentares questionam manobras adotadas pelo presidente 

popularidade do pre- 
sidente Jair Bolso- 
naro. “Lira está fa- 
zendo de tudo para 
possibilitar a conti- 
nuidade do governo 
Bolsonaro e tornar 
viável a reeleição do 
presidente. Para isso, 
está usando mano- 
bras que são eviden- 
temente ilegais e abre 
precedentes  perigo- 
sos”, destaca. 

Melchionna aponta 
que o comportamento 
do presidente da Câ- 
mara tem sido recor- 
rente. “Ele tem atro- 
pelado e mudado o 
regimento para dimi- 
nuir a possibilidade 
de resistência da opo- 
sição. Não aceitare- 
mos isso calados. A 
PEC dos Precatórios 
é vendida por Bolso- 
naro como uma pos- 
sibilidade de ajudar 

aa 
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). 
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os mais pobres, mas 
é uma mentira. Ela 
vai apenas abrir ainda 
mais espaço no or- 
çamento público para 
as emendas secretas, 
que estão sendo usa- 
das para comprar vo- 
tos”, aponta. 

A deputada Joice 
Hasselmann | afirma 
que o documento 
impetrado pretende 
questionar SUpos- 
tas irregularidades. 
“Houve um desres- 
peito flagrante ao re- 
gimento, que, em seu 
artigo 235, especi- 
fica em quais casos 
o parlamentar está 
licenciado, afastado. 
No caso de viagens 
internacionais, o par- 
lamentar está licen- 
ciado, está afastado. 
Se ele está afastado, 
ele não pode votar”, 
pontua. 



OSUL | 17 

bancada do PSOL 
na Câmara dos De- 

putados pediu ao Tribu- 
nal de Contas da União 
(TCU) que investigue as 
negociações do governo 
em busca de apoio na 
votação da PEC dos pre- 
catórios. A representa- 
ção enviada nesta sexta- 
feira (5), tem como base 
reportagem em que o Es- 
tadão mostrou que o Pla- 
nalto liberou R$ 1,2 bi- 
lhão em recursos do cha- 
mado orçamento secreto 
para garantir a aprova- 
ção da proposta em pri- 
meiro turno. 

Os deputados acu- 
sam o uso de dinheiro 
público como 'barganha' 
pelo governo do Ppre- 
sidente Jair Bolsonaro 
e também cobram da 
Corte de Contas o moni- 
toramento da aplicação 
desses recursos. 

“A integridade da vo- 
tação do Parlamento 
depende de convicções 
e convencimento, nunca 
de liberação de recursos 
para bases parlamenta- 
res, mormente no meio 

de uma crise pandê- 
mica”afirmam. 

“E inconcebível — e 
absolutamente ilegal e 
inconstitucional — que o 
processo Democrático 
seja influenciado por dis- 
ponibilidade de recursos 
por parte do Governo 

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados 
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chegou ao plenário da Casa. 

Federal”, seguem. 
Batizada de “PEC do 

calote' pela oposição, a 
proposta estabelece um 

limite para o pagamento 

de dívidas do governo 
já reconhecidas judicial- 
mente. A principal crítica 
é que o texto abre cami- 
nho para furar o teto de 
gastos ao tentar garan- 
tir espaço no Orçamento 
para o novo programa 
social do governo, o Au- 
xílio Brasil, substituto do 
Bolsa Família. Para ser 
aprovada, a PEC precisa 
do apoio de 308 depu- 
tados em dois turnos de 
votação. Na primeira 
etapa, o texto passou 
pelo placar de 312 a 144 
— OU seja, apenas quatro 
votos além do necessá- 
ro. 

Se for aceito, o pedido 
do PSOL poderá resultar 
na instauração de uma 
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Bancada do PSOL na Câmara pede 
ao Tribunal de Contas da União que 
investigue liberação de mais de 1 

bilhão de reais do orçamento secreto 
para aprovar a PEC dos Precatórios. 

E 

auditoria no TCU. O tri- 
bunal já investiga a libe- 
ração de dinheiro do go- 
verno pelas chamadas 
emendas de relator-geral 
— O mecanismo do orça- 
mento secreto. 

Oferta 

O deputado Celso 
Maldaner (MDB-SC) 
alega que a aprovação 
da PEC dos Precatórios 
só foi possível após Oo 
governo oferecer a li- 
beração de emendas a 
quem votasse a favor. 

Segundo o emedebista, 
o valor discutido entre 

colegas de bancada 
foi de R$ 15 milhões 
por parlamentar. “Foi 
distribuído para quem 
votou com o governo”, 
afirmou. 

Questionado ' sobre 
como soube da oferta, 
o deputado disse ter 
ouvido o “comentário de 

bes ã ati -, Ls É as > e 

Governo Bolsonaro acelerou a liberação de recursos da emenda de relator na semana em que o texto 

um colega de partido, 
vice-líder de governo”, 
que não quis revelar o 
nome. “Ele falou que 

os vice-líderes estiveram 
reunidos e falaram nes- 
ses números”, afirmou 
Maldaner, que votou 
contra a proposta. 

O único integrante 
do MDB entre os vice- 
líderes do governo é o 
deputado Lúcio Mos- 
quini (MDB-RO). Pro- 
curado, ele negou ter 
tratado sobre liberação 
de emendas em troca 
de votos. “Zero vezes 
zero vezes zero. Eu ga- 
ranto para você que você 
não acha um ofício meu 
(indicando recursos)”, 
disse o parlamentar, um 

dos dez do seu partido a 
apoiar a PEC. 
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Vice-presidente Hamilton Mourão descarta 
candidatura ao governo do Rio, cogita 
concorrer ao Senado, defende que haja 
terceira via em 2022 e diz que mal-estar 

com titular do Planalto é passado. 
epois de cinco dias 
como presidente inte- 

rino do Brasil devido à via- 
gem de Bolsonaro ao G20, 
O vice-presidente Hamilton 
Mourão concedeu uma en- 
trevista em seu gabinete. 
Mourão defendeu importân- 
cia de que o Brasil tenha uma 
candidatura de terceira via 
em 2022, admitiu que Moro 
é "um nome forte”, mas que 
hoje os que “empolgam as 
massas” são o presidente 
Bolsonaro e Lula. 

O vice-presidente afirmou 
que sua relação com Bolso- 
naro, conhecida por altos e 
baixos, “está muito boa” e 
afirmou que não acredita que 
as reformas tributária e admi- 
nistrativa andem nessa ges- 
tão. Sobre a agenda esva- 
ziada de Bolsonaro com o 
G20, colocou a culpa no idi- 

oma inglês. "É complicado 
fazer isso quando se não se 
fala a língua, precisa de um 
intérprete.” 

Leia a seguir a entrevista: 
1) O seu nome já foi ven- 

tilado para concorrer à Presi- 
dência da República. O se- 
nhor aceitaria”? 

No momento, Bolsonaro 
será candidato à reeleição e 
eu jamais concorreria com o 
presidente. Não seria ético 
da minha parte. 

2) O senhor avalia que 
pode concorrer a uma vaga 
no Senado? 

O presidente não definiu 
o seu partido político e nem 
se eu vou continuar como 
vice dele. As vezes, diz 
também que nem ele sabe 
se irá concorrer à Presidên- 
cia. Tem que definir tudo isso 
para ver se vou me candida- 
tar ao Senado. Se decidir 
que será isso, devo concor- 
rer pelo Rio de Janeiro ou 
pelo Rio Grande do Sul, mas 

não há decisão tomada. Meu 
título de eleitor é do Distrito 
Federal e, até março, preciso 
transferi-lo. Até lá, provavel- 
mente, alguma decisão terá 
sido tomada. 

3) Ser candidato ao go- 
verno do Rio é uma opção? 

Não tenho a mínima pre- 
tensão de me candidatar ao 
governo do Rio. Para isso, 
eu teria que ter dez anos a 
menos e uma equipe ultra 
consistente. Não tenho isso. 
se eu for concorrer a algum 
cargo eletivo, será o Senado. 
Mas também avalio deixar a 
vida pública, me dedicar à fa- 
mília. 

4) Como o senhor vê a 
candidatura do ex-ministro 
Sergio Moro à Presidência? 

Isso é um assunto da cha- 
mada terceira via. E im- 
portante que a gente não fi- 
que somente entre a nossa 
candidatura, que é o presi- 
dente Bolsonaro, e a do ex- 
presidente Lula. Agora, so- 
bre o Moro, tem que ver se 
ele vai ter fôlego, até porque 
tem outros nomes que es- 
tão aí, como o do ex-ministro 
Luiz Henrique Mandeitta, do 
governador João Doria. 

5) O senhor vê Sérgio 
Moro como um nome com- 
petitivo? 

Vejo Moro como um 
nome forte. Ele agrada a 
parcela da população que 
vê o combate à corrupção 
como uma bandeira im- 
portante. Agora, tem que 
empolgar a massa. Hoje, 
quem empolga as massas 
são Lula e Bolsonaro. 

6) Como foi sua conversa 
com o presidente Bolsonaro 
sobre as chances de repeti- 
rem a chapa atual? 

O presidente perguntou o 
que eu pensava sobre meu 

futuro político e eu disse que, 

Romério Cunha/VPR 
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e baixos, “está muito boa”. 

se ele precisasse, estaria à 
disposição. 

7) Seu partido, o PRTB, 
chegou a procurar Bolsonaro 
para filiá-lo. As conversas fo- 
ram encerradas? 

Eu aconselhei o PRTB a 
filiar O presidente e seu grupo 
político. Seria também uma 
maneira de o partido, que 
está naufragando, ressurgir. 

8) O senhor pretende 
aceitar o convite do ministro 
Ciro Nogueira para se filiar 
ao PP? 

Ciro me convidou, mas 
como sou novato na política, 
pretendo ser fiel ao meu par- 
tido. Na minha avaliação, 
não seria ético pular fora do 
PRTB agora, com o barco 
afundando. 

9) A relação entre o se- 
nhor e presidente Bolsonaro 
está mais harmônica? 

Hoje a situação está 
muito boa. Temos mantido 
contato. Antes de ele embar- 
car para a reunião do G20, 
na Itália, fui até a base aérea 
para me despedir. Na volta, 
não fui recebê-lo, porque 
era muito cedo. Bolsonaro 
tem me dado funções de 
peso no âmbito da política 

Mourão afirmou que sua relação com Bolsonaro, conhecida por altos 

externa. Na semana que 
vem, representarei o Brasil 
na posse do presidente eleito 
de Cabo Verde. 

10) O que mudou na rela- 
ção entre vocês? 

O presidente entendeu 
que tem a minha lealdade. 
Por exemplo, quando ele 
soube que eu fui falar com 
(o ministro do Supremo Tri- 
bunal Federal e presidente 
do Superior Tribunal Eleito- 
ral) Luiz Roberto Barroso, 
criou-se um clima de animo- 
sidade entre nós. Expliquei 
para ele que o ministro me 
convidou e que fui lá para fa- 
lar de três temas. 

Defendi a necessidade de 
reforçar a transparência das 
urnas eletrônicas, falei sobre 
o papel das Forças Arma- 
das no Estado e também so- 
bre a manifestação de ma- 
gistrados em relação a ca- 
sos que o STF está atu- 
ando. O presidente compre- 
endeu que encontrei o Bar- 
roso para estabelecer uma 
conversa mais eficiente com 
o judiciário. Depois disso, as 
coisas ficaram mais calmas. 



OSUL | 19 

E m vídeo divul- 

gado na ultima 
quarta-feira (3), um 
youtuber afirma que 
o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva 
(PT) teria desistido 
da candidatura para 
as eleições de 2022. 
Como prova, ele 
mostra um áudio que 
teria sido retirado de 
uma “live feita nesta 
semana”. Na grava- 
ção, o ex-presidente 
diz: “Se eu tiver juízo, 
eu tenho que ajudar o 
PT a ter outro candi- 

dato”. A declaração, 
na verdade, foi feita 
em 30 de abril de 
2020. 

Em falas recentes, 
o petista não rejei- 
tou a possibilidade 
de disputar as elei- 
ções do próximo ano 
e a assessoria do ex- 
presidente confirmou 
que “por enquanto, 
Lula não definiu se 
será ou não candi- 
dato em 2022”. O ví- 
deo foi publicado no 
canal de Ed Raposo e 
obteve ao menos 47 
mil visualizações. 

Em entrevista para 
o jornalista Leonardo 
Sakamoto, do por- 
tal UOL, Lula havia 
justificado a decisão 
de apoiar outro can- 
didato do partido na 
sua idade, dizendo 

Ricardo Stuckert/Divulgação 

| 

o n 

é 

que estaria com 76 
anos em outubro de 
2022. “Para que eu 
fosse candidato em 
2022, eu teria que 
estar com 100% de 
saúde e com uma 
energia que eu tenho 
agora”, disse. 

Neste ano, porém, 
o ex-presidente afir- 
mou que não sabe 
ainda se irá concorrer 
as eleições em 2022. 
“Eu tenho dito que 
não “estou candidato' 
porque eu só vou de- 
cidir minha candida- 
tura no começo do 
ano que vem”, disse, 
em coletiva de im- 
prensa no dia 8 de 
outubro. 

Uma pesquisa feita 
em julho deste ano 
pelo Instituto Ipec 
(Inteligência em Pes- 
quisa e Consultoria, 
ex-lbope) mostrou 
que Lula tinha 49% 
das intenções de 
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É antiga declaração de Lula descartando 
candidatura à Presidência em 2022. 

Assessoria do petista afirma que ele ainda não definiu se vai disputar as eleições. 

voto, o favorito para 
a próxima disputa ao 
Palácio do Planalto. 

Tentamos contato 

com Ed Raposo, mas 
não obtivemos res- 
posta. Ao falar com 
seguidores do seu 
canal, ele informou 
que teria se baseado 
em um texto do site 
Jornal da Cidade On- 
line. O portal atua- 
lizou a publicação, 
informando que co- 
meteu um erro. 

Alckmin 

O ex-presidente 
Lula teria dito a ami- 
gos próximos que 
o ex-governador de 
São Paulo Geraldo 
Alckmin “é o único 
tucano que gosta de 
pobre”. 

A relação entre 
Lula e Alckmin tem 
repercutido desde 
que foi revelado que 
lideranças do PT e 
do PSB apostam em 

uma chapa entre os 
dois para disputar as 
eleições presidenci- 
ais de 2022. 

A articulação, po- 
rém, passa por diver- 
sas negociações que 
vão desde o conven- 
cimento de ambos de 
que a chapa poderia 
funcionar, já que são 
adversários políticos 
históricos, até a desfi- 
liação de Alckmin do 
PSDB e sua filiação 
ao PSB. 

Para isso, O PT te- 
ria que assegurar a 
parceria com o PSB 
e garantir que a vaga 
de vice seria do par- 
tido. Assim que esti- 
vesse formalizada, O 
ex-governador de SP 
deixaria seu partido 
atual e confirmaria a 
integração à nova le- 
genda. 
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Eleições 2022: Quem são os potenciais 
candidatos a presidente da República. 

corrida presidencial 
entrou numa fase de 

pré-definições em que 
potenciais candidatos a 
presidente nas eleições 
2022 estão sendo lança- 
dos ao ritmo praticamente 
de um por semana. 

O cenário se desenha 
pulverizado, depois da 
apresentação à disputa 
do presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (MG), 
que trocou o DEM pelo 
PSD, no dia 27. 

Exatamente uma se- 
mana depois, o Par- 
tido Novo lançou a pré- 
candidatura do cientista 
político Luiz Felipe d'Avila, 
que foi coordenador do 
programa de governo 
da campanha do tucano 
Geraldo Alckmin em 2018. 

As atenções agora es- 
tão voltadas para a filia- 
ção do ex-juiz federal Sér- 
gio Moro ao Podemos, o 
que põe fim às dúvidas de 
sua pretensão de concor- 
rer à Presidência em 2022. 
Desafeto de Jair Bolso- 
naro, de quem foi minis- 
tro da Justiça, e do ex- 

presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT), os dois líde- 
res nas pesquisas, Moro 

também considera uma 
vaga ao Senado, mas seu 
plano A é o cargo máximo 
da República. 

No dia 21, o PSDB es- 
colherá, por meio de pré- 
vias, O seu pré-candidato. 
Estão no páreo os gover- 
nadores João Doria, de 
São Paulo, e Eduardo 
Leite, do Rio Grande do 
Sul, e o ex-prefeito de Ma- 
naus Arthur Virgílio. 

A fragmentação da dis- 
puta tende a aumentar, 

uma vez que a direção 
do MDB também prepara 

para os próximos dias o 
lançamento da senadora 
Simone Tebet (MS), o que 
elevaria o número a 13 
postulantes principais. 

Ao menos por en- 
quanto, os esforços de 
união da chamada terceira 
via não se concretizaram, 
o que favorece a polari- 

zação entre Lula, à es- 
querda, e Bolsonaro, que 
retém parte substancial 
dos votos dos eleitores da 
direita. 

Com a maior rejei- 
ção entre todos os pré- 
candidatos, no entanto, 
Bolsonaro — que negocia 

uma filiação para PP PL 
ou Republicanos — vê esse 
capital eleitoral ameaçado 
pela concentração de 
concorrentes no campo 

da direita, centro direita e 
centro. 

E o caso de Luiz Hen- 

rigque Mandeitta, outro 
egresso de seu governo. 
O ex-ministro da Saúde é 
o pré-candidato do União 
Brasil, fruto da fusão em 
curso entre o DEM e 
o PSL, sigla pela qual 
Bolsonaro se elegeu em 

2018 mas de onde saiu 
após perder a briga pelo 
controle partidário. 

No centro, há ainda o 
nome do senador Ales- 

sandro Vieira (SE), cuja 
pré-candidatura foi apro- 
vada em setembro pela di- 
reção do Cidadania. 

Pela esquerda, mas 
com acenos à direita, O 
único que busca enfrentar 
a hegemonia do PT é o 
ex-ministro Ciro Gomes 
(PDT), que já concorreu 
a Presidência em 1998, 
2002 e 2018. Mas, depois 

da aprovação da PEC dos 
Precatórios em primeiro 

Antonio Augusto/Ascom/TSE 

A lista final dos que concorrerão em 2022 só será conhecida depois 
das convenções partidárias. 

turno na Câmara, sua 
pré-candidatura está em 
suspenso. 

Pela primeira vez 

desde 2006, o PSOL deve 
abrir mão de lançar can- 
didato ao Planalto para 
apoiar Lula, mesmo ca- 
minho que será adotado 
por partidos do campo 
progressista como PSB e 
PCdoB. 

Ex-PSOL e Patriota, O 
folclórico ex-deputado fe- 
deral evangélico Cabo Da- 
ciolo pretende repetir a 
dose e lançou-se nova- 
mente ao Planalto, na se- 
mana passada, em meio 
a temporada de anún- 
cios de presidenciáveis, 
ao se filiar ao Brasil 35 (ex- 
Partido da Mulher Brasi- 
leira). 

Em 2018, Daciolo sur- 
preendeu ao terminar a 
disputa em sexto lugar, à 
frente de figuras da elite 
política, como Henrique 
Meirelles (MDB), Marina 

Silva (Rede), Alvaro Dias 
(Podemos) e Guilherme 
Boulos (Psol). 

A lista final dos que 
concorrerão em 2022 só 
será conhecida depois 
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das convenções partidá- 
rias, a serem realizadas 
entre 20 de julho e 5 de 

agosto de 2022. A relação 
deve incluir nomes de 
última hora de partidos 
pequenos da direita ou 
da esquerda, como PCO 
e PSTU, ao passo que 
também tende a passar 
por um enxugamento — 

em virtude das chances 
apontadas pelas pesqui- 
sas eleitorais e da costura 
de alianças. 

É o caso do apresenta- 
dor de TV José Luiz Da- 
tena, que anunciou em 
seu programa que se fili- 
arã ao PSD para concor- 
rer ao Senado por São 
Paulo. Datena, que ha- 
via sido lançado como 

presidenciável pelo PSL, 
não gostou de declara- 
ções em que o presidente 
do partido, Luciano Bi- 
var, demonstrou simpatia 
pela candidatura de Ser- 
gio Moro. O apresenta- 
dor também se dizia insa- 
tisfeito com os rumos da 
fusão com o DEM. 

Em 2018, 13 candida- 
tos concorreram à Presi- 
dência da República. 
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Procuradoria-Geral da República avalia 

o entendimento 

de membros do 

Conselho Nacional 
do Ministério Pú- 
blico (CNMP) e da 
Procuradoria-Geral 

da República (PGR), 
Deltan Dallagnol po- 

derá deixar a Pro- 
curadoria  compro- 
vando que, para ele, 

OS fins justificam os 
meios. Conforme a 
lei, membros do MP 

que têm processo 
disciplinar pendente 
contra eles não po- 

dem se candidatar 

imediatamente. 

Segundo informa- 
ções do Estado de 
S. Paulo, na PGR e 
no CNMP a leitura é 
de que o ex-líder da 
Lava-Jato precisará 
declinar do recurso 

ao STF contra pu- 
nição recebida em 

2019. Caso con- 
trário, o processo 
continuará vivo, em 

aberto. Ou seja, pela 
tese, para estar na 

urna, Dallagnol terá 
de aceitar a san- 

ção de advertência 
e admitir o erro, a 

“culpa”. 
Breve resumo de 

avaliação reservada 

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Br asil 

que Deltan Dallagnol não fará falta e 
precisará admitir tia para sair. 

Há quem já enxergue Dallagnol como uma futura pedra no sapato de Augusto Aras. 

feita no gabinete do 
PGR: Dallagnol não 
fará falta porque tem 
dificuldades em li- 

dar com princípios 
como o da impesso- 

alidade, da unidade 

institucional e do 

respeito ao devido 
processo legal. 

Do outro lado da 

trincheira, há quem 

já enxergue Dallag- 
nol como uma futura 

pedra no sapato de 

Augusto Aras: se 
for eleito senador, 

o | ex-coordenador 

da Lava-Jato tomará 
posse em janeiro de 
2023, e o PGR só 
sairá do cargo em 
setembro do mesmo 

ano. Líquido e certo: 
a gestão Aras foi de- 
cisiva para a decisão 

de Dallagnol. 

Presidente da As- 

sociação Nacional 

dos Procuradores da 

República (ANPR), 
Ubiratan Cazeita, 
disse se preocupar 

com a repercussão 
da decisão de Deltan 

Dallagnol de migrar 

para a política. 

Déja vu 

“Não é bom para o 
MP qualquer relação 

que possa parecer 

político-partidária. A 
Lava-Jato caiu nesse 

campo na visão de 

seus críticos. A ima- 
gem foi reforçada 
quando Moro saiu 

da magistratura e en- 

trou no Executivo e 

será reavivada agora 
com Deltan. É algo 
injusto”, afirma Ca- 
zetta. 

Dallagnol recorreu 

ao Supremo para 
suspender a puni- 

ção de advertência 
imposta pelo CNMP 

por críticas feitas à 
atuação de ministros 

da Corte em entre- 
vista. 

Defesa 

Políticos de es- 
querda usaram as 

redes sociais para 

acusar Dallagnol de 

atuar com motivação 

político-partidária na 
Operação Lava-Jato 
após o anúncio so- 
bre deixar a procu- 
radoria. Cazetta re- 
bate: “Se Deltan Dal- 
lagnol tivesse atua- 

ção com essa mo- 

tivação, teria saído 
candidato em 2018, 

quando a opera- 

ção estava mais evi- 
dente”. 
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Acusada de vender sentenças, 
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desembargadora do Amazonas 
é aposentada recebendo 35 mil 

A desembargadora  En- 
carnação das (Graças 

Sampaio Salgado, afastada 
compulsoriamente pelo 

Conselho Nacional de Jus- 
tiça (CNJ) e acusada de 
vender sentenças judiciais 
e beneficiar réus ligados à 
organizações criminosas, 
vai receber um benefício 
de aposentadoria de R$ 
35.462,22 por mês. 

A aposentadoria da ma- 

gistrada foi publicada no 
Diário da Justiça Eletrônico 
no dia 21 de outubro de 

2021. Segundo o ato, as- 
sinado pelo presidente do 

Tribunal de Justiça do Ama- 

zonas (TJAM), desembar- 

gador Domingos Chalub, 
a aposentadoria será com 
proventos proporcionais ao 

tempo de contribuição e 
será calculado na forma da 
lei. 

O valor da aposentadoria 
é o mesmo que a magis- 
trada recebe de subsídio, 
diferença de subsídio ou 
cargo em comissão, con- 
forme consta na folha de 

pagamento de setembro 
TJAM. 

Mesmo afastada, Encar- 

nação continuava a rece- 
ber o salário integral e ou- 
tros vencimentos que, jun- 
tos, somavam R$ 43 mil. 

Em nota, o TJAM disse 

que seguiu rigorosamente a 

legislação e a magistrada 
já tinha trabalhado em ou- 
tros locais antes de assumir 

a magistratura, tendo aver- 

bado o tempo de serviço 
prestado em instituições an- 
teriores no processo (Veja a 
nota na íntegra ao final). 

Processo no CNJ 

Segundo o CNJ, o pro- 
cesso contra Encarnação foi 
instaurado para apurar vio- 

lação dos deveres funcio- 
nais por parte da desembar- 

gadora, acusada de vender 

sentenças judiciais. O obje- 
tivo supostamente era bene- 
ficiar réus ligados à organi- 
zações criminosas. 

Dos 21 fatos imputados à 
desembargadora perante o 

órgão, o relator do processo 
e conselheiro do CNJ, Má- 
rio Guerreiro, considerou al- 

guns deles como provados. 
Segundo Guerreiro, foi com- 
provada a repetida conduta 

de concessão de liminares 

em plantões em desacordo 

com as determinações da 
norma do CNJ, sendo viola- 
dos os princípios do juiz na- 
tural e do devido processo 

legal, da Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional (Lo- 

mam), bem como os princí- 

pios éticos estabelecidos no 

Código de Etica da Magis- 
tratura Nacional. 

"A consequência dessa 
conduta reprovável foi a 
liberação indiscriminada de 
presos acusados de crimes 

extremamente graves, tais 

como homicídio qualificado, 
tráfico de drogas, associ- 
ação criminosa, estupro 
de vulnerável, ensejando 
inequívoco abalo à credibi- 
lidade do Poder Judiciário, 
a segurança jurídica e até 
mesmo à segurança pú- 
blica”, afirmou o conselheiro 
na época. 

Desembargadora 
investigada 

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) afastou a de- 

reais por mês. 
Divulgação 

Segundo ato, a aposentadoria será com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição e será calculado na forma da lei. 

sembargadora de suas fun- 

ções em 2016, logo após 
ela ser alvo da operação 
La Muralla', deflagrada pela 

Polícia Federal. Na época, 
o órgão investigava um es- 
quema para beneficiar trafi- 
cantes de uma facção crimi- 
nosa que atua no Estado. A 

desembargadora já era sus- 
peita de vender alvarás de 
soltura. Em 2020, o CNJ 
abriu um processo adminis- 

trativo e manteve o afasta- 
mento. 

Em maio deste ano, En- 

carnação também foi de- 
nunciada, junto com mais 
14 pessoas, pelo Ministé- 
rio Público Federal (MPF) 

pela venda das decisões. O 
MPF pediu à justiça a conde- 
nação da desembargadora 
e de um ex-servidor pelo 
crime de corrupção passiva 
e dos demais por corrup- 

ção ativa, além da conde- 
nação dos envolvidos pelo 
crime de organização crimi- 
nosa. A denúncia foi assi- 
nada pela subprocuradora- 

geral da República Lindôra 

Araújo. 

Imbróglio na 
aposentadoria 

A desembargadora tam- 

bém não apresentou os do- 
cumentos necessários para 
a sua aposentadoria com- 

pulsória, determinada em ju- 
nho este ano. 

Segundo o Tribunal, no 
dia 20 de setembro deste 

ano, o setor de expediente 

do órgão certificou que a 
magistrada não havia apre- 
sentado os documentos so- 
licitados para o processo de 

aposentadoria compulsória. 
Já no dia 21,0 próprio tri- 

bunal enviou à Amazonprev, 
que é responsável pela ela- 
boração dos atos de apo- 
sentadoria de servidores e 
magistrados da corte, os do- 
cumentos que se encontra- 
vam na ficha funcional da 
desembargadora, para que 

fosse instaurado o processo 

de aposentadoria. 
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em 10% 
om dificuldades em 

C avançar nas negoci- 
ações com os parceiros 
do Mercosul para a redu- 
ção das taxas para impor- 

tar produtos de fora do 
bloco, o Brasil decidiu fa- 
zer isso por conta pró- 
pria. Em nota conjunta, 
os ministérios da Econo- 
mia e das Relações Exte- 
riores anunciaram a redu- 
ção em 10% das alíquo- 
tas do Imposto de Impor- 

tação de 87% dos produ- 
tos comercializados com 

países que não estão no 
grupo, mantendo de fora 
bens como automóveis e 
sucroalcooleiros, que já 
têm um tratamento dife- 
renciado pelo bloco. 

Como as regras do 
Mercosul proíbem a redu- 
ção de tarifas de forma 
unilateral, ou seja, sem O 
aval de todos os integran- 
tes do bloco, o Brasil vai 

recorrer a um dispositivo 

que permite a adoção de 
medidas voltadas à prote- 
ção da vida e da saúde 
das pessoas. Segundo 
informações do Estadão, 
a intenção do Ministério 
da Economia é que a me- 
dida possibilite um “cho- 
que de importação”, que 

deve ser usado pelo go- 
verno com resposta à es- 
calada da inflação nos úl- 
timos meses. 

“O recurso a esse dis- 
positivo justifica-se pela 
situação de urgência tra- 
zida pela pandemia de 
covid-19 e pela necessi- 

dade de poder contar, de 

forma imediata, com ins- 
trumento que possa con- 
tribuir para aliviar seus 
efeitos negativos sobre a 

vida e a saúde de popula- 
ção brasileira”, afirmaram 
as pastas em nota. 

O secretário especial 
de Comércio Exterior e 
Assuntos Internacionais, 
Roberto Fenadt, disse que 

a medida foi tomada an- 

tes de uma decisão con- 
junta do Mercosul por 
causa da inflação. "A 
redução da TEC (Tarifa 
Externa Comum) tem o 
objetivo de atenuar con- 
sequências da inflação”, 
afirmou. "A redução é 
uma medida temporária 
e foi acordada com Ar- 
gentina e Paraguai. Tão 
togo encontrarmos con- 
seno com Uruguai, a re- 
dução da TEC será per- 
manente.” 

Com a decisão, o go- 
verno espera reduzir o 

custo dos produtos im- 

portados que pagam a 
tarifa. Dessa forma, a 

expectativa é que haja 
uma redução do preço fi- 
nal para os consumido- 

res. Segundo o secre- 
tário de Comércio Exte- 
rior, Lucas Ferraz, a ex- 
pectativa é de uma queda 
de preços de 0,3% no 

longo prazo. "Esperamos 

com essa pequena redu- 

ção um aumento de R$ 
246 bilhões no PIB até 
2040”, afirmou. 

A redução foi adotada 
por decisão do Comitê 
Executivo de Gestão da 
Câmara de Comércio Ex- 
terior (Camex) e será tem- 
porária, até 31 de dezem- 
bro de 2022. O tamanho 
da redução foi ao encon- 

tro do que ficou acertado 

com a Argentina no início 
de outubro, durante visita 

Porto Alegre . Sábado, 06 de Novembro de 2021 

Governo reduz tarifas de importação 
para tentar conter inflação. 

Edu Andrade/Ministério da Economia 

Redução do imposto anunciada pelos ministério da Economia e das 
Relações Exteriores vale até 31 de dezembro de 2022. 

de ministros do país vizi- 
nho ao Brasil. 

O governo brasileiro - 
encabeçado pelo minis- 
tro da Economia, Paulo 
Guedes - queria reduzir 
a TEC em 20% ainda 
este ano, de forma li- 
near, ou seja, atingido to- 
dos os produtos importa- 
dos pelo Mercosul. A Ar- 

gentina não concordava 
e propunha reduzir em 

apenas 10% e apenas de 

uma parte dos produtos 
importados. 

Os brasileiros tinham 
na Argentina a principal 
resistência à redução da 
TEC. Para conseguir che- 
gar a um acordo com 
eles, os brasileiros re- 
duziram o tamanho do 
corte pretendido e o nú- 
mero de produtos atingi- 
dos. Encontraram, po- 

rém, outro obstáculo, jus- 
tamente de um parceiro 
mais alinhado no objetivo 
de modernizar o Merco- 
sul: o Uruguai. 

Na semana passada, 

Guedes reclamou que os 
uruguaios condicionaram 

o apoio à proposta bra- 

sileira de cortar impostos 

ao aval do bloco à ne- 
gociações de acordo de 
forma bilateral, ou seja, 

sem a participação de to- 
dos os países do Merco- 
sul. Isso emperrou nova- 

mente as conversas, por- 
que a Argentina é contra 
essa flexibilização. 

“O governo brasileiro 
tem trabalhado intensa- 
mente, no âmbito do Mer- 
cosul, para promover a 

revisão da Tarifa Externa 
Comum (TEC), que, em 
seus mais de vinte e 
cinco anos de existên- 
cia, jamais sofreu um pro- 

cesso de reforma inte- 
gral”, afirma a nota. "O 
Brasil permanece plena- 
mente engajado nas ne- 
gociações em curso no 
Mercosul. Os Ministé- 
rios da Economia e das 
Relações Exteriores rei- 
teram o caráter excep- 
cional e temporário da 
presente resolução, ao 
mesmo tempo em que 

reafirmam seu compro- 
misso com o Mercosul”. 
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utubro foi o mês 
mais caro do sé- 

culo para os consu- 
midores de gasolina, 
após nova alta dos 
combustíveis nas re- 
finarias, na semana 

passada. No ano, a 
gasolina acumula alta 
de 45,3% nos postos. 

Segundo a ANP o 
derivado atingiu no 
mês passado valor 
médio de R$ 6,341, 
o patamar mais ele- 
vado deste século 
tanto em valores no- 
minais como reais 
(descontada a infla- 
ção). 

O etanol hidratado, 
alternativa ao com- 
bustível fóssil, teve 
alta maior, de 59,3%. 
O gás natural veicu- 
lar acumula aumento 
de 33,1%. A expec- 
tativa de analistas é 
de que a pressão in- 
flacionária se acentue 
mais em novembro. 

Mudanças 

A ANP aprovou 
uma resolução que 
determina que os 
preços dos com- 
bustíveis deverão 
ser apresentados ao 
consumidor pelos 
postos com apenas 
duas casas decimais, 
em vez de três. 
Também —regula- 

menta a atividade de 

delivery de combustí- 
veis no País. O texto 
ainda cria regras para 
que postos com ban- 
deira deixem claro 
ao consumidor final 
quando fornecerem 
combustível de outro 
distribuidor. A pos- 
sibilidade de burlar a 
fidelidade à bandeira 
foi introduzida por 
Medida Provisória em 
agosto deste ano. 

As medidas apro- 
vadas, segundo a 
agência reguladora, 
têm sido discutidas 
desde o início da 
greve dos caminho- 
neiros de 2018 e te- 
rram o objetivo de 
garantir o abasteci- 
mento e aumentar 
a eficiência do mer- 
cado. 

Pela norma, o deli- 
very de combustíveis 
poderá ser feito ape- 
nas para a entrega de 

Gasolina tem maior valor 

O derivado atingiu no mês passado valor médio de R$ 6,341. 

etanol e gasolina 'tipo 
C' (a comum ven- 
dida em postos de 
gasolina). O forneci- 
mento precisa se dar 
no mesmo município 
em que o revendedor 
é autorizado a operar. 

Para poder ofere- 
cer o serviço de en- 
tregas, um determi- 
nado posto de ga- 
solina precisará estar 
em dia com o Pro- 
grama de Monitora- 
mento da Qualidade 
da ANP 

A nova resolução 
também obriga os 
postos a mostrarem 
os preços dos com- 
bustíveis com duas 
casas decimais nos 
painéis e nas bom- 
bas medidoras dos 
postos (e não mais 
em três casas, como 
atualmente). A me- 
dida entra em vigor 
180 dias após a publi- 
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do século nas bombas. 
Carol Garcia/Gov-BA 

cação da resolução. 
A norma ainda de- 

termina que o reven- 
dedor informe em 

cada bomba medi- 

dora, “de forma des- 

tacada e de fácil vi- 

sualização, o CNPJ, 
a razão social ou O 
nome fantasia do dis- 

tribuidor fornecedor 

do respectivo com- 
bustível automotivo”. 

No caso de postos 
com bandeira e que 
comercializem | pro- 
dutos de outros dis- 

tribuidores, será pre- 
ciso exibir, na identi- 

ficação do combustí- 
vel, o nome fantasia 

dos fornecedores. O 
setor de distribuido- 

res tem criticado a 

medida, sob o ar- 

gumento de que a 
flexibilização da fi 
delidade à bandeira 
pode confundir os 
consumidores. 
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Petrobras | infor- 
mou nesta sexta- 

feira (5) que não 
há qualquer estudo 
sendo feito sobre 
uma possível priva- 
tização da empresa, 
como aventado pelo 
presidente Jair Bol- 
sonaro, pelo ministro 
da Economia, Paulo 
Guedes, e outros 
governistas. 

Em comunicado 
ao mercado, a em- 
presa afirma que 
consultou seu acio- 
nista controlador por 

meio do Ministério 
de Minas e Energia 
(MME) e Ministério 
da Economia, e am- 
bos os Órgãos não 
apresentaram ne- 

nhum estudo sobre 

a venda da participa- 
ção do governo. 

"Em comunica- 

ção encaminhada 
em 03/11/2021, Mi- 
nistério das Minas e 
Energia (MME) res- 
pondeu à consulta 
afirmando não ter co- 
nhecimento da exis- 
tência de qualquer 
decisão, ato ou fato 
relevante da União 
Federal que deva 
ser comunicado à 
Petrobras para sub- 
sequente divulgação 

Tânia Rêgo/Agência Brasil 
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Governo diz a Petrobras que não 
há estudos para privatização. 

ao mercado”, diz 
nota da Petrobras. 

"Já na data de 
ontem, o Ministério 
da Economia (ME) 
encaminhou comu- 
nicação formal in- 
formando não ha- 
ver fato relevante a 

ser comunicado ao 
mercado pela União 
neste momento ou 

recomendação de 
inclusão da deses- 
tatização da Petro- 
bras no Programa 
de Parcerias de In- 
vestimentos e que 
não há estudos ou 
avaliações em curso 
que tratem do tema 
no âmbito da Secre- 
tária Especial do Pro- 
grama de Parcerias 
de Investimentos do 
ME”, segue o texto. 

Os rumores de 
privatização da Pe- 
trobras começaram 

“+ RAS. o 

Empresa afirma que consultou o Ministério de Minas e Energia (MME) e Ministério da Economia. 

em meados de outu- 
bro, quando Bolso- 
naro afirmou que o 

assunto “entrou no 
radar” do governo e 
que ele teria “von- 

tade” de vender a 
empresa em meio 

a alta dos combus- 
tíveis. O ministro 
Paulo Guedes deu 
peso às declarações 
ao dizer que "bastou 
frase” de Bolsonaro 

sobre privatização 
da Petrobras para 
as ações da estatal 
subirem. 

O líder do go- 
verno no Senado, 
Fernando Bezerra 
(MDB-PE), confir- 

mou à agência Reu- 
ters que havia estu- 
dos sobre o tema. 
“Não tem decisão 
tomada. Existem 

estudos a respeito”, 
disse ele. “Primeiro 

precisamos avançar 
com os Correios.” 

No dia 25, a Pe- 

trobras questionou 
O governo sobre a 
existência ou não de 
estudos para priva- 
tização da compa- 
nhia. 

No dia 27, a Co- 
missão de Valores 

Mobiliários (CVM) 
abriu processo ad- 
ministrativo sobre a 

Petrobras, sem infor- 

mar o motivo. Pela 

lei societária, empre- 
sas listadas em bolsa 

como a Petrobras 

devem | comunicar 

informações impor- 
tantes por meio de 
um fato relevante, o 

que não aconteceu 
antes das declara- 

ções do presidente 
e do ministro. 
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Agentes de segurança já podem solicitar 
crédito habitacional na Caixa em condições 

especiais para aquisição da casa. 
Caixa Econômica 
Federal começou 

a operar o Programa 

Habite Seguro, lan- 
cado em setembro 

pelo Ministério da Jus- 
tiça e Segurança Pú- 
blica. Profissionais de 

segurança pública po- 
dem agora solicitar um 

crédito com subsídios 
e condições especiais 
para financiamento da 

casa própria de até R$ 
300 mil, na aquisição 
de imóveis novos ou 
usados, unidades de 
empreendimentos  fi- 

nanciados na Caixa ou 
construção de imóvel 
individual, inclusive 

pelo Programa Casa 
Verde e Amarela. 

De acordo com o 

governo, os subsídios 
do programa são para 
agentes de segurança 

com renda bruta men- 

sal de até R$ 7 mil 
e que ainda não pos- 
suam imóvel próprio. 

Será possível finan- 
ciar até 100% do valor 
do imóvel, contando 
com subsídios de até 
R$ 13 mil, provenien- 
tes do Fundo Nacional 

de Segurança Pública, 
de acordo com a faixa 

de renda do profissio- 

nal. 

O Habite Seguro 
beneficia policiais mi- 

litares, civis, penais, 

Marcelo Camargo/Agência Brasil 
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A VIDA PEDE MAIS QUE UM BANCO 

Os subsídios do programa são para agentes de segurança com renda bruta mensal de até R$ 7 mil. 

federais e rodoviários 
federais; bombeiros 

militares; peritos e pa- 

piloscopistas; ativos, 
inativos da reserva 

remunerada, reforma- 

dos e aposentados, 

bem como os guardas 
municipais. 

Adesão 

Para solicitar o cré- 
dito, os profissionais 

devem comprovar o 
vínculo empregatício 
com um órgão de 
segurança pública. 
Essa comprovação 

é realizada por meio 
de formulário emitido 
pelo órgão emprega- 
dor, cujo modelo está 
disponível no site do 
Programa Habite Se- 
guro, na opção Como 
Aderir. 

Na semana pas- 

sada, o Ministério da 
Justiça e Segurança 
Pública publicou, no 

Diário Oficial da União, 
as regras para O ca- 
dastro de profissionais 

interessados no Ha- 

bite Seguro. A por 
taria define normas 

complementares para 

o enquadramento de 
beneficiários do novo 
programa, como os 
tipos de imóveis que 
podem ser adquiridos, 

a tarifa de contratação 

do financiamento e 

documentos necessá- 
ros. 

A contratação está 
sujeita à aprovação de 
crédito pela Caixa. As 
informações também 
estão disponíveis na 
página do banco. 

Aqueles que rece- 

bem acima de R$ 7 mil 
mensais ou que quei- 

ram financiar um valor 

superior a R$ 300 mil 
também serão atendi- 
dos pela Caixa, com 

taxas de juros e bene- 

fícios diferenciados. 

Os profissionais 
da segurança pública 
também contarão com 
os diferenciais dispo- 

níveis aos clientes na 
aquisição de Imóveis 
da Caixa. São casas e 

apartamentos de pro- 

priedade do banco, 

disponíveis para com- 
pra com descontos e 

atendimento especia- 

lizado pelo endereço 

caixa.gov.br/ximoveis. 

De acordo com o 

governo, o Habite Se- 
guro cumpre a Lei nº 

13.675/2018, que ins- 
tituiu o Sistema Único 
de Segurança Pública 
(SUSP) e prevê Oo 
apoio e a promoção 

de sistema habitacio- 

nal para os profissio- 

nais de segurança pu- 
blica e defesa social. 
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Governo federal troca comando do INSS. 
governo federal 
fez nesta sexta- 

feira uma mudança 
no comando do INSS 
(Instituto Nacional do 
Seguro Social). O 
presidente do órgão, 
Leonardo Rolim, foi 

exonerado do cargo 
para comandar a Se- 
cretaria de Previdência 
do Ministério do Tra- 
balho e Previdência. 
Rolim será substituído 
por José Carlos Oli- 
veira. 

Na Secretaria de 
Previdência, Rolim 

substituirá Narlon 

Gutierre, exonerado 

nesta sexta-feira (5). 
As mudanças foram 
publicadas no Diário 
Oficial da União. 

A gestão do INSS é 
um dos pontos frágeis 
do governo. Em julho, 

último mês com dados 
disponíveis, havia uma 
fla de 1,8 milhão de 

pessoas aguardando 
benefícios. Acabar 
com essa espera é 
uma promessa do go- 
verno, que nunca foi 

cumprida. 
A saída de Rolim foi 

acertada na semana 
passada e atende à 
pressão do Centrão, 
segundo técnicos do 
Ministério do Trabalho 
e Previdência. O novo 
presidente do INSS 
tem apoio dos parti- 
dos da legenda. Ele 
foi superintendente do 

órgão em São Paulo e 
desde meados do ano 

Geraldo Magela/Agência Senado 
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O presidente do órgão, Leonardo Rolim, foi exonerado do cargo 

“e ? 

o — 1] 

dência do Ministério do Trabalho e Previdência. 

exerce a função de 
diretor de Benefícios. 

Rolim era secretá- 
rio de Previdência e 
assumiu o comando 

do INSS em janeiro de 
2020 para acabar com 
a fila. O antecessor, 
Renato Vieira, também 
tinha recebido essa 

missão, mas não con- 

seguiu zerar a fila. 
O INSS enfrenta 

problema de falta de 

pessoal. O ministro do 
Trabalho, Onyx Loren- 
zoni, pediu ao ministro 
da Economia, Paulo 

Guedes, autorização 
para realização de 
concurso, mas ainda 

não recebeu o aval. 

Segundo o INSS, há 
deficiência de cerca 
de 7 mil servidores. 
Promessa não 

cumprida 

Em julho, o governo 
decidiu desmembrar o 
Ministério da Econo- 
mia, comandado por 

Paulo Guedes, e re- 
criou a pasta de Traba- 
lho e Previdência, que 

está sob a tutela de 
Onyx Lorenzoni. Ele 
assumiu prometendo 
novamente zerar a fila. 

Lorenzoni chegou a 
anunciar que chama- 
ria centenas de funcio- 
nários da Infraero — es- 
tatal que controla ae- 
roportos, hoje quase 

totalmente | privatiza- 
dos — para atuarem no 
INSS. Mas até hoje, 
quase quatro meses 
depois, não houve 
ainda este mutirão. 

Rolim já comandou 
a Secretaria de Pre- 
vidência no início do 
governo do presidente 
Jair Bolsonaro. Ele 

deixou O cargo em ja- 
neiro de 2020, justa- 
mente para assumir O 

INSS. Ele foi substi- 
tuído por Gutierre, que 
era secretário-adjunto. 

Novo presidente 

Nomeado nesta 

sexta-feira (5) como 
novo presidente do 
INSS, José Carlos Oli- 
veira estava ocupando 

> 
para comandar a Secretaria de Previ- 

o cargo de diretor de 
Benefícios desde maio 
deste ano e assume 
o lugar de Leonardo 
José Rolim Guima- 
rães. 

Oliveira é servidor 
concursado e ingres- 
sou em julho de 1985 
no INSS. Atuou como 
gerente executivo em 

Santo Amaro (atual 
GEX São Paulo-Sul), 
de 1998 a 2003, e 

como superintendente 
estadual do INSS em 
São Paulo de agosto 
de 2016 a maio de 
2021. 

José Carlos Oliveira 
é formado em Admi- 
nistração de Empre- 
sas pela Fundação Ar- 

mando Álvares Pente- 
ado. Às informações 
são do jornal O Globo 
e do governo federal. 
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Dólar fecha com queda semanal de 

dólar fechou em 
queda de 1,52%, 

cotado a R$ 5,5192, 

nesta sexta-feira (5), 

com o mercado de olho 

nas incertezas em re- 

lação ao desfecho da 
PEC dos Precatórios 

— que dribla o teto de 
gastos e viabiliza o fi- 
nanciamento do Auxílio 

Brasil no ano eleitoral de 

2022. Essa foi a maior 

desvalorização diária da 
moeda desde o dia 9 de 

setembro (-1,80%). 
No acumulado da 

semana, o recuo foi de 

2,27% — a perda se- 

manal mais acentuada 

desde 27 de agosto (- 
3,5%). Com o resul- 
tado, a moeda norte- 

americana passou a 

acumular queda de 
2,27% no mês e alta de 
6,40% no ano. 

Ibovespa 

Já o principal índice 
de ações da Bolsa de 
valores de São Paulo, a 
B3, fechou em alta nesta 

sexta-feira (5), ofere- 
cendo uma trégua após 
vários dias de perdas — 
e de alcançar, na vés- 
pera, a pior pontuação 

em quase um ano. O 
Ibovespa subiu 1,37%, 

aos 104.824 pontos. 

Na quinta-feira, a 

Bolsa fechou em queda 

de 2,09%, a 103.412 
pontos. Foi a pior pon- 

tuação de 2021 e a 
mais baixa desde 12 

de novembro de 2020 
(102.507 pontos). 

Na semana, a Bolsa 

acumulou alta de 1,28%. 
No ano, no entanto, a 

perda é de 11,93%. 

Cenário 
Na cena externa, os 

investidores avaliaram 

os dados sobre a cria- 
ção de vagas de traba- 
lho nos Estados Unidos, 

que vieram acima do 
esperado. 

No cenário domés- 
tico, as atenções seguli- 
ram voltadas para as ne- 

gociações em torno da 
aprovação da PEC dos 
Precatórios. Na ma- 
drugada de quinta-feira, 
a Câmara dos Deputa- 
dos aprovou em votação 
apertada o texto-base 

da PEC. Os parlamenta- 
res ainda precisam votar 

os chamados destaques 

(sugestões pontuais de 
alteração no texto princi- 
pal) e o segundo turno. 

A PEC dos Precató- 
rios é a principal aposta 
do governo para viabi- 
lizar O programa social 
Auxílio Brasil — anunci- 

ado pelo governo para 
suceder o Bolsa Famfí- 
lia. A proposta adia 

o pagamento de preca- 
tórios (dívidas do go- 
verno já reconhecidas 
pela Justiça), a fim de 
viabilizar a concessão 

de pelo menos R$ 400 
mensais aos beneficiá- 
rios do novo programa. 

"O pretexto é fazer O 

Marcos Santos/USP Imagens 

feira (5). 

programa social, mas 

a verdade é que o au- 
xílio Brasil poderia ser 
financiado dentro do 
teto como existia desde 

que o governo tivesse 

a coragem de não dar 
dinheiro para o cen- 
trão”, criticou O econo- 

mista e ex-presidente do 
Banco Central Alexan- 

dre Schwarisman em 
entrevista à GloboNews. 

Os planos de fle- 
xibilzação do teto de 
gastos, considerado a 
principal âncora fiscal 
do país, para acomodar 
mais gastos têm preo- 
cupado participantes do 
mercado há semanas, 
levando a expectativas 

de endurecimento ainda 
mais agressivo da polí- 
tica monetária do Banco 
Central e a rebaixamen- 

tos nas projeções para 
o desempenho econô- 
mico do país por parte 
de diversas instituições 
financeiras. 

O dólar fechou em queda de 1,52%, cotado a R$ 5,5192, nesta sexta- 
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2,27% e tem a maior desvalorização 
diária desde o início de setembro. 

“Mudar a regra do 
teto de gastos para tem- 
porariamente aumentar 

os benefícios sociais 
não apenas reduz a 
credibilidade do instru- 
mento fiscal, uma vez 

que em outros momen- 
tos de necessidade Oo 
governo poderia mudar 
a regra novamente, mas 

também aumenta enor- 
memente a probabili- 

dade de a regra ser alte- 
rada de novo em 2028, 

uma vez que será muito 
difícil para qualquer pre- 
sidente que seja eleito 
no ano que vem acabar 

com o auxílio tempo- 
rário”, disse o Credit 
Suisse em relatório assi- 
nado por Solange Srour, 
economista-chefe do 

banco no Brasil, e pelo 
economista Lucas Vi- 

lela. As informações são 
do portal de notícias G1. 
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Anatel conclui leilão do 5G com 
lotes da faixa de frequência 

26GHz, associada à obrigação de 
levar internet as escolas públicas. 
Reprodução 

leilão do 5G, a nova 
geração de internet 

móvel, atraiu seis novas 
empresas para atuar com 

serviço móvel no país. 
Organizado pela Agência 
Nacional de Telecomuni- 
cações (Anatel), o leilão 

começou na quinta-feira 
(4), com a licitação das 

faixas de frequência de 700 
MHz, 2,3 GHz e 3,5 GHz, e 
terminou nesta sexta-feira 
(5), com os lotes da faixa 
de 26GHz. 

O leilão garantiu R$ 3,1 
bilhões para o projeto do 
governo federal de conec- 
tar as escolas públicas de 
educação básica. Esse va- 
lor equivale a menos da me- 
tade dos R$ 7,6 bilhões es- 
perados inicialmente pelo 
governo e pela Agência 
Nacional de Telecomunica- 
ções (Anatel). 

O investimento na im- 
plantação de internet nas 
escolas públicas é uma das 
exigências previstas no edi- 
tal do leilão do 5G. Essa 
obrigação caberá às em- 

O leilão como um todo movimentou R$ 46,79 bilhões. 

Pad 

presas que compraram au- 
torização para operar o ser- 
viço de telefonia móvel na 
faixa de frequência de 26 gi- 
gahertz (GHz) 

A previsão de aplicação 
de R$ 7,6 bilhões no pro- 
grama se daria caso todos 
os lotes da faixa de 26 GHz 
fossem arrematados, o que 
não aconteceu. 

O superintendente de 
competição da Anatel e pre- 
sidente da comissão de li- 
citação do 5G, Abraão Bal- 
bino e Silva, afirmou que 
o ineditismo da faixa de 
26GHz levou a alguns lotes 
vazios, ou seja, sem lance. 

De acordo com ele, os 
modelos de negócio que 
serão viabilizados por essa 

faixa ainda estão em desen- 
volvimento. 

"O principal motivo para 

faixa de 26 GHz não ter sido 
vendida integralmente tem 
muito mais a ver com algo 
que já sabíamos e que não 
é problema: é faixa explo- 
ratória”, afirmou Balbino e 
Silva. 
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Apesar de representar 

menos da metade do valor 
esperado, ele disse acredi- 

tar que os R$3,1 bilhões se- 
rão suficientes para conec- 

tar as escolas públicas de 

educação básica. 
"Acredito fielmente, por 

meu conhecimento de fi- 

nanças e telecomunica- 
ções, que os R$3,1 bilhões 
serão suficientes para levar 

banda larga para todas as 
escolas do Brasil. Esse 
valor vai ser mais que su- 

ficiente.” 
O leilão como um todo 

movimentou R$ 46,79 bi- 
lhões, valor que também fi- 
cou abaixo do previsto inici- 
almente (R$ 49,7 bilhões). 

As estreantes no mer- 

cado brasileiro são: 
— Winity (Fundo Pátria); 
— Cloud2U; 
— Consórcio 5G Sul (Co- 

pel Telecom e Unifique); 
— Brisanet; 

— Neko (Surf Telecom); 
— FlyLink. 
As seis, contudo, não 

necessariamente vão virar 

novas operadoras de telefo- 
nia móvel destinada a ofe- 
recer o serviço ao consumi- 
dor final, conhecida como 
operadora de varejo. 

Caso tenham interesse, 
as empresas podem “alu- 
gar” a frequência arrema- 
tada para que outras ope- 

radoras ofertem o serviço, 
atuando como intermediá- 
rias. Nesse caso, são cha- 

madas operadoras de ata- 
cado. 

É o caso da Winity, 
provedora de infraestru- 
tura de telecomunicações 
do Fundo Pátria, que já 
informou ao mercado que 

atuará no atacado. 
"Criamos a Winity com 

o propósito de prover in- 
fraestrutura de telecomuni- 

cações de alta qualidade 
para nossos clientes corpo- 
rativos”, disse o presidente- 

executivo da Winity, Sergio 
Bekeierman, em nota. As 
informações são do portal 
de notícias G1. 
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Leilão do 5G: 11 empresas levaram 
algum lote e se comprometeram a 
desembolsar R$ 47,2 bilhões em 

Marcelo Camargo/Agência Brasil ce 
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ncerrado nesta sexta- 

feira (5), O leilão do 5G 

movimentou um montante 

total de R$ 47,2 bilhões. 

O número equivale ao va- 
lor econômico, ou seja, já 
incluiu a outorga, cobrada 

pelo direito de uso da faixa, 

OS compromissos em in- 

vestimentos e o ágio de al- 
guns lotes. 

Na divulgação, com 

números mais detalhados, 
o valor de preço mínimo 
de outorga foi contabilizado 

em R$ 2,387 bilhões, com 

preço final de R$ 7,442 
bilhões. Ou seja, um ágio 
de R$ 5,054 bilhões. 

A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 

também liberou os núme- 
ros finais de lotes arremata- 

dos, não arrematados e os 

desabilitados. Segundo o 
órgão, foram 120 lotes de 
fato licitados, e 63 desabi- 

litados em razão da venda 
ou não venda de outros. Ao 

fim, 45 lotes foram arrema- 

tados. Dos que não foram, 

aproximadamente 95% fo- 

ram na faixa de 26 GHz. 
As faixas que vão ofere- 

cer o serviço no Brasil fo- 

ram compradas por 11 ope- 

radoras, sendo 6 dessas 

para novos operadores de 

serviço móvel no país. 
Segundo o superinten- 

dente de Competição da 
Anatel, Abraão Balbino, o 

destino final do valor do 

ágio vai ser definido nas 
sessões da agência na pró- 
xima semana. 

“O edital previa que todo 

O ágio seria convertido em 
compromisso. Só que esse 
leilão é tão abrangente, 
uma vez que todas as obri- 

gações foram assumidas, 
que existe a possibilidade 

de não ser possível conver- 
ter o ágio por falta de com- 
promissos remanescentes. 

Neste caso, isso iria para O 

Tesouro”, completou o con- 

selheiro da Anatel, Emma- 

noel Campelo. 

Campelo ainda afirmou 

que a equipe considera 

esse leilão bem-sucedido 

de “todas as maneiras pos- 

síveis. “Se pegarmos os 
compromissos para esco- 
las, esse leilão vai permitir 

um valor de investimentos 

para conexão das escolas 

de educação básica de R$ 
3,1 bilhões”, destacou. 

Além dos grandes ope- 
radores tradicionais do 

país, como Vivo, Tim e 

Claro, a chegada do 5G 
abriu as portas para que 

seis novas empresas co- 

mecem a oferecer o serviço 

móvel no Brasil. 
“Pela primeira vez temos 

a garantia de que todos os 

valores arrecadados nesse 

leilão serão usados para 

boas práticas para a popu- 
lação”, destacou o ministro 
das Comunicações, Fábio 
Faria. 

Novo certame 

Além dos 45 arrema- 
tados, alguns lotes foram 
declarados desérticos ou 
vazios pela falta de pro- 

postas ou falta de ope- 

radores aptos a concorre- 

ram em determinados cer- 

tames. O ministro das 
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taxas ao governo e investimentos. 
—e——— 

Comunicações, Fábio Fa- 
ria, explicou que os lotes 

restantes serão oferecidos 

novamente posteriormente, 

uma vez que os mesmo já 
têm autorização da Anatel 
e do Tribunal de Contas da 

União (TCU) a serem leiloa- 

dos. 

Com isso, o governo 
espera ultrapassar o valor 

de R$ 50 bilhões previstos 
para ser alcançado com o 
leilão. 

“Foi colocado a venda 

cerca de R$ 42 bi. Disso, 
foram arrecadados R$ 47,2 
bi, com ágio de cerca de R$ 
5,054 bi. O restante são fai- 

xas, principalmente da de 

26 GHz, que é um modelo 
de negócio novo, que serão 
comercializados quando a 

Anatel achar que pode co- 

locar a venda, porque já foi 

aprovado na Anatel e no 

TCU. A gente ainda vai ter, 
então, o restante dessas fai- 

xas vendidas. Isso vai ultra- 

passar e muito os R$ 50 bi- 
lhões previstos”, explicou. 
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Ministro das Comunicações afirma que 
haverá forte competição entre as empresas 
para implementar rapidamente o 5G e diz 

Divulgação 

"A 

b + 

ministro das Comu- 
O nicações, Fábio Fa- 
ria, avaliou que o leilão 

do 5G estava sendo um 
sucesso e minimizou a 
ausência de novas em- 
presas estrangeiras na 
licitação. Em entrevista 
ao jornal O Globo, feita 
antes do final do Leilão, 
ele afirmou que todas as 
capitais serão atendidas 
com a tecnologia até ju- 
lho de 2022, mas isso 
não valerá para todos os 
bairros das cidades. Se- 
gundo ele, haverá forte 
competição entre as em- 
presas para implemen- 

tar rapidamente o 5G e 
caberá ao governo “só 
festejar” 

Ao final do leilão, das 
faixas de radiofrequên- 
cia disponibilizadas, 
85% foram arrematadas 
com ofertas que soma- 
ram R$ 47,2 bilhões. 
Desse valor, mais de R$ 
39,8 bi serão revertidos 
em investimentos para 

— 

A | 
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que o leilão “superou todas as nossas expectativas”. 

ampliar a infraestrutura 
de conectividade no 
Brasil. O valor econô- 
mico total excedeu em 
R$ 5 bilhões (211%) o 
preço mínimo estipu- 
lado pelo governo fede- 
ral no edital da licitação. 
“Superou todas as nos- 
sas expectativas”, co- 
memorou o ministro, em 

coletiva de imprensa, 
realizada após fecha- 
mento da análise e jul- 
gamento das propostas. 

Leia abaixo alguns 
trechos da entrevista de 
Fábio Faria ao jornal O 
Globo. 

— (Como o senhor 
avalia o leilão do 5G 
até agora? “O leilão 
está sendo um sucesso. 
Fizemos um giro por 
nove países, conver- 
sando com chefes de 
Estado, presidentes de 
empresas e bancos. 
Mostrei que o Brasil 

seria O primeiro país da 
América Latina a imple- 

=. OR 

mentar o 5G e que O 
Brasil pode virar um hub 
de inovação. A grande 
vantagem desse leilão é 
ele ter sido não arreca- 
datório, o que garantiu 
os investimentos. Até 
agora, já temos quatro 
novas operadoras no 
mercado brasileiro.” 

— E factível o crono- 
grama de que todas as 
capitais terão 5G em ju- 
lho de 2022? “Não é 
cobertura integral da ca- 
pital. Mas nós teremos 
as 27 capitais com 5G. 
Talvez nas cidades mais 
distantes só será cum- 
prido o mínimo necessá- 
rio que consta no crono- 
grama.” 

— À falta de estrutura 
de antenas pode ser um 
entrave? | “Temos um 
entrave em lugar que 
tem muita (antena) pa- 
rabólica. Vamos su- 
por: no Rio de Janeiro, 

por exemplo, os bairros 
nos morros mais popu- 

que caberá ao governo “só festejar”. 

losos têm uma dificul- 

dade maior (de acessar 
o 5G). Mas as operado- 
ras vão cumprir as suas 

obrigações logo onde 
não tem parabólica. Vai 
ser na Zona Sul, vai ser 
na Zona Norte (do Rio 
de Janeiro). Não defi- 
nimos o bairro. O edi- 
tal está de uma maneira 
que as operadoras po- 
dem fazer do jeito delas. 
Mas vai ter que ter em 
todo lugar. Vai colocar 
em São Paulo e no Rio, 
mas vai colocar também 
em Natal, Porto Velho, 
Rio Branco, Macapá... E 
vamos ter lugares com 

5G neste ano. Acho que 
vai ter uma briga das te- 
les para ver quem vai ser 
a primeira da América 
Latina. Eles vão brigar, 
e vamos só festejar.” As 
informações são do jor- 
nal O Globo. 
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Batalha do 5G: município não pode cobrar 
operadoras por uso do solo e espaço aéreo. 

e para prestar um 

S serviço público um 
ente federado precisa 
usar áreas pertencen- 
tes a outro ente, este 

não pode cobrar pelo 
uso do bem. A par- 
tir dessa premissa, Oo 

Plenário do STF (Su- 
premo Tribunal Federal) 

impediu a Prefeitura de 
Sumaré (SP) de cobrar 
uma empresa do grupo 
Claro pela instalação de 

estações de transmis- 

são e cabos ópticos em 
solo e espaço aéreo 
municipais. 

A decisão foi tomada 
em sede de embargos 

de divergência, para sa- 
nar entendimentos di- 

versos da Corte sobre 
o tema, de forma a es- 
tabelecer um efetivo di- 

recionamento. Recen- 

temente, o STF firmou 
precedentes desfavorá- 
veis aos municípios, ao 
permitir que a União im- 

peça a cobrança por fi- 
xação de antenas em 
vias públicas, conforme 
determina o artigo 12 

da Lei Geral das Ante- 
nas (Lei 13.116/2015) — 
julgado constitucional — 

e ao vetar a cobrança 
pela instalação de pos- 

tes à beira de rodovias. 
A posição do STF é 

importante porque sina- 

liza segurança jurídica 
as empresas que preci- 
sarem ampliar sua infra- 
estrutura para a oferta 

de sinal 5G. Nesta 
quinta-feira (4/11), a 

Pixabay 

Supremo impediu a Prefeitura de Sumaré (SP) de cobrar uma empresa do grupo Claro pela instalação 
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de estações de transmissão e cabos ópticos em solo e espaço aéreo municipais. 

Agência Nacional de 
Telecomunicações co- 
meçou a vender lotes 

dessa tecnologia. É o 
maior leilão da história 

das telecomunicações 
do país. A previsão é 
que o 5G chegue às ca- 
pitais até julho de 2022 
e em todo o território 
nacional até 2029. 

Na ADI que consi- 

derou constitucional o 

artigo 12 da Lei Geral 
das Antenas, a questão 
foi levada em conta. 

"Ora, se para toda a 
expansão da rede 5G 
houvesse custos adi- 

cionais com o paga- 

mento de tarifas para 

municípios e estados, 
poder-se-ia supor, ra- 
zoavelmente, que as 

empresas tenderiam a 

concentrar os investi- 

mentos nas áreas mais 
ricas, que dariam lucro 

a despeito das tarifas 
pelo uso de bens públi- 
cos, em detrimento das 
periferias, cujas recei- 
tas geradas mal dariam 

para cobrir os custos da 

infraestrutura”, afirmou, 
por exemplo, o ministro 

Nunes Marques. 

Nos embargos de 

divergência, a defesa 
da empresa, feita pelo 
escritório Carvalho e 
Russi, argumentava 
que ela não poderia ser 

onerada na prestação 

de serviço público. A 
falta de segurança ju- 

rídica aumentaria os 
custos das operadoras. 

Além disso, não seria 
uma remuneração pela 
ocupação do espaço 
urbano, mas sim uma 
relação de Direito Tri- 

butário, com criação de 
taxa. 

Mesmo assim, em 

abril deste ano, a 1º 
Turma proferiu acórdão 
em que negou os pedi- 

dos. A partir disto, foi 
sustentada a divergên- 
cia jurisprudencial. 

O ministro Edson Fa- 
chin, relator do caso, 

considerou que o mu- 
nicípio invadiria a com- 

petência legislativa da 
União ao instituir “retri- 
buição pecuniária pela 
ocupação do solo para 
a prestação de serviço 
público de telecomuni- 
cações”. O acórdão, 
portanto, de fato, desto- 

aria dos precedentes fir- 
mados pelo Plenário do 
Supremo. 

"A decisão do STF 
beneficiará a expansão 
das redes de teleco- 
municação e, por con- 

sequência, o próprio 
consumidor”, indica o 

advogado Eduardo de 

Carvalho, autor do re- 
curso. "Só caberia ao 
município cobrar taxa 
ou indenização se hou- 
vesse algum tipo de 

dano ao solo, mas é 
justamente o contrário: 
as operadoras estão le- 

vando tecnologia e pos- 
sibilidade de comunica- 

ção aos municípios e 
comunidades mais re- 
motas do país”. As in- 
formações são da Re- 
vista Consultor Jurídico. 
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TRT (Tribunal Regio- 
O nal do Trabalho) de 
São Paulo manteve a de- 
missão por justa causa de 
um funcionário que en- 
caminhou dados sigilosos 
da empresa para o seu e- 
mail pessoal. Os desem- 
bargadores da 1º Turma 
entenderam que, apesar 
de ele não ter repassado 
as informações a tercei- 
ros, deveria ser validada a 
penalidade, por descum- 
primento das regras da 
empresa. 

Com a LGPD (Lei Ge- 
ral de Proteção de Dados), 
dizem advogados, deci- 
sões como essa passam 
a ser uma tendência. “A 
confidencialidade de do- 
cumentos sempre existiu 
na relação do trabalho e 
ganhou ainda mais impor- 
tância com anova norma”, 
diz Beatriz Azevedo Mar- 
tinez, do escritório Souto 
Correa Advogados. 

De acordo com o pro- 
cesso, o trabalhador en- 
caminhou para seu e-mail 
particular uma planilha 
contendo dados pesso- 
ais de terceiros — outros 
funcionários e clientes — 
, aos quais teve acesso 
em razão da atividade 
desenvolvida na empresa. 
A justa causa foi mantida 
pela 432 Vara do Trabalho 
de São Paulo. 

Ão analisar O caso, os 
desembargadores  leva- 
ram em consideração que 
o trabalhador assinou um 
termo de confidenciali- 
dade e adesão à política 
de segurança da informa- 
ção, além de constar cláu- 
sula de confidencialidade 
no contrato de trabalho, e 
que seria irrelevante o fato 
de não ter repassado os 

dados a terceiros. 
“Verifica-se que o recla- 

mante, conscientemente, 
contrariou norma interna 
da empresa ao enviar os 
dados sigilosos ao seu 
e-mail pessoal, não se 
sustentando a genérica 
alegação de desconheci- 
mento quanto ao Código 

de Ética da empresa”, 
diz o relator, desembarga- 
dor Daniel de Paula Gui- 
marães. “Entendo que 
o ato gravoso cometido 
pelo empregado revestiu- 
se de gravidade o sufici- 
ente para a rescisão ime- 
diata do contrato por justa 
causa.” 

Na decisão, afirma a 
advogada Luiza Leite, 
CEO da empresa Dados 
Legais, foi considerado 
que os dados foram trans- 
feridos para meios que 
escapam do controle do 
empregador. “Sob pena, 
inclusive, de eventual res- 
ponsabilização da em- 
presa pelas pessoas físi- 
cas e jurídicas afetadas”, 
diz. 

A inovação da decisão, 
para o advogado Renato 
Opice Blum, do escritó- 
rio Opice Blum, Bruno e 
Vainzof Advogados Asso- 
ciados, está no fato de 
estar baseada na LGPD. 
“Essa decisão reforça a 
aplicação da norma, que 
tem como principal obje- 
tivo proteger os dados dos 
usuários”, afirma. “Não dá 
mais para dizer 'vou levar 
para casa e continuo lá”. 
Tenho que consultar as re- 
gras da companhia.” 

Para os empregados, 

diz a advogada Érika 
Mello, do escritório PG Ad- 
vogados, há uma mensa- 
gem importante da Justiça 
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Justiça do Trabalho mantém justa 
causa por uso indevido de dados. 

Reprodução 

do Trabalho. “Mostra que 
a responsabilidade e as 
consequências são com- 
partilhadas e podem ser 
drásticas para ambos”, 
diz. 

Até essa decisão, se- 
gundo a advogada Bea- 
triz Azevedo Martinez, o 
mais comum era funcioná- 
rios, usando como base a 
LGPD, pedirem na Justiça 
do Trabalho que os seus 
dados pessoais não fos- 
sem divulgados ou para 
terem acesso a documen- 
tos. 

E O caso de uma co- 
operativa, que foi con- 
denada pela Justiça do 
Trabalho a se adequar 
a LGPD. A juíza Ivanise 
Marilene Uhlig de Bar- 
ros, da Vara do Trabalho 
de Montenegro (RS), de- 
feriu parcialmente pedido 
apresentado pelo Sindli- 
cato dos Trabalhadores 
nas Indústrias de Alimen- 
tação de Montenegro. 

Pela sentença, a coo- 
perativa deverá compro- 
var as práticas relaciona- 
das à segurança e sigilo 
de dados, na forma dos 
artigos 6º, VIl, 46 e 47 da 
LGPD. Havia pedido de in- 

A justa causa foi mantida pela 43º Vara do Trabalho de São Paulo. 

denização por danos mo- 
rais, o que foi negado pela 
magistrada. 

“Não foi comprovada a 
ocorrência de vazamento 
ou outra utilização ilícita 
de dados pessoais”, diz 
Beatriz, acrescentando 
que a sentença destacou 
que o dano não pode 
ser presumido, apenas 
pelo fato de a cooperativa 
não ter implementado as 
obrigações previstas na 
LGPD. 

Por outro lado, afirma 
a advogada, a Justiça jul- 
gou improcedentes pedi- 
dos similares, do mesmo 
sindicato, contra outra 
empresa do ramo alimen- 
tício. “Conseguiu com- 
provar que implementou 
medidas para adequação 
à LGPD, como a publica- 
ção de um manual e uma 
política de privacidade 
de dados, a designação 
de um encarregado e a 
utilização de mecanis- 
mos tecnológicos para 
promover a segurança 
do tratamento de dados 
pessoais”, diz. As in- 
formações são do jornal 
Valor Econômico. 
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Hospitais de São Paulo, Albert Einstein, 

Hospital Albert Einstein 

O informou na quinta-feira 
(4) que abriu uma investiga- 
ção administrativa para escla- 
recer as denúncias feitas por 
diversos pacientes contra um 
renomado cirurgião plástico 
suspeito de deformar narizes. 
Os hospitais Sírio-Libanês e 
São Luiz também instalaram 
sindicâncias e afastaram o 
médico. 

Dezenas de pessoas aten- 
didas pelo especialista em ri- 
noplastia Alan Landecker fo- 
ram acometidos por infec- 
ções bacterianas após os pro- 
cedimentos cirúrgicos, que 
resultaram em deformações, 
perda de olfato e perfuração 
devido ao apodrecimento da 
pele. 

O médico repudia as 
acusações e atribui o pro- 
blema ao descumprimento 
das orientações para o pós- 
operatório. 

A Polícia Civil e o Conse- 
lho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo (Cre- 
mesp) já iniciaram investiga- 
ções para apurar as denún- 
cias. Os hospitais em que 
ele atuava também decidiram 
abrir sindicâncias, uma vez 
que os procedimentos ocor- 
reram em suas instalações. 

O Hospital Israelita Albert 
Einstein disse ao portal de 
notícias G1 que a atuação 
do médico e os fatos rela- 
tados pelos pacientes estão 
sob avaliação do Comitê Mé- 
dico Executivo da instituição 
em um processo administra- 
tivo. 

O Hospital Sírio-Libanês 
disse que avaliou todos os 
casos dos pacientes interna- 
dos por Landecker e que não 
identificou falhas nos proces- 
sos assistenciais realizados 
dentro da instituição. 

O Sírio reforçou seu com- 
promisso com os mais altos 
padrões de controle de in- 
fecção hospitalar e informou 
que também abriu uma sindi- 
cância ética e administrativa, 
durante a qual, as atividades 

do médico estão temporaria- 
mente suspensas nas unida- 
des da instituição. 

Em nota, a Rede D'Or tam- 
bém disse que o cirurgião foi 
suspenso pelo Hospital São 
Luiz e pelo Vila Nova Star. 

Os pacientes de Landec- 
ker que tiveram complicações 
em decorrência de infecções 
se uniram em um grupo no 
Whatsapp com cerca de 30 
pessoas chamado "Pacientes 
do Alan”. 

Eles disseram à reporta- 
gem que não tiveram alta 
mesmo dois anos após o pro- 
cedimento estético, já que 
seguem em tratamento, sem 
acesso a um prontuário que 
oriente os próximos passos 
e sem entender exatamente 
como um procedimento para 
trazer benefícios emocionais 
trouxe tantos danos. 

Uma das integrantes do 
grupo é a advogada Marília 
Frank, que registrou boletim 
de ocorrência após o proce- 
dimento e continua com pen- 
dências sobre o caso. 

"Fiz a cirurgia em maio 
deste ano e, quando ele tirou 
o último curativo, viu que a 
cartilagem estava podre. Meu 
nariz estava estragado, eu es- 
tava toda torta, e ele me man- 
dando pra casa tomar analgé- 
sico”, disse ela ao g1. 

Paula Oliveira, de 38 anos, 
também relata que a cirurgia 
impacta negativamente a vida 
dela, mesmo um ano após o 
procedimento. 

"Me curei da infecção de- 
pois de um terceiro procedi- 
mento, mas ainda estou sem 
olfato, preciso esperar um 
prazo para fazer o reparo es- 
tético, já que fiquei com o na- 
riz deformado, gastei o dobro 
do que previa com isso e sigo 
usando todas as minhas eco- 
nomias enquanto não con- 
sigo um novo trabalho”, disse 
Paula. 

Um dos casos mais gra- 
ves é o do empresário Veral- 
dino de Freitas Júnior, de 35 
anos, que realizou a cirurgia 

Sírio-Libanês e São Luiz afastam 
médico suspeito de deformar narizes. 

Arquivo Pessoal 

2 3 

Veraldino de Freitas Júnior realizou a cirurgia com Alan Landecker em 
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setembro de 2020 e continua com uma ferida aberta. 

com o médico em setembro 
de 2020, ainda faz uso intra- 
venoso de antibióticos duas 
vezes ao dia e segue com 
uma ferida aberta. Para ele, O 
maior problema foi a falta de 
atenção do profissional com o 
pós-operatório. 

"Não sabemos de quem 
é a responsabilidade pela in- 
fecção porque aconteceu no 
ambiente hospitalar, mas a 
grande falha comigo e com 
os outros foi a negligência 
de sempre amenizar a situ- 
ação, dizendo que era nor- 
mal e que ia passar, ou jo- 
gando a responsabilidade pra 
gente, dizendo que não cui- 
damos adequadamente do 
local. Meu infectologista ex- 
plicou que a contaminação 
aconteceu no primeiro ato ci- 
rúrgico e que, desde então, 
o tratamento aconteceu de 
forma incorreta”, disse ele. 

Uma das reclamações 
unânimes entre os pacientes 
é a dificuldade em acessar o 
prontuário médico. Uma pa- 
ciente de 39 anos que prefere 
não se identificar acionou o 
Ministério Público para apurar 
a conduta do médico. 

"Quando o acesso ao 
prontuário não é blindado, 
há informações forjadas ou 
omitidas. No meu, por exem- 
plo, não há menção ao uso 
que fiz de antibióticos. Isso é 

muito sério porque atrapalha 
o tratamento com outros 
profissionais. Ninguém quer 
pegar meu caso”, disse a 
paciente, acrescentando que 
o valor de R$ 50 mil cobrado 
para a cirurgia incluía um 
médico assistente, que não 
teria atuado. 

Em nota assinada pelos 
advogados Daniel Bialski 
e Fernando bLottenberg, a 
defesa do médico afirma: 
“Não são verdadeiras as 
acusações feitas por alguns 
ex-pacientes do Dr. Alan 
Landecker, que não seguiram 
o tratamento proposto ou 

abandonaram os cuidados 
e orientações que vinham 
sendo prestados no trata- 
mento da infecção. Não 
pode, portanto, ser atribuída 
responsabilidade ao Dr. Alan 

por decisões unilaterais toma- 
das por esses ex-pacientes, 
que agora buscam reparação 
financeira. Há imagens que 
comprovam o bom resultado 
dos procedimentos. As com- 
plicações relatadas foram 
posteriores e podem ter sido 
consequência de não se se- 
guir as orientações médicas. 
Todas elas seriam reversí- 
veis, caso os ex-pacientes 
se dispusessem a cumprir os 
protocolos”. As informações 
são do portal de notícias G1. 
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fis (Polícia Ci- 
vil do Estado do 

Paraná) identificou Oo 
homem que enviou, na 
sexta-feira da semana 
passada, a primeira 
ameaça de morte aos 
cinco diretores da An- 
visa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) 
diante da possibilidade 
de aprovação de va- 
cina contra a Covid-19 
para crianças de 5 a 
11 anos. A corporação 
não revelou a identidade 
do autor, mas segundo 
informações do jornal 
O Globo, ele é um em- 
presário, morador de 
Curitiba e tem 49 anos. 

Segundo a polícia, 
ele foi intimado e com- 
pareceu para prestar 
depoimento na última 
quinta-feira. O homem 

não foi preso. Às au- 
toridades, relatou es- 
tar arrependido de ter 
ameaçado, por e-mail, 
a equipe da Anvisa e 
também os secretá- 
rios de Educação e de 
Saúde do Estado do 
Paraná. A corporação 
não deu detalhes da 
investigação, que segue 
em andamento. 

As intimidações exi- 
giam que o pedido de 
uso da vacina contra 
a covid-19 em crian- 
ças, a ser feito pela 
Pfizer, não seja apro- 
vado. “Além dos dire- 
tores, também constam 

como alvos da citada 

ameaça de morte insti- 

tuições escolares do es- 
tado do Paraná”, infor- 
mou a agência. 

O e-mail foi enviado a 
cada um dos cinco di- 
retores da Anvisa, a en- 
dereços gerais de dire- 
torias da agência, e tam- 
bém a instituições esco- 
lares do Paraná. No as- 
sunto: “Homeschooling 
x “Vacinas' para infantes 
— notificação de estabe- 
lecimento”. 

“Aproveito o ensejo 
para notificá-las, tam- 
bém ao sr. secretário da 
Educação e ao sr. se- 
cretário de Saúde do Pa- 
raná, e ao corpo de di- 
retores da Anvisa que, 
em havendo aprovação 
da Anvisa para vacina- 
ção experimental em cri- 
anças de 5 a 11 anos, 
meu filho será imedia- 
tamente extraído da es- 
cola e não retornará ao 
ambiente escolar”, es- 
creveu. 

Na mensagem, envi- 
ada às 8h39, o homem 
diz que colocará seu 
filho em “homeschoo- 
ling” (educação domi- 
ciliar”). Ele classifica os 
imunizantes como expe- 
rimentais, o que é fala- 
cioso. Todas as vacinas 
contra a covid-19 apli- 
cadas no País já apre- 
sentaram resultados de 
eficácia e segurança em 
testes clínicos de fase 3. 

“Por identificar uma 
ameaça contra a saúde 
e integridade física do 
meu filho nestas 'vaci- 
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Polícia Civil do Paraná identifica 

Marcelo Camargo/ABr 

a é sie 

por e-mail, a equipe da Anvisa. 

nas' experimentais, se- 
jam o que forem, es- 
tou tomando a difícil ati- 
tude de retirá-lo do am- 
biente escolar para pre- 
servar a segurança do 
meu filho”, afirmou o au- 
tor do e-mail. 

“Deixando bem claro 
para os responsáveis, 
de cima para baixo: 
quem ameaçar contra a 
segurança física do meu 
filho: será morto.” 

A Superintendência 
da Polícia Federal do 
Distrito Federal (PFDF) 
instaurou inquérito para 
investigar a ameaça de 
morte pela Anvisa. A 
agência solicitou segu- 
rança à PF para os alvos 
das intimidações. 

Na quinta-feira da se- 
mana passada, um dia 
antes de a ameaça ser 
divulgada, a Pfizer divul- 
gou que pediria autori- 
zação de uso do imuni- 
zante para a faixa etária 
em novembro. A data 
ainda não foi definida. 

Às autoridades, o homem relatou estar arrependido de ter ameaçado, 

autor de primeira ameaça de 
morte a diretores da Anvisa. 

24 

j] 

A solicitação segue O 
exemplo da que fez ao 
Food and Drug Admi- 
nistration (FDA), agên- 
cia regulatória dos Esta- 
dos Unidos. 

Essa ameaça  vir- 
tual foi endereçada ao 
diretor-presidente da 
Anvisa, almirante Anto- 
nio Barra Torres, e aos 
diretores Meiruze Sousa 
Freitas, Cristiane Rose 
Jourdan Gomes, Romi- 
son Rodrigues Mota e 
Alex Machado Campos. 

“Diante da gravidade 
do fato, a Anvisa in- 
forma que oficiou ime- 
diatamente às autorida- 
des policiais e o Minis- 
tério Público, nos âm- 
bitos Federal, Estadual 
e Distrital, entre outras, 
para adoção das medi- 
das cabíveis”, diz nota 
da agência. As informa- 
ções são dos jornais O 
Globo e O Estado de S. 
Paulo e da Anvisa. 
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Conferência do clima: saiba quais 

esta semana, O 
governo brasi- 

leiro manifestou ofici- 

almente seu apoio à 
declaração internacio- 
nal de líderes presen- 
tes à Conferência da 
ONU (Organização das 
Nações Unidas) sobre 
Mudanças Climáticas 
(COP-26), em Glas- 
gow, para preservar 
as florestas e reduzir 

o desmatamento e a 
degradação dos solos 
até 2030. Atualmente, 
quase um quarto (23%) 
das emissões mundi- 
ais de gases de efeito 
estufa (GEEs) vêm da 
agricultura e da indús- 
tria madeireira. Juntos, 

os mais de cem países 
signatários do compro- 
misso histórico, como 
Rússia, Estados Uni- 
dos, China, Austrália 
e França, concentram 

mais de 85% das flo- 
restas do mundo, uma 
área superior a 21 mi- 
lhões de quilômetros 
quadrados. 

O anúncio da “De- 
claração dos Líderes 
de Glasgow sobre 
Florestas e Uso do 
Solo” aconteceu em 
evento convocado pelo 
primeiro-ministro britá- 
nico, Boris Johnson, 
com participação do 
presidente dos Esta- 
dos Unidos, Joe Bi- 
den, e da presidente 
da Comissão da União 
Europeia (EU), Ursula 
von der Leyen, e prevê 

N 
4 

de carbono em 50% até 2030. 

o equivalente a cerca 
de R$ 108 bilhões em 
financiamento público 
e privado. 

Parte dos recursos 
virá de financiamento 
por 12 países —- como 
EUA, Reino Unido, No- 
ruega, Alemanha, Co- 
reia do Sul, União Eu- 
ropeia, Canadá e Ja- 
pão —-, com cerca de 
R$ 68 bilhões previs- 
tos até 2025. O obje- 
tivo é apoiar iniciativas 
em países em desen- 
volvimento, incluindo a 
restauração de terras 

degradadas, combate 
a incêndios florestais 
e apoio aos direitos 

das comunidades indí- 
genas. 

O Brasil aderiu ao 
compromisso global 
para redução das emis- 
sões de metano e 
também à declaração 
de florestas e uso da 
terra. Essas iniciativas 
já foram assumidas 
pelo País dentro de 
seu Compromisso Na- 

cional Determinado de 
redução de gases de 
efeito estufa, que in- 
cluem redução de me- 
tano e desmatamento 
ilegal. 

Na segunda-feira, O 
ministro do Meio Am- 

biente, Joaquim Leite, 
anunciou o compro- 
misso do Brasil em re- 
duzir a emissão de car- 

bono em 50% até 2030. 
A novidade fez parte do 
discurso de abertura 
da COP-26. A meta 
será formalizada junto 
a cúpula, que segue 
com debates sobre 
mudanças climáticas 
até 12 de novembro. 

“O Brasil demonstra, 
mais uma vez, seu 

compromisso | como 

parte de um acordo 
coletivo”, frisou Leite. 
Antes, a promessa 

era baixar o nível de 
emissões para 43% 
até 2030. O governo 
espera que em 2050 o 

país neutralize a emis- 
são de carbono na 

compromissos foram assumidos pelo Brasil. 
Lincoln Siebra/MRE 

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, anunciou o compromisso do Brasil em reduzir a emissão 

atmosfera. 
Na cerimônia, o Mi- 

nistério do Meio Ambi- 
ente apresentou diretri- 

zes para a agenda es- 
tratégica voltada à neu- 
tralidade climática. En- 
tre as medidas, estão: 

— Zerar o desmata- 
mento ilegal até 2028: 
15% por ano até 2024, 
40% em 2025 e 2026, 
e 50% em 2027, com- 

parando com o ano de 
2022; 

— Restaurar e reflo- 

restar 18 milhões de 
hectares de florestas 

até 2030; 
— Alcançar, em 20830, 

a participação de 45% 
a 50% das energias re- 
nováveis na composi- 
ção da matriz energé- 
tica; 

— Recuperar 30 mi- 
lnhões de hectares de 

pastagens ' degrada- 
das; 

— Incentivar a ampli- 
ação da malha ferroviá- 
ria. 
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Grupo de 48 países promete 
fim da produção de carvão. 
em a presença do Bra- 

S sil e com 48 países 
signatários, foi firmado na 
Conferência das Nações 
Unidas para Mudanças 
Climáticas (COP-26), que 
está sendo realizada em 
Glasgow, na Escócia, um 
pacto para acabar com a 
produção de carvão e forta- 
lecer a transição energética 
para fontes renováveis. A 
intenção é fazer esse pro- 
cesso até 2030 em nações 
com economia desenvol- 
vida e até 2040 nas nações 
em desenvolvimento. 

Entre os que assina- 

ram o acordo estão Polô- 
nia, Reino Unido, Alema- 
nha e França. Já algu- 
mas ausências importantes 
são Estados Unidos, Ja- 
pão, India e China, respon- 
sável por metade do con- 
sumo de carvão no mundo. 
Até por ter esse combus- 
tível como central em sua 
cadeia produtiva, os chine- 

ses optaram por não entrar 
no acordo neste momento, 
mas se comprometeram a 
não financiar mais minas de 
carvão em outros países. 

"O pacto cobre uma 
parte importante dos países 
que consomem carvão. 

A China não entrou e ela 
precisa viabilizar em como 
fazer essa transição, pois 
o consumo de carvão lá é 
muito alto. Não é só na 
geração direta de energia, 
mas também tem a ver com 
a cadeia de produção em 
um país que exporta pro- 
dutos para o mundo inteiro. 

Na pandemia vimos como 
essa cadeia de suprimento 
foi muito impactada. Então 

a questão é sobre como o 
corte do carvão vai afetar 
a indústria chinesa e o 
impacto disso no mundo 

como um todo”, explica 

Mercedes Bustamante, pro- 
fessora do departamento 
de Ecologia da Universi- 
dade de Brasília (UnB). 

Ela lembra que seria 
muito importante contar 

com China e Índia no 
acordo, pois são grandes 
consumidores do carvão, 
que atualmente é consi- 
derado o grande vilão no 
aquecimento global. "O 
carvão é utilizado para 
gerar energia elétrica, mas 
tem impacto tanto na ques- 

tão da emissão de COZ 
quanto em materiais par- 

ticulados, que são outros 

aspectos da poluição at- 
mosférica. Também tem 
efeito na poluição da água 
e precisa de áreas muito 
grandes de extração. E 
uma indústria que precisa 
ter uma transformação ra- 
dical. Então é necessário 
achar o substituto e fazer 
essa transição. O desafio 
é muito grande, mas já há 
essa percepção em muitos 
países”, continua. 

A especialista aponta 

que é Preciso fazer a 
substituição do carvão por 
energias renováveis e não 
apenas trocar pela explo- 

ração de outras energias 
fósseis. “O carvão é parte 
importante da equação de 
controle da mudança do 
clima, pois é o combus- 
tível fóssil que está mais 
associado à emissão de 
CO2. Depois dele, temos 
de olhar para os outros 
combustíveis fósseis, como 
gás natural e petróleo”, 
comenta. 

Mercedes Bustamante 
lembra que o fato de a 
Polônia, o segundo maior 
consumidor de carvão da 
Europa, ter entrado no 
acordo, é um bom sinal. 
Mas também vê países que 
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A intenção é fazer esse processo até 2030 em nações com economia 
desenvolvida e até 2040 nas nações em desenvolvimento. 

ainda não deram um passo 
adiante. “Tem resistência 
da Austrália, que é grande 
exportadora de carvão. Já 
os Estados Unidos não 

assinaram, mas a depen- 
dência do carvão já vem 
diminuindo gradualmente 
lá. O mundo já está se 
movendo nesse caminho. 

Então a preocupação agora 

está nos países em desen- 
volvimento na Ásia, que 

fizeram suas economias 

muito baseadas no carvão”, 
afirma. 

Cientistas do Global 
Carbon Project revelaram 
que as emissões por car- 

vão aumentaram dramati- 

camente neste ano, não 

apenas em comparação 

com 2020, marcado pela 
pandemia de covid-19, 
mas também em 2019. 
Segundo dados deles, o 
mundo expeliu 16,2 bilhões 
de toneladas de dióxido de 
carbono com a queima de 

carvão, 5,7% a mais que no 

ano passado, impulsionado 
por um crescimento da 
China. 

Eles entendem que ape- 
sar do cenário sombrio, 
o acordo mostra uma luz 

no fim do túnel. Para a 

De, á da , 

VE oo di 
"o ia a ã 

professora Mercedes Bus- 
tamante, o pacto traz um 
pouco de otimismo. “Te- 
mos de ver como essas pe- 
ças vão se mover. São 
cartas de intenção, mas 
que mostram que precisa- 
mos reduzir isso drastica- 
mente em 10 anos. Se 
isso ocorrer, será uma revo- 
lução enorme de sistemas 
de energia para muitos paí- 
ses”, avisa. 

O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquer- 
que, salientou que o Brasil 

já está engajado em ter ma- 
triz energética limpa, que 
não é de agora. “O Brasil 
tem muito a contribuir com 
o mundo. Iniciamos nossa 
transição energética há 50 
anos”, enfatizou, acrescen- 
tando que 85% da produ- 
ção de energia hoje é de 
fonte limpa e renovável. Ao 
mesmo tempo, ele ressal- 

tou que o etanol é uma re- 
ferência para outros países 
do mundo. “O Reino Unido 
decidiu usar 10% de etanol 
em sua gasolina. Já faze- 
mos isso há muitos anos e 
com porcentual maior, de 
27%”, disse ele. As infor- 

mações são do jornal O Es- 
tado de S. Paulo. 
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Estados Unidos e China indicam 
menor ambição em metas climáticas. 

Reprodução/Twitter 

m um momento em que 

= as emissões de gases 
voltam a crescer rapida- 
mente, os dois países que 
mais poluem no mundo pi- 
sam no freio de metas cli- 
máticas mais ambiciosas. 
Com sua economia desa- 
celerando, a China defende 
uma meta que prejudique 
menos sua economia. Já 
os EUA têm dificuldades 
políticas internas de avan- 
çar com metas mais ambi- 
ciosas. Isso ficou mais evi- 
dente na COP26, em Glas- 
go. 

Na quinta-feira, algumas 
iniciativas buscaram banir o 
uso do carvão e também 
de outros combustíveis fós- 
seis, mas embora indiquem 
que o apelo está ganhando 
força, nenhuma foi contun- 
dente. Um dos acordos 
firmados buscava eliminar 
o uso de carvão até 2030, 
mas não recebeu a ade- 
são dos Estados Unidos, da 
China e da India. 

Os Estados Unidos, o 
maior emissor de gases- 
estufa do passado, procu- 
ram mostrar liderança de- 
pois da volta ao Acordo de 
Paris este ano, com a vitó- 
ria do presidente Joe Biden. 
O democrata foi a Glas- 
gow, voltou a dizer que a 
transição para uma econo- 
mia de baixo carbono além 
de necessidade vital é uma 
oportunidade para os EUA. 
Falou que significa novos 
empregos e novas indús- 
trias. (Os americanos pu- 
xaram a aliança pelo corte 
de emissões de metano e 
ajudaram os britânicos na 
coalizão pela preservação 
das florestas. Mas têm sé- 
rios problemas domésticos 
para entregar muito mais 
em Glasgow. 

“O tamanho original dos 
pacotes de Biden era de 
US$ 3,5 trilhões. Até agora 

nada foi aprovado”, resume 
o cientista político Eduardo 
Viola, especialista em Re- 
lações Internacionais e em 
política americana. 

O Senado aprovou um 
pacote de US$ 1 trilhão 
para infraestrutura, que 
inclui alguns projetos de 
infraestrutura verde. A Câ- 
mara não vota este pacote 

porque muitos deputados 
da esquerda democrata 
querem que seja aprovado, 
no Senado, uma parte 
fundamental da proposta 
com medidas de combate 
a pobreza e desigualdades 
de gênero e racial. 

Na parte climática do pa- 
cote há resistência de dois 
senadores democratas de 
Estados carvoeiros e opo- 
sição total republicana. A 
derrota democrata nas elei- 
ções de governador da Vir- 
gínia esta semana aumenta 
O impasse geral para apro- 
vação. 

“A proposta de criação 
de um imposto ao carbono 
não tem a menor viabili- 
dade, por enquanto”, diz 
Viola. “Provavelmente o 
pacote de US$ 1 trilhão 
para infraestrutura acabará 
sendo aprovado, mas o 
resto continuará no limbo.” 

Ele lembra ainda que 
a aprovação do presidente 
Biden está em queda. “São 
três causas: a desastrada 
retirada dos EUA do Afe- 
ganistão, a inflação cres- 
cente e a pandemia que vol- 
tou a crescer”, afirma Vi- 
ola. A atitude pouco ambi- 
ciosa da China, aumenta a 
resistência a políticas climá- 

ticas nos EUA. É extrema- 
damente dificil ter apoio na 
sociedade americana para 
uma forte redução de emis- 
sões quando a China conti- 
nua emitindo a metade das 
emissões globais e só pro- 
mete atingir o pico até 2030. 
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O presidente dos EUA, Joe Biden, na Conferência de Mudança Cli- 
mática da ONU (COP26) em Glasgow, Escócia. 

A China, por sua vez, 
também parece estar tra- 
vada em ambições climáti- 
cas. “Se colocarmos ape- 
nas foco em 1.5.C esta- 
mos destruindo o consenso 
e muitos países pediriam 
a reabertura das negocia- 
ções”, disse Xie Zhenhua, 
o principal negociador chi- 
nês, à BBC. 

Com esta afirmação, a 
China sinaliza que pode es- 
tar puxando o freio de mão 
quanto aos apelos de ou- 
tros países por mais am- 
bição. No Acordo de Pa- 
ris, OS países concordaram 
em limitar os aumentos de 
temperatura “bem abaixo” 
de 2 graus Celsius, mirando 
1,5 grau Celsius em relação 
aos anos pré-industriais. 

Foram as pequenas 

ilhas do Pacífico, lideradas 
pela Ilhas Marshall, que 
pressionaram para que Oo 
objetivo de limitar o aque- 
cimento a 1.5ºC ficasse no 
texto do Acordo de Paris. 
Em 2018, um relatório do 
IPCC sobre a diferença nos 
impactos climáticos entre 
o aumento de temperatura 
de 1,5ºC e 2ºC deixou 
claro a maior intensidade 
e frequência de eventos 
extremos. 

Na COP26, a Presidên- 

cia britânica assumiu a 
meta de manter vivo o obje- 
tivo de 1,5ºC, com o apoio 
de muitos países. Para a 
China, contudo, às voltas 
com a crise de energia e 
as perdas da pandemia, 
a maior ambição significa 
esforços que Pequim não 
está disposto a aceitar, 
além de uma transição mais 
acelerada. 

Em resposta à BBC, Xie 
disse que ambas as me- 
tas são necessárias. “O 
mundo já tem um con- 
senso. Precisamos ser re- 
alistas, pragmáticos e ter 
foco para tomar ações con- 
cretas”, disse. 

“Nossa meta é atingir o 
pico das emissões em 2030 
e ser neutros em carbono 
em 2060”, lembrou. “Isso 
é uma grande diferença e é 
ambicioso.” 

Segundo alguns obser- 
vadores, Pequim parece 
isolado nas salas de ne- 
gociação. Os países mais 
vulneráveis e as peque- 
nas ilhas têm pressionado 
por metas climáticas mais 
ambiciosas e revisão das 
NDCs. As informações são 
do jornal O Globo. 
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Militares americanos temem avanço 
tecnológico dos chineses, que garantem 

que a preocupação é exagerada. 
O governo chi- 

nês classificou 
como “manipulação” 
um relatório do Pen- 
tágono divulgado na 
quarta-feira (3), que 
alerta para uma ex- 
pansão mais rápida 
que o esperado do 
arsenal nuclear do 
país asiático. 

"O documento di- 
vulgado pelo Depar- 
tamento de Defesa 
dos EUA, como ou- 
tros semelhantes an- 
teriores, ignora os fa- 
tos e está cheio de 
preconceitos”, disse 
o porta-voz do Minis- 
tério das Relações 
Exteriores da China, 
Wang Wenbin. 

O governante 
também acusou 
Washington de “in- 
flar a tese da China 
como ameaça nu- 
clear” e, rebatendo 
o teor do relatório, 
apontou justamente 
os Estados Unidos 
como “a maior fonte 
mundial” de preo- 
cupação em torno 
desse tema. 

O documento do 
Pentágono | estima 
que a China já pode 
lançar mísseis arma- 
dos com ogivas nu- 
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Cleares de terra, mar 
e ar. "A China está 
investindo e expan- 
dindo o número de 
suas plataformas de 
lançamento nuclear 
terrestre, marítima e 
aérea e construindo 
a infraestrutura ne- 
cessária para apoiar 
esta grande expan- 
são de suas forças 
nucleares”, disse O 

Departamento de 
Defesa. 

Isso significa que 
o país asiático ”pos- 
sivelmente já esta- 
beleceu uma tríade 
nuclear” de siste- 
mas de lançamento 
e está "aumentando 
sua capacidade de 
produzir e separar 
plutônio por meio 
da construção de 
reatores reproduto- 
res rápidos e instala- 

"40.324º N)96.45º E 
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pelo The New York Times mostra locais dos silos de mísseis da China. 

ções de reprocessa- 
mento”. 
Segundo  acredi- 

tam os Estados Uni- 
dos, os chineses 
poderiam ter 700 
ogivas nucleares em 
2027 e chegar a mil 
em 2030, um arsenal 
duas vezes e meia 
maior do que o pre- 
visto pelo Pentágono 
há apenas um ano. 

A avaliação apa- 
rece no relatório 
anual que o Pentá- 
gono submete ao 
Congresso sobre o 
desenvolvimento mi- 
litar chinês. 
Mesmo se alcan- 

çar mil ogivas nu- 
Cleares, o arsenal 
chinês estaria longe 
de se igualar ao dos 
Estados Unidos e 
da Rússia, que jun- 
tos possuem mais 

l 

l 

o 
, 

de 90% das armas 
nucleares mundiais: 

5.550 os EUA e 6.255 

Moscou, segundo 
dados do Instituto 
Internacional de Pes- 

quisas para a Paz de 
Estocolmo (Sipri). 

A publicação do 
relatório, intitulado 
"Desenvolvimentos 

Militares e de Segu- 
rança Envolvendo a 
República ' Popular 
da China”, vem no 
momento em que 

Washington está em 
alerta sobre a mo- 

dernização militar 
Chinesa e o aumento 

das tensões entre as 

duas maiores econo- 

mias do mundo. As 

informações são do 
jornal O Estado de 
S. Paulo, da agência 
de notícias AFP e da 
Agência Bloomberg. 
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Bolsas de Nova York fecham em alta 
e renovam recordes após geração de 

empregos nos Estados Unidos. 
s bolsas de Nova 
York fecharam 

em alta nesta sexta- 

feira (5) e renova- 

ram recordes após 
a divulgação do re- 

latório de empregos 
(payroll) dos Estados 
Unidos. Em outu- 

bro, o mercado de 

trabalho americano 

gerou mais de 500 

mil postos, acima do 
previsto. 

O Dow Jones 

subiu 0,56%, a 

36.327,95 pontos, O 

S&P 500 avançou 
0,37%, a 4.697,53 
pontos, e o Nasdaq 

teve alta de 0,20%, 

a 15.971,59 pontos. 

Os três nas máxi- 
mas históricas. Na 
comparação sema- 

nal, os ganhos foram 

de 1,42%, 2,00% e 

3,05%,  respectiva- 

mente. 

De acordo com 

dados do Departa- 

mento do Trabalho 

americano, 531 mil 

empregos foram cri- 

ados no mês pas- 
sado no país. Tam- 
bém houve revisão 
para cima nos rela- 

tórios de setembro e 
de agosto. 

Reprodução 

l 
Em outubro, o mercado de trabalho americano gerou mais de 500 mil postos, acima do previsto. 

“Em qualquer me- 

dida, esses números 
são positivos e, com 

os salários também 
aumentando, o cres- 

cimento do emprego 

a medida que avan- 
çamos para o final 

do ano deve acele- 

rar”, diz o analista- 

chefe de mercados 

da CMC Markets, Mi- 

chael Hewson. 

A ação da Pfizer 

avançou 10,80%, 

após o anúncio de 
que uma pílula de- 
senvolvida pela far- 

macêutica ameri- 
cana teve eficácia de 
89% na redução do 

risco de internação 

ou morte de pessoas 

com casos graves 

de covid-19. Esse 

resultado é baseado 
em um estudo pre- 

liminar do antiviral 

Paxlovid. A Pfizer, 

em parceria com a 

alemã BioNTech, já 
é um dos principais 
fabricantes globais 

de vacinas contra O 
coronavírus. 

O otimismo com 

o possível remédio 
para a covid be- 

neficiou ações de 

companhias aéreas, 
como American Airli- 

nes (+5,77%) e Delta 

Airlines (+ 8,05%). 

Os papéis do Uber 
e do àAirbnb, que 

divulgaram balanços 
do terceiro trimestre 

na quinta-feira após 
o fechamento, tive- 

ram ganho de 4,24% 

e 12,98%, respecti- 

vamente. “O Uber 
finalmente ' parece 

estar virando a es- 
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quina, após retornar 
um lucro operacional 

no terceiro trimes- 

tre, devido a um de- 

sempenho decente 

de seus negócios 
de entrega de co- 

mida e compartilha- 
mento de caronas”, 

diz Hewson, da CMC 
Markets. 

No S&P 500, o 
subíndice do setor 
se energia liderou 

os ganhos (+ 1,42%), 

em dia de forte alta 

do preço do barril do 

petróleo. As ações 
das petroleiras Che- 
vron e ExxonMobil 

avançaram 1,08% e 

0,95%, ' respectiva- 

mente. As informa- 

ções são do jornal O 
Estado de S. Paulo. 
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Depois de despejar mais de 4 trilhões de 
dólares na economia desde o início da 
pandemia, o banco central dos Estados 
Unidos começa a fechar as torneiras. 

epois de despejar em 

torno de US$ 4,3 trilhões 
na economia desde o início 
da pandemia, o Federal Re- 
serve (Fed, o banco central 

dos Estados Unidos) confir- 

mou na quarta-feira que co- 
meçará a fechar as tornei- 
ras. Esse estímulo monetário 

— que é feito via compra de 
títulos que estão em poder 
do mercado -, adotado por 

alguns países ricos, ajudou a 
tirar as economias do buraco 

criado pela covid-19. Tanto 

que o Produto Interno Bruto 

(PIB) americano deverá cres- 
cer 6% este ano, depois de 

uma queda de 3,4% no ano 

passado, segundo as proje- 

ções do Fundo Monetário In- 
ternacional (FMI). 

O movimento anunciado 
agora pelos americanos 

vai afetar toda a economia 
global, com destaque para 

os países emergentes, in- 
cluindo, claro, o Brasil. Se- 
gundo economistas, quando 

o Fed começar a reduzir a 
compra de títulos, a tendên- 
cia é de a taxa de juros da 
economia começar a subir. 
Comiisso, as taxas dos títulos 
do Tesouro americano ficam 

mais atrativas, e o fluxo de 

dinheiro internacional para 

os EUA aumenta, reduzindo 

O dinheiro externo para os 

emergentes. 
“Quando os EUA aper- 

tam a política monetária (so- 
bem o juro), fica natural- 
mente mais difícil para os 
outros países atraírem esse 
capital”, diz o economista- 

chefe da gestora de recur- 
sos Quantitas, Ivo Chermont. 
isso praticamente “obriga” 

os demais investimentos do 
mundo a passarem a ofere- 
cer taxas mais altas também. 

Em outras palavras, ne- 

nhum investidor aplicará 
seus recursos em títulos 
da dívida do Brasil se eles 
oferecerem taxa de retorno 
igual ou abaixo da do título 
americano, já que o País é 
percebido como mais arris- 
cado. 

As cotações do câmbio 
andam junto. As maiores ta- 
xas de retorno nos títulos de 
dívida dos países mais segu- 
ros levam os investidores a 

sacarem recursos de merca- 
dos emergentes, para aplicar 

nos desenvolvidos. Para fa- 
zer isso, precisam trocar a 
moeda local por dólar. A 
maior demanda pela divisa 

americana pressiona a taxa 

de câmbio para cima — an- 
tes mesmo de haver essa de- 

manda nas negociações no 

mercado de câmbio, as co- 

tações começam a subir no 
mercado futuro, também por 
causa da elevação do risco. 

Os efeitos não ficam ape- 
nas na ciranda financeira. A 

piora no quadro se traduz em 

aperto nas "condições finan- 
ceiras” para empresas e fa- 

mílias. Para os emergentes, 
alta do dólar significa mais in- 
flação, já que o câmbio im- 
pacta nos preços de produ- 

tos e insumos importados. A 

inflação mais elevada atrapa- 

lha consumo e investimen- 

tos. Para enfrentar o pro- 
blema, os bancos centrais 

acabam elevando suas taxas 
de juros, também numa ten- 
tativa de evitar a fuga dos 
recursos de investimentos fi- 

nanceiros. Isso encarece 

empréstimos para empresas 
e famílias, tirando impulso do 
crescimento econômico. 

Para o Brasil, os efei- 

tos desse movimento pode- 

rão ganhar uma dimensão 

ainda maior por conta dos 
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Apesar das perspectivas ruins, o quadro poderia ser pior se o Fede- 
ral Reserve anunciasse uma redução mais rápida nos estímulos ou 
apontasse logo para uma alta nos juros. 

problemas adicionais que O 

País enfrenta, como a infla- 
ção mais elevada do que nos 
outros países, ultrapassando 
a casa dos dois dígitos no 
acumulado em 12 meses, a 
crise política e a desconfi- 
ança em relação ao dese- 

quilíbrio das contas do go- 
verno. Esse quadro mais 

conturbado já aparece nas 
estimativas cada vez meno- 
res de crescimento da eco- 

nomia brasileira em 2022. O 
Itaú Unibanco, por exemplo, 
fala até em queda de 0,5% no 
PIB no ano que vem. 

Segundo José Júlio 
Senna, chefe do Centro de 
Estudos Monetários do Insti- 
tuto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getúlio Vargas 
(Ibre/FGV), esse quadro se 

agrava com a crise ener- 
gética global. Em parte 
por causa da elevação das 
cotações do petróleo, em 
parte por causa da transição 

para a energia mais limpa, os 
preços estão em disparada 
— no Brasil também, mas por 
causa da estiagem, que afeta 

a geração hidrelétrica. 
Apesar das perspectivas 

ruins, o quadro poderia ser 

pior se o Fed anunciasse 

uma redução mais rápida 
nos estímulos ou apontasse 
logo para uma alta nos juros. 

Diferentemente de 2018, 

quando o BC americano 
anunciou de forma abrupta a 
redução da compra de títulos 
iniciada para enfrentar a crise 

financeira de 2008, desta vez 
o Fed “preparou” o mercado 

para esse anúncio, o que 
tende a evitar um “choque” 
na economia global. 

O economista-chefe do 
banco suíço Julius Baer, Da- 
vid Kohl, acredita não ha- 
ver motivo para "temer enor- 

mes saídas de capital do 
Brasil". Em parte, porque 

os fluxos de capital para 
emergentes já têm sido "fra- 
cos” recentemente, o que re- 

duz o potencial para uma 
grande reversão. Para o 

estrategista-chefe da corre- 
tora Modalmais, Felipe Si- 
chel, apesar das consequên- 

cias negativas para a eco- 
nomia brasileira, talvez 0 im- 

pacto “seja sentido de forma 
menos abrupta e mais diluída 
no tempo”. As informações 

são do jornal O Estado de S. 

Paulo. 
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Diplomata russo suspeito de 
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espionagem morre em circunstâncias 
misteriosas em Berlim. 

morte em  circuns- 
tâncias estranhas de 

um diplomata russo no 
coração de Berlim pôs 
mais uma vez em foco as 
atividades de espionagem 
que as potências mundiais 
mantêm na capital alemã. 
De acordo com a revista 
alemã Der Spiegel, um ofi- 
cial da missão diplomática 
russa de 35 anos morreu 
após cair do prédio da em- 
baixada em 19 de outubro. 
O caso foi confirmado por 
um porta-voz do Ministério 
das Relações Exteriores 
da Alemanha. Segundo 
o veículo, o homem era 
na verdade um agente dos 
serviços secretos russos, 
conhecido como FSB (her- 
deiro do KGB), ou seja, um 
espião. 

O porta-voz do Ministé- 
rio das Relações Exteriores 
não forneceu informações 
sobre o incidente, mas, se- 
gundo publicação da Der 
Spiegel na terça-feira, poli- 
ciais encontraram o corpo 
do diplomata na calçada 
por volta das 7h20min da 
manhã, bem em frente 
ao prédio da embaixada 
russa, que tem quatro an- 
dares e está localizado 
muito perto do Portão de 
Brandenburgo, na conhe- 
cida avenida Unter den Lin- 
den. Os agentes tentaram 
reanimá-lo, mas sem su- 
cesso. Aparentemente, o 
espião havia caído de um 
dos andares mais altos do 
prédio. 

Berlim continua a ser 
palco de acontecimentos 
estranhos e que parecem 
de outra época, quando 
a cidade foi dividida pelo 
muro, e espiões de to- 
dos os lados esquentaram 
a Guerra Fria com a sua 

troca de informações. A 
justiça alemã continua in- 
vestigando o papel do FSB 
no assassinato de um ci- 
dadão georgiano, um ex- 
combatente checheno, em 
Berlim, no verão de 2019. 
Com a suspeita de que 
OS russos estavam por trás 
do crime, que ocorreu em 
plena luz do dia no parque 
Tiergarten, em Berlim, as 
autoridades alemãs expul- 
saram dois diplomatas rus- 
sos do país. Além disso, 
pela primeira vez, o Minis- 
tério Público alemão suge- 
riu que o Kremlin idealizou 
um assassinato em solo 
alemão. 

O morto no mês pas- 
sado exercia a função de 
segundo secretário da de- 
legação russa desde 2019, 
segundo a Der Spiegel. O 
veículo garante ainda que 
a polícia alemã não possui 
muitas informações do es- 
pião ou das circunstâncias 
da morte. 

De acordo com a mí- 
dia investigativa Bellingcat 
e The Bell, o diplomata 
morto era Kirill Zhalo, filho 
do tenente-general Alexéi 
Zhalo, chefe do Gabinete 
de Proteção do Sistema 
Constitucional do FSB, 
departamento identificado 
pelos serviços de inteli- 
gência ocidentais como 
responsável por ataques 
a oponentes, como Ale- 
xéi Navalny, e ativistas. 
Zhalo chegou a Berlim em 
2019, dois meses antes do 
assassinato do checheno 
Zelimkhan Khangoshvili. 

A embaixada russa em 
Berlim descreveu os rela- 
tos da mídia sobre o diplo- 
mata morto como “especu- 
lação absolutamente incor- 
reta”. Os russos garanti- 
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ram que se tratou de um 
"trágico acidente” e alegou 
“motivos éticos” para não 
dar mais informações. “To- 
das as formalidades rela- 
cionadas à repatriação do 
corpo do diplomata foram 
imediatamente resolvidas 
com a polícia alemã res- 
ponsável e as autoridades 
médicas de acordo com as 
práticas atuais”, disse um 
porta-voz da embaixada à 
agência russa Interfax. Já 
a Der Spiegel afirma que 
a embaixada russa impe- 
diu a autópsia do corpo e 
que, como o morto tinha 
status diplomático, o Minis- 
tério Público não pôde in- 
vestigar as circunstâncias 
da morte, como o possível 
envolvimento de terceiros. 

Funcionários do FSB 
estiveram envolvidos em 
um ataque com um agente 
tóxico ao opositor russo 
Navalny no verão de 2020, 
de acordo com uma in- 
vestigação do portal Bel- 
lingcat, que descobriu que 
agentes do serviço secreto 
o seguiram no dia em 
que foi envenenado. Na 
sequência, o opositor foi 
transferido com urgência 

Protesto em frente à embaixada russa em Berlim em 23 de setembro. 

da Sibéria —- onde adoeceu 
gravemente enquanto vo- 

ava de uma cidade para 
outra — para Berlim, onde 
foi tratado e recuperado 
do ataque com uma neu- 
rotoxina de origem militar 
da família Novichok (a 
mesma usada contra o 
ex-espião russo Sergei 
Skripal, em 2018, em solo 
britânico) que quase lhe 
custou a vida.  Navalny 
permaneceu na Alemanha 

até janeiro passado, antes 
de retornar a Moscou, 
onde foi imediatamente 
preso ao desembarcar e, 
em fevereiro, condenado 
em um caso polêmico. Os 
russos negaram estar por 
trás do envenenamento 
de Navalny, o inimigo 
mais feroz do presidente 
Vladimir Putin. Este não 
é o Primeiro incidente 
semelhante na delegação 
russa na Alemanha. Em 
2003, um funcionário da 
embaixada russa morreu 
após cair de uma janela 
de um prédio alto. As 
informações são do jornal 
El País. 
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No encerramento de conferência da 
ONU, governador gaúcho ressalta 
que o Estado fará sua parte no 

combate as mudanças climáticas. 
Maurício Tonetto/Palácio Piratini 

urante o encerramento 

da 26º Conferência das 
Nações Unidas sobre Mu- 
dança Climática (COP26), o 
governador Eduardo Leite 
declarou que o Rio Grande 
do Sul fará a sua parte no 
enfrentamento a problemas 
como a emissão de gases 
causadores do efeito-estufa. 
O evento chegou ao fim 
nesta sexta-feira (5), após 
três dias de programação in- 
tensa em Glasgow, capital 
da Escócia. 

A participação da co- 
mitiva estadual no evento 
COP26 terminou pela ma- 
nhã, após dois reuniões de 
trabalho. Durante a tarde, a 
comitiva iniciou a viagem de 
volta, com chegada prevista 
ao Brasil neste sábado (6). 

“Temos que cumprir os 

compromissos assumidos 
e entender a oportunidade 
econômica que se apre- 
senta para que estejamos 
inseridos nessa agenda”, 
salientou. Ele se referia, em 

especial, o desafio "Race to 
Zero”, competição entre os 
países para zerar emissões 
de carbono até 2050. No 
caso do Rio Grande do Sul, 
O compromisso foi assu- 
mido em 25 de outubro. 

“Encerramos nossa par- 

ticipação com diversos diá- 
logos, trocas de experi- 
ências e apresentação do 
nosso portfólio de projetos 
ambientais”, frisou o chefe 
do Executivo gaúcho, acom- 
panhado dos secretários Ar- 
tur Lemos Júnior (Casa Civil) 
e Luiz Henrique Viana (Meio 
Ambiente e Infraestrutura). 
Ele acrescentou que: 

"Dividimos o espaço 

com representantes da 
sociedade, empresariado, 

governos e ativistas nesse 
caldeirão da COP26. Vimos 
aqui a oportunidade que 
temos, do ponto-de-vista 

econômico, por meio de 
uma agenda que se impõe 
com urgência para o mundo 
e, consequentemente, para 

o Rio Grande do Sul”. 
“Participamos de reu- 

niões e de painéis com 
representantes de  prati- 
camente toda a cadeia, 
desde aqueles que mais 
sofrem com os efeitos das 
mudanças climáticas até 
os que estão agindo para 
tentar impedir que a situ- 
ação piore”, prosseguiu. 
"O governo gaúcho tem se 
preocupado com o tema 
e está no caminho certo”, 
disse o secretário Viana. 

Para o secretário Le- 
mos, o trabalho intenso 
dos países em relação à 
transição energética foi um 
dos pontos-altos da COP26. 
“Esse é um dos caminhos 
que avaliamos para que o 

Rio Grande do Sul possa 
ser pioneiro”, avaliou. "Es- 
tamos levando a novidade 
do projeto do "hidrogênio 
verde' ao Brasil. "Tivemos 
boas reuniões bilaterais 
sobre o tema com represen- 
tantes de vários países”. 

Embora a matriz energé- 
tica do Estado seja com- 
posta por 80% de fontes re- 
nováveis, o Palácio Piratini 
pretende avançar na área. 
“A geração de hidrogênio 
verde é uma oportunidade, 
como fonte de energia am- 
bientalmente sustentável e 
economicamente capaz de 
suprir a demanda interna, 
que ainda ser ampliada para 

exportação”, projetou Edu- 
ardo Leite. 

(€) United Nations 

Climate Change 

UN CLIMATE 
CHANGE 
CONFERENCE 
UK 2021 

Eduardo Leite deve retornar ao Rio Grande do Sul neste sábado. 

Hidrogênio-verde 

Na manhã desta sexta- 
feira, a comitiva gaúcha 
se encontrou com a ex- 
presidente irlandesa Mary 
Robinson e com o diretor 
de Política Internacional do 
Ministério do Meio Ambiente 
da Alemanha, Norbert Go- 
rissen. 

Mary Robison é a líder 
do The Elders, grupo inde- 
pendente de líderes globais 
que trabalham pela paz, 
justiça e direitos humanos. 
O grupo inclui nomes como 
o do ex-presidente brasileiro 
Fernando Henrique Car- 
doso (1995-2002) e o ex- 
presidente norte-americano 
Bill Clinton (1933-2001). 

Gorissen, por sua vez, 
está envolvido na coordena- 
ção dos grupos G7 e G20 de 
países, além de temas como 
legislação ambiental inter- 
nacional, metas de desen- 
volvimento sustentável, as- 
suntos das Nações Unidas 
e outras pautas. O dire- 
tor também participou ativa- 
mente das negociações que 
resultaram no Acordo de Pa- 

ris (2015) sobre a questão 
climática. 

"Foram duas reuniões de 
trabalho nas quais o gover- 
nador destacou a importân- 
cia da pressão política inter- 
nacional sobre o governo fe- 
deral para que as ações de 
combate às mudanças cli- 
máticas de fato se tornem 
realidade”, relatou o site es- 
tado.rs.gov.br. 

Ele detalhou característi- 
cas e os projetos ambientais 
do Rio Grande do Sul e a in- 
tenção de dar início à gera- 
ção do chamado "hidrogê- 
nio verde”: 

“A Amazônia, claro, é 
muito importante, mas te- 

mos nossos próprios bio- 
mas no Estado. Um ca- 
minho que estamos ten- 

tando trilhar é a geração 
de hidrogênio verde e te- 
remos mais facilidade do 
que outros Estados, por te- 
mos uma demanda já iden- 
tificada e que ajudaria a tor- 
nar realidade esse projeto 
realidade”. (Marcello Cam- 

pos) 
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Passa de 770 mil o número de doses 
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da vacina contra a gripe aplicadas 
neste ano em Porto Alegre. 

ados oficiais apon- 
tam que o número 

de doses da vacina con- 
tra gripe aplicadas até 
agora em Porto Alegre 
desde o dia 12 de abril é 
de pelo menos 774.217. 

isso equivale a quase 
120% do público-alvo es- 
timado como ideal pelo 
Ministério da Saúde para 
a campanha deste ano, 

que é de aproximada- 
mente 728 mil pessoas. 

O desempenho da 
ofensiva contra a doença 
na capital gaúcha é pu- 
xada por dois segmen- 

tos populacionais que 
ultrapassaram a meta: 

indígenas e idosos. Esse 
último compõe o grupo 

com maior índice de 
cobertura: 163% (497,5 
mil indivíduos). 

Desde julho, quando 
a campanha foi aberta 
para a população em ge- 
ral, 96.467 pessoas que 

não integram grupos pri- 

oritários foram imuniza- 
das. Além disso, já 
está garantida uma re- 
serva especial de ampo- 

las para grávidas, que 
podem receber a injeção 

a qualquer etapa da ges- 
tação. 

A campanha prosse- 

gue enquanto durarem 

os estoques da Secreta- 
ria Municipal de Saúde 
(SMS). O serviço é ofere- 
cido de segunda a sexta- 

feira nos postos que pos- 

suem sala de vacinação. 
Os horários de atendi- 

mento variam conforme 

o local e podem ser 
conferidos no site prefei- 
tura.poa.br. 

"Considerando-se 
que tanto a covid quanto 
a gripe são doenças res- 

piratórias, é importante 
aumentar a cobertura 
vacinal para diminuir o 
risco de transmissão”, 
ressalta a SMS. Vale 
ressaltar que, diferente 

do protocolo adotado 
anteriormente, não há 
mais necessidade de 
intervalo mínimo de 14 
dias entre a aplicação 
das vacinas contra cada 

uma dessas doenças. 

Andamento da 

campanha 

— Crianças de 6 meses 
a 6 anos: 60.406; — Ado- 

lescentes em medida so- 

cioeducativa: 164; — Ca- 

minhoneiros: 193; — Co- 

morbidades: 41.016; — 

Forças Armadas: 1.486; 
— Forças de Salvamento 
e Segurança: 1.948; — 
Funcionários do sistema 

prisional: 245; - Ges- 
tantes: 6.343; -— Ido- 

sos: 497.500; - Ou- 

tros: 96.467; — Pessoas 

com Deficiência: 1.149; 
— Pessoas privadas de li- 

berdade: 2.535; — Indí- 

genas: 654; -— Profes- 

sores: 8.533; - Puér- 
peras (mães que deram 

a luz nos últimos 45 

dias): 783; — Trabalha- 

dores Transporte: 843; 
— Trabalhadores Saúde: 

53.062; — Trabalhadores 

Luciano Lanes/PMPA 

Campanha prossegue enquanto durarem os estoques municipais. 

Portuários: 96. 

Notícia 

promissora 

Pesquisadores da 

Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) e 
da unidade da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz- 
RJ) em Belo Horizonte 

estão desenvolvendo 

uma vacina capaz de 
proteger, ao mesmo 
tempo, contra os vírus 
influenza e Sars-Cov- 

2, respectivamente cau- 

sadores da gripe e da 
Covid. 

De acordo com a 
equipe que condiz Oo 

estudo, o projeto envolve 
um fármaco seguro e 
eficaz, o que não elimi- 

nará a necessidade da 
aplicação de doses de 
reforço. Ou seja: exa- 
tamente como já ocorre 
com ambos os imuni- 
zantes, mas em um só 
medicamento. 

“A ideia consiste em 
retira uma proteína do 

vírus influenza e impe- 
dir que ele saia da cé- 
lula, interrompendo as- 

sim a sua multiplicação”, 
explica um dos cientis- 
tas. Então é utilizada 
uma proteína do Sars- 
Cov-2. O resultado é 
uma resposta de imuni- 

dade para ambos os ví- 
rus.” 

O trabalho ainda está 
em fase pré-clínica, com 
utilização de camundon- 
gos e financiamento pelo 

Ministério da Ciência e 
Tecnologia e das pró- 
prias entidades envolvi- 

das. 

Já os testes clínicos 
em seres humanos de- 
vem começar em mea- 
dos do ano que vem. Se 
tudo der certo, uma das 

consequências imedia- 
tas serão campanhas de 

imunização mais abran- 
gentes, menos dispen- 

diosas e de execução 
logística mais viável. 
(Marcello Campos) 
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milhões de reais a famílias negras. 
Defensoria Pública do 
Estado (DPE) do Rio 

Grande do Sul firmou um 
Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) com a em- 
presa de segurança Vec- 

tor, no âmbito do processo 
sobre a morte do cliente 

João Alberto Silveira Frei- 
tas por guardas do su- 

permercado Carrefour na 

Zona Norte de Porto Ale- 
gre. O crime foi cometido 
em novembro do ano pas- 

sado. 

O acerto tem por ob- 
jetivo estabelecer medidas 

mínimas a serem imple- 
mentadas pela empresa, 

em âmbito estadual e na- 
cional, para fins de com- 
bate ao racismo estrutural, 

a discriminação e à vio- 
lência e promoção da di- 
versidade. A empresa se 

comprometeu a investir R$ 

1,79 milhão em alimenta- 

ção e bolsas de estudo em 

meio turno para pessoas 

negras. 
No caso da bolsa, 35% 

da verba se destinará 
ao acolhimento de crian- 

ças de até 5 anos em 
creches localizadas no 

Passo D'Areia, justamente 

o bairro da capital gaúcha 
onde aconteceu o homicí- 
dio. A seleção dos benefi- 

ciados será feita com base 
em levantamento realizado 

pela própria DPE-RS. 
E 50% deste valor será 

destinado a título de bol- 
sas permanência para 
pessoas negras, exclu- 
sivamente em nível de 
graduação, contemplando 

estudantes que tenham 

ingressado através do 
Programa Universidade 
Para Todos (Prouni) e em 

universidades privadas de 

Porto Alegre. 

Os outros 15% serão 
destinado à aquisição de 
cestas básicas mensais 
para famílias compostas 
por pessoas negras mora- 
doras do bairro. 

A empresa se compro- 

meteu também a estabe- 
lecer protocolo de treina- 

mento para todos os seus 

dirigentes e trabalhadores 

em relação a atos de discri- 

minação e no que consiste 
o racismo estrutural. 

O acordo teve partici- 
pação do Centro Judiciá- 
rio de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) do 
Tribunal de Justiça e da so- 

ciedade civil, representada 

pela Educafro e pelo Cen- 
tro Santo Dias. 

Entenda o caso 

Após o espancamento 
que resultou na morte de 

João Alberto Silveira de 
Freitas nas dependências 
de um supermercado da 

rede Carrefour em Porto 
Alegre, em novembro do 
ano passado, foram instau- 

rados procedimentos para 

apurar a responsabilidade 

civil por danos morais co- 

letivos, bem como o funci- 

onamento de mecanismos 
de segurança privada. 

O Ministério Público do 
Trabalho já tinha inquérito 
civil instaurado envolvendo 

as repercussões e medi- 

das de adequação no âm- 
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Em Porto Alegre, empresa de 
segurança envolvida em morte de 

cliente no Carrefour pagará quase 2 

Reprodução 

Crime foi cometido há quase um ano, em filial do supermercado na 
Zona Norte. 

bito das relações de traba- 

lho. 

João Alberto, um ho- 

mem negro, fazia compras 

com a esposa quando 

foi abordado por dois se- 

guranças no estabeleci- 

mento. Ele foi agredido 

com chutes e socos por 
mais de cinco minutos, 

sufocado e não resistiu. 

O espancamento foi re- 
gistrado em vídeo por uma 
câmera de celular. A morte 
de João Alberto ganhou 
destaque na mídia porque 

ocorreu às vésperas do Dia 
da Consciência Negra, 20 
de novembro. 

TAC com 

Carrefour 

Em junho de 2021 foi 

firmado TAC com Carre- 
four no valor de R$ 115 
milhões para estabeleci- 

mento de ações de enfren- 

tamento ao racismo. Con- 
forme o acordo, caberá ao 
Carrefour a adoção e exe- 
cução de um Plano Antir- 

racista a partir do estabe- 

lecimento de uma série de 
iniciativas. 

As ações | incluem 

desde protocolos de se- 

gurança, relações de tra- 
balho, canal de denúncias, 
treinamentos para dirigen- 

tes e trabalhadores em 

relação a atos de discrimi- 

nação e no que consiste ao 
racismo estrutural, com- 

promissos em relação à 
cadeia ou rede de fornece- 

dores, até a reparação de 
danos morais coletivos. 

O valor acordado terá 
como destino iniciativas 

como a oferta de bolsas 

de educação formal (R$ 

74 milhões), contribuição 
para projeto museológico, 
campanhas educativas e 

projetos sociais de com- 

bate ao racismo (R$ 16 
milhões), além de projetos 
de inclusão social (R$ 10 
milhões), dentre outras. 

(Marcello Campos) 
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Em concerto com a Ospa neste 
sábado, Kleiton e Kledir comemoram 

40 anos de carreira da dupla. 
comemoração  es- 

tava marcada para 

março de 2020, mas a 

pandemia obrigou os 

pelotenses Kleiton & 

Kledir a uma espera 

de 20 meses para se 

apresentar com a Or- 

questra Sinfônica de 
Porto Alegre em um 

show de 40 anos da 

carreira como dupla, 

após o sucesso com o 
grupo Os Almôndegas 
na segunda metade da 
década de 1970. 

Pois o momento che- 

gou: será às 17h deste 
sábado (6), em um con- 
certo repleto de hits em 
arranjos inéditos. A 
apresentação será na 
Casa da Ospa, locali- 

zada no Centro Admi- 

nistrativo Fernando Fer- 

rari: avenida Borges de 

Medeiros nº 1.501, no 

bairro Praia de Belas. 

Ao lado de kKleiton 

(voz, violão e violino) e 

de Kledir (voz e violão), 

estarão Rick de la Torre 

(bateria), André Gomes 
(baixo) e Dudu Trentin 
(piano). Trentin também 
assina os arranjos das 
músicas para a orques- 

tra e a peça “Abertura 

Instrumental Kleiton e 

Kledir”, composta espe- 

cialmente para este con- 

certo com inspiração no 
repertório da dupla. 

Além de mergulhar 
na história de Kleiton 
& Kledir, a Ospa inter- 

Gelsoli Casagrande/Arquivo "O Sul” 

- 

. 

a 
.- 

preta também “Episódio 
Sinfônico”, do composi- 
tor brasileiro Francisco 

Braga (1868-1945). 

Fundindo a música 
de concerto com a mú- 
sica popular, o espetá- 
culo promete um pano- 

rama da carreira da du- 

pla, desde o primeiro 

sucesso, “Vento Negro”, 

clássico dos Almônde- 
gas escrito por José 
Fogaça, passando pe- 

los sucessos “Maria Fu- 

maça”, “Deu pra Ti” e 
“Vira Virou”, até a mú- 
sica mais recente, “Paz 

e Amor”, lançada em 
2020 como single em 

conjunto com o MPBA4. 
“Neste último ano, 

vi as pessoas muito 

angustiadas, sofrendo 
perdas, mas no meio 
dessa loucura de pan- 

demia, enxergamos 
muitos movimentos de 

solidariedade, ajuda, 
que nos encheram de 

esperança. É disso que 

Espetáculo abrange diversos hits em arranjos inéditos. 

a canção fala”, explica 
Kledir. 

O repertório inclui, 
ainda, “Estrela Estrela” 

(do irmão Vitor Ramil) e 

até mesmo uma música 
infantil, “Bicho Gente”, 

do projeto “Par ou Ím- 
par”. As canções foram 
escolhidas a dedo, den- 

tro do vasto repertório 
da dupla, que atravessa 

gêneros musicais como 
rock, pop, regional e 

erudito. 

A regência é do ma- 
estro e diretor artístico 

da instituição, Evandro 
Matté. O ingresso pode 
ser trocado por 1 quilo 
de alimento não pere- 

cível. Para quem não 

conseguir entrada, O 
jeito vai ser acompanhar 

a transmissão ao vivo 

pelo canal da orquestra 

no site de vídeos You- 
tube.com, com ótima 
qualidade de áudio e 
imagem. 

Retomada 

O espetáculo mar- 
cará o primeiro encon- 
tro de Kleiton & Kledir 

com o público depois 
do início da pandemia. 
A dupla cancelou uma 

série de apresentações 
e até agora não havia 
retomado os shows pre- 

senciais. E a expectativa 

de Kledir é grande: 
"Para nós, há um 

componente a mais: 

cursamos composição 

e regência na UFRGS 
e algumas das nossas 
melhores lembranças 

são dos ensaios da 
Orquestra Sinfônica de 
Porto Alegre. Às ve- 
zes, a gente passava a 
tarde inteira assistindo 

com as partituras em 

mãos, estudando. Foi 

algo precioso”, lembra 
o músico, que também 
estudou flauta na Escola 
da Ospa. (Marcello 
Campos) 



OSUL | 47 Porto Alegre . Sábado, 06 de Novembro de 2021 

Livro de empresários porto-alegrenses 
sobre gestão empresarial será lançado 

Ss  empreende- 

dores poderão 

encontrar uma nova 

obra sobre gestão 

empresarial. O livro 
“Todos na Mesma 

Página” será lan- 
çado na próxima 
quarta-feira (10). O 
título aborda varia- 
dos temas que, com- 

provadamente, tra- 

zem resultados na 

administração  em- 

presarial. 

Com textos basea- 
dos na rotina das or- 

ganizações e ações 

que acontecem na 
prática, a publicação 
é um verdadeiro ma- 
nual a ser percorrido 

pela gestão da em- 

presa que busca O 

sucesso. Os textos 
são individuais com 

cases reais do dia a 
dia. 

Escrito pelos em- 

presários Bertran Fi- 
lomena e seu pai, Bi- 

agio Filomena, o li- 
vro tem o objetivo 
de apresentar solu- 

ções práticas e de 
como desenvolver a 

empresa como um 

todo, desde a área 
financeira até os re- 
cursos humanos de 

Divulgação 

Re-stno mam “14 5 64 RA DOHCICH A. 

na próxima quarta pela internet. 

o. 

A publicação é um verdadeiro eme a ser percorrido pela gestão da empresa que busca o sucesso. 

uma corporação. 
Buscando uma 

profissionalização da 
gestão, a obra retrata 
diversos aspectos 

que uma organiza- 
ção precisa para ter 

sucesso. (Com um 
capítulo especial, ele 
traz 67 itens práticos, 
ou seja, exemplo de 
67 situações e o que 
fazer diante de cada 
uma delas. 

O sócio da BCF 
Consultoria e Tec- 
nologia, de Porto 
Alegre, é um dos 
autores do livro. Ber- 

tran Filomena res- 

salta a importância 
que a obra tem no 

mundo da gestão 

empresarial: “Esse 

livro tem, no mí 
nimo, 80% daquilo 

que uma empresa 

precisa para operar 
muito bem. Olhamos 
para nossos pilares 

de estratégias, meto- 
dologias, mercado, 
pessoas, finanças e 

fomos compondo o 

livro com base nesse 

esqueleto do nosso 
trabalho. Ele ainda 

nos mostra o quanto 

é importante que 
façamos o básico, 
mas de uma forma 

bem feita e o quanto 

isso reflete em bons 

resultados na em- 

presa” destaca. 

O livro “Todos na 
Mesma Página” faz 
parte da comemo- 

ração dos 10 anos 
da BCF, uma em- 
presa especializada 
na concepção e im- 

plementação de so- 

luções práticas em 

gestão  organizaci- 

onal. Com uma 

carteira de grandes 

clientes, a BCF de- 

senvolve metodolo- 

gias e formas para 
a alta performance 

no | empreendedo- 

rismo. A firma tem 

uma extensa carteira 

de clientes nacionais 

como Basso Pan- 

cotte, Fonte Sarandi, 

Frumar, Ciee, Seven 

Boys, Centro Clínico 
Gaúcho, Inter City 
Hotéis, Midea e ou- 

tros. 

A obra estará dis- 
ponível para compra 
na Amazon e os in- 

teressados poderão 

adquiri-la acessando 
O Instagram da BCF: 
(vbcfconsultoria. 
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Uma das maiores quadrilhas de furto e 
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roubo de gado no Rio Grande do Sul tem 
13 pistas sitoido * preventivamente. 
Polícia Civil gau- 
cha deflagrou 

nesta sexta-feira (5) 
a operação "Ultimo 
Reponte”, como foco 
no combate a uma 
das maiores quadri- 
lhas especializadas 
em abigeato (furto ou 
roubo de gado) no 
Rio Grande do Sul. 
Ao todo, foram 35 
mandados judiciais 
na Região Metropo- 
litana de Porto Alegre, 
Serra e Litoral, com 
13 suspeitos presos 
preventivamente. 

As ordens judici- 
ais também incluíram 
buscas e apreensões, 
nos municípios de 
Gravataí, São Fran- 
cisco de Paula, Caraá, 
Parobé e Caxias do 
Sul. Cerca de 80 
animais foram reco- 
lhidos, todos de raças 
bovinas. 

De acordo com a 

investigação, O grupo 

ea mo Polícia Ci vi 
“4 é, 

PA E iguni 
sd 

criminoso utilizada ca- 
minhões para trans- 
portar os animais reti- 

rados ilegalmente de 
propriedades rurais 
no Estado. As ações 
tinham a sua segu- 
rança reforçada por 
comparsas a bordo 
de veículos de pas- 
seio, atuando como 
“batedores”. 

Modo de ação 

A investigação co- 
meçou após um furto 
de 22 bovinos. Apu- 

rações preliminares 
indicaram à Delega- 
cia Especializada na 
Repressão aos Cri- 
mes Rurais e Abige- 

ato (Decrab) de Bagé 
que o crime havia 
sido realizado por um 
bando já conhecido 
das autoridades, por 
ter sido alvo de opera- 
ção anterior, em 2019. 

“O modus operandi 
do grupo se manteve 
o mesmo, com furto 
de vários animais me- 

 OLÍCIA. 
Ação foi realizada em Gravataí, São Francisco de Paula, Caraá, Parobé e Caxias do Sul. 

diante a utilização de 

caminhões -baú ou 
boiadeiros e veículos 
de passeio utilizados 
como batedores”, ex- 
plicou o titular da uni- 
dade, André Mendes. 
"Além da subtração 
de grandes quanti- 
dades de bovinos vi- 
vos, eram praticados 
furtos na modalidade 
de 'carneada', com 
o fracionamento em 
pedaços menores.” 
(Marcello Campos) 
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DÍVIDAS MUNICIPAIS PODE SER 
QUITADAS ATE O FIM DO ANO. 

b Foi prorrogado de 29 de outu- 
bro para 30 de dezembro o prazo 

de adesão de pessoas físicas e ju- 

rídicas ao programa de renegoci- 

ação de dívidas municipais ofere- 

cido pela prefeitura de Porto Ale- 
gre. A iniciativa prevê descontos 

de até 90% na quitação à vista e de 
até 75% nos pagamentos a prazo. 
O procedimento é on-line, no site 

prefeitura. poa. br. 

PROGRAMA DE ESTÁGIO NA 
GERDAU: ULTIMA SEMANA DE 

INSCRIÇÃO. 

b Até a próxima sexta-feira (12), 
estão abertas as inscrições para o 

"G. Start”, programa de estágio da 
Gerdau para estudantes universitá- 
rios a partir de fevereiro. Dentre as 
180 vagas em setores industriais e 
administrativos em nove Estados, 
19 são para Charqueadas e Sapu- 

caia do Sul. As inscrições podem 
ser feitas pelo site vagas. com. br. 

OBRAS RENOVAM CONDIÇÕES DA 
RODOVIA GAÚCHA ERS-207. 

b Com uma verba de R$ 1,1 mi- 
lhão, o Daer está recuperando as 

condições de trafegabilidade da ro- 
dovia estadual ERS-207, no Noro- 

este gaúcho. As obras abrangem 
5,5 quilômetros desde Humaitá até 

o entroncamento com a BR-468, 

contemplando reparos pontuais e 
correção de deformidades. A ex- 

pectativa é de conclusão em até 

duas semanas. 

CIDADE GAÚCHA INICIA 
PROGRAMA DE PLANEJAMENTO 

FAMILIAR. 

» Por meio de parceria com uma 

organização não governamental, a 
prefeitura de Santa Bárbara do Sul 

(Planalto Médio gaúcho) iniciou um 
programa de planejamento familiar. 

O objetivo é oportunizar à popula- 
ção o uso de métodos contracep- 

tivos eficazes (como os implantes 
subcutâneos), evitando problemas 

como a gravidez indesejada. 
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PROFESSORES DEVEM REDOBRAR 
ATENÇÃO CONTRA GOLPES. 

b O Sindicato dos Professores do 
Ensino Privado (Sinpro) alerta para 
a ação de estelionatários que en- 

tram em contato por telefone ou 

VWhatsApp com educadores gau- 
chos, em nome da entidade, pe- 

dindo depósitos de "honorários ad- 

vocatícios” para liberar créditos de 

supostas ações judiciais. Em caso 
de dúvida, acesse o site sinprors. 

org. br. 

PROFESSORES GAÚCHOS MANTÊM 
CAMPANHA INSTITUCIONAL. 

» 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. 

BANCO DE LEITE MATERNO 
PREGISA DE MAIS DOADORAS. 

» Os estoques do Banco de Leite 

do Hospital Materno Infantil Pre- 
sidente Vargas, de Porto Alegre, 

estão abaixo do necessário para 

atender aos bebês prematuros de 

sua UTI neonatal. Colaboraras po- 
dem entrar em contato com a ins- 

tituição, localizada na esquina da 

avenida Independência com a rua 

Garibaldi. O telefone é (51) 3289- 
3334. 

MATADOR DE AÇOUGUEIRO É 
CONDENADO A 24 ANOS DE 

PRISÃO. 

b Após 13 horas de júri popular em 
São Leopoldo, um homem foi con- 

denado a 24 anos de prisão pelo 

assassinato do açougueiro Maycon 
Douglas Santos Michel, em setem- 
bro de 2018. A vítima foi morta 

com vários tiros pelas costas, den- 

tro de um minimercado, após mo- 
ver ação trabalhista contra o esta- 

belecimento, pertencente à família 

do réu. 

EDITAL PREVÊ REVITALIZAÇÃO DE 
ESTRUTURA DO AEROMOVEL. 

b A prefeitura publicou no Diá- 
rio Oficial de Porto Alegre o edital 

para seleção de interessados em 

realizar estudos de viabilidade para 

implementação de parceria relativa 
à Praça Júlio Mesquita, próxima à 

Usina do Gasômetro (Centro His- 
tórico). A proposta inclui revitali- 

zação da área e ocupação da es- 

trutura do antigo Aeromóvel, cons- 
truída em 1985. 

JUREMIR MACHADO DA SILVA 
PUBLICA NOVO ROMANCE. 

b A editora Sulino está lançando 

o romance "Memória no Esqueci- 

mento”, novo livro do escritor, jor- 
nalista e professor gaúcho Juremir 

Machado da Silva. O protagonista 

é um homem fragilizado pelo mal 

de Alzheimer e os dramas particu- 

lares, familiares e sociais causados 

pela doença, em uma narrativa que 

combina elementos realistas e poé- 

ticos. 

4º PRÊMIO EVA SOPHER: EVENTO 
SERA DIA 22 DE DEZEMBRO. 

b O Theatro São Pedro realizará na 
noite de 22 de dezembro a cerimô- 
nia de entrega do 4º Prêmio Eva 

Sopher, oferecido a artistas, pro- 
dutores, figuras públicas e institui- 

ções que contribuem para a cultura 

no Rio Grande do Sul. A honra- 
ria leva o nome da alemã-gaúcha 

Eva Sopher (1923-2018), que co- 
mandou a casa durante mais de 40 
anos. 

MORRO DA CRUZ TEM MOSTRA 
FOTOGRÁFICA NESTE SÁBADO. 

»b Das 9h às 17h deste sábado (6), 
o Departamento Municipal de Lim- 

peza Urbana (DMLU) realiza em 

Porto Alegre a mostra fotográfica 

"A (in)visibilidade do Gari”. O lo- 
cal escolhido é a travessa 25 de 

Julho º 1. 572, no Morro da Cruz 
(Zona Leste). Em destaque, ima- 

gens produzidas por duas morado- 
ras da comunidade sobre o lixo ali 

produzido. 
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ABL ELEGE NOVO OCUPANTE DA 
CADEIRA 20 NA PROKIMA QUINTA. 

b A Academia Brasileira de Letras 
(ABL) realizará eleição, no próximo 
dia 11, para escolha do novo ocu- 

pante da cadeira 20, que ficou vaga 

com a morte do jornalista Murilo Melo 

Filho, em 27 de maio de 2020. Con- 
correm à sucessão o compositor, 
cantor e compositor Gilberto Gil; o 

poeta Salgado Maranhão; e Ricardo 

Dauat. Será eleito aquele que alcan- 

çar a maioria absoluta dos votos. 

DOIS COORDENADORES DO INEP 
PEDEM EXONERAÇÃO. 

b Dois coordenadores do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 
pediram demissão: o coordenador- 

geral de Logística da Aplicação, 
Hélio Júnio Rocha Morais, e o 
coordenador-geral de Exames para 
Certificação, Eduardo Carvalho 
Sousa. As duas coordenações estão 

ligadas à realização de avaliações 

como o Enem. 

CNJ RECOMENDA QUE JUÍZES 
GARANTAM LIBERDADE DE 
CRENÇA EM PRISÕES. 

» O plenário do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) aprovou, por una- 
nimidade, uma recomendação para 

que os juízes e juízas garantam a 
liberdade de crença e o acesso à 

assistência religiosa a todas as pes- 
soas privadas de liberdade. A reco- 

mendação abrange também pessoas 

sem crença, afirmando que elas não 

podem ser obrigadas a receber as- 
sistência religiosa indesejada. 

ANVISA LIBERA DOIS PRODUTOS À 
BASE DE CANNABIS PARA VENDA. 

b A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) publicou autoriza- 

ção sanitária de mais dois produtos à 
base de cannabis: o extrato de can- 

nabis sativa promediol e o extrato de 

cannabis sativa zion Medpharma 200 

mg/ml. Usados para tratamentos de 
saúde, a novidade desses produtos 

em relação a outros cinco já aprova- 

dos é que eles são compostos por 

extratos vegetais. 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL CAI 0,4% 
EM SETEMBRO, DIZ IBGE. 

b A produção industrial brasileira re- 

cuou 0,4% na passagem de agosto 

para setembro deste ano. Essa é 

a quarta queda consecutiva do se- 

tor, que acumula perda de 2,6% no 

período de quatro meses, segundo 

dados da Pesquisa Industrial Mensal, 

divulgada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Na 
comparação com setembro de 2020, 

o setor recuou 3,9%. 

INEP LIBERA CARTÃO DE 
CONFIRMAÇÃO DO ENEM 2021. 

b O cartão de confirmação de ins- 
crição no Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem) 2021 foi liberado. O 

cartão está disponível na página do 

participante. A aplicação da prova 
digital e impressa será nos dias 21 e 
28 de novembro. Estão disponíveis 

no cartão informações como número 

de inscrição, data, local, horário das 

provas e opção por atendimento es- 

pecializado. 

CENSO 2022 TERA 26 PERGUNTAS 
NO QUESTIONÁRIO BÁSICO. 

b A coleta do Censo Demográ- 
fico 2022 será realizada de junho a 

agosto de 2022, quando os recense- 

adores do IBGE visitarão cerca de 78 
milhões de domicílios no país. Se- 

rão utilizados dois tipos de questi- 

onário: o básico e o da amostra. 

O questionário básico da pesquisa 

conta com 26 questões e investiga as 

principais características do domicí- 

lio e dos moradores. 

CAPES ABRE INSCRIÇÕES PARA 
CURSO DE DOCÊNCIA DIGITAL. 

» Começou o período de inscrições 
para o curso online Formação para 

Docência Digital em Rede, promo- 

vido pela Coordenação de Aperfeiço- 

amento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes), a Universidade Estadual do 

Maranhão (Uema) e a Universidade 
Aberta de Portugal (Uab-PT). São 10 
mil vagas e as inscrições vão até o 

dia 16 de novembro. 
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MEGA-SENA PODE PAGAR R$ 73 
MILHÕES NESTE SÁBADO. 

b Ninguém acertou as seis dezenas 

do concurso 2. 425 da Mega-Sena, 

realizado na noite de quarta-feira (3) 

no Espaço Loterias Caixa, no termi- 

nal Rodoviário Tietê, na cidade de 

São Paulo. O prêmio acumulou. Veja 

as dezenas sorteadas: 10-31 -38-— 

46 — 49 — 54. O próximo concurso (2. 

426) será neste sábado (6). O prê- 

mio é estimado em R$ 75 milhões. 

ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS 
CRESCE EM OUTUBRO. 

b O número de famílias brasileiras 

com dívidas continuou crescendo em 

outubro e chegou a 74,6%, segundo 

a Pesquisa de Endividamento e Ina- 

dimplência do Consumidor (Peic), di- 

vulgada pela Confederação Nacional 

do Comércio de Bens, Serviços e Tu- 

rismo (CNC). A alta de outubro foi 

de 0,6 ponto percentual em relação 

a setembro. 

INDÚSTRIA DESACELERA EM 
SETEMBRO, DIZ CNI. 

b Levantamento da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) indica 

uma piora no cenário do setor in- 

dustrial em setembro, na compara- 

ção com agosto. De acordo com 

a pesquisa Indicadores Industriais, 

houve queda em itens como fatura- 

mento (1,5%) e utilização da capaci- 

dade instalada (0,2 ponto percentual) 

atingindo a marca de 81,6%. É o 
terceiro recuo seguido do índice. 

INADIMPLENTES PODEM 
NEGOCIAR DÍVIDAS NO FEIRÃO 

SERASA LIMPA NOME. 

» Pessoas que estão inadimplentes 

têm um canal aberto para negociar e 

pagar suas dívidas por meio do Fei- 

rão Serasa Limpa Nome. Neste ano, 

além da possibilidade de renegoci- 

ação das dívidas com até 99% de 

desconto e opções de parcelamento 

sem juros, há o auxílio dívida, um 

bônus em dinheiro para quem limpar 

o nome e fizer o pagamento à vista. 
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ÁUSTRIA PROÍBE NÃO VACINADOS 
EM ESTABELECIMENTOS. 

db A Áustria afirmou que está proi- 
bindo pessoas que não estiverem to- 

talmente vacinadas contra a covid-19 
a entrarem em cafés, restaurantes e 
salões de beleza, enquanto a conta- 

gem de infecções se aproxima do re- 
corde de um ano atrás e o governo se 
esforça para convencer as pessoas a 
se imunizarem. Quase 64% da popu- 
lação da Áustria está completamente 
vacinada contra covid. 

MAIORIA DOS ALEMÃES É A FAVOR 
DA VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA. 

b Cerca de 57% dos alemães que- 
rem que a vacinação contra a Covid- 
19 se torne obrigatória para indivi- 
duos acima de 18 anos, segundo 
uma pesquisa divulgada na quinta- 
feira (4) pela emissora ARD. O nú- 
mero representa um aumento de 

11 pontos percentuais em compara- 
ção com a sondagem realizada em 
agosto, e é a primeira vez em que 
mais da metade dos alemães apoia 
a medida. 

CHINA FECHA ESTRADAS E 
PARQUES POR POLUIÇÃO. 

b Estradas e parques infantis de es- 
colas de Pequim foram fechados de- 
vido a uma nuvem densa de poluição 
no norte da China. O país aumen- 
tou a produção de energia a partir 
de carvão mineral. Várias partes do 
norte da China foram afetadas nesta 
sexta por uma densa névoa tóxica, 
com a visibilidade em algumas áreas 
reduzida a apenas 200 metros. 

COMANDANTE DE SUBMARINO 
DOS EUA E REMOVIDO DO CARGO 

APÓS COLISÃO. 

b A Marinha dos Estados Unidos 
destituiu o comandante e outros dois 

tripulantes da cadeia de comando de 

um submarino nuclear que se chocou 
contra uma montanha subaquática 
perto da China. As autoridades mi- 
litares consideraram que o acidente, 
ocorrido em 2 de outubro, era evi- 

tável. A decisão também removeu 
o oficial executivo, Patrick Cashin, e 
o chefe da embarcação, Cory Rod- 
gers. 
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ÍNDIA CELEBRA FESTIVAL DAS 
LUZES EM MEIO À NUVEM DE 

POLUIÇÃO. 
b A capital da Índia foi tomada por 
uma densa e tóxica nuvem de po- 
luição, no mesmo momento em que 
famílias e amigos se reúnem para ce- 
lebrar o Diwali, o festival hindu das 
luzes em novembro. Nova Délhi está 
classificada entre as cidades mais 
poluídas do planeta, tanto por suas 
emissões de gases tóxicos quanto 
pelas emissões de seu tráfego de 
veículos. 

AUTORIDADES PARTICIPAM DO 
FUNERAL DE COLIN POWELL. 

b Familiares, amigos e lideranças 
políticas dos Estados Unidos compa- 
receram nesta sexta-feira (5) na ca- 
pital Washington ao funeral de Co- 
lin Powell, ex-secretário de Estado 
morto por covid-19. A cerimônia teve 

a presença do presidente Joe Biden 

e da primeira-dama Jill Biden. O 
ex-presidente George W. Bush, que 
presidia os EUA quando Powell che- 

fiava a diplomacia americana, tam- 
bém participou. 

TIROTEIO ENTRE TRAFICANTES 
ASSUSTA TURISTAS EM PRAIA 

PERTO DE CANCUN. 

» Um tiroteio entre narcotraficantes 
terminou na morte de duas pessoas 
em uma praia de Puerto Morelos, 
perto de Cancún, um dos principais 
destinos turísticos do México. Auto- 
ridades relataram que um grupo com 
15 criminosos entrou na praia para 
executar os dois homens, que tam- 
bém integravam gangues de tráfico. 
A gangue, segundo relatos, chegou 
à praia em barcos. 

JOIAS QUE PERTENGERAM A 
MARIA ANTONIETA SERÃO 
LEILOADAS NA SUIÇA. 

» Braceletes de diamante que per- 
tenceram a Maria Antonieta e raros 

diamantes coloridos serão leiloados 
em Genebra, na Suíça, na próxima 
semana, informou a Clristie's. As 
pulseiras, agora propriedade de uma 
família real europeia, tem valor esti- 

mado entre US$ 2 a 4 milhões (R$ 11 
a R$ 22 milhões, aproximadamente) 
na venda de 9 de novembro, disse a 
Christie's. 

ARQUEÓLOGOS ENCONTRAM 
CABEÇAS DE DEUSES GREGOS EM 

SÍTIO NA TURQUIA. 

b Arqueólogos da Turquia encontram 
estátuas de duas cabeças de deuses 

gregos em um sítio arqueológico no 
oeste do país, informou a Universi- 
dade Kutahya Dumlupinar. As esca- 
vações aconteceram no sítio arque- 

ológico de Aizanoi — assentamento 
com mais de 5 mil anos -, e revela- 
ram, no fim de outubro, estátuas de 
Afrodite e Dionísio. 

FALSO POLICIAL É CONDENADO 
POR ESTUPRAR E ROUBAR 

PROSTITUTAS. 

» Um homem que fingiu ser poli- 
cial estuprou e roubou duas prostitu- 
tas brasileiras em Londres, no Reino 
Unido, após ameaçá-las com prisão 
e deportação, foi condenado nesta 
sexta-feira (5) a 14 anos de prisão. 
Pawel Pazola, de 51 anos, foi sen- 
tenciado, acusado dos crimes de es- 
tupro, roubo, falsa identidade e porte 
de imitação de arma de fogo. 

MÃE É CONDENADA À PRISÃO 
PERPÉTUA PELA MORTE DE CINCO 

DE SEUS FILHOS. 

b Uma alemã de 28 anos foi con- 
denada à prisão perpétua por matar 
cinco de seus filhos, com idades en- 
tre um e oito anos, uma tragédia que 
chocou o país. O tribunal de Wup- 
pertal reconheceu as “circunstâncias 
agravantes” e impôs a pena mais se- 
vera na Alemanha, impossibilitando 
que seja posta em liberdade pelo me- 
nos nos próximos 15 anos. 

ESTRELA CHINESA DO TÊNIS 
ACGUSA DIRIGENTE DO PARTIDO 
COMUNISTA DE AGRESSÃO 

SEXUAL. 

b Uma das maiores estrelas do tê- 
nis da China, Peng Shuai acusou um 
importante político do Partido Comu- 
nista chinês, o ex-vice-premiê Zhang 
Gaoli, de forçá-la a manter relações 
sexuais. A acusação da tenista, ex- 
líder do ranking mundial de duplas 
e campeã em Wimbledon e Roland 
Garros na categoria, foi eliminada 
da sua conta oficial na rede social 
Veibo, o "Twitter chinês”. 
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ANIVERSARIANTES DO DIA 06 DE NOVEMBRO 

4 as ) VA. as o E. 

Juíza Cristina Régio Procuradora Simone Ciro Ferreira Gomes Elenita Lewin Luiz Carlos Busato Vanessa Fleck José Henrique 

dos Santos Mariano da Rocha westphalen 

Juliana Jeziorny Michael Cerveris Eduarda Urach 

Machado 

Abou Anni Mylena Ceribelli 

Rossildo Farias de  Valdilene Dinarte Afonso Thaline Rosolen Eduardo Barcelos 

Oliveira Pagnoncelli Tres Tagliari Farias Dieguez 

Genésio Monteiro Marines Luz dos Alessandro Alves Sally Field André de Lecue Daniella Cicarelli Enemias de mirante 
Fernandes Santos Calazans Ozório 

Fredi Camargo Shayne Lamas jesus Soares Thandie Newton Alexandro Lúcia Schimidt Hom Corey Glover 

Antunes 
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CADERN 

CLÁUDIO HUMBERTO 

O ex-procurador Deltan Dallagnol, que decidiu deixar o Ministério 
Público Federal (MPF) para tentar a carreira política, terá de enfrentar 
políticos que sonham com uma “vingança”: enquadrar na Lei da Ficha 
Limpa a estrela da Lava Jato que os investigou. Alegam que o pedido 
exoneração de Dallagnol pode ser interpretado como “fuga” de puni- 
ção em supostos processos administrativos disciplinares. Também 
citam condenação, de setembro de 2020, no Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP). 

Menos, menos 

Órgão de controle externo do ministério público, o CNMP puniu Dal- 
lagnol com pena de censura, há um ano. Mas não é órgão judicial 
colegiado. 

HTamoJunto 
A opção de Dallagnol pela política partidária coincide com decisão 
idêntica do ex-ministro Sergio Moro, a ser oficializada nos próximos 
dias. 

Ainda é segredo 
Ainda é incerto o projeto de Sergio Moro, mas no Podemos, que o 
acolheu, a expectativa era de candidatura presidencial. 

Deputado Dallagnol 
Uma hipótese é Moro disputar vaga no Senado, pelo Paraná ou por 
São Paulo, em dobradinha com Dallagnol, que desejaria vaga na 
Câmara. 

Só os pobres não têm lobby, na guerra contra PEC 
A guerra contra a PEC dos Precatórios uniu o poderoso lobby dos 
banqueiros, donos de 70% dos precatórios de R$ 90 bilhões a serem 
parcelados, e o consórcio de mídia de oposição e políticos idem, 
inclusive de “esquerda”, que tentam impedir Bolsonaro de receber os 
dividendos eleitorais dos R$ 400 do Auxílio Brasil. Tem lobbies mili- 
onários para todos os gostos. Só não têm lobby aquelas 20 milhões 
de famílias paupérrimas, que não têm como comer, destinatárias dos 
R$ 400. 

Chega a ser engraçado 
A aliança histórica com banqueiros levou políticos de esquerda ata- 
carem o “calote dos precatórios” e defenderem teses neoliberais na 
economia. 

Um chuta, outro espanca 
Como os políticos fazem de certo comedimento, até para não escor- 
regar na quebra de decoro, os insultos agora são tarefa do consórcio 
de mídia. 

Justo se multiplicou 
Políticos contra a PEC por razões primárias fazem lembrar o Depu- 
tado Justo Veríssimo, personagem de Chico Anysio que tinha “horror 
a pobre”. 

No máximo, Cuba 
Admirador da cultura francesa, o governador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), nunca cita o sobrenome do antecessor-tampão Márcio 
França (PSB), nas conversas políticas. Trata o rival apenas por 
“Márcio Cuba”. 

POLÍTICOS QUEREM USAR FICHA 
LIMPA CONTRA DALLAGNOL 
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Xô, Mandetta 
O ex-ministro Luiz Mandetta (DEM), “estrela” dos primeiros meses da 
pandemia no Brasil, não tem votos na faixa etária dos 16 a 24 anos, 
nem acima dos 60: 0%, segundo levantamento Paraná Pesquisa em 
Maceió. 

PSB encolhe 
O PSB, que há cinco anos tinha sete senadores, e em 2018 elegeu 
mais dois, já não tem mais representantes no Senado. Dos últimos, 
Leila Barros foi para o Cidadania e Veneziano Vital do Rêgo, ao MDB. 

Não sabem o que falam 
A torcida fúnebre no Brasil não se resume à pandemia. Os resul- 

tados do setor automobilístico de outubro melhoraram em relação a 
setembro e no ano continuam no azul. Manchete? “É o pior mês da 
história”. 

Sete na frente 
Associação de empresas de telecom, a Conexis diz que só sete das 
27 capitais já estão prontas para receber o 5G: Brasília, Fortaleza, 
Porto Alegre, Palmas, Curitiba, Porto Velho e Boa Vista. 

Celeiro do mundo 
Bolsonaro tem lembrado que o Brasil alimenta mais de 1 bilhão de 
pessoas pelo mundo e o aumento da demanda foi atendido. Pes- 
quisa Logcomex revelou alta de 186,6% na exportação de soja em 
setembro. 

“Shot for $ 100' 
País rico é outro papo. O estado norte-americano da Louisiana tenta 
persuadir as pessoas a se imunizarem, gratificando com 100 dólares 
(R$551), até este mês, os quem aceitam tomar vacina contra covid- 
19. 

Salvação do ano 
Pesquisa Vhsys com micro e pequenos empresários revelou que 
85,9% acreditam que vacinação e flexibilização vão contribuir nas 
vendas da Black Friday. Para 45,8%, a “temporada de compras” pode 
salvar o ano. 

Pensando bem... 
. hoje em dia é mais fácil defender precatório no bolso de banqueiro 
que comida no prato do brasileiro 

PODER SEM PUDOR 

Grampo torcedor 
Quando se aprimorava na União Soviética, o genial pianista Arthur 
Moreira Lima era monitorado pela ditadura, que grampeava seus 
telefonemas à família, no Rio de Janeiro. Certa vez, ele esperou 
horas por uma ligação para saber o resultado de um jogo decisivo do 
seu time querido, o Fluminense. Sua mãe atendeu a ligação, cheia 
de saudades do filho distante, mas nada sabia sobre futebol. Arthur 
e impacientou, praguejando lá de Moscou, quando o representante 
do estado policial, que escutava a ligação, mostrou que também 
era Fluminense doente. Ele se meteu na conversa com aos gritos: 
“Flusão venceu! Foi 2 a 1!” E desligou. 
Com André Brito e Tiago Vasconcelos 
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GENERAL PAULO SÉRGIO 
ASSUME COMANDO DA 
CONFERÊNCIA DOS 

EXERCITOS AMERICANOS 
FLAVIO PEREIRA 

O Exército Brasileiro assumiu a presidência da 
Conferência dos Exércitos Americanos, órgão mili- 
tar internacional. Em Buenos Aires, o comandante 
do Exército, General Paulo Sérgio, recebeu do co- 
mandante do exército argentino, Tenente General 
Cejas, a chefia da conferência. Criada em 1960, a 
CEA tem o objetivo de se tornar um fórum de de- 
bates para o intercâmbio de experiências entre os 
exércitos do continente americano, sendo o Brasil 
um dos membros-fundadores. Os atuais membros 
da conferência são Antigua & Barbuda, Argentina, 
Barbados, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, 
Equador, El Salvador, EUA, Guatemala, Honduras, 
Jamaica, México, Nicarágua, Paraguai, Peru, Re- 
pública Dominicana, Trinidad & Tobago, Uruguai e 
Venezuela. 

Menos restrições. A economia a gente vê agora 

O prefeito Sebastião Melo, de Porto Alegre, não 
está mais sozinho na defesa do fim do uso da 
máscara em locais públicos e da mudança de pro- 
tocolos do combate à pandemia. Os prefeitos 
da Amesne, a Associação dos Municípios da En- 
costa Superior do Nordeste, que engloba municí- 
pios como Cotiporá, Gramado e Canela, defendem 

o fim do passaporte vacinal e a flexibilização das 
restrições impostas a eventos em locais abertos e 

fechados. 

A idiotice da gasolina barata 

As filas de brasileiros em cidades fronteiriças da Ar- 

gentina para abastecer com gasolina mais barata, 
traz a falsa ideia de que a vida está um paraíso no 
país governado pelos incompetentes esquerdistas 
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Alberto Fernández e Cristina Kirchner. A realidade: 
a gasolina está barata só para os brasileiros. Para 
os argentinos, onde a cotação do Real é de 1x 55 
em relação ao peso, está absurdamente cara. E, 
para piorar a situação, agora Alberto Fernández e 
Cristina Kirchner estão brigados. 

Gasolina do Brasil é cara? 
A oposição e muita gente instalada em gabinetes 
de vários poderes, torcendo pelo pior, fingem ig- 
norar que a crise atingiu o mundo inteiro. E que, 
mesmo assim, no tocante aos combustíveis, em- 
bora esteja em alta também no Brasil, o preço do 
litro da gasolina no país está em 90º no mundo. O 
custo médio do produto nos postos brasileiros está 
em R$ 6,321. São, em média, R$ 0,42 abaixo do 
que tem sido praticado no mercado internacional: 
R$ 6,75. A informação é do Global Petrol Prices, 
serviço que monitora semanalmente os preços de 
combustíveis e energia em 168 países com base 
em indicadores oficiais. 

Vem aí o livro do Governador Jair Soares 

O ex-governador e ex-ministro Jair Soares conce- 
derá autógrafos no seu livro autobiográfico "Uma 
Vida em Ação”. Será na Feira do Livro, No dia 11, 
as 16 horas, no Pavilhão de Autógrafos. O livro 
pode ser encontrado na Barraca 27. A edição é 
da Editora Age. Jair Soares venceu as primeiras 
eleições diretas para governador do Rio Grande do 
Sul, ocorridas logo depois do regime militar e derro- 
tou Pedro Simon, Alceu Collares e Olívio Dutra no 
voto direto. 
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TITO GUARNIERE 

As mudanças propostas na composição do Con- 

selho Nacional do Ministério Público (CNMP), 
em exame e discussão no Congresso, ganham 
ressonância e provocam polêmica no aparato da 
Justiça e nos meios sociais e políticos. 
É natural. O Ministério Público alcançou o status 
de instituição da República, uma criação genuína 
da Constituição de 1988, ao defini-lo como o 
órgão de “defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individu- 
ais indisponíveis”. 
De lá esta parte, o MP teve avanços e retro- 
cessos — os méritos e os deméritos pertencem 
exclusivamente aos seus componentes. 

No começo, durante o governo FHC, uma meia 

dúzia de procuradores, ativos e ruidosos, em vá- 
rios episódios, criaram situações embaraçosas 
para os governantes, através de uma atuação 

atenta e agressiva. Por menor que fosse o des- 
lise, O erro suposto, lá estavam representantes 

do MP, apontando o dedo acusador, apresen- 
tando denúncias e incomodando os poderosos 

de plantão - e mal ou bem, cumprindo o seu 
papel. 

O MP como o conhecemos hoje se desenvolveu 
nos governos do PT — quando o partido ainda 

se arrogava a condição de um partido ético. A 
instituição se fortaleceu com o sangue novo de 
novos procuradores, com métodos mais moder- 

nos de atuação, e usando (às vezes abusando) 
de ferramentas como o grampo telefônico, a de- 
lação premiada, a condução coercitiva, a prisão 
preventiva. 

O que definitivamente deu visibilidade ao MP foi 
a operação Lava Jato. A força tarefa, de agentes 
públicos da Polícia Federal e do MPF de Curitiba, 
com o auxílio prestimoso do ex-juiz Sérgio Moro, 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
senão sob o seu comando, desvendou um ina- 
creditável e vertiginoso esquema de corrupção. 
Não tem como escapar — foi a maior rede de cor- 
rupção que operou no país, em todos os tempos. 

A Lava Jato, o MP, o juiz Moro, eram incensa- 
dos pela imprensa, seus principais protagonis- 
tas, como o procurador Deltan Dallagnol, eram 
recebidos com aplausos em restaurantes e locais 
públicos. 
Os grandes atores da LJ, entretanto, a partir 
de certo momento se imbuíram de uma missão 
salvadora, se encheram de brios e de soberba, 
e não demorou que as suas ações vazassem 

para atos de duvidosa legalidade, quando não de 
flagrantemente ilegais, — valia tudo, até a trans- 
gressão dos limites da lei, para botar os corruptos 
na cadeia. 
A Lava Jato, antes de que viessem a público 
os seus desmandos, os atos voluntariosos, mas 
fora da lei, se transformou como que em um 

organismo à parte, autônomo, em relação ao 
próprio Ministério Público. 
Tivessem agido com moderação, menos apetite 

e gosto pelos holofotes e pelas manchetes de 
jornais, se dedicassem mais às diligências do 
seu ofício, fossem mais precavidos com as exi- 
gências da lei, mais cuidadosos com os seus 
limites, e teriam reforçado o MP e consolidado 
o prestígio da instituição. 
Agora enfraquecido, com a moral em baixa, O 
MP tem de aguentar o troco que vem de todas as 
direções, por boas e republicanas razões, ou por 

outras menos virtuosas. Mas foram eles mes- 
mos, os seus membros — melhor dizendo uma 
parte deles, a do lavajatismo — que dilapidou o 
capital de credibilidade conquistado pela institui- 

ção. 
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FATOS HISTÓRICOS DO 
DIA 6 DE 

EFEMÉRIDES 

Eventos 

1836 — Bento Gonçalves é aclamado presidente 

da então proclamada República Farroupilha. 

1844 — A República Dominicana torna-se inde- 

pendente do Haiti. 

1913 — Gandhi é preso enquanto liderava uma 

marcha de mineiros indianos que trabalhavam 

na África do Sul. 
1917 — Eclode a Revolução Russa. 

2002 — Winona Ryder é considerada culpada 

por roubar objetos em uma boutique de Nova 

York. 

2005 — Após cinco anos de exílio no Japão, 

o ex-presidente peruano Alberto Fujimori deixa 

o país em um voo privado, rumo a Santiago 

(Chile). 

2012 — Barack Obama é reeleito presidente dos 

Estados Unidos, derrotando o republicano Mitt 

Romney. 

Nascimentos 

1875 — Amadeu Amaral, escritor brasileiro (m. 
1929). 
1895 — Lucília Fraga, pintora brasileira (m. 

1979). 

1903 — June Marlowe, atriz norte-americana (m. 
1984). 
1910 — Miguel Reale, filósofo e jurista brasileiro 

(m. 2006). 

1914 — Jonathan Harris, ator norte-americano, 

que consagrou-se vivendo “Dr. Zachary Smith” 
no seriado de TV Perdidos no Espaço (m. 

2002). 
1916 — Ray Conniff, arranjador, trombonista e 

NOVEMBRO 

líder de orquestra estadunidense (m. 2002). 

1925 — Michel Bouquet, ator francês. 

1944 — Brian Weiss, psiquiatra e escritor norte- 

americano. 

1945 — Odd Iversen, futebolista norueguês (m. 
2014). 

1946 — Sally Field, atriz norte-americana; e Wal- 
tércio Caldas, artista plástico brasileiro. 

1949 — Arturo Sandoval, músico cubano. 

1957 — Ciro Gomes, político brasileiro. 

1968 — Kelly Rutherford, atriz norte-americana. 
1969 — Leona Cavalli, atriz brasileira. 

1970 — Ethan Hawke, ator norte-americano. 

1972 — Rebecca Romijn, atriz norte-americana. 

1973 — Dudu Nobre, cantor brasileiro. 

1978 — Daniella Cicarelli, modelo e apresenta- 

dora de televisão brasileira. 

1979 — Lamar Odom, jogador de basquete 

norte-americano. 

1988 — Emma Stone, atriz norte-americana. 

Falecimentos 

1964 — Anita Malfatti, pintora modernista brasi- 

leira (n. 1896) 
2003 -— Eduardo Palomo, 

americano (n. 1962). 
2007 — Enzo Biagji, jornalista italiano (n. 1920). 

2008 — Larry James, atleta estadunidense (n. 
1947). 
2013 — Jorge Dória, ator brasileiro (n. 1920). 

2015 — Bob Lester, cantor, músico e sapatea- 

dor brasileiro (n. 1913); e Beni Veras, político 

brasileiro (n. 1935). 

ator mexicano- 
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U ma rivalidade histó- 
rica de mais de um 

século ganha mais um 
capítulo neste fim de se- 
mana. Inter e Grêmio 
entram em campo neste 

sábado (6), as 19h, no 
estádio Beira-Rio, em 
partida válida pela 302 
rodada do Campeonato 
Brasileiro. Os dois times 
finalizaram nesta sexta- 
feira (5) a preparação 
para o duelo. 

Apenas o Colorado 
poderá contar com a 
presença de sua torcida 
no estádio. No meio 
desta semana, o Su- 
perior Tribunal de Jus- 
tiça Desportiva (STJD) 
aceitou liminar que de- 
termina que o Grêmio 
jogue com os portões 
fechados até o fim do 
campeonato e que não 
receba carga de ingres- 
sos para os jogos em 
que seja visitante, como 
é o caso do duelo deste 
sábado. A decisão foi 
tomada após confusão 
envolvendo ' membros 
da torcida organizada 
gremista depois da der- 
rota para o Palmeiras no 
último fim de semana. 

Inter 

O time comandado 
por Diego Aguirre vai 
em busca de mais três 
pontos na competição 
para subir na tabela e 
voltar ao G6. O último 
trabalho da equipe do 
Inter antes do duelo 
foi realizado na tarde 

desta sexta-feira (5), no 
CT Parque Gigante. O 
treinador orientou um 

trabalho tático para fe- 
char a preparação da 
equipe para o clás- 
sico. (Com os retornos 
de Mercado, Rodrigo 
Dourado e Patrick, que 
cumpriram suspensão 
no último jogo, o técnico 
ganhou novas opções 
para montar o time que 
entrará em campo. 

Com os ingressos es- 
gotados para o Grenal, 
o Inter contará com o 
apoio da sua torcida 
para o clássico. Com 
50% do público liberado 
para a partida, mais de 
20 mil pessoas ocupa- 
rão seus espaços nas 
arquibancadas. Com 41 
pontos somados na ta- 
bela, o Colorado inicia a 
rodada na sétima posi- 
ção, mas de olho no G6 
do Brasileirão. 

Após o treino da úl- 
tima quarta-feira, O Zza- 

gueiro Bruno Méndez 
projetou, em entrevista 
exclusiva para o Ca- 
nal do Inter, o clássico 
deste sábado, dono de 
significado reconhecido 
pelo elenco alvirrubro. 
“Todo mundo já sabe e 
está ligado no que é um 
clássico, da importância 
que tem. Não só para 
o Clube, mas para a tor- 
cida e a história. E 
um jogo diferente, vai 
ser o meu segundo, e é 
importantíssimo. Como 
te falei, são três pontos 
não apenas para a ta- 
bela, mas para o cam- 
peonato e o ano inteiro”, 
afirmou. 

Como todo clássico, 
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No Beira-Rio, Inter e Grêmio se enfrentam 
neste sábado pelo Brasileirão. 

Ricardo Duarte/S.C. Internacional 

- 

onato Brasileiro. 

Méndez sabe que os 
aspectos técnicos e tá- 
ticos serão fundamen- 

tais no jogo de sábado, 
mas destacou que, para 
além desses, a vibração 
dentro de campo preci- 
sará superar os 100% no 
Beira-Rio. “É jogar mais 
do que 100%. Deixar 
muita coisa a mais. As 
vezes não é só técnica 
ou qualidade, mas co- 
ração, sacrifício. Jogar 
como time!”, disse. 

Grêmio 
Após retornar de vi- 

agem a Porto Alegre 
na tarde de quinta-feira 
(4), o elenco do Grê- 
mio voltou aos trabalhos 
nesta sexta, no CT Presi- 
dente Luiz Carvalho. O 
foco está todo no Gre- 
nal deste sábado. Com 
apenas 26 pontos soma- 
dos, o Tricolor ocupa a 
vice-lanterna na tabela 
de classificação. 

Para iniciar o turno de 
atividades, O grupo rea- 
lizou primeiramente um 

pré-treino, com exercí- 
cios de mobilidade e 

Inter e Grêmio entram em campo às 19h, pela 302 rodada do Campe- 

um preventivo muscular. 

Em seguida, a equipe 
de preparação física ori- 
entou um aquecimento, 
intensificando as saídas 
rápidas de jogo e a ve- 
locidade de reação, es- 
tímulo visual, concentra- 
ção e aceleração. 

Já a segunda parte 
da tarde foi dedicada 
aos treinos técnicos e tá- 
ticos, divididos em dois 
momentos: o primeiro 

trabalho comandado 
pelo técnico Vagner 
Mancini foi focado nos 

aspectos defensivos, 
com exercícios de pres- 
são e o segundo, um re- 
creativo, tradicional nas 
vésperas das partidas. 

Durante a atividade, 
os atletas aprimoraram 

seus fundamentos e 
aplicaram os concei- 

tos técnicos e táticos 
orientados pela comis- 
são. Bola parada, com 

cobranças de faltas, 
escanteios e pênaltis 
também fizeram parte 
do treinamento. 
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Diretoria do Flamengo "joga a toalha” 
no Campeonato Brasileiro e apatia 

causa desconforto em Renato. 
ausou estra- 

+ nheza ao téc- 

nico Renato Gaúcho 
e aos jogadores do 
Flamengo o fato de 
nenhum dirigente do 

clube ter vindo à pú- 
blico para protestar 

contra o erro de ar- 

bitragem que influ- 
enciou o empate da 

Última terça-feira (2), 
diante do Athletico- 

PR. 

A diretoria do Fla- 

mengo até solicitou 
o áudio do VAR para 

entender os critérios 
que levaram o juiz re- 
tirar o cartão verme- 

lho de Renato Kay- 
ser após agressão a 
Léo Pereira, mas já 
sabe que não po- 

derá reverter a deci- 
são. À apatia do pre- 
sidente Rodolfo Lan- 

dim e seus pares so- 

aram no Ninho do 

Urubu como falta de 

respaldo. 

Houve apenas a 

coletiva de Renato 

Gaúcho após o jogo. 
O treinador não es- 
condeu o incômodo 
por só ele se ma- 
nifestar, e sozinho. 

Quando houve crí- 
ticas ao calendário, 

Alexandre Vidal/Flamengo 

E 

Landim apareceu 

para cobrar a CBF 
(Confederação Bra- 
sileira de Futebol). 

De fato, a dis- 

tância para o líder 
Atlético-MG no Cam- 
peonato Brasileiro, 

hoje em 12 pontos, 
levou as ações se 

voltarem para a final 

da Libertadores, o 

calendário de 2022 
e o planejamento do 

futebol para o ano 

que vem, ainda sem 

saber se com ou sem 

Renato Gaúcho. 
Entretanto, já há 

entre parte da dire- 

toria contatos com 

o mercado para en- 

tender a viabilidade 

da contratação de 
um técnico estran- 
geiro. Empresários 
que atuam em Por- 

qe. I : 

Treinador é bancado por Braz, mas renovação vira incógnita, e estrangeiros entram em pauta. 

tugal indicam boas 

chances de Carlos 
Carvalhal, do Braga, 
aceitar um convite, e 

de Jorge Jesus aca- 

bar revendo a ideia 

de voltar diante da 
crise no Benfica. 

No Flamengo, Re- 
nato Gaúcho ainda 
tem apoio do vice de 

futebol Marcos Braz 

e do diretor Bruno 

Spindel. Mesmo ca- 
lados, ambos ban- 

cam o trabalho. E 

compartilham com o 

técnico a sensação 
de falta de apoio do 
restante da diretoria. 

Há o entendimento 
de que toda a carga 

de crítica sobre o trei- 
nador pelos maus re- 

sultados podem faci- 

litar a não renovação 

do vínculo, que vai 
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até o mês de dezem- 
bro. 

Por sua vez, Re- 

nato já indicou inter- 
namente que o bu- 

raco é mais embaixo. 
Passa pelo depar- 

tamento médico e 
a preparação física. 

Apesar das críticas, 
o técnico vê Braz e 
Spindel segurarem 
o futebol sozinhos, 

sem apoio. 

Isso indica que a 

reformulação pode 

ser bem mais ampla 
caso o título da Liber- 
tadores não venha. 

O do Brasileiro, ape- 
sar das chances ma- 

temáticas, a diretoria 
já “jogou a toalha”. 
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Chanceler alemã Angela Merkel 
critica atleta do Bayern por ter 

recusado a vacina contra a covid. 
oshua Kimmich, 

meio-capista do 
Bayern de Munique, 
está sendo bastante 
criticado por per- 
sonalidades alemãs 
por se recusar a to- 
mar a vacina contra 
a covid-19. Além 
de figuras lendárias 
do tradicional clube, 
políticos do país tam- 
bém demonstraram 
sua insatisfação com 
a atitude do atleta. A 
postura do jogador, 
uma das principais 
referências do time 
bávaro, incomodou 
até mesmo a chan- 
celer Angela Merkel. 

"Há bons argu- 
mentos factuais so- 
bre seus questiona- 
mentos e dúvidas, 
que estão ampla- 
mente disponíveis”, 
ela respondeu ao 
jornal alemão Frank- 
furter Allgemeine Zei- 
tung. E completou; 
“Talvez Joshua Kim- 
mich pense nisso 
e reconsidere.  Afi- 

nal, ele é conhecido 

como um jogador 
muito reflexivo.” 

"Fui responsável 
pelo time do Bayern 
por cinco anos. Ele 

não jogaria comigo 
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Jogador disse que ainda tem algumas dúvidas sobre estudos de longo prazo. 

- € também os ou- 
tros quatro jogado- 
res (que também não 
se vacinaram), esses 
cinco não jogariam 
comigo, sequer trei- 
nariam conosco. Eu 

teria dito a eles: “Ca- 

ras, adeus. Ali atrás 
vocês podem correr 
subindo e descendo 

a montanha, mas 

não aqui. Não é 
possível”, disse Paul 
Breitner, campeão 

do mundo com a 

seleção alemã, em 
1974, e jogador do 
Bayern de Munich 

entre os anos de 

1970-1983. 

"Para mim seria 

clara a tarefa de fa- 

lar com ele sobre 

isso, convencê-lo”, 
disse ao Suddeusts- 

che Zeitung. “Você 

pode ter essa opi- 
nião, mas a pergunta 
que surge para mim 
é: como se chega 
a essa opinião? Eu 
leio muito, é de onde 
eu me informo. E 

não li muitas coisas 
disseram que a va- 
cina é ruim”, afir- 

mou Phillip Lahm, ex- 
capitão do Bayern e 
da seleção alemã. 

O ex-atacante Ma- 
rio Gómez lembrou o 
fato de que o público 
está de volta aos es- 
tádios. "Os estádios 
estão cheios de novo 
e podemos ficar fe- 
lizes porque 60, 70, 

8% das pessoas fo- 
ram vacinadas. O 
fato que a vida pode 
voltar ao normal no- 

vamente é por causa 
daqueles que estão 

vacinados. E Kim- 
mich também se be- 
neficia disso.” 

No último dia 283, 
depois da vitória do 
Bayern de Munique 
sobre o Hoffenheim 

pelo ' Campeonato 
Alemão, Kimmich re- 

velou o motivo pelo 

qual ainda não ha- 
via sido vacinado. 
“Ainda tenho algu- 
mas dúvidas sobre 
estudos de longo 
prazo. Cumpro 
todas as medidas 
de segurança, não 
sou negacionista da 
covid-19 ou antiva- 
cina. Existem algu- 
mas pessoas que 
têm dúvidas e elas 
têm as suas razões”, 
afirmou na ocasião. 
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Alta espantosa de casos de diabetes 
em 2021 faz especialistas afirmarem 
que a doença está saindo do controle. 
A Federação  Internacio- 

nal de Diabetes (IDF, 
sigla em inglês) divulgou 
esta semana os dados pre- 
liminares do Atlas Diabetes 
2021. O documento mostra 

que houve um aumento 
de quase 16% nos casos 

da doença em adultos (de 
20 a 79 anos) em todo o 
mundo. Na última edição, 
publicada em 2019, eram 
463 milhões de pessoas vi- 
vendo com a enfermidade, 
saltando para 537 milhões 
agora. Isto significa que 
1 a cada 10 adultos de- 
senvolveram a doença. E, 

apenas em 2021, a doença 
já foi responsável por 6,7 
milhões de mortes em todo 
o mundo, ou seja, 1 a cada 
5 segundos. 

Para a IDF, este cená- 
rio mostra que o diabetes 

está “saindo do controle”. 
Rosane Kupfer, endocrino- 

logista e presidente da So- 
ciedade Brasileira de Dia- 
betes da Regional do Rio 
de Janeiro (SBD-RJ), ex- 
plica que a constatação se 
dá pelo fato de o número de 
diabéticos ter crescimento 
muito acima das projeções 
feitas pela instituição. No 
relatório de 2019, a federa- 
ção havia projetado que em 
2030 o número de diabé- 
ticos chegaria a 578,4 mi- 
lhões, ou seja, um cresci- 
mento de 115,4 milhões de 
pessoas com diabetes em 
11 anos. No entanto, em 

apenas dois anos, já são 74 
milhões de novos casos da 
doença (64% do aumento 
projetado até 2030). 

As novas projeções 
apontam que serão 643 

milhões de adultos com 
diabetes em 2030 e 784 
milhões em 2045. Os 

dados da IDF mostram 
também que quase metade 
dos diabéticos não sabem 
que possuem a doença. 
Este dado é preocupante, 
já que a falta de tratamento 
e o descontrole da doença 
pode gerar complicações 
graves à saúde — como 
problemas de coração, 
lesões nos rins, cegueira 
e causar até a morte. 

A federação alerta tam- 
bém que 4 a cada 5 adultos 
com diabetes vivem em paí- 
ses de baixa e média renda. 

"São vários os fatores 
que explicam esse dado. 
Primeiro, que nos países de 
baixa e média renda falta 
acesso à informação, ao di- 
agnóstico e ao tratamento. 
Além disso, a má alimenta- 
ção, rica em carboidratos e 
gorduras, é um grande fa- 
tor de risco para o diabetes. 
Nem sempre a população 

desses países tem acesso 
a uma dieta balanceada”, 
afirma Kupfer. 

O aumento do diabe- 
tes é ainda mais preocu- 
pante levando em conside- 
ração que o mundo ainda 
enfrenta a pandemia de 
Covid-19. A doença piora 
o prognóstico dos pacien- 
tes que são infectados pelo 
coronavírus, aumentando o 
risco de hospitalizações e 
mortes. 

Panorama 

brasileiro 
À nova estimativa da IDF 

sobre brasileiros com dia- 
betes só será divulgada no 
próximo dia 6 de dezem- 
bro, quando o Atlas Diabe- 
tes 2021 for publicado. No 
entanto, os dados de 2019 
apontavam que o país era o 
quinto colocado no ranking 
mundial, com 16,8 milhões 
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Diabetes é a doença causada pela produção insuficiente ou má ab- 
sorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue. 

de diabéticos. Nas primei- 
ras colocações estavam a 

China (116,4 milhões), Ín- 
dia (77 milhões), Estados 
Unidos (31 milhões) e Pa- 
quistão (19,4 milhões). 

O Vigitel 2020 (Vigilância 
de Fatores de Risco e Pro- 
teção para Doenças Crô- 
nicas por Inquérito Telefô- 
nico), publicado em setem- 
bro de 2021 pelo Ministério 
da Saúde, mostra que Rio 
de Janeiro (11,2%), Maceió 
(11%) e Porto Alegre (10%) 
são as capitais com maior 
incidência de diabetes no 
país. 

Os dados do levanta- 
mento brasileiro mostram 

que nas 26 capitais e no 

Distrito Federal, 8,2% da 

população possuem diag- 
nóstico de diabetes, sendo 
a frequência maior entre 
as mulheres (9,0%) do que 
entre os homens (7,3%). 
A pesquisa mostra que 
em ambos os sexos, “a 
frequência dessa condição 
aumentou intensamente 
com a idade e diminuiu com 
o nível de escolaridade”. 

Além da idade, são fa- 
tores de risco para o dia- 

betes: obesidade ou sobre- 

peso, pressão alta, coleste- 

rol alto ou triglicérides altos 
no sangue, histórico fami- 
liar de diabetes, histórico de 
diabetes gestacional e di- 
agnóstico de pré-diabetes. 
Pessoas com este perfil de- 
vem fazer exames que me- 

dem os níveis de glicemia 
no sangue anualmente a 
partir dos 35 anos. Quem 
não apresenta estes fato- 

res, devem fazer o rastrea- 
mento a partir dos 45 anos. 

O diabetes não costuma 
apresentar sintomas no co- 
meço. Por isso, é impor- 
tante fazer os exames de ro- 
tina. Fome frequente, sede 

constante, feridas que de- 
moram a cicatrizar, vontade 
de urinar várias vezes ao 
dia e formigamento nos pés 
e mãos são alguns dos si- 
nais da doença. 

A prevenção é feita com 
uma alimentação balance- 
ada, rica em verduras e le- 
gumes, a prática regular de 
atividade física e o controle 
de outras doenças crônicas 
pré-existentes, como hiper- 
tensão ou colesterol alto. 
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Depressão e ansiedade podem 
desencadear outras in pelo corpo. 

ão é nenhuma 

surpresa que 
quando uma pessoa 
recebe um diagnós- 
tico de uma doença 
no coração, um cân- 
cer, ou alguma outra 
condição médica limi- 
tadora ou potencial- 
mente fatal, ela fique 
ansiosa ou deprimida. 
Mas o contrário tam- 
bém pode aconte- 
cer: ansiedade ou 
depressão excessivas 
podem desencadear 

o desenvolvimento 
de uma doença física 
séria, e até mesmo 
impedir a capacidade 
de resistir ou se recu- 
perar de um problema 
de saúde. As po- 
tenciais consequên- 
cias são  particular- 
mente oportunas no 
momento, já que o 
estresse contínuo e as 
interrupções da pan- 
demia continuam a 
afetar a saúde mental. 

O organismo hu- 
mano não reconhece 
a separação artificial 
da prática médica en- 
tre doenças mentais e 
físicas. Na verdade, 
mente e corpo for- 
mam uma via de mão 
dupla. O que acon- 
tece dentro da cabeça 
de uma pessoa pode 
ter efeitos prejudiciais 
por todo o corpo, as- 
sim como O inverso. 
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“Y. 

A saúde mental e física andam juntas. 

Uma doença men- 
tal não tratada pode 
aumentar significati- 
vamente o risco de 
adoecimento físico, 
e distúrbios físicos 
podem resultar em 
comportamentos que 
deixam as condições 
mentais piores. 

Em estudos que 
acompanharam a 
evolução de pacien- 
tes com câncer de 
mama, por exemplo, 
o médico David Spie- 
gel e seus colegas da 
Escola de Medicina 
da Universidade de 
Stanford, nos Estados 
Unidos, mostraram há 
décadas que mulhe- 
res cuja depressão 
estava diminuindo vi- 

viam mais do que 
aquelas cuja depres- 
são estava piorando. 
A pesquisa e outros 
estudos mostraram 

s 

claramente que “o 

cérebro é ligado inti- 
mamente ao corpo e 
o corpo ao cérebro”, 
disse Spiegel em uma 
entrevista: “O corpo 
tende a reagir ao es- 
tresse mental como 

se fosse um estresse 
físico”. 

Apesar dessas evi- 
dências, afirmam ele 
e outros especialistas, 
O sofrimento emocio- 
nal crônico é muitas 
vezes esquecido pe- 
los médicos. Normal- 
mente, um médico 
prescreve um trata- 

mento para adoeci- 
mentos físicos, como 
doenças cardíacas 
ou diabetes, apenas 
para se perguntar por 

que alguns pacientes 
pioraram em vez de 
melhorarem. 

Muitas pessoas são 
relutantes a procu- 
rar tratamento para 

doenças emocionais. 
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Algumas com ansie- 
dade ou depressão 
podem sentir medo 
de serem estigmatiza- 
das, mesmo se elas 
reconhecerem | que 

têm problemas psico- 
lógicos sérios.  Mui- 
tas tentam tratar elas 
mesmas seus des- 
confortos emocionais 
adotando comporta- 
mentos como beber 

excessivamente ou 
abusar do uso de dro- 
gas, o que somente 
piora a doença pré- 
existente. 

E, às vezes, a fa- 
mília e os amigos 
reforçam sem querer 
a negação de uma 
pessoa a reconhe- 

cer o seu sofrimento 
mental dizendo que 
"é assim que ela é” 
e não fazendo nada 
para encorajá-los a 
procurar ajuda profis- 
sional. 
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ara aumentar nossas chan- 
P ces de uma vida longa, pro- 
vavelmente devemos dar no mí- 
nimo 7.000 passos por dia ou 
praticar esportes como tênis, ci- 
clismo, natação, corrida ou bad- 
minton por mais de 2 horas e 
meia por semana, de acordo 
com dois novos estudos em 
grande escala sobre a relação 
entre atividade física e longevi- 
dade. Os dois estudos, que 
juntos acompanharam mais de 
10.000 homens e mulheres por 

décadas, mostram que os tipos 
e quantidades certas de ativi- 
dade física reduzem o risco de 
morte prematura em até 70%. 

Mas eles também sugerem 
que pode haver um limite má- 
ximo para os benefícios à lon- 
gevidade sendo ativo, e ir além 
desse teto provavelmente não 
aumentará nossa expectativa de 
vida e, em casos extremos, 
pode ser prejudicial. 

Muitas pesquisas já suge- 
rem que as pessoas ativas 
sobrevivem áquelas que rara- 
mente se exercitam. Um estudo 
de 2018 dos Centers for Dise- 
ase Control and Prevention, por 
exemplo, concluiu que cerca de 
10% de todas as mortes entre 

americanos de 40 a 70 anos são 
resultado de uma quantidade 
muito baixa de exercícios. Um 
estudo europeu de 2019 desco- 
briu que duas décadas de ina- 
tividade dobraram o risco dos 
noruegueses morrerem jovens. 

Mas os cientistas ainda não 
definiram com precisão quanto 
— OU pouco - movimento pode 
estar mais fortemente associ- 
ado a uma maior longevidade. 
Também não está claro se po- 
demos exagerar nos exercícios, 
potencialmente contribuindo 
para uma vida mais curta. 

Essas questões estão no 
centro dos dois novos estu- 
dos, que analisam as ligações 
entre atividade e longevidade 
de ângulos distintos, mas cru- 
zados. O primeiro dos estu- 
dos, publicado em setembro no 
JAMA Network Open, centrou- 
se nos passos. A maioria de nós 
está familiarizada com as con- 
tagens diárias de passos como 
um objetivo de atividade, uma 
vez que nossos telefones, smart 
watches e outros rastreadores 
de atividade normalmente nos 

incitam a dar um certo número 
de passos todos os dias, ge- 
raimente 10.000. Mas, como 

escrevi anteriormente, a ciência 
atual não mostra que precisa- 
mos de 10.000 passos para a 
saúde ou longevidade. 

Pesquisadores da Univer- 
sidade de Massachusetts em 
Amherst, o C.D.C. e outras ins- 
tituições se perguntaram se, em 
vez disso, totais de passos me- 
nores podem estar relacionados 
a vidas mais longas. Então, eles 
se voltaram para os dados cole- 
tados nos últimos anos por um 
grande estudo em andamento 
sobre saúde e doenças cardía- 
cas em homens e mulheres de 
meia-idade. A maioria dos par- 
ticipantes ingressou no estudo 
aproximadamente 10 anos an- 
tes, quando estavam na faixa 
dos 40 anos. Na época, eles 
fizeram exames médicos e usa- 
ram um rastreador de atividades 
para contar seus passos todos 
os dias durante uma semana. 

Agora, os pesquisadores 
pegaram registros de 2.110 
dos participantes e verificaram 
seus nomes nos registros de 
óbitos. Eles descobriram que 
72 participantes morreram na 
década seguinte, um número 
relativamente pequeno, mas 
não surpreendente, dada a 
relativa juventude das pessoas. 
Mas os cientistas também no- 
taram uma forte associação 
entre contagem de passos e 
mortalidade. Os homens e 
mulheres que acumulavam pelo 
menos 7.000 passos diários 
quando ingressaram no estudo 
tinham cerca de 50 por cento 
menos probabilidade de morrer 
desde então do que aqueles 
que deram menos de 7.000 pas- 
Sos, e os riscos de mortalidade 
continuaram a cair conforme o 
total de passos das pessoas 
subia, atingindo o nível mais 
alto de 70% menos chance de 
morte prematura entre aqueles 
que dão mais de 9.000 passos. 

Mas, com 10.000 passos, 
os benefícios se estabilizaram. 
“Houve um ponto de diminuição 
dos retornos”, disse Amanda 
Paluch, professora assistente 
de cinesiologia da Universidade 
de Massachusetts em Amherst, 
que liderou o novo estudo. Pes- 
soas que dão mais de 10.000 
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Saiba qual a quantidade de exercício 
que precisamos para viver mais. 
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O ponto ideal para a longevidade está em torno de 7.000 a 8.000 
passos diários ou cerca de 30 a 45 minutos de exercícios. 

passos por dia, até muito mais, 
raramente sobreviviam àqueles 
que dão pelo menos 7.000. 

Felizmente, o segundo es- 
tudo, que foi publicado em 

agosto na Mayo Clinic Procee- 
dings, fixou-se em níveis de ati- 
vidade amplamente semelhan- 
tes como as melhores apostas 

para uma vida longa. Este es- 
tudo envolveu dados de déca- 
das do Copenhagen City He- 
art Study, que recrutou deze- 
nas de milhares de adultos dina- 
marqueses desde os anos 1970 
e perguntou-lhes quantas horas 
por semana eles praticam es- 
portes ou exercícios, incluindo 
ciclismo (muito popular em Co- 
penhagen), tênis, corrida, nata- 
ção, handebol, levantamento de 
peso, badminton, futebol e ou- 
tros. 

Os pesquisadores se con- 
centraram em 8.697 dos dina- 
marqueses do estudo, que in- 
gressaram na década de 1990, 
observaram seus hábitos de ati- 
vidade na época e verificaram 
seus nomes nos registros de 
óbitos. No tempo de aproxi- 
madamente 25 anos desde que 
a maioria se juntou, cerca de 
metade morreu. Mas aqueles 
que relataram se exercitar, de 
alguma forma, entre 2,6 e 4,5 
horas por semana quando in- 
gressaram, tinham 40% ou me- 
nos de probabilidade de morrer 

nesse ínterim do que as pes- 
soas menos ativas. 

Traduzir essas horas de 
exercício em contagens de 
passos não é uma ciência 

exata, mas os pesquisadores 
estimam que as pessoas que 
se exercitam por 2,6 horas por 
semana, ou cerca de 30 minutos 
na maioria dos dias, provavel- 

mente acumulariam cerca de 
7.000 a 8.000 passos na maioria 
dos dias, entre seus exercícios 
e vida cotidiana, enquanto 
aqueles que se exercitam por 
4,5 horas por semana provavel- 
mente estariam se aproximando 
do limite de 10.000 passos na 
maioria dos dias. 

E nesse ponto, como no pri- 
meiro estudo, os benefícios se 
estabilizaram. Mas neste es- 
tudo, eles diminuíram surpre- 
endentemente entre as poucas 
pessoas que se exercitavam por 
10 horas ou mais por semana, 
ou cerca de 90 minutos ou mais 
na maioria dos dias. 

“O grupo realmente ativo, 
pessoas fazendo mais de 10 ho- 
ras de atividade por semana, 
perdeu cerca de um terço dos 
benefícios em mortalidade”, em 
comparação com pessoas que 
se exercitam por 2,6 a 4,5 horas 
por semana, disse o Dr. James 
O'Keefe, professor de medicina 
da Universidade de Missouri- 
Kansas City e diretor de cardi- 
ologia preventiva do St. Luke's 
Mid America Heart Institute, que 
foi o autor do estudo. 

No entanto, ambos os estu- 
dos são associativos, O que sig- 
nifica que mostram que a ativi- 
dade física está ligada à expec- 
tativa de vida, mas não que ser 
mais ativo causa diretamente o 
aumento dessa expectativa. 
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Tinder terá que indenizar jovem que 
teve fotos divulgadas indevidamente. 
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Jovem descobriu um perfil falso no Tinder contendo duas fotos dela, além de seu número telefônico. 

Tribunal de Jus- 

tiça de SP (TJ- 
SP) manteve decisão 
obtida em primeira 
instância e determi- 
nou que o aplicativo 
de relacionamentos 
Tinder indenize em 
R$ 5 mil, por danos 
morais, uma mulher 

que teve suas fotos 
e número de telefone 
divulgados sem o seu 
conhecimento na pla- 
taforma. 

A divulgação do 
conteúdo ocorreu em 
abril de 2020, quando 
a vítima recebeu, pelo 
WhatsApp, uma men- 
sagem de um usuário 
do Tinder. Ela então 
tomou conhecimento 
de que havia um per- 
fil falso no aplicativo 
contendo duas fotos 
dela, além de seu nú- 
mero telefônico. Em 
seguida, ela tentou 
contato com a plata- 

forma para pedir a ex- 
clusão do perfil, mas 
não obteve sucesso, 
o que a levou a buscar 
ajuda da Defensoria 
Pública. 

Acionado, o órgão 
encaminhou ofício de 
forma extrajudicial ao 
escritório de advoca- 
cia representante do 
Tinder no Brasil, refor- 
çando o pedido de ex- 
clusão do perfil. Em 
resposta, a empresa 
informou que não ha- 
via conseguido locali- 
zar a conta por falta 
de informações. Tam- 
bém destacou a ne- 
cessidade de deter- 
minação judicial para 
que a exclusão fosse 
feita. 

Esgotada a nego- 
ciação, os defenso- 
res públicos solicita- 
ram que a Justiça de- 
terminasse a imedi- 

ata exclusão do con- 

teúdo. Em primeira 
instância, a Juíza Pa- 
tricia Persicano Pires, 
da 32 Vara Cível de 
São Miguel Paulista, 
determinou a identifi- 
cação e o bloqueio 
da conta em questão 
e estabeleceu indeni- 
zação de R$ 3 mil 
por danos moais — va- 
lor que a Defensoria 
tentou majorar em re- 
Curso. 

Na segunda instân- 
cia, os desembarga- 
dores da 9º Câmara 
de Direito Privado do 
TJ-SP observaram 
que, “caso seja no- 
tificada da existência 
de perfil criado por 
terceiros, contendo 
informações privadas 
do denunciante, é 
dever da plataforma 
proceder de modo a 
apurar a veracidade 
da denúncia e, caso 
confirmada, retirar 

o perfil independen- 
temente de ordem 
judicial, já que não 
relacionada à liber- 
dade de expressão 
de usuários, diante da 
própria dinâmica da 
plataforma, mas de 
utilização indevida de 
dados privados, cuja 
intimidade é consti- 
tucionalmente garan- 
tida pelo artigo 5º, in- 
ciso X da Constituição 
Federal”, concluíram. 

Por unanimidade, 
os desembargadores 
deram provimento ao 
recurso apresentado 
e ampliaram para R$ 
5 mil o valor da in- 
denização por danos 
morais. Ainda cabe 
recurso. Com infor- 
mações da assesso- 
ria de imprensa da 
Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo. 
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Cofundador da Apple revela que não 
consegue ver novidades no iPhone 13. 

Divulgação/Apple 

cofundador da Ap- 
ple Steve Wozniak 

parece não ter visto 
grandes mudanças no 

iPhone 13. Em entre- 

vista ao portal Yahoo 

Finance, o inventor 

conhecido como Woz 
declarou não ter per- 

cebido “uma diferença 
de verdade” em relação 
a safra de 2020, do 
iPhone 12. Woz apon- 

tou como positivo o fato 

de que “o software pre- 
sente no celular parece 

o mesmo utilizado em 

modelos mais antigos”. 

Apesar das declara- 

ções de Woz, a Apple 
destaca o processador 

A15 Bionic, presente 

na nova geração do 
iPhone, como o mais 

rápido “de todos os 
tempos”. Além disso, a 
empresa divulgou que 

o dispositivo possui 
maior capacidade de 

bateria e câmeras com 
recursos inovadores, 

como o modo cine- 

iPhone 13 foi lançado em setembro de 2021 com novo conjunto fotográfico e mais memória. 

matográfico e o novo 
arranjo das lentes. 

A mesma crítica 
quanto à falta de di- 
ferenciação entre os 
produtos vale para Oo 

Apple Watch. Woz 

disse que não sabe se 
tem o Apple Watch 7 ou 

6, mas destacou que 

“dá pra ver que todo 
mundo tem um relógio 
da Apple”, num tom 

positivo. 

Na entrevista, 

quando perguntado 

sobre os limites dos 

aparelhos atuais, Woz 

contou que adora Oo 

Apple Watch porque 
não precisa aprender 

uma nova estrutura de 

comandos e ações. 
Segundo ele, não é 
necessário “tocar nisto, 
depois naquilo”, em re- 
ferência aos menus de 
navegação muitas ve- 
zes longos demais para 

um usuário com pouco 
tempo ou paciência. 
“Eu gosto de usar a 

, 
o 
« 

voz, digo o que quero 

e o Apple Watch dá um 
jeito”, completou. 

Além da chegada do 
chip A15 Bionic no lugar 

do A14 Bionic e do novo 

arranjo fotográfico, ou- 
tra mudança significa- 
tiva no iPhone 13 foi 

a ampliação do espaço 
interno, que agora co- 

meça em 128 GB e vai 

até 512 GB, ante os 64 
GB a 256 GB oferecidos 
na versão anterior. 

Apesar das melho- 

rias do iPhone 13, ele 

não parece ter tra- 

zido tantas inovações 

quanto o iPhone 12, 

que chamou a aten- 

ção em 2020 ao trazer 

o 5G para a linha de 
smartphones da Apple 

e por inaugurar a tela 

com tecnologia Super 
Retina XDR. 

O novo smartphone 
está disponível no site 
da Apple por valores 

a partir de R$ 7.599 
com tela de 6,1 pole- 

Há também a gadas. 

versão Mini, opção com 

display menor, de 5,4 
polegadas, que é ofer- 
tada por R$ 6.599. O 
iPhone 13 conta tam- 

bém as variantes Pro, 
que disponibilizam re- 
cursos mais avançados 
como câmera tripla e 
memória de até 1 TB. 

Steve Wozniak fun- 

dou a Apple na dé- 
cada de 1970 junto 

com Steve Jobs e se 
manteve como principal 

engenheiro da empresa 

até 1985. Um dos seus 
maiores lançamentos 

foi o Apple Il, com- 
putador pessoal que 

lançou tendência em 
seu lançamento em 

1977 e virou referência 
no mundo da informá- 
tica. Woz ainda recebe 

salário da empresa, 
ocupando o cargo de 
“funcionário honorário”. 
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m menos de um ano, 
E uma nave espacial 

da Nasa vai colidir com 

um asteroide para desviar 

sua trajetória. Descrita 
como uma “defesa pla- 

netária”, a missão deve 
preparar a humanidade 

em caso de ameaça de 
impacto. 

O cenário lembra o 
fime Armageddom, no 
qual Bruce Willis e Ben Af- 

fleck salvam o planeta de 

um grande asteroide que 
se projeta em direção à 
Terra. 

No entanto, a agência 
espacial norte-americana 
está desenvolvendo um 
experimento nada ficcio- 
nal. Mesmo que por en- 

quanto não se conheça 
nenhum grande asteroide 
que esteja em rota de co- 
lisão com a Terra, a ideia 
é se preparar para essa 
possibilidade. 

"Não queremos estar 
em uma posição na qual 

um asteroide se dirige 

para a Terra; devemos 

testar essa técnica”, disse 
Lindley Johnson, do De- 
partamento de Defesa 
Planetária da Nasa. 

A missão, nomeada 

como Dart (Double As- 

teroid Redirection Test), 
vai decolar da Califórnia 
a bordo de um foguete 
SpaceX Falcon 9 em 23 

de novembro às 22h20 no 
horário local. 

Dez meses depois, a 

nave alcançará seu alvo, 
que estará a 11 milhões 
de quilômetros da Terra. 
E o mais perto que che- 
gará do planeta azul. 

Objetivo duplo 

Na verdade, é um ob- 
jetivo duplo. O principal é 
atingir o grande asteroide 
Didymos, de 780 metros 
de diâmetro, duas vezes 
a altura da torre Eiffel. Em 

sua órbita há uma lua, Di- 
morphos, de 160 metros 

de diâmetro e mais alta 
que a Estátua da Liber- 
dade. 

E nessa lua onde a 
nave vai pousar, cerca 

de cem vezes menor que 

ela, projetada a uma ve- 
locidade de 24.000 km/h. 

O impacto lançará tonela- 
das e toneladas de mate- 

rial. 

"Mas não vai destruir 

o asteroide, só lhe dará 
uma pequena sacudida”, 
disse Nancy Chabot, do 
Laboratório de Física 
Aplicada da Universidade 

Johns Hopkins, que li- 
dera a missão em cola- 
boração com a Nasa. 

Como resultado, “a ór- 
bita do asteroide menor 
ao redor do maior se re- 

duzirá somente por volta 
de 1%”, explicou. 

A partir das obser- 

vações realizadas por 
telescópios na Terra há 
décadas, sabe-se que 
Dimorphos orbita atual- 
mente ao redor de Didy- 
mos em exatamente 11 

horas e 55 minutos. 

Usando os mesmos te- 
lescópios, esse período 
será medido novamente 
depois da colisão. Nesse 
caso, talvez sejam "11 
horas e 45 minutos, ou 

algo assim”, disse a pes- 

quisadora. Mas quanto 
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binário Didymos. 

exatamente? Os cientis- 
tas não sabem e é jus- 
tamente isso que querem 

investigar. 
Há muitos fatores que 

entram em jogo, como o 

ângulo do impacto, o as- 
pecto da superfície do as- 
teroide, sua composição 
e sua massa exata, todos 
eles desconhecidos até o 
momento. 

Desse modo, “se um 

dia descobrirmos um as- 
teroide em rota de coli- 
são com a Terra (...), te- 

remos uma ideia da força 

que precisaremos para 

que esse asteroide não 
toque a Terra”, explicou 
Andy Cheng, da Universi- 
dade Johns Hopkins. 

A órbita ao redor do sol 
de Didymos, o grande as- 
teroide, também mudará 
levemente, devido à re- 
lação gravitacional com 
sua lua, disse Cheng. 
Mas essa mudança será 

“pequena demais para 
ser medida”. 

Caixa de 

ferramentas 

Ilustração mostra a espaçonave DART antes do impacto no sistema 

Nasa desviará asteroide em 
missão de "defesa planetária”. 

Nasa 
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Um pequeno satélite 
também estará na via- 
gem. Ele se desacoplará 
da nave principal dez dias 
antes do impacto e usará 
seu sistema de propulsão 

para desviar levemente a 
própria trajetória. 

Três minutos depois 
da colisão, sobrevoará 
Dimorphos, para obser- 

var o efeito do impacto 

e possivelmente a cratera 

na superfície. 
O custo total da mis- 

são é de 330 milhões 
de dólares. Se o experi- 
mento for bem-sucedido, 
“acreditamos que essa 
técnica poderia fazer 
parte de uma caixa de fer- 
ramentas, que estamos 
começando a criar, para 

desviar um asteroide”, ex- 
plicou Lindley Johnson. 

"A estratégia é encon- 
trar esses objetos não só 
anos antes, mas décadas 

antes de qualquer risco 

de colisão com a Terra”, 
disse. Atualmente são 
conhecidos 27 mil aste- 
roides próximos ao pla- 
neta azul. 
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écadas atrás, O 
ator e filantropo 

Paul Newman, abor- 
recido com todas as 
reportagens e biogra- 
fias não autorizadas 
de sua vida, registrou 
sua própria história 
oral, deixando trans- 
crições que durante 
anos ficaram esque- 
cidas no porão de sua 
casa em Connecticut. 
Agora sua família deci- 
diu transformar essas 
transcrições em um 
livro de memórias, que 
será publicado pela 
Knopf no outono. 

“O que ele gravou 
e, em essência, O 
que escreveu, é muito 
honesto e revelador”, 
disse Peter Gethers, 
editor-geral da Knopf 
que vai editar o livro, 
que ainda não tem 
título. “Mostra um 
ator extraordinário, um 
cara que era cheio 
de falhas no início da 
vida e quando jovem, 
mas que aos poucos 
foi envelhecendo e se 
transformando no Paul 
Newman que quere- 
mos que ele seja.” 

Conhecido por seus 
olhos azuis e por seus 
50 anos de carreira de 
ator em filmes como 
Butch Cassidy, O In- 
domado, Rebeldia In- 
domável e Gata em 
Teto de Zinco Quente, 
Newman morreu ví- 
tima de câncer de pul- 
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Reprodução 

Rad as 40 ai a a 

Gravações deixadas pelo ator e filantropo descrevem relacionamento difícil com os pais e seus problemas 
com a bebida. 

mão em 26 de setem- 
bro de 2008, aos 83 
anos. 

O livro começou há 
mais de 30 anos como 
um projeto de histó- 
ria oral elaborado por 
um dos amigos mais 
próximos de Newman, 
o roteirista Stewart 
Stern. Stern, cujo 
fime de 1968 Rachel, 
Rachel foi dirigido por 
Newman e estrelado 
por sua mulher, Jo- 
anne Woodward, pas- 
sou vários anos en- 
trevistando ' pessoas 
de todos os cantos 
da vida de Newman, 
até mesmo seus fi- 
lhos, sua ex-esposa 
Jacqueline Witte, ami- 
gos íntimos e atores e 
diretores que tinham 
trabalhado com ele. 

Essa iniciativa pro- 
duziu milhares de pá- 
ginas de transcrições 
e convenceu Newman 
de que ele deveria fa- 
zer sua própria versão. 
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Ator Paul Newman vai contar sua história 

Stern o encheu de per- 
guntas, disse Gethers, 
e eles criaram gra- 
vações que são uma 
mistura de entrevista e 
Newman falando livre- 
mente. 

Insegurança 

As gravações, con- 
cluídas cerca de dez 
anos antes de sua 

morte, descrevem Oo 

início da vida de New- 
man, até mesmo seu 
relacionamento difícil 

com os pais, seus pro- 
blemas com a bebida, 

seus defeitos como 

marido no primeiro 
casamento e suas fa- 

lhas como pai. Há um 
relato sincero sobre 

sua tristeza quando 
o filho, Scott, morreu 

de uma overdose de 

drogas e álcool, aos 
28 anos, em 1978. 

O livro também 
investiga a insegu- 
rança de Newman 
na juventude, explo- 
rando sua inveja de 

em livro, 14 anos Dt sua morte. 

colegas como James 
Dean e Marlon Brando 
quando todos traba- 
lhavam em Hollywood. 

“Ele disse que sua 
mãe não o via como 
alguém de carne e 
osso, mas sim como 
uma peça decorativa”, 
afirmou Gethers. “Ele 
disse que, se não 
fosse uma criança 
bonita, ela nunca te- 

ria prestado atenção 

nele. É uma coisa 
devastadora de se ler 

e claramente define 

muito de sua vida e de 

sua insegurança como 
ator.” 

O livro de memórias 
também cobrirá seu 
casamento com Wo- 

odward, que Gethers 
caracterizou como 

“notavelmente amo- 

roso, afetuoso e sexy”, 
além de sua carreira 
de ator e piloto de 
carros de corrida. 
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atual Miss Brasil, a 
A gaúcha Julia Gama, 
usou suas redes sociais 
para informar que não 
estará presente na final 
do Miss Universo Brasil 
2021. No início do texto 
onde fala sobre essa de- 
cisão, ela avaliou como 
"uma tristeza” o anúncio 
a ser feito. Julia expli- 
cou que, no entanto, esta 
não foi uma escolha dela 
e sim da organização do 
evento. 

"Esta foi a decisão da 
Organização do Miss Uni- 
verso Brasil, que após ha- 
ver formalmente me con- 

vidado para participar do 
evento, há poucos dias 
atrás me enviou um novo 
e-mail dispensando mi- 
nha presença. Como 
eles não deram explica- 
ções do porquê de tal de- 
cisão me resta respeitar 
a decisão deles mesmo 
sem entendê-la”, come- 
çou a Miss na postagem. 

Apesar da notícia ter 
começado de forma obje- 
tiva, a vice Miss Universo 
2020 deixou clara sua in- 
dignação com o descon- 
vite. Ela também lembrou 
que não será feita uma 
das tradições do universo 
Miss: a coroação da 
nova representante bra- 

sileira pela sua anteces- 
sora. 

"Não posso dizer que 
sou indiferente a esta 
situação porque não sou. 
Eu dediquei tudo de mim 
ao título de Miss Universo 
Brasil para representar 
para o mundo a Organi- 
zação Miss Universo Bra- 
sil, a cada um de vocês e 

o Brasil da melhor forma 

que eu poderia fazer. E 
mesmo que comparti- 
lhássemos de opiniões 
distintas e, até mesmo, 
valores conflitantes, eu 
acredito que juntos, eu e 
a Organização do Miss 
Universo Brasil realiza- 
mos um trabalho incrível 
juntos, que nos rendeu 
inclusive o título de Vice 
Miss Universo. E é olhar 
para tudo vivido até aqui, 
que me deixa triste não 
poder encerrar este ciclo 

como manda o protocolo 
e a tradição do Miss 
Brasil: com um desfile 
digno, um discurso de 
despedida e coroando 
minha sucessora”, con- 

tinuou Julia. 

"Preciso dizer que 
sinto muito pelo público 
principalmente. O mundo 
Miss só existe porque vo- 
cês mantém essa chama 
acesa com o carinho e 
dedicação que vocês tem 
com nós misses. Eu não 
tenho como agradecer 
todo tempo que vocês 
dedicaram a mim em 
seus perfis até aqui, com- 
partilhando este sonho 
junto comigo, levantando 
o nome do Brasil junto 
comigo. Como eu sem- 
pre disse, esse título não 
é meu, ele é NOSSO e 
para sempre será. Neste 
momento estou aqui 

chorando e escrevendo 
para vocês, porque na 
verdade queria dar um 

abraço em cada um para 
agradecer todo carinho 
e apoio que vocês me 
deram”. 

A edição deste ano do 
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Miss Brasil 2020, a gaúcha Julia 
Gama é cortada da edição de 2021 e 
lamenta não coroar sua sucessora. 

Reprodução/Instagram 

concurso acontece neste 

sábado (6). Serão 27 
candidatas concorrendo 

à coroa. 

"Com minha consciên- 
cia tranquila, de ter feito 
o meu melhor, de ter sido 
fiel aos meus valores e 
de sim, ter por vezes er- 
rado mas aprendido com 
meus erros, eu abro mão 
do meu ego (que gos- 
taria de viver este mo- 
mento especial de des- 
pedida) e digo que de- 
sejo o melhor ao evento 
e o sucesso da nossa 
nova Miss Universo Bra- 
sil. Porque antes de que- 
rer brilhar como pessoa, 

eu quero que o Brasil bri- 
lhe: então convido to- 
dos vocês a torcerem por 
ela como torceram por 
mim.”, finalizou. 

Justificativa da 
organização 

A organização do Miss 
Universo Brasil justificou, 
em nota, que a deci- 
são teria embasamento 
em uma quebra de con- 
trato por parte de Julia. 

- 

Julia Gama fez post para revelar dispensa em edição de 2021. 

"Ao contrato realizado 
com a empresa, a can- 
didata compromete-se a 
zelar pela imagem do 
concurso nacional e inter- 
nacional (Miss Universe) 
e pelo título — cláusula 
esta prevista e mandató- 
ria em todos os contra- 
tos das candidatas que 
concorrem ao certame in- 
ternacional. Ao longo 
dos últimos meses, con- 
tudo, a Miss gerou po- 
lêmica ao questionar na 
mídia e para fornecedo- 
res as regras do con- 
curso, acusando a orga- 
nização de ser ultrapas- 
sada e machista ao se- 
guir as regras prevista 
ao contrato de franquia 
com o Miss Universe, afe- 
tando, assim, a imagem 
do maior concurso de be- 
leza do mundo. A or 

ganização declara que o 
Miss Universo Brasil é 
uma franquia e segue as 
normas internacionais do 
evento”, diz a declaração 
oficial. 
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A morte da cantora Marília 
Mendonça em queda de avião. 

cantora Marília Men- 
A donça, de 26 anos, 
e mais quatro pessoas 

morreram na tarde desta 

sexta-feira (5) após a 
queda de um avião de 

pequeno porte perto de 
uma cachoeira na serra 

de Caratinga, interior de 
Minas Gerais. Ainda 
não há informações so- 
bre o motivo da queda, 
mas sabe-se que o avião 

atingiu um cabo de torre 
de alta tensão antes de 
cair. A Aeronáutica vai 
apurar as causas do aci- 
dente. 

"Com imenso pesar, 
confirmamos a morte 

da cantora Marília Men- 
donça, seu produtor 
Henrique Ribeiro, seu 
tio e assessor Abicieli 

Silveira Dias Filho, do pi- 
loto e copiloto do avião, 
OS quais iremos preser- 
var OS nomes neste mo- 
mento. O avião decolou 
de Goiânia com destino 
a Caratinga (MG), onde 
Marília teria uma apre- 
sentação esta noite”, 
informou a assessoria 

da cantora. 
As músicas de Ma- 

rília Mendonça arreba- 
taram o Brasil com le- 

tras e melodias intensas 
e românticas.  Consi- 
derada uma das artistas 
mais populares do serta- 
nejo, ela liderou uma re- 
viravolta feminina no gê- 
nero, que impôs mulhe- 
res como protagonistas 

do estilo até então do- 
minado quase apenas 

Reprodução 

por homens, a partir de 
2016, no chamado “fe- 

minejo”. 
Marília Mendonça 

nasceu em  Cristianó- 
polis (GO) em 22 de 
julho de 1995. Entre os 
seus grandes sucessos, 
que a colocaram como 

uma das cantoras mais 
ouvidas do País, estão 
“Infiel”, "De quem é a 
culpa?” e "Eu sei de 
cor”. Ela deixa um filho, 
Léo, que completa dois 
anos em dezembro. 

Os bombeiros tam- 
bém confirmaram a 
morte através da se- 
guinte nota: "O Corpo 
de Bombeiros Militar de 

Minas Gerais informa 
que nesta sexta (5), 

ocorreu a queda de uma 
aeronave de pequeno 
porte, modelo Beech 
Aircraft, na zona rural de 
Piedade de Caratinga. 

O CBMMG confirma que 
a aeronave transportava 
a cantora Marília Men- 
donça e que ela está 
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As músicas de Marília Mendonça arrebataram o Brasil com letras e melodias intensas e românticas. 

entre as vítimas fatais.” 
Um representante da 

Polícia Militar no local 
informou: "Infelizmente, 

em que pesem todos os 
esforços no local, de di- 
fícil acesso, a informa- 
ção que se tem, repas- 

sada pelo médico, é que 
as cinco pessoas que 
estavam na aeronave vi- 
eram a óbito. Conti 
nuam os trabalhos.” 

A aeronave era um 

bimotor Beech Aircraft, 
da PEC Táxi Aéreo, de 
Goiás, prefixo PT-ONJ, 
com capacidade para 
seis passageiros. Se- 
gundo a Anac, o avião 
está em situação regular 
e tem autorização para 
fazer táxi aéreo. 

Ainda não há informa- 
ções sobre o motivo da 
queda. A Aeronáutica 
vai apurar as causas do 
acidente. | Investigado- 
res foram enviados para 
o local. 

A Polícia Civil de Mi- 
nas Gerais disse que en- 

viou equipes de perícia 
criminal, investigadores 
e delegados ao local. 

Informações da 
assessoria de 

imprensa 

Por volta das 16h30 
desta sexta, a assessora 
de imprensa de Marília 
Mendonça informou que 
a cantora e todos que 
estavam no avião já te- 
rram sido resgatados e 
estavam bem. A as- 
sessoria voltou a con- 

firmar a informação as 
16h50. Por volta das 
17h15, disse que havia 
perdido o contato com 
o empresário da cantora 
e que não podia mais 
confirmar a informação 
de que ela estava bem. 
As 17h45, informou em 

nota oficial que a can- 

tora havia morrido. 

Antes do voo, Marília 
Mendonça fez um vídeo 
com imagens do embar- 
que e de dentro do avião 
e publicou nas redes so- 
ciais. 
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Avião com Marília Mendonça atingiu cabo 
de torre de alta tensão antes de cair. 

A sea Ener- 
gética de Minas 

Gerais (Cemig) divul- 
gou nota nesta sexta- 
feira (5) dizendo que 
o avião bimotor que 
transportava a cantora 
Marília Mendonça e 
outras quatro pessoas 
atingiu um cabo de 
uma torre de distribui- 
ção da empresa, em 
Piedade de Caratinga, 
no Vale do Rio Doce. 

A Aeronáutica apura 
diversas hipóteses 
para o acidente aéreo 
que matou a cantora 
Marília Mendonça, de 
26 anos. 

O avião, um bimo- 
tor King Air da Beech 
Aircraft, fabricado em 
1984, decolou de Goi- 
ânia e caiu em uma 
cachoeira a 2 quilôme- 
tros da pista onde fa- 
ria O pouso, segundo 
informou a Polícia Mili- 
tar mineira. A aeronave 
tinha capacidade para 
4,7 mil quilos e podia 
levar até 6 passageiros. 

Informações prelimi- 
nares relatadas por pi- 
lotos que sobrevoaram 
a região próximo ao 
momento do acidente 
e também de testemu- 
nhas são de que Oo 
avião “rasgou” fios de 
alta tensão ligadas a 
uma torre próximo ao 
local. 

Os órgãos aéreos da 
região já haviam re- 
cebido relatos de ou- 
tros pilotos antes do 

Reprodução, fRedes sociais 
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Relatos de pilotos e moradores da região indicam rompimento de fios perto da pista de pouso de 
Caratinga; aeronave teria perdido motor. 

acidente, nos meses 
de setembro e agosto, 
de que os fios elé- 
tricos atrapalhariam o 
pouso no aeródromo 
de Caratinga. São re- 
latos denominados de 
Notam (Notificação Ae- 
ronáutica) e que indi- 
cam dados sobre ris- 
cos e alertam outros 
pilotos que se dirigem 
a região sobre perigos 
para operar no local. 

Uma testemunha 
relatou às autoridades 
que, após colidir contra 
os fios, o avião teria 
perdido um motor. A 
aeronave tinha dois 
motores mas, segundo 
essa testemunha, que 
também é piloto, a 
aeronave teria perdido 
sustentação com a co- 
lisão (estolado). 

Para confirmar essa 
ou outros fatores que 
podem ter contribuído 
para o acidente, a 
FAB irá fazer uma pe- 
rícia nos destroços 
do avião, ouvir tes- 

temunhas das pistas 
de pouso de onde o 
avião decolou e do 
destino, recuperar do- 
cumentos, dados de 
inspeções técnicas, de 
manutenção do avião, 
além de ver a quali- 
dade do combustível 
usado na operação. 

Em nota, a àAero- 
náutica informou que 
“investigadores do Ter- 
ceiro Serviço Regional 
de Investigação e Pre- 
venção de Acidentes 
Aeronáuticos (SERIPA 
3), localizado no Rio 
de Janeiro (RJ), órgão 
regional do Centro de 
Investigação e Preven- 
ção de Acidentes Aero- 
náuticos (CENIPA)” fo- 
ram deslocados para o 
local da tragédia para 
apurar o acidente. 

“Na ação inicial, os 
investigadores identifi- 
cam indícios, fotogra- 
fam cenas, retiram par- 
tes da aeronave para 
análise, ouvem relatos 
de testemunhas, reú- 
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nem documentos, etc. 
Não existe um tempo 
previsto para essa ati- 
vidade ocorrer, depen- 
dendo sempre da com- 
plexidade da ocorrên- 
cia”, afirmou a FAB. 

"O objetivo das in- 
vestigações realizadas 
pelo Cenipa é preve- 
nir que novos aciden- 
tes com características 
semelhantes ocorram. 
A conclusão das in- 
vestigações terá o me- 
nor prazo possível, de- 
pendendo sempre da 
complexidade de cada 
ocorrência e, ainda, da 
necessidade de desco- 
brir os fatores contri- 
buintes”, disse a Aero- 
náutica. 

Conforme a Agência 
Nacional de Aviação 
Civil (Anac), O avião de 
Marília Mendonça es- 
tava com a documen- 
tação em dia e tinha 
autorização para fazer 
táxi aéreo. 
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Famosos lamentam morte de Marília 
e cancelam shows; veja repercussão. 

dupla Maiara e Maraisa, o cantor 
Rodolffo e mais famosos cance- 

laram shows após a morte de Marí- 
lia Mendonça. O cantor Rodolffo, da 
dupla Israel e Rodolffo, cancelou qua- 
tro shows previstos para o fim de se- 
mana após a morte de Marília. "Não 
tem como nem trabalhar”, desabafou 
o sertanejo. 

O escritório da cantora informou 
que todos os shows dos artistas da 
produtora, nos dias 5, 6 e 7, foram 
cancelados. O escritório informou 
ainda que os eventos serão reagenda- 
dos. Entre os artistas que fazem parte 
do escritório estão a dupla Henrique 
e Juliano, Maiara e Maraisa, Jads e 
Jadson e outros. 

A informação de que a cantora de 
26 anos estava no avião foi do Corpo 
de Bombeiros. A Polícia Civil informou 
que os cinco ocupantes da aeronave 
morreram -além de Marília, o piloto, 
o copiloto, o seu produtor Henrique 
Ribeiro e o seu tio e assessor Abicieli 
Silveira Dias Filho. 

O avião havia decolado de Goiã- 
nia mais cedo. Marília faria um show 
em Caratinga. 

Antes de 

embarcar 
Cerca de duas horas antes da in- 

formação da queda do avião, a artista 
publicou um vídeo em suas redes so- 
ciais embarcando em um avião. 

No vídeo, Marília brincou mos- 
trando culinárias da região como a ca- 
chaça, queijo e pão de queijo. Além 
disso, ela publicou imagens almo- 
çando dentro da aeronave. A cantora 
escreveu na legenda: “Fim de semana 
de shows em Minas Gerais”. 

Veja o que famosos escreveram 
nas redes sociais: 

Juliette, cantora 
e ex-BBB' 

"Lamento profundamente a ines- 
timável perda de Marilia Mendonça. 
Mulher, artista, mãe e ícone brasileiro. 
Meu profundo sentimento às famílias 
de todas as vítimas. Que Deus acalme 
o coração de cada um deles.” 

Felipe Neto, 
influenciador 
"Lamento profundamente a ines- 

timável perda de Marilia Mendonça. 
Mulher, artista, mãe e ícone brasileiro. 
Meu profundo sentimento às famílias 
de todas as vítimas. Que Deus acalme 
o coração de cada um deles.” 

Alok, DJ 
"Estou completamente desolado. 

Não consigo acreditar. Não encon- 
tro respostas que me acalmem. Des- 

culpa aos meus fãs e aos produto- 
res, mas estou cancelando meu show 
esse fds. Não tenho condições de le- 
var alegria pra vocês. Muita tristeza... 
muita. Luto.” 

Mumuzinho, 
cantor e ator 

"Sem palavras! Não dá pra acre- 
ditar. Sua voz jamais será esquecida! 
A eterna Patroa! Descanse em paz 
Marília Mendonça ” 

Ana Carolina, 
cantora 

"Que tristeza! Marília brilhante, 
um talento que ressignificou a impor- 
tância da mulher na música brasileira. 

Que Deus conforte o coração dos fa- 
miliares de todas as vítimas envolvi- 
das. O Brasil te ama, Marília.” 

Rashid, cantor 
"Impossível ter um coração e não 

estar com ele em pedaços agora. 
Um país inteiro vai dormir triste hoje, 
prova da grandeza de Marília Men- 
donça. Que seus familiares e amigos 
fiquem firmes por aqui. Que os famili- 
ares e amigos de todos que estavam 
no avião consigam suportar tamanha 
dor.” 

MC Kevinho, 
cantor 

"Que tristeza meu Deus! 
canse em paz, RAINHA.” 

Zé Felipe, cantor 
"Descanse em paz, RAINHA.” 

Lucas Silveira, 
cantor 

“Não pode ser... Estou parali- 
sado. Marília Mendonça, que tragé- 
dia.” 

Des- 

Jão, cantor 
"Estou destruído. Vai em paz, Ma- 

rília.” 

Rubel, cantor 
"Inacreditável. Marília Mendonça. 

Uma das maiores vozes, maiores 

compositoras. Ainda sonhava em co- 
nhecer e cantar com ela um dia. Toda 
luz para a família.” 

Mc Hariel, cantor 
"Acabei de chegar de viagem de 

avião e mais uma hora e pouco de van. 
Essa notícia aí deixou a mente baque- 
ada de verdade... que Deus guarde a 
alma.” 

Gabily, cantora 
"O legado vai ser sempre seu! 

Descanse em paz Marília Mendonça! 
O Brasil te ama!” 

Orochi, cantor 
"Descanse em paz, Marília Men- 

donça. Meu Deus do céu não dá pra 
acreditar, que Deus conforte o cora- 
ção da família!” 

Paolla Oliveira, 
atriz 

"É inacreditável!!! Não tem muito 
o que falar, não consigo pensar em 

Reprodução/Instagram 

Cantora expôs comentários de ódio no Twitter após ser cobrada por 
posicionamento sobre as recentes polêmicas no reality. 

nada além de toda loucura disso. Per- 
demos Marília Mendonça, a artista, a 
cidadã, a mãe, a filha... Meu singelo 
abraço e força a toda sua família, ami- 
gos e fas. Meu coração também está 
com todos os familiares e amigos de 
todas as vítimas dessa tragédia. Sen- 
tirei muita saudade desses encontros 
cheios de risadas e abraços.” 

Tatá Werneck, apresentadora 
e humorista 

"Que tristeza, senhor Deus. Meu 

Deus. Que tristeza, senhor. Um filho 
pequeno. Uma carreira brilhante. Meu 
Deus. Que tristeza.” 

Marcelo Adnet, 

humorista 
"Parte Marília Mendonça, uma 

das maiores vozes desta geração. 
Que tristeza! Fica nosso apoio e ca- 
rinho à família dela e de toda a tripula- 
ção.” 

Heloisa Périssé, 
atriz 

"Que Jesus te receba! Esse ano 

só Deus e temos que continuar vi- 
vendo em fé!” 

Silvero Pereira, 
ator 

"Que triste dia. Marília Mendonça. 
Soube agora e estou arrasado.” 

Fabiula 
Nascimento, 

atriz 
"Que tragédia. Que injustiça, meu 

Deus. Marília Mendonça rainha abso- 
luta. Peço aos deuses que coloquem 
a família nos braços e de forças para 
passar por essa tristeza.” 

Kleber 
Mendonça Filho, 

diretor 

“Triste pela tragédia com Marília 
Mendonça e equipe.” 

João Luiz, apresentador e 
ex-BBB' 

"A gente perde Marília Mendonça 
no dia da cultura. E sem dúvidas o 
talento e a voz de Marília está num 
lugar especial no coração de todos os 
brasileiros. Descanse em paz Marília!” 

Jair Bolsonaro, presidente do 
Brasil 

"O país inteiro recebe em cho- 
que a notícia do passamento da jovem 
cantora sertaneja Marília Mendonça, 
uma das maiores artistas de sua ge- 
ração, que com sua voz única, seu 
carisma e sua música conquistou o 
carinho e a admiração de todos nós. 
O sentimento é de que perdemos al- 
guém muito próximo, já que Marília 
sempre esteve presente em nossas vi- 
das através de suas canções. Neste 
momento de profunda dor e tristeza 
peço a Deus que console o coração 
de seus fãs e, em especial, de seus 
amigos e familiares, bem como das 
demais vítimas do acidente. Que a 
dor da saudade dê lugar à certeza de 
que a morte não é o fim. E que Deus 
conforte a todos.” 

Mário Frias, secretário de 
Cultura do governo federal 

"Para te homenagear Marília, 
nada melhor do que uma imagem 
sua captada em um de seus últimos 
shows acenando como se estivesse 
se despedindo. Como você cantou 
em sua canção "Quando bater a sau- 
dade olhe aqui pra cima. Sabe lá no 
céu aquela estrelinha que eu muitas 
vezes mostrei pra você? Hoje é minha 
morada a minha casinha Mesmo que 
de longe tão pequenininha ela brilha 
mais toda vez que te vê”. 
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Outros famosos que se envolveram 
em acidentes de avião. 

ssim como Marília Men- 
A donça, outros famosos se 

envolveram em acidentes a 

bordo de uma aeronave. Veja 

abaixo os famosos que já fo- 
ram vítimas de acidentes com 

avião: 

Luciano Huck 
A aeronave em que o apre- 

sentador do “Domingão” es- 
tava com a mulher Angélica, os 
filhos e outras pessoas fez um 

pouso de emergência em Ro- 
chedo, em Mato Grosso do Sul. 

Gabriel Diniz 
O cantor que popularizou 

o aplicativo de relacionamento 
Tinder em todo o Brasil com 
seu hit Jenifer” era facilmente 
visto e ouvido em todos os lu- 
gares e vivia o auge do su- 
cesso. Com apenas 28 anos, O 

artista morreu na queda de um 
monomotor no povoado Porto 
do Mato, em Estância, na re- 
gião Sul de Sergipe. Na ae- 
ronave, estavam ainda o pi- 

Reprodução 

motor no povoado Porto do Mato. 

loto Linaldo Xavier e o copi- 
loto Abrãao Farias, que tam- 

bém não resistiram. 

Assassinas 
No dia 2 de março de 1996, 

uma tragédia encerrou a car- 
reira de um dos maiores fenô- 
menos vistos na música pop 
nacional. Os cinco integran- 

" MN í 

Com apenas 28 anos, Gabriel Diniz morreu na queda de um mono- 
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tes do grupo Mamonas Assas- 

sinas, que conseguiu a façanha 

de chegar a mais de 1,8 milhão 

de discos vendidos em seis 

meses, morreram quando o 

avião em que estavam chocou- 

se contra as encostas da Serra 

da Cantareira, no Norte da ca- 

pital paulista. O vocalista Alec- 

sander Alves, o Dinho, o bai- 

xista Samuel Reis de Oliveira e 

seu irmão, o baterista Sérgio, 
o guitarrista Bento Hinoto e o 
tecladista Júlio Rasec haviam 
encerrado sua primeira turnê 
nacional e embarcariam para 

Portugal, onde a banda seria 

lançada. O acidente matou 

ainda o piloto Jorge Luiz Ger- 
mano Martins, o co-piloto, Al- 

berto Yoshihumi Takéda, o aju- 
dante de palco Isaac Souto e 

o segurança Sérgio Saturnino 
Porto. 

Leila Diniz 
A atriz brasileira Leila Diniz 

figurou entre os 85 mortos no 

desastre do jato DC-8 da Ja- 
pan Airlines que caiu em 1972 

a 30 quilômetros de Nova Deli, 

quando se preparava para pou- 

sar. Leila viajava de Sydney, na 
Austrália, onde participou de 
um festival de cinema, repre- 

sentando o Brasil com o filme 

"Mãos Vazias”. 

À incompreensível e injusta 
morte no auge do sucesso. 

arília Mendonça aos 26 
anos. Cristiano Araújo 

com 29 anos. Gabriel Diniz aos 
28 anos. E a lista, infelizmente 

extensa, tem ainda os Mamo- 
nas Assassinas e tantos outros. 

Todos mortos no auge da ju- 
ventude, da fama, do reconhe- 
cimento do talento. 

Eram mais do que artistas 

bem-sucedidos. Davam voz às 
gerações de seu tempo. Can- 
taram as dores e delícias da 
vida. Despertavam risos e lágyri- 
mas, paixões e reflexões. Eram 
ícones. 

A interrupção abrupta da 
existência provoca negação, 
indignação e tristeza. Por quê? 
Como entender e aceita? A 
morte de um ídolo suscita um 
mergulho em nós mesmos, se- 
jamos fãs ou não. Instintiva- 
mente, pensamos a respeito de 
nossa própria vida e da inevi- 
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Na pandemia, Marília Mendonça fez lives que confortaram o coração de milhões de pessoas. 

tável morte que nos espera al- 

gum dia, em algum lugar. 

Marília Mendonça teve uma 

trajetória intensa e gloriosa. Vi- 

veu em seus 9.603 dias na Terra 

o que a maioria das pessoas 

jamais terá. Realizou sonhos, 

amou e foi amada, atingiu o 

ápice na carreira, experimen- 

tou a dádiva da maternidade, 

sentiu o afeto de amigos e ad- 

miradores. 

Resta-nos homenageá-la. 

A rainha da sofrência vocalizou 

os sentimentos e desejos de 
milhões de brasileiros. Fez 

companhia em dias de solidão 
e noites de amor. Ela deixa 
valioso legado na música e sua 
mais importante obra, um filho. 
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Marília Mendonça se vacinou contra 
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covid horas antes do acidente: "Meu 

A cantora Marília Men- 
donça disse ao receber 

a segunda dose da vacina 
contra a Covid-19, nesta 

sexta-feira (5), que os pro- 

fissionais de saúde estão 
fazendo história. A cantora 
recebeu o imunizante, em 

Aparecida de Goiânia, ho- 
ras antes de embarcar e 

morrer em queda de avião, 

em Minas Gerais. 

“Ela parabenizou a 

equipe pelo trabalho. Falou 

que estava muito feliz em 

vacinar com a gente. Que 
nós estávamos fazendo 
história. E que o filho 
dela um dia ia relatar esse 

momento que nós estamos 

Reprodução/Instagram 

É 

Marília se vacinou horas antes do acidente. 

vivendo hoje”, disse a coor- 
denadora de imunização da 
cidade, Renata Cordeiro. 

A cantora e mais qua- 
tro pessoas morreram na 

queda de um avião de pe- 
queno porte caiu em uma 
área perto de uma cacho- 
eira na serra da cidade de 
Piedade de Caratinga, no 

filho um dia vai relatar”. 
interior de Minas Gerais, na 

tarde desta sexta-feira. 

Marília estava vestida 

com a mesma roupa que 

embarcou, durante a imu- 

nização. A profissional 

que aplicou a vacina na 

cantora disse ainda que ela 

estava muito animada com 

a retomada dos shows. 

"Ela parecia super ani- 
mada com a retomada dos 

shows. Perguntou a res- 
peito da reação da vacina. 

Super simpática. Conver- 

sou com toda a equipe. É 
muito triste falar sobre tudo 

isso”, disse Renata Cor- 

deiro. 

Marilia Mendonça falou sobre deixar 
legado uma semana antes da morte. 

arilia Mendonça, que 
M morreu aos 26 anos 

nesta sexta (5), vítima de 
acidente de avião, fez uma 
reflexão em seu Instagram 
há uma semana sobre le- 
gado. Ao comemorar a 
divulgação do projeto Pa- 
troas — que dividia com Mai- 

ara & Maraisa — num telão 
da Times Square, a can- 

tora relembrou o começo 

da carreira com as amigas 

e falou sobre dedicação. 
"Queremos que você se 

lembre de nós, que use 
nosso exemplo para se en- 

corajar e encorajar outras 

pessoas. Se pudermos dei- 

xar um legado é o da li- 
ção de que a fé, o traba- 
lho e a determinação não 

movem apenas montanhas, 

movem o mundo. Nós che- 
gamos lá sem nunca es- 
Quecer o que nos trouxe 

até aqui. Patroas”, publicou 
ela. 

Marilia deixa Léo, de 1 
ano e 9 meses, do re- 
lacionamento com o ex- 
namorado Murilo Huff. A in- 
formação da morte foi con- 
firmada pela Assessoria de 
Comunicação do CBMMG. 

"O Corpo de Bombei- 
ros Militar de Minas Ge- 
rais informa que nesta sexta 
(5), ocorreu a queda de 
uma aeronave de pequeno 
porte, modelo Beech Air- 
craft, na zona rural de Pi- 
edade de Caratinga. O 
CBMMG confirma que a ae- 
ronave transportava a can- 

tora Marília Mendonça e 
que ela está entre as vítimas 
fatais”, diz a nota. 

Antes da confirmação 
dos óbitos pelo Corpo de 
Bombeiros, a assessoria da 
artista havia informado a im- 
prensa que “todos haviam 
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a cantora. 

sido resgatados e estavam 
bem”. 

Marília nasceu em Cris- 
tianópolis, em 22 de julho 
de 1995. Ela ganhou des- 
taque nacional após lançar 
seu primeiro DVD, em 2016, 
e virou um dos maiores no- 
mes do sertanejo com Infiel. 

Em 2017, Marília foi in- 
dicada ao Grammy Latino 

"Lição de que a fé, trabalho e determinação movem o mundo”, disse 

a 

com o álbum Realidade e 
dois anos depois com o 

projeto Todos Os Cantos. 
Entre outros hits de Marí- 

lia também estão Supera, 
Ausência, De Quem É A 
Culpa?, Graveto, Apaixona- 

dinha, Todo Mundo Vai So- 

frer. 
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Rainha da Sofrência, Marília Mendonça 
se destacou como compositora aos 12 

anos e explodiu aos 20. 
onhecida como Rai- 

C nha da Sofrência, 
Marilia Mendonça, que 
morreu aos 26 anos num 

desastre aéreo nesta 

sexta-feira (5) à tarde, 
em Minas Gerais, se 
destacava como compo- 

sitora desde os 12 anos 
de idade. “É com ela 
que eu estou”, de sua 
autoria, fez sucesso na 

voz de Cristiano Araújo, 
que também teve morte 
trágica em 2015, num 
acidente de carro. “Até 
você voltar” e “Cuida 
bem dela”, outras com- 

posições da goiana, es- 
touraram na voz da dupla 
Henrique & Juliano. 

Mas foi aos 20 anos, 

quando se lançou como 
cantora com seu Ppri- 

meiro DVD, homônimo, 
que Marília Mendonça 
ganhou fama pelo Bra- 
sil inteiro. Do trabalho 

saíram músicas que vi- 
raram grandes hits e a 
projetaram: “Sentimento 
louco” e “Infiel”. Esta, se 
tornou uma das músicas 
mais cantadas e tocadas 

do ano de 2016 no país 
e recebeu certificado de 
disco de diamante triplo. 

Numa participação no 

programa “Lady night”, 
de Tata Werneck, no Mul- 

tishow, a loura explicou 

a inspiração para a letra 
de “Infiel”. 

“Minha tia foi casada 

por muitos anos e, de 
repente, descobriu que 
o marido estava traindo 

Reprodução/Instagram 

Brasil inteiro. 

ela. Só que, além de es- 
tar traindo ela, ele arru- 

mou um filho fora do ca- 
samento. E aí, eu fiquei 
com muita raiva, fiz a mú- 
sica e fui mostrar para 
ela. Mas não adiantou 
nada, ela está com ele 
até hoje”, detalhou Mari- 
lia, no programa que foi 

ao ar em 2017. 

Marília contava ter 
mais de 300 composi- 
ções baseadas na so- 
frência, e disse que tudo 
começou com experiên- 
cias próprias. “Tudo na 
minha vida foi precoce, 

meu primeiro chifre foi 
aos 12 anos de idade. 

Eu namorava de pegar 
na mão, só que eu namo- 
rava um menino mais ve- 

lho, e como eu gostava 

dele, minha mãe falava, 

pode namorar”, relatou 
no mesmo programa. 

“Supera”, “Todo 
mundo vai sofrer”, "De 

quem é a culpa?”, 
"Amante não tem lar”, 

Quando se lançou como cantora com seu 
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"Como faz com ela”, 
“Troca de calçada”, 

"Quero você do jeito que 
quiser” e "Graveto” são 
outros grandes hits da 
cantora, que também 
foi uma das represen- 
tantes do Feminejo. O 
movimento empoderou 
mulheres da música ser- 
taneja, um segmento 
até então predominan- 
temente masculino. Ao 

lado dela, nomes como 
Maiara & Maraísa, Nai- 
ara Azevedo, Simone & 
Simaria e Paula Mattos 
ganharam força no cená- 
rio musical nacional, no 
rastro de Paula Fernan- 

des, Roberta Miranda e 
Inezita Barroso. 

Em entrevista a um 

Especial Sertanejo publi- 
cado em 2017, Marília 
destacou a importância 
de ter sido gravada por 
cantores e duplas de ho- 
mens: 

"O Feminejo eu vejo 
como um espaço que 

É | te 

primeiro DVD, homônimo, Marília Mendonça ganhou fama pelo 

conquistamos, um lugar 
nosso, e demorou muito 

para a mulher chegar e 
ter este espaço como 
os homens têm nos pal- 
cos do Brasil. Mas 
eles, os cantores, as 
duplas de homens, es- 

tes artistas ajudaram de- 
mais a gente, afinal, fo- 
ram eles que gravavam 

nossas composições, e 

assim tudo foi aconte- 
cendo, as pessoas co- 
meçaram a saber quem 
era a gente.” 

Marília ensaiava uma 
turnê na companhia das 
irmãs e amigas Maiara 
e Maraísa para O início 
de 2022. O espetáculo 
“Festival das Patroas” se- 
ria apresentado em Belo 

Horizonte, no dia 19 de 
março; no Rio de Ja- 
neiro, em 2 de abril; em 
São Paulo, no dia 9 de 
abril; e em Brasília, no 
dia 28 de maio de 2022. 
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Marília Mendonça faria superturnê 

. T6 CADERNGNREPORTAGEM - O Sul 

com Maiara e Maraisa em 2022. 
arília Mendonça 
começaria uma 

turnê ao lado de Mai- 
ara e Maraisa em 
2022. As três anun- 
ciaram o "Festival das 
Patroas” em outubro 
deste ano. Estavam 
prometidos os Pprin- 
cipais sucessos das 
cantoras, além dos 
hits que foram lan- 
çados por elas nas 
lives que acontece- 
ram durante a pan- 
demia. Marília Men- 
donça morreu hoje, 
aos 26 anos, em um 
acidente de avião na 
zona rural de Piedade 
de Caratinga, em Mi- 
nas Gerais. 

O primeiro show 
estava marcado para 
acontecer em 19 de 
março, na Espla- 
nada do Mineirão, em 

Belo Horizonte. Na 
sequência, as serta- 
nejas se apresenta- 

riam na Área Externa 
da Jeunesse Arena, 
no Rio, em 2 de abril 

de 2022. Em 9 de 
abril, elas estariam em 
São Paulo, no Allianz 
Parque. 

A turnê estava pre- 
vista para terminar em 
28 de maio, com uma 
apresentação na Es- 
planada do Mané Gar- 
rincha, em Brasília. 
Os ingressos já esta- 
vam à venda. 

Divulgação 

* 
E 

, 

Maiara, Marília Mendonça e Maraísa: cantoras sertanejas formavam o trio Patroas. 

A assessoria de 
Maiara e Maraisa afir- 
mou que as cantoras 
vão se resguardar 
no momento. Nesta 
sexta, foi lançado o 
clipe de “Fã-clube”, 
nova música do pro- 
jeto das três. Marília 
chegou a ligar para 
alguns fãs mais cedo, 
como parte da divul- 
gação. 

Em outubro, Marília 
publicou que estava 
empolgada com a 
turnê e comemorou 
ao ver um enorme 
outdoor na Times 
Square, uma das prin- 
cipais ruas de Nova 
York, com a foto das 
três artistas para pro- 
mover o álbum “As 

Patroas”. 

"Tô há 1 hora 

olhando essa foto e 
pensando no que di- 
zer e não me vem 
nenhuma palavra já 
existente que repre- 

” 5 a 

Terenç do. 7 A Eb dd due cd 
Sesisiis q 

sente o que eu tô 
sentindo. daria um 
dicionário novo, se eu 
tivesse que descrever 
o quanto eu me sinto 
grata, primeiramente 
a Deus, ás minhas pa- 
troas e ao meu time”, 
escreveu a cantora no 
Instagram. 

“Talvez isso passe 
batido na sua linha 
do tempo, mas se 
você tá aqui, você 
faz parte disso. meu 
peito ta explodindo. 
Maiara e Maraisa vo- 
cês não têm noção 
do filme que passa na 
minha cabeça agora. 
Nem nos nossos mai- 
ores sonhos imaginá- 
vamos que teríamos 
o trabalho das nos- 
sas vidas estampado 
em uma das aveni- 
das mais famosas do 
mundo. eu amo vo- 
cês! E agora, chega 
de melação. Desce 
mais uma, que hoje 

é dia de comemorar? 
As patroas estão na 
Times Square”, finali- 
ZOU. 

Maiara comentou 
no post e enalteceu 
a amiga. "Um dia 
uma grande mulher 
sonhou em estar na 
time Square... E ela 
realizou... Mas o mais 
legal foi que ela quis 
estampar a cara de 
2 amigas juntas dela 
também! Você e sua 
vontade de espalhar 
o sertanejo... Você 
é genial e muito ge- 
nerosa... Amo você! 
Continue sempre as- 
sim essa mulher forte 
que me inspira todos 
os dias... O Brasil te 

ama... O mundo te 

ama... Você merece 

muito mais! O mundo 
é pequeno demais 
pra você! Isso é só O 
seu começo... Conte 
sempre comigo!” 


