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BRASIL E ARGENTINA NÃO SAEM DO
ZERO EM JOGO PELAS

ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO.
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BF Na noite desta terça-feira

(16), o Brasil ficou no empate
em 0 a 0 com a Argentina,
no Estádio Bicentenário, em
San Juan, pela 14ª rodada
das Eliminatórias da Copa
do Mundo (Catar). Com o re-
sultado, a Seleção Brasileira
manteve a invencibilidade, a
liderança na tabela, com 35
pontos. Página 64

BOLSONARO PROMETE DAR AUMENTO
A TODOS OS SERVIDORES SE A PEC
DOS PRECATÓRIOS FOR APROVADA.

Página 32
Lucas Uebel/Grêmio FBPA

GRÊMIO GOLEIA O BRAGANTINO POR 3 A 0 EMANTÉM A LUTA CONTRA O REBAIXAMENTO NO CAMPEONATO BRASILEIRO.
O Grêmio ganhou por 3 a 0 do Bragantino na Arena, na noite desta terça-feira (16), e chegou a 32 pontos na tabela do
Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o clube gaúcho fica com apenas quatro pontos atrás do Bahia, que é o primeiro
time fora da zona de rebaixamento. Página 63

PREÇO DE PASSAGEM AÉREA DISPARA E
BRASILEIROS TROCAM AVIÃO POR ÔNIBUS.
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Porto Alegre mantém a vacinação contra
a Covid em 43 locais nesta quarta.

Alex Rocha/PMPA

O Rolê da Vacina estará no bairro Santa Tereza, no Centro Esportivo
Cultural e Assistencial da Vila do Campinho.

A Secretaria Munici-
pal de Saúde de

Porto Alegre mantém
a vacinação contra a
Covid-19 em 43 lo-
cais nesta quarta-feira
(17): Shopping João
Pessoa, Largo Glê-
nio Peres, seis farmá-
cias e 34 unidades
de saúde – seis delas
com atendimento até
as 21h (Belém Novo,
Morro Santana, Pri-
meiro de Maio, Ra-
mos, São Carlos e
Tristeza).

O Rolê da Vacina
estará no bairro Santa
Tereza, no Centro
Esportivo Cultural e
Assistencial da Vila
do Campinho (rua
Banco Inglês, 46 -
bairro Santa Tereza),
das 9h às 16h. Para
receber a vacina, é
preciso apresentar
documento de iden-
tidade com CPF.

Primeira dose
Público: Pessoas

com 12 anos ou mais
Onde: 34 unidades

de saúde, Shopping
João Pessoa, Largo
Glênio Peres, seis far-
mácias parceiras e no
Centro Esportivo Cul-
tural e Assistencial da
Vila do Campinho

Endereços e horá-
rios: confira no link

Documentação:
documento de iden-

tidade com CPF
Segunda dose de

Corona-
vac/Butantan
Público: Pessoas

que receberam a pri-
meira dose até 20 de
outubro (28 dias)

Onde: 15 unidades
de saúde, Largo Glê-
nio Peres e Shopping
João Pessoa

Endereços e horá-
rios: confira no link

Documentação:
identidade com CPF
e carteira com registro
da primeira aplicação
Segunda dose de

Ox-
ford/Astrazeneca
Público: pessoas

que receberam a pri-
meira dose até 22 de
setembro (oito sema-
nas)

Onde: 34 unidades
de saúde, Shopping
João Pessoa e Largo
Glênio Peres e seis
farmácias parceiras

Endereços e horá-
rios: confira no link

Documentação:
identidade com CPF
e carteira com registro
da primeira aplicação
Segunda dose de
Pfizer/BioNtech
Público: pessoas

que receberam a pri-
meira dose até 22 de
setembro (oito sema-
nas)

Onde: 34 unidades

de saúde, Shopping
João Pessoa, Largo
Glênio Peres, seis far-
mácias parceiras e no
Centro Esportivo Cul-
tural e Assistencial da
Vila do Campinho

Endereços e horá-
rios: confira no link

Documentação:
identidade com CPF
e carteira com registro
da primeira aplicação
Terceira dose

(reforço)
Público: Pessoas

com 60 anos ou mais
e profissionais de
saúde de todas as
idades com a se-
gunda dose até 17 de
junho (cinco meses),
imunossuprimidos
com esquema vacinal
completo até 20 de
outubro (28 dias) e to-
das as pessoas acima
de 18 anos vacinadas
com a segunda dose
até 17 de maio (seis
meses)

Onde: 34 unidades
de saúde, Shopping
João Pessoa, Largo
Glênio Peres, seis far-
mácias parceiras e no
Centro Esportivo Cul-
tural e Assistencial da
Vila do Campinho

Endereços e horá-
rios: confira no link

Documentação:
documento de iden-
tidade com CPF e
carteira de vacinação
com o registro das
duas doses. Para
receber a dose de
reforço, o profissio-
nal deverá apresentar
cópia impressa ou
digital do vínculo em-
pregatício (carteira ou
contrato de trabalho
vigente com o serviço
de saúde) ou decla-
ração de vínculo do
trabalhador ao serviço
de saúde.
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RS autoriza redução para cinco
meses no prazo de aplicação da

terceira dose contra covid. Reforço
pode ser feito com qualquer vacina.

EBC

Novas diretrizes contam em informe técnico emitido nesta terça-feira pela Secretaria Estadual da Saúde.

E m sintonia com o
Ministério da Saúde,

um informe técnico emi-
tido nesta terça-feira (16)
pela Secretaria Estadual
da Saúde (SES) permite
a redução de seis para
cinco meses no intervalo
entre o esquema vacinal
completo contra covid e
o reforço para idosos e
profissionais da saúde.

Também está auto-
rizado o uso de qual-
quer fármaco no pro-
cedimento, indepen-
dente do aplicado na
segunda dose. Pode ter
sido Coronavac-Butantan,
Oxford-Astrazeneca ou
Pfizer-Comirnaty, embora
esta última seja apontada
como preferencial nas no-
vas diretrizes – que já co-
meçaram a ser colocadas
em prática por cidades
como Porto Alegre.

No caso da segunda
dose, entretanto, o do-
cumento da Secretaria
ressalta que deve ser apli-
cado o mesmo fármaco
recebido no procedi-
mento inicial, observando-
se as orientações dos
respectivos fabricantes.

Outra novidade é que
as pessoas contempladas
com a vacina da Janssen
(produzida pela norte-
americana Johnson &
Johnson) poderão rece-
ber segunda dose desse
imunizante em um prazo
de dois meses, mesmo
com o fármaco sendo
caracterizado pela injeção

única. E um novo reforço
poderá ser inoculado
cinco meses depois, com
outro produto.

O novo prazo, que am-
plia em quase 1,7 mi-
lhão o contingente de gaú-
chos habilitados a rece-
ber a injeção-extra, está
disponível para consulta
no portal oficial coronavi-
rus.rs.gov.br.

Argumentação
De acordo com a SES,

pesquisas científicas com-
provaram que, em média,
a imunidade vacinal con-
tra covid diminui seis me-
ses após a segunda dose
(ou dose única) quando
o indivíduo pertence ao
grupo prioritário formado
pelos maiores de 65 anos.

Também pesou na de-
cisão de baixar o prazomí-
nimo o fato de haver vá-
rios atrasos na aplicação
da segunda dose, sobre-
tudo em relação ao seg-
mento formado por jovens

(18 a 20 anos) e adultos de
até 39 anos. A defasagem
também tem sido consta-
tada entre os idosos (60
anos em diante) no que se
refere ao reforço vacinal.

Na semana passada,
um levantamento divul-
gado pela SES apontou
que 92% das mortes de
gaúchos por coronavírus
na faixa etária até 39 anos
tem como vítima pessoas
sem o esquema vacinal
completo.

Além disso, entre os
idosos, 99% dos óbitos
por covid são entre pes-
soas sem a vacinação de
reforço. Os dados ser-
vem de alerta para que a
população volte aos pos-
tos para completar o es-
quema básico de duas do-
ses e para que as pessoas
acima de 60 anos façam a
terceira dose. Até agora,
quase 30% dos idosos
já receberam a injeção-
extra.

As perdas humanas
entre os não vacinados
foram calculadas com
base nas ocorrências com
início de sintomas nas
dez semanas até o fim de
agosto. Nesse período,
foram 516 internações
hospitalares por covid
para pacientes de até
39 anos, 81% dos quais
estavam sem imunização
completa. Ao menos 38
casos tiveram desfecho
fatal, 92% em indivíduos
com apenas uma ou ne-
nhuma dose de vacina.

No mesmo período, fo-
ram mais de 2,7 mil hos-
pitalizações por coronaví-
rus em infectados a par-
tir dos 60 anos. Desses,
99,2% não haviam rece-
bido a dose de reforço.
Ao menos 905 sucumbi-
ram à doença, sendo que
em 99,3% a pessoa não
tinha o reforço. (Marcello
Campos)
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Quase 83% dos adultos residentes no
Rio Grande do Sul já completaram o
esquema de imunização contra covid.

Marcello Campos/O Sul

Nos procedimentos de primeira dose, abrangência é de 94,9% dos adultos.

M ais de 7,11 milhões
de habitantes do

Rio Grande do Sul já
estão com o esquema
vacinal completo. Di-
vulgada nesta terça-feira
(16) pela Secretaria Esta-
dual da Saúde (SES), a
estatística abrange tanto
os procedimentos de
segunda dose de Coro-
navac, Oxford ou Pfizer,
quanto as aplicações da
injeção única do imuni-
zante da Janssen.

Por segmento popula-
cional, esse contingente
abrange 82,7% dos adul-
tos (a partir de 18 anos),
mais 7,9% dos adoles-
centes (12 a 17 anos)
e, em média, 65,2% de
todos os habitantes dos
497 municípios gaúchos,
que é de aproximada-
mente 11,3 milhões.

Para que seja possível
atingir a imunidade cole-
tiva no Estado, é neces-
sário vacinar pelo menos
70% da população com
as duas doses ou dose
única, de acordo com
projeção da SES. Mas
isso precisa ser feito de
forma homogênea entre
municípios e faixas etá-
rias. Conforme o go-
verno gaúcho, o ideal
é que o Estado atinja
90% de cobertura vacinal
completa.

Primeira dose
também avança
Em relação à primeira

dose de qualquer uma
das três vacinas de dupla
etapa, são mais de 8,78
milhões de habitantes

do Estado contemplados
pela primeira dose, o
que representa 94,9%
dos maiores de idade,
bem como 75,7% dos
adolescentes e 79,9% da
população geral.

No caso específico da
Janssen, as aplicações
somam 303.585. Por
fim, a dose de reforço
já chegou aos braços de
820.491 gaúchos, em to-
dos os 497 municípios.
Estatística de
cada fármaco
Quanto à cobertura

vacinal pelos imunizan-
tes ministrados em duas
etapas, o predomínio
de primeiras doses no
Rio Grande do Sul é
do fármaco de Oxford-
Astrazeneca (42,6%).
Em seguida aparecem a
Pfizer-Comirnaty (31,2%)
e a Coronavac-Butantan
(26,2%).

Nos procedimentos
de segunda injeção, no
topo do ranking esta-
dual também está a va-
cina de Oxford (47,3%),

tendo como vice-líder a
Coronavac (29,7%). O
terceiro lugar é ocupado
pela Pfizer (23%).

A Janssen (produzida
na Suécia pela norte-
americana Johnson &
Johnson) – cuja intro-
dução na campanha foi
realizada no dia 26 de
junho – chegou até agora
a 303.585 braços, con-
forme já mencionado.

Os quantitativos, índi-
ces de cobertura e ou-
tros detalhes foram apu-
rados no final da tarde
e podem ser consulta-
dos na plataforma ofi-
cial de monitoramento
da Secretaria Estadual
da Saúde, com dados
relativos a toda a cam-
panha, iniciada em 19
de janeiro – desde en-
tão, são mais de 17 mi-
lhões de doses aplica-
das. Confira em va-
cina.saude.rs.gov.br.

Nova remessa
Nesta quarta-feira

(15), a Secretaria Esta-
dual da Saúde distribuirá

390 mil doses de vacinas
contra covid para as
prefeituras gaúchas, por
meio de suas 18 coorde-
nadorias regionais.

O lote é composto por
296 mil unidades da Pfi-
zer destinadas a adoles-
centes de 17 anos, in-
divíduos com baixa imu-
nidade e idosos maiores
de 70 anos que já po-
dem receber o reforço de
imunização. Contempla,
ainda, cidades nas quais
a campanha ainda não
atingiu 100% de cober-
tura para a faixa-etária a
partir de 18 anos.

As 94 mil doses res-
tantes são da vacina
Coronavac. No foco
dessa parcela está a
necessidade de aplicar
segunda injeção para
quem precisa completar
o esquema de imuni-
zação com o fármaco
produzido no Brasil pelo
Instituto Butantan. (Mar-
cello Campos)
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Contingente de gaúchos mortos
pelo coronavírus chega a 35.822.

EBC

Relatório epidemiológico desta terça-feira ainda apresenta subnotificação de dados por causa do feriadão.

A inda sob efeito da sub-
notificação de dados do

feriadão, o boletim divulgado
nesta terça-feira (16) pela Se-
cretaria da Saúde do Rio
Grande do Sul acrescentou
361 testes positivos e oito
mortes por coronavírus, esta-
tística que destoa da média
móvel diária do Estado an-
tes do fim de semana. Até
agora são 1.480.517 contá-
gios e 35.822 óbitos pela do-
ença.

Dentre os infectados até
agora, ao menos 1.439.497
(97% do total de infectados) já
se recuperaram, em todos os
497 municípios gaúchos. Ou-
tros 5.097 (1%) são conside-
rados casos ativos (em anda-
mento), o que abrange desde
os assintomáticos emquaren-
tena domiciliar até casos gra-
ves atendidos em hospitais.

A taxa média de ocupação
das unidades de terapia inten-
siva (UTIs) por adultos estava
em 58% no final da tarde, con-
forme o painel de monitora-
mento covid.saude.rs.gov.br.
Esse índice resulta da propor-
ção de 1.915 pacientes para
um total de 3.301 leitos da
modalidade em 301 hospitais.
Já o total de hospitalizações
pela doença é de 112.832
(8%).

Estes e outros detalhes
estão disponíveis no portal
covid.saude.rs.gov.br, atuali-
zado diariamente. Também é
possível acompanhar as infor-
mações nas redes sociais do

governo do Estado.

Perdas humanas
Confira, a seguir, as víti-

mas mais recentes da covid
no RioGrande do Sul, listadas
por ordem de idade e com
citação do gênero (feminino
ou masculino), além do mu-
nicípio de residência (não ne-
cessariamente onde ocorreu
o óbito).

– Ijuí (homem, 39 anos); –
São Borja (homem, 64 anos);
– Panambi (homem, 69 anos);
– São Leopoldo (homem, 74
anos); – Cruzeiro do Sul (ho-
mem, 76 anos); – Tiradentes
do Sul (homem, 78 anos); –
Itati (mulher, 81 anos); – Es-
trela (homem, 85 anos).

De todas as 497 cidades
gaúchas, apenas uma não
registra até agora qualquer
óbito por covid. É Novo Ti-

radentes, localizada na Re-
gião Norte do Estado e que
acumula 126 testes positivos
desde o começo da pande-
mia, sem novos casos desde
outubro.

Andamento da
vacinação

Já no que se refere à apli-
cação de vacinas contra o co-
ronavírus, mais de 8,78 mi-
lhões de habitantes do Es-
tado receberam a primeira
dose. Por segmento popula-
cional, a cobertura é de 94,9%
dos gaúchos a partir de 18
anos, 75,7% dos adolescen-
tes (12 a 17 anos) e 79,9%
da população geral (11,37 mi-
lhões).

O esquema completo
de vacinação, por sua vez,
abrange até agora mais de

7,11 milhões de indivíduos
– seja quem recebeu duas
doses para fármacos com
esse sistema ou os contem-
plados pela vacina da Jans-
sen (apenas uma injeção).
Com isso, estão imunizados
82,7% dos adultos residentes
no Estado, bem como 7,9%
dos adolescentes e 65,2% do
total.

No caso específico da
Janssen, as aplicações so-
mam 303.585. Por fim, a
dose de reforço já chegou
aos braços de 820.491 gaú-
chos, em todos os 497 mu-
nicípios. As informações
constam na base de dados
da Secretaria Estadual da
Saúde, reunida na plataforma
digital vacina.saude.rs.gov.br.
(Marcello Campos)

OSUL | 7 Porto Alegre . Quarta, 17 de Novembro de 2021



Média diária de mortes por covid no Brasil
indica estabilidade pelo 3º dia seguido.

Reprodução

País contabiliza 611.524 óbitos e 21.964.292 casos de coronavírus desde o início da pandemia.

O Brasil registrou
140 novas mor-

tes por covid-19 nas
últimas 24 horas, com
o total de óbitos che-
gando a 611.524 desde
o início da pandemia.
Com isso, a média
móvel de mortes nos
últimos 7 dias ficou em
244. Em comparação à
média de 14 dias atrás,
a variação foi de +8%
e aponta estabilidade
pelo terceiro dia se-
guido.

Os números estão
no novo levantamento
do consórcio de veí-
culos de imprensa so-
bre a situação da pan-
demia de coronavírus
no Brasil, consolidados
na noite desta terça-
feira (16). O balanço é
feito a partir de dados
das secretarias estadu-
ais de Saúde.

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

Casos
Em casos confir-

mados, desde o co-
meço da pandemia,
21.964.292 brasileiros
já tiveram ou têm o
novo coronavírus, com
5.986 desses confirma-
dos no último dia. A
média móvel nos últi-
mos 7 dias foi de 9.744
novos diagnósticos por
dia. Isso representa
uma variação de -2%
em relação aos casos
registrados em duas
semanas, o que indica
estabilidade nos diag-
nósticos.

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, Amazonas e
Roraima. O Ceará não
atualizou os números
de casos e mortes

nesta terça.
— Em alta (7 Es-

tados): Minas Gerais,
Pará, Piauí, Rio Grande
do Norte, Rondônia,
Santa Catarina e São
Paulo.

— Em estabili-
dade (10): Acre, Ala-
goas, Amapá, Bahia,
Goiás, Maranhão, Mato
Grosso, Mato Grosso
do Sul, Rio de Janeiro
e Rio Grande do Sul.

— Em queda (8 e o
DF): Amazonas, Espí-
rito Santo, Paraíba, Pa-
raná, Pernambuco, Ro-
raima, Sergipe, Tocan-
tins e Distrito Federal.

Vacinação
Os brasileiros que

tomaram a segunda
dose ou a dose única
de vacinas contra a
covid são 125.512.839,
número que representa
58,84% da população.

Os dados desta
terça, também reuni-
dos pelo consórcio de
veículos de imprensa,

estão menores do que
os divulgados no dia
anterior por conta de
uma revisão para baixo
nos números da va-
cinação no Paraná
em Santa Catarina,
de acordo com suas
respectivas secreta-
rias de saúde. Na
segunda-feira (15), fo-
ram 125.586.396 pes-
soas totalmente imuni-
zadas (58,87%).

Um total de
157.000.828 pessoas,
o que representa
73,60% da população,
tomou ao menos a pri-
meira dose de vacinas.
O reforço foi aplicado
em 12.105.402 pes-
soas (5,67% da popu-
lação).

Somando a primeira
dose, a segunda, a
única e a de reforço,
são 294.619.069 do-
ses aplicadas desde o
começo da vacinação,
em janeiro deste ano.
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Ministério da Saúde estenderá
dose de reforço da vacina contra
a covid a toda população adulta.

Reprodução

Aplicação será feita emquem tomou a segunda dose hámais de cinco
meses.

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, anunciou

nesta terça-feira (16), que o go-
verno vai aplicar uma dose de
reforço da vacina de covid-19
para toda a população acima
de 18 anos. A aplicação será
para quem tomou a segunda
dose há mais de cinco me-
ses. Segundo Queiroga, há
”doses de vacinas suficientes”
para abastecer as 38 mil unida-
des básicas de saúde do País.

O Brasil tem 125,5 mi-
lhões de pessoas totalmente
imunizadas contra a covid,
ou 58,87% da população,
segundo o levantamento do
consórcio de veículos de im-
prensa. Inicialmente, a dose de
reforço estava sendo aplicada
a adultos acima de 60 anos,
imunossuprimidos (doentes
crônicos, por exemplo) e pro-
fissionais de saúde que haviam
tomado a última vacina há
seis meses. O intervalo de
aplicação, portanto, diminuiu
e o público foi ampliado.

Ao todo, 10,7 milhões em
pessoas acima de 60 anos e
trabalhadores de saúde já re-
ceberam essa dose de reforço.
Pelas contas do Ministério da
Saúde, outras 12,4 milhões es-
tão aptas a receber mais uma
aplicação ainda neste mês.

”Tínhamos autorizado essa
dose de reforço, dose adicio-
nal, em todos aqueles que ti-
nham tomado a segunda dose
há mais de seis meses e que
tivessem 60 anos”, afirmou o
ministro.

”Agora, graças às infor-
mações que temos advindas
dos estudos científicos, princi-
palmente, estudos de efetivi-
dade, realizados em parceria
com a Fiocruz e de um estudo
que encomendados em parce-
ria com a Universidade de Ox-
ford para avaliar a aplicação
da 3ª dose, que já temos da-
dos preliminares, nós decidi-
mos ampliar essa dose adicio-
nal, dose de reforço para todos
aqueles acima de 18 anos que
tenham tomado essa segunda
dose há mais de 5 meses.”

A intenção da pasta é apli-

car o reforço em 103 milhões
de pessoas atémaio. A faixa da
população de 35 a 39 anos é a
que tem mais gente: 10,7 mi-
lhões. Segundo Rosana Leite
de Melo, secretária de Enfren-
tamento à Covid, a ideia é que
até o meio do ano que vem to-
dos acima de 18 anos tenham
recebido a dose extra. ”De-
pendendo do aprazamento, até
por volta de junho, julho, al-
guém ainda irá necessitar de
uma dose de reforço.”

De acordo com Queiroga,
a dose adicional está sendo
aplicada com uma vacina di-
ferente daquelas recebidas ini-
cialmente, a chamada imuni-
zação heteróloga. Até o mo-
mento, apenas pessoas que to-
maram AstraZeneca e Corona-
vac estão aptas a receber o re-
forço. Por isso, a aplicação é
feita com as vacinas da Pfizer.

O ministro declarou que
ainda não foi decidido qual
imunizante será aplicado em
pessoas que receberam a Pfi-
zer como primeira e segunda
doses. ”Em relação à vacina
Pfizer, ainda não temos todas
as informações sobre essa apli-
cação da vacina heteróloga.
Há aqueles que defendem que
deve ser a mesma vacina no
caso da Pfizer. Isso ainda não
é consolidado na ciência, qual
que é a melhor opção”, afir-
mou.

”Nós teremos esses dados.
Como a vacina da Pfizer co-
meçou no Brasil em abril e foi
crescendo, ainda não está no
tempo de aplicar esse reforço
em quem tomou Pfizer. Nós es-
peramos ter informações con-
cretas a esse respeito em curto
espaço de tempo.”

O secretário-executivo do
Ministério da Saúde, Rodrigo
Cruz, disse que os contratos fe-
chados neste ano e os acordos
que serão firmados em 2022
”são suficientes para poder fa-
zer frente a essa redução de
prazo” da dose de reforço.

”Temos, além desses con-
tratos, duas opções de com-
pra, totalizando mais 110 mi-
lhões de doses”, relatou. ”O

governo, pensando que será
necessário ou poderá ser ne-
cessário mais doses, colocou
nesses dois contratos que esta-
mos finalizando, duas opções
de compra para mais doses,
caso eventualmente se identifi-
que essa necessidade de mais
doses.”

Vacinação
completa

Queiroga lançou na manhã
desta terça-feira a campanha
Mega Vacinação, para convo-
car a população para comple-
tar o esquema vacinal contra a
covid entre 20 e 26 de novem-
bro. Cerca de 21 milhões estão
aptas a tomar a segunda dose.

”Muitos não procuraram as
unidades de vacinação para to-
mar a segunda dose. É fun-
damental essa segunda dose
para que se complete o es-
quema vacinal”, disse o minis-
tro.

A secretária apontou que os
cinco Estados com maior nú-
mero de atrasados, proporcio-
nalmente, são: Amapá, Ceará,
Bahia, Pará e Roraima. A faixa
etária de 30 a 34 anos é aquela
com maior número de atrasa-
dos: 2,9 milhões de pessoas já
podem finalizar a imunização.
A AstraZeneca é o imunizante
com maior número de atrasa-
dos, seguido por Pfizer e Coro-
navac.

”Observamos que uma
faixa etária mais jovem dos 25
a 34 anos estão perfazendo um
quantitativo expressivo de não
ter ido tomar a segunda dose”,
afirmou Rosana Leite de Melo.

”Os fatores que explicam
isso são multifatoriais. Talvez
uma não informação adequada
em relação aos efeitos adver-
sos, o medo, as propagandas
que acontecem e também to-
dos estão voltando a trabalhar,
muitas vezes a questão econô-
mica está pesando, sim, e eles
têm dificuldade de ir a um de-
terminada unidade fazer a sua
vacinação porque está no tra-
balho.”

Janssen
O ministro afirmou que as

pessoas que tomaram a va-
cina da Jansen seguirão ou-
tras regras. Elas deverão tomar
uma segunda dose do mesmo
imunizante, dois meses após
a primeira aplicação. Após
cinco meses do esquema vaci-
nal completo, é que essas pes-
soas receberão o reforço.

”Esses que tomaram a va-
cina da Jansen vão tomar
a segunda dose do mesmo
imunizante”, afirmou Queiroga.
”Lá na frente, a sequência
é: completou 5 meses da
segunda dose, receberá uma
dose de reforço, preferencial-
mente, com a vacina diferente,
uma vacinação heteróloga.”
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Contra boatos, especialistas
defendem vacinação de crianças.

Reprodução

Pfizer submeteu à Anvisa o pedido de aprovação para o uso de sua
vacina em pequenos de 5 a 12 anos.

N a última sexta-feira
(12), a Pfizer submeteu

à Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) o
pedido de aprovação para
o uso de sua vacina contra
covid-19 em crianças de 5 a
12 anos. A Anvisa tem um
mês para emitir seu pare-
cer, mas o recente aval por
outra agência regulatória
rigorosa, a Food and Drug
Administration (FDA), que
autoriza medicamentos nos
EUA, traz boa perspectiva
para a aplicação pediátrica
do imunizante no Brasil.

Bastou que a aprovação
se tornasse iminente por
aqui, no entanto, para sur-
gir um infame efeito cola-
teral: a disseminação de
fake news sobre vacinação
nessa faixa etária. Os bo-
atos mais propagados in-
cluem alegações sobre o
risco de miocardite (uma
rara inflamação cardíaca) e
afirmações de que a imu-
nização deste público se-
ria desnecessária porque a
doença é branda nas crian-
ças.

Especialistas discor-
dam. Eles são categóricos
em dizer que a vacinação
de crianças contra a covid
é segura e necessária.

”Quem acha que criança
não precisa ser vacinada,
que a vacina oferece mais
risco do que benefício, está
equivocado”, afirma o pe-
diatra e infectologista Re-
nato Kfouri, presidente do
Departamento de Imuniza-
ções da Sociedade Brasi-
leira de Pediatria.

Mortes evitáveis
O especialista explica

que, em comparação com
os adultos, as crianças são
menos acometidas pela
covid-19. Mas o risco não é
irrisório. Desde o começo

da pandemia, mais de 2
mil crianças e adolescentes
morreram por conta da
doença no país.

”Hoje, a covid é a do-
ença prevenível por vacina
que mais mata crianças e
adolescentes. Ela já ma-
tou mais do que a soma de
todas as mortes por doen-
ças infantis para as quais
existem vacinas, como sa-
rampo, coqueluche, difte-
ria, febre amarela, gripe,
meningite, diarreia e pneu-
monia”, destaca Kfouri.

Uma das principais
preocupações é sobre os
possíveis efeitos colaterais
dos imunizantes nessa
faixa etária. Em especial a
miocardite, uma inflamação
no coração de ocorrência
rara cujo aparecimento em
adolescentes foi associado
ao uso das vacinas de
mRNA, caso dos imunizan-
tes da Pfizer/BioNTech e da
Moderna.

Para o geneticista Salmo
Raskin, presidente do De-
partamento Científico de
Genética da Sociedade
Brasileira de Pediatria, não
há motivo para medo. Em-
bora as vacinas feitas pela
Pfizer/BioNTech e Moderna
pareçam estar associadas
a um perigo aumentado de
miocardite, o risco absoluto
permanecemuito pequeno.
Além disso, a maioria dos
casos da doença é leve e
a chance de desenvolver
a inflamação por conta da
covid-19 é maior.

O médico lembra que a
dose para crianças é um
terço daquela destinada a
adolescentes e adultos, o
que aumenta o perfil de se-
gurança.

É fundamental ressaltar
que a vacinação contra o
novo coronavírus em crian-

ças não protege somente
contra mortes. Embora
esse seja o benefício mais
importante, ela também re-
duz a transmissão da do-
ença, hospitalizações, co-
vid longa e síndrome mul-
tissistêmica inflamatória pe-
diátrica.

Um estudo publicado na
revista Journal of Infecti-
ous Diseases em outubro
mostrou que bebês, cri-
anças e adolescentes têm
a mesma capacidade de
adultos de carregar altos
níveis do SARS-CoV-2 nas
vias nasais e transmiti-lo a
outros.

Eficácia da pfizer
Na semana passada, o

estudo de fase 3 com a va-
cina da Pfizer em crianças
de 5 a 11 anos foi publi-
cado na revista New En-
gland Journal of Medicine.
A vacina ofereceu uma pro-
teção de 90,7%.

”Sabemos que quanto
menor a idade, mais ro-
busta é a resposta imune,
por isso é possível reduzir a
concentração e/ou a quan-
tidade de doses”, explica
Kfouri.

A avaliação para aprovar
o uso de uma vacina em

crianças é tão ou mais ri-
gorosa do que em adultos.
A Anvisa já sinalizou isso.
Em agosto, a agência ne-
gou o pedido do Instituto
Butantan para aplicação da
Coronavac na faixa de 3 a
17 anos. Na época, os
técnicos entenderam que
os dados apresentados não
eram suficientes.

A Coronavac é feita com
o vírus inativado, que é a
tecnologia utilizada em di-
versas vacinas já consagra-
das.

”Ela parece ser uma
ótima alternativa para cri-
anças, mas precisamos de
mais dados”, diz Salmo
Raskin.

No início do mês, o
Butantan levou à agência
novos dados coletados na
China relativos a menores
de 17 anos. Mas ainda não
foi submetido outro pedido
de aprovação.

O uso pediátrico da
Coronavac já acontece no
Chile, China, Equador e
Indonésia. O imunizante
da Pfizer está aprovado em
crianças com menos de 12
anos no Bahrein, Emirados
Árabes Unidos, Estados
Unidos e Israel.

Porto Alegre . Quarta, 17 de Novembro de 2021 OSUL | 12



Vacina da Janssen terá 2ª dose
dois meses após a primeira e
depois uma dose de reforço.

Reprodução

Vacina da Johnson & Johnson foi desenvolvida para dose única, mas estudos indicam benefício do
reforço.

O Ministério da
Saúde deve re-

comendar nos próxi-
mos dias uma segunda
dose da vacina da
Janssen, antes conhe-
cida como a vacina de
dose única, para quem
tomou a primeira dose
do imunizante. A in-
formação foi divulgada
nesta terça-feira (16)
durante coletiva de im-
prensa que anunciou
a ampliação da aplica-
ção da dose de reforço
para toda população
adulta brasileira.

”Esses que tomaram
a vacina da Janssen
vão tomar a segunda
dose da mesma va-
cina e, lá na frente,
após cinco meses da
segunda dose, rece-
berão uma dose de
reforço, preferencial-
mente, com uma va-
cina diferente”, afirmou
o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga.

O tempo de intervalo
entre a primeira e a
segunda dose será
de dois meses. ”Nós
iríamos anunciar isso
posteriormente esta
semana. O tempo de
intervalo será de dois
meses a exemplo do
que decidiu o FDA
(Agência de Alimentos
e Medicamentos dos
Estados Unidos”, expli-

cou a secretária espe-
cial de enfrentamento à
covid-19, Rosana Leite.

Em outubro, um
comitê de agência
norte-americana reco-
mendou uma segunda
dose da vacina contra
a covid-19 da Janssen
para aqueles que rece-
beram a primeira dose
do imunizante.

Ainda segundo a se-
cretária, a nova orien-
tação deve ser feita a
partir desta sexta (19),
quando será feita a dis-
tribuição das vacinas
da Janssen pelo Minis-
tério da Saúde. ”Nós
distribuímos as vaci-
nas duas vezes por se-
mana. Essas da Jans-
sen (serão distribuídas)
a partir de sexta-feira
se forem todas libera-
das. Elas chegaram
ontem e gente vai dis-
tribuir com todas as ori-

entações”, disse.
Em nota, a Anvisa

reforçou que há dife-
renças entre ”esquema
vacinal previsto em
bula” e ”estratégia de
vacinação e reforço”.

”O esquema pre-
visto em bula e apro-
vado pela Anvisa
(quantidade de doses
e intervalos) indica a
forma de uso da va-
cina que, segundo os
estudos, produzem os
melhores resultados
de imunização. Já a
estratégia de vacina-
ção e reforço é uma
decisão da autoridade
de saúde (MS) so-
bre como determinado
imunizante será apli-
cado na população
de forma a se obter a
melhor cobertura va-
cinal, e as estratégias
de monitoramento das
reações adversas”, in-

formou a Anvisa.
No caso da Jans-

sen, a empresa não
solicitou a inclusão de
uma segunda dose em
seu esquema vacinal,
mas está em conversa
com a Anvisa para es-
clarecimentos especifi-
camente sobre a dose
de reforço. Ou seja,
por enquanto, o sta-
tus de uma pessoa va-
cinada com a Jans-
sen segue como ”com-
pletamente imunizado”
mesmo com apenas
uma dose.

”Segundo a Jans-
sen, a previsão é que
até a próxima semana
a empresa entregue
os estudos para An-
visa sobre a eficácia
e segurança da dose
reforço da sua vacina”,
informou a Anvisa.
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Primeiro paciente recebe soro anti-covid
desenvolvido pelo Instituto Butantan.

Arquivo/Instituto Vital Brazil

Material é produzido a partir do plasma de cavalos e não substitui a vacina.

O primeiro paci-
ente recebeu,

na última sexta-feira
(12), no Hospital do
Rim, o soro anti-
covid desenvolvido
pelo Instituto Butan-
tan. O paciente é um
homem transplan-
tado de 65 anos.

O soro produzido
complasma de cava-
los, que foi aprovado
para teste em maio,
não substitui a va-
cina, mas é uma pos-
sibilidade de trata-
mento para diagnos-
ticados com a do-
ença.

De acordo com o
Hospital do Rim, o
primeiro paciente a
receber o soro não
teve nenhum efeito
colateral, e a res-
posta ao medica-
mento foi adequada.

No total, o es-
tudo terá 30 pacien-
tes. Para receber o
soro, a pessoa tem
que estar com covid
leve para que, jus-
tamente, se previna
uma evolução para
um quadro grave da
doença. Ainda não
há prazo para divul-
gação dos primeiros
resultados.

Segundo o diretor
do Hospital do Rim,
José Medina, em ca-

sos mais leves, a
pessoa pode tomar
o soro e ir pra casa.
Mas por conta da
idade e de possuir
doença prévia média
gravidade, os médi-
cos decidiram que o
paciente será acom-
panhado no hospital.

Ele está num leito
semi-intensivo, onde
ficará por 28 dias
sendo observado.

Estudo
Os testes também

serão feitos em pa-
cientes com covid e
câncer do Hospital
das Clínicas. Na se-
gunda fase, devem
participar 558 paci-
entes transplantados
e oncológicos.

Em maio deste
ano, a Agência Na-
cional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) au-
torizou o início dos
testes em seres hu-

manos.
O objetivo do soro

é amenizar os sinto-
mas e evitar casos
graves nas pessoas
já infectadas. Ele
não é capaz de cu-
rar nem de prevenir a
doença.

Produção

Para a produção
do soro, os técni-
cos retiram o plasma
do sangue do ca-
valo e levam para a
sede do Butantan, na
Zona Oeste de São
Paulo. Os anticorpos
são então separados
do plasma e se trans-
formam em um soro
anti-covid.

Os cavalos, além
de ajudarem a pro-
duzir o soro, partici-
param dos testes. O
vírus inativo não pro-
voca danos aos ani-
mais nem se multi-
plica no organismo,

mas estimula a pro-
dução de anticorpos.

No início de
março, Dimas Co-
vas, diretor, do Bu-
tantan, disse que
os testes feitos em
animais apontaram
que o soro é seguro
e efetivo.

”Os animais que
foram tratados ti-
veram seu pulmão
protegido, ou seja,
não desenvolveram
a forma fatal da in-
fecção pelo coro-
navírus, mostrando
que os resultados de
estudos em animais
são extremamente
promissores e espe-
ramos que a mesma
efetividade seja de-
monstrada agora
nesses estudos clíni-
cos que poderão ser
autorizados.”
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Pfizer vai liberar a fabricação de
genéricos de pílula contra a covid-19.

Reprodução

Brasil não foi incluído; país terá que comprar o remédio diretamente da Pfizer.

A farmacêutica
americana Pfi-

zer anunciou, nesta
terça-feira (16), um
acordo de licença
voluntária que vai
permitir a fabricação
e fornecimento de
genéricos de seu
comprimido para a
covid-19.
Com o trato, fa-

bricantes de gené-
ricos que ao redor
do mundo que ob-
tenham uma sub-
licença poderão ma-
nufaturar o remédio
e fornecê-lo a 95
países. O Brasil,
entretanto, não está
incluído nessa lista:
o país terá que com-
prar o medicamento
diretamente da Pfi-
zer, provavelmente a
preços mais altos do
que os das versões
genéricas.
Ao jornal ameri-

cano ”The New York
Times“, o brasileiro
Felipe Carvalho, co-
ordenador da cam-
panha da ONG Mé-
dicos Sem Fronteiras
pelo acesso a medi-
camentos no Brasil,
lamentou a exclusão
do país do acordo.
“É escandaloso

que um país com
uma carga pesada

como o Brasil seja
mais uma vez dei-
xado para trás no
acesso ao trata-
mento”, disse Carva-
lho.
Carvalho lembrou

que, embora o Brasil
seja considerado de
um país de renda
média alta, 75% dos
brasileiros depen-
dem exclusivamente
do SUS – e poucos
podem pagar por
tratamentos caros.
Outros países –

como Líbia, China,
Cuba, Iraque, Rússia
e Jamaica – também
foram excluídos do
acordo.
Os fabricantes de

genéricos têm até 6
de dezembro para
manifestar interesse
em fabricar o re-
médio; fabricantes
brasileiros poderão

participar, mas suas
”versões” do medi-
camento só poderão
ser exportadas – e
não vendidas para
o mercado nacional,
segundo a ”Associa-
ted Press”.
Conforme o

acordo, a Pfizer não
receberá royalties –
espécie de ”direito
autoral” – sobre as
vendas em países
de baixa renda e
renunciará a eles nas
vendas em todos
os países cobertos
pelo trato, enquanto
a covid-19 permane-
cer uma emergência
de saúde pública.

Paxlovid
No início domês, a

empresa havia anun-
ciado que seu com-
primido experimental
contra a covid-19, o
Paxlovid, reduziu o

risco de hospitaliza-
ção ou morte pela
doença em 89%. O
remédio é usado em
combinação com o
ritonavir, um antiviral
usado para o trata-
mento do HIV. Testes
com o medicamento
no Brasil começaram
na semana passada.
No fim de outu-

bro, a farmacêutica
Merck – conhecida
no Brasil como MSD
– também anunciou
um acordo para fa-
bricação de genéri-
cos de seu compri-
mido contra a covid-
19, o molnupiravir. O
acordo deve facilitar
o acesso de 105 paí-
ses de baixa e mé-
dia renda ao medi-
camento, mas o Bra-
sil também não foi in-
cluído na lista.
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Pandemia vai ficar se não vacinarmos todo
mundo, afirma diretor do Prêmio Nobel.

Reprodução

Diplomata e ex-ministro do Clima e do Meio Ambiente da Noruega
destaca que compartilhamento do imunizante contra a covid-19 ainda
é muito desigual.

N esta terça-feira (16),
cinco ganhadores

do Prêmio Nobel se
reuniram virtualmente
com 80 estudantes de
24 países da América
Latina e do Caribe. O
Brasil foi o país com o
maior número de repre-
sentantes, 16 no total.

Os alunos conversa-
ram com a microbió-
loga francesa Emmanu-
elle Charpentier, laure-
ada comoNobel deQuí-
mica do ano passado,
a australiana Elizabeth
Blackburn e a norue-
guesa May-Britt Moser,
ganhadoras do prêmio
de medicina em 2009
e 2014 respectivamente,
além do americano Saul
Perlmutter, Nobel de Fí-
sica de 2011, e o ho-
landês Bernard Feringa,
Nobel de Química em
2016.

No encontro, os lau-
reados estiveram reu-
nidos com estudantes
de graduação e pós-
graduação. Divididos
em cinco salas virtuais,
eles debateram ques-
tões como a responsabi-
lidade dos cientistas e a
construção de diálogos
entre a ciência, os ato-
res políticos e a socie-
dade.

Os cinco Prêmio No-
bel também propuse-
ram desafios científicos
aos jovens e responde-
rão a questões propos-
tas pelos estudantes.

Diplomata e ex-
ministro do Clima e do
Meio Ambiente da No-

ruega, Vidar Helgesen
é desde o início deste
ano diretor-executivo da
Fundação Nobel, que
concede o prestigiado
prêmio. Nesta entrevista
para o jornal O Estado
de S. Paulo, conce-
dida por ocasião desse
encontro virtual entre
cientistas laureados e
estudantes da América
Latina, Helgesen fala so-
bre aquecimento global,
pandemia de covid-19
e negacionismo, mas
evita polêmicas sobre
as premiações mais re-
centes.

“A mobilização cien-
tífica foi sem preceden-
tes. A colaboração in-
ternacional levou à pro-
dução de várias vacinas
em tempo recorde; é
uma grande conquista
da ciência”, afirmou ele,
sobre a resposta mun-
dial à pandemia. “Infe-
lizmente, o mundo não
foi igualmente bem su-
cedido em levar a va-
cina a todos os cantos
do planeta. O comparti-
lhamento do imunizante
ainda é muito desigual.”

1) De fato, a ciência
está sob ataque emmui-
tos países, inclusive no
Brasil. Como a Funda-
ção Nobel pode ajudar
na luta mundial contra o
negacionismo e as fake
news?

O negacionismo e as
fake news são sem dú-
vida um dos maiores de-
safios do nosso tempo.
Em setembro passado,
ao discursar na Assem-

bléia Geral da ONU, o
secretário-geral Antonio
Guterres falou sobre a
necessidade de as de-
cisões serem tomadas
com base na ciência.
Os laureados nas mais
diversas disciplinas, os
cientistas mais prestigi-
ados do mundo, vêm
alertando para a impor-
tância da busca por pro-
vas científicas. É por
isso também que faze-
mos eventos assim, reu-
nindo estudantes e ci-
entistas agraciados com
o Nobel, para reforçar a
importância da ciência.

2) A despeito da in-
fodemia, das fake news
e do negacionismo, a
ciência teve um papel
crucial na pandemia de
covid-19, como o de-
senvolvimento de várias
vacinas contra a doença
em menos de um ano....

A mobilização cien-
tífica foi sem prece-
dentes. A colabora-
ção internacional levou
à produção de várias
vacinas em tempo re-

corde; é uma grande
conquista da ciência.
Infelizmente, o mundo
não foi igualmente bem
sucedido em levar a
vacina a todos os cantos
do planeta. O comparti-
lhamento do imunizante
ainda é muito desigual.
Em minha parte do
mundo, estamos discu-
tindo a importância de
uma terceira dose de re-
forço e ainda tem muita
gente que não tomou a
primeira dose. Temos
evidências científicas
sólidas de que a pan-
demia não irá embora
se não vacinarmos todo
mundo. Esse é um tema
crítico no qual a ciência
não é a única coisa
que importa, a política
é importante também.
E há ainda o desafio de
disseminar a mensagem
sobre a importância da
vacinação, que deveria
ser levada a cabo por
cientistas e políticos em
conjunto.
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A cidade de Munique, na Alemanha,
cancelou uma tradicional feira de
Natal por causa do alto número de

contágios do coronavírus.
Reprodução

Em 2019, última vez em que foi realizado, o evento atraiu 3 milhões
de visitantes.

A cidade de Munique,
na Alemanha, can-

celou seu tradicional
mercado de Natal em
razão de um aumento
”dramático” nos núme-
ros da pandemia de
covid-19. A capital bá-
vara é a primeira grande
cidade do país a cance-
lar o tradicional evento
natalino neste ano.

O prefeito Dieter Rei-
ter disse nesta terça-
feira (16) que esta é uma
”notícia amarga” para a
população e para os
proprietários das barra-
cas que vendem comi-
das, bebidas e produ-
tos natalinos, mas disse
que seria irresponsável
manter a realização do
evento.

”A situação dramática
em nossos hospitais e
o aumento exponencial
do número de infecções
não me deixa outra es-
colha: o mercado de
Natal de Munique não
pode ocorrer este ano”,
afirmou o prefeito, em
nota.

Em 2019, última vez
em que foi realizado, o
evento atraiu 3 milhões
de visitantes. A aber-
tura da edição deste ano
na capital bávara estava
marcada para o dia 22.

O Estado da Baviera
é um dos mais atingi-
dos pela quarta onda
da pandemia na Alema-
nha. O índice de in-

cidência de casos de
covid-19 por 100 mil ha-
bitantes em um período
de sete dias registrou
um recorde de 554,2
nesta terça, bem acima
do índice nacional, tam-
bém sem precedentes,
de 312,4, segundo infor-
mou o Instituto Robert
Koch (RKI), a agência de
controle e prevenção de
doenças do país.

O governo bávaro já
adotou regras para con-
trolar as infecções que
limitam o acesso a res-
taurantes e hotéis so-
mente para as pessoas
com esquema vacinal
completo ou que já se
recuperaram da covid-
19 — a chamada re-
gra 2G (das palavras em
alemão Geimpfte e Ge-
nesene, que significam
vacinados e recupera-
dos). Testes com resul-
tados negativos não se-
rão mais aceitos.

O governador da Ba-
viera, Markus Söder,
disse que essas mes-
mas regras deveriam
ser aplicadas em todo
o país. ”É errado ado-
tarmos uma colcha de
retalho de medidas”,
observou.
Outros Estados
Todos os anos, em

torno de 2,5 mil mer-
cados natalinos são
realizados em toda a
Alemanha. Antes da
pandemia, eles atraíam

aproximadamente 160
milhões de visitantes, de
dentro e fora do país,
e geravam renda total
de entre 3 bilhões e 5
bilhões de euros (18 e
31 bilhões de reais).

As atenções se vol-
tam agora para os mer-
cados de Natal, também
bastante populares, em
cidades como Colônia,
Hamburgo, Nurember-
gue, Stuttgart e Dres-
den, que já estão em
meio aos preparativos.

Além da Baviera, di-
versos Estados também
anunciaram a imposição
de limites para os não
vacinados em razão de
aumentos acentuados
nas infecções.

A Renânia do Norte-
Vestfália, o Estado mais
populoso do país, anun-
ciou nesta terça a im-
posição de restrições
mais rígidas, chama-
das de 2G plus, para

alguns eventos especí-
ficos, como as tradici-
onais festas do Carna-
val local. Isso significa
que mesmo as pessoas
com esquema vacinal
completo ou já cura-
das da doença deverão
apresentar testes com
resultado negativo.

No Estado de Baden-
Württemberg, restauran-
tes, museus, academias
de ginástica e outros es-
paços públicos somente
poderão ser frequenta-
dos por pessoas que se
enquadrem na regra 2G.
As crianças serão obri-
gadas a usar máscaras
nas escolas.

Na Turíngia, as re-
gras 2G também passa-
rão a valer nos próximos
dias para o acesso a
restaurantes, cafés, ho-
téis e eventos de grande
porte.
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Nova York anuncia realização da tradicional
festa de Ano Novo, mas só para vacinados.

Mayor Office

Pessoas que tiverem alguma questão médica que as impeça de se vacinarem terão que apresentar teste
negativo.

A cidade de Nova
York vai fazer

uma festa de réveil-
lon neste ano, mas
só as pessoas to-
talmente vacinadas
poderão ir ao local
onde o evento vai
acontecer, a praça
de Times Square,
disse nesta terça-
feira (16) o prefeito
Bill de Blasio.
Pessoas que não

podem ser vacina-
das devido a alguma
condição médica
podem apresentar
um teste de covid-
19 negativo feito nas
72 horas anteriores
e devem usar más-
cara. Crianças muito
novas para serem va-
cinadas podem com-
parecer se acompa-
nhadas por um res-
ponsável vacinado.
Segundo a prefei-

tura, as regras fo-
ram anunciadas no
meio de novembro
para que as pessoas
tenham tempo para
se adaptar.
Atividades ao ar

livre estão liberadas
para pessoas não
vacinadas na cidade.
O prefeito disse que
um evento como a
festa de Ano Novo,

que reúne muita
gente em um só lu-
gar e atrai pessoas
do mundo todo, re-
quer mais atenção.
Tirando as restri-

ções ligadas à imu-
nização, não haverá
outras medidas para
conter o número da
multidão em 31 de
dezembro, segundo
o prefeito. Mais deta-
lhes da operação de-
vem ser divulgados
nos próximos dias.
Milhares de pes-

soas, incluindo mui-
tas que viajam a
Nova York só para
o evento, se juntam
anualmente na Ti-
mes Square para as-
sistir apresentações
musicais e esperar
o relógio chegar ao
zero na cerimônia de
queda da bola de
cristal. Em tempos

normais, o evento
atrai cerca de 1 mi-
lhão de pessoas,
enquanto mais de 1
bilhão de pessoas
assistem pela televi-
são.
Outras cidades
Outras grandes ci-

dades onde há tradi-
cionais festas de Ano
Novo houve mudan-
ças nos eventos.
Em Londres

(Reino Unido) não
haverá queima de
fogos de artifício. Em
Amsterdã (Holanda)
a festa de réveillon
foi cancelada.
A cidade de Muni-

que (Alemanha) tam-
bém cancelou even-
tos de fim de ano.

No Brasil
Em julho, o pre-

feito de São Paulo,
Ricardo Nunes
(MDB), afirmou que

a prefeitura deve li-
berar a realização da
festa de réveillon e
do Carnaval 2022 na
cidade.
A prefeitura do Rio

de Janeiro tem pla-
nos para fazer a festa
em 13 palcos espa-
lhados pela cidade.
No entanto, a prefei-
tura afirmou que as
comemorações do
réveillon estão condi-
cionadas ao cenário
epidemiológico da
pandemia na cidade.
Em Salvador

(Bahia), a festa corre
o risco de não acon-
tecer pelo segundo
ano consecutivo: o
prefeito Bruno Reis
falou que o municí-
pio encontra dificul-
dade para conseguir
contratos com patro-
cinadores.
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Portugal define novas regras para
empregado em home office.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Entre as novas determinações para o home office, empregadores ficam proibidos de entrar em contato
com os funcionários após o horário de expediente.

E m Portugal, os em-
pregadores estão

proibidos de entrar em
contato com seus fun-
cionários que estão em
home office após o ex-
pediente, com algumas
exceções. A determi-
nação faz parte de um
pacote de leis aprovado
na última sexta-feira
(12), em um esforço
para se promover o
equilíbrio entre vida
profissional e pessoal
nessa era de trabalho
remoto em expansão
- desencadeado pela
pandemia do corona-
vírus - e para atrair
”nômades digitais” de
todo o mundo.

As novas regras, que
determinam multas aos
infratores, são aplica-
das a empresas com
mais de 10 funcioná-
rios.

Portugal também de-
terminou aos emprega-
dores que paguem aos
funcionários as des-
pesas relacionadas ao
trabalho remoto, como
eletricidade ou internet,
e que os funcionários
e seus superiores se
reúnam pessoalmente
a cada dois meses para
evitar o isolamento, de
acordo com a Asso-
ciated Press. As leis
também estabelecem
que, em empregos
onde o trabalho remoto
é possível, os pais po-
dem optar por trabalhar
em casa, sem acordo

prévio, quando tiverem
filhos menores de oito
anos.

Ana Mendes Godi-
nho, ministra do Traba-
lho de Portugal, disse
na conferência de tec-
nologia Web Summit,
em Lisboa, que este é
um ”momento crucial”
para se estabelecer no-
vas regras. A pande-
mia ”acelerou a neces-
sidade de regulamentar
o que precisa ser regu-
lamentado”, disse ela,
de acordo com a Euro-
news.

Mas nem todas as
alterações propostas
foram aprovadas pelos
parlamentares. O di-
reito legal de desligar
celulares e computa-
dores após o término
da jornada de trabalho,
chamado de ”direito de
desconectar”, não ob-
teve a aprovação final
dos legisladores.

As taxas de emprego
em Portugal voltaram

para os níveis anterio-
res à pandemia e, em
julho, o país atingiu
o maior número de
pessoas empregadas
desde 1998, de acordo
com números oficiais.
No entanto, até meados
do ano, 80% dos novos
empregos eram con-
siderados ”precários”,
com contratos de curta
duração ou de presta-
ção de serviços.

Os esforços do Par-
tido Socialista de Portu-
gal, que está no poder,
para regular a nova re-
alidade do trabalho re-
moto, acelerada pela
pandemia, surge à me-
dida que outros paí-
ses também conside-
ram iniciativas para me-
lhorar o equilíbrio entre
vida profissional e pes-
soal.

A Espanha e o Ja-
pão revelaram recente-
mente planos de expe-
rimentar uma semana
de trabalho de quatro

dias. Um estudo inova-
dor na Islândia desco-
briu que uma semana
de trabalho de quatro
dias era um ”sucesso
esmagador”, tanto na
satisfação do funcioná-
rio quanto na produtivi-
dade.

Outros países veem
o trabalho remoto como
uma oportunidade para
atrair trabalhadores di-
gitais itinerantes - e
obter mais receita. Em
meados de 2020, Bar-
bados lançou um pro-
grama que permitia aos
visitantes permanece-
rem por até um ano
na ilha do Caribe sem
visto. Agora Barbados
pode ter alguma com-
petição.

”Consideramos Por-
tugal um dos melhores
lugares do mundo para
estes nômades digitais
e trabalhadores remo-
tos; queremos atraí-los
para Portugal”, disse a
ministra do Trabalho.
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Polônia usa canhões de água e gás
lacrimogêneo contra imigrantes na

fronteira com Belarus.

Líderes europeus acusam o presidente bielorruso, Alexandre Lu-
kashenko, de usar refugiados como armas.

O tenso impasse na fronteira
entre a Polônia e a Belarus

se transformou em uma confu-
são perigosa na manhã desta
terça-feira (16), quando guardas
poloneses usaram canhões de
água e gás lacrimogêneo con-
tra migrantes, alegando que o
grupo tentava atravessar a di-
visa fortemente protegida.

A contenda acontece em
meio a um aumento na tensão
entre a União Europeia e a Be-
larus, à medida que milhares
de migrantes, principalmente do
Oriente Médio, voam para a re-
gião na esperança de encontrar
um caminho para o bloco. Os
membros da UE que fazem fron-
teira com a Belarus — Letônia,
Lituânia e Polônia — acusam o
governo bielorruso, liderado por
Alexander Lukashenko, de or-
questrar o que eles dizem ser
um “ataque híbrido” usando se-
res humanos como armas.

As tensões da manhã desta
terça foram precedidas por vá-
rias noites de intensos confron-
tos. As autoridades polonesas,
em uma série de mensagens no
Twitter, disseram que os guar-
das de fronteira no cruzamento
da fronteira entre Bruzgi e Kuz-
nica, na Polônia, foram ataca-
dos por pessoas que atiraram
”pedras, garrafas e toras” e dis-
pararam ”granadas de atordoa-
mento”.

“Todo comportamento
agressivo é coordenado pelos
serviços bielorrussos e moni-
torado por drones”, disseram
as autoridades polonesas, pos-
tando vídeos dos confrontos.
“Como resultado de um ataque
por pessoas no lado bielor-
russo, um dos policiais ficou
gravemente ferido.”

O policial estava sendo tra-
tado em um hospital pelo que
se acreditava ser uma fratura
de crânio, disseram as autorida-
des.

Uma vez que o governo po-
lonês proibiu jornalistas de fazer
reportagens na fronteira, foi im-
possível verificar as alegações
das autoridades ou a veraci-
dade das dezenas de vídeos
que apareceram nas redes so-

ciais com o objetivo de mostrar
trechos do confronto.

O governo polonês tem sido
criticado por organizações hu-
manitárias por ter aprovado, em
outubro, uma emenda legal que
permite que os migrantes sejam
empurrados de volta para a fron-
teira. O texto também prevê que
pedidos de asilo feitos por aque-
les que entraram ilegalmente no
país sejam ignorados.

No final da terça, os guar-
das de fronteira da Belarus co-
meçaram a mover centenas de
migrantes de um acampamento
fétido e congelado na fronteira
com a Polônia para o abrigo de
um armazém próximo. Não fi-
cou claro quais planos as au-
toridades bielorrussas tinham
para os migrantes que estavam
transferindo.

Alguns dos migrantes que
se dirigiam para o armazém pa-
reciam estar desistindo.

“É muito impossível ir para
a Europa, nós queremos ir para
casa”, disse Bilal, de 23 anos,
um migrante do Iraque que
forneceu apenas seu primeiro
nome.

Mas, ao cair da noite, cen-
tenas de pessoas ainda podiam
ser vistas a céu aberto na área
perto da passagem da fronteira,
preparando-se para outra noite
gelada.

O ministro das Relações Ex-
teriores da Rússia, Sergey La-
vrov, classificou as ações das
forças polonesas como ”abso-
lutamente inaceitáveis” em uma
entrevista coletiva. Lavrov disse
que as forças “violam todas as
normas concebíveis do Direito
Internacional Humanitário e ou-
tros acordos da comunidade in-
ternacional”.

Moscou manteve-se firme
ao lado de Belarus enquanto
a condenação internacional au-
mentava.

Jens Stoltenberg,
secretário-geral da OTAN, disse
que a aliança está “profun-
damente preocupada com a
maneira como o regime de
Lukashenko está usando mi-
grantes vulneráveis   como uma
tática híbrida contra outros

países, e isso está realmente
colocando em risco a vida dos
migrantes”.

O governo Lukashenko ne-
gou as acusações, inclusive dos
Estados Unidos, de que tenha
engendrado a crise e esteja diri-
gindo o movimento dos migran-
tes.

“Não podemos permitir que
esse chamado problema leve a
um confronto acalorado”, disse
Lukashenko em uma reunião
governamental na terça-feira,
segundo a Belta, a agência de
notícias estatal.

“O principal agora é prote-
ger nosso país e nosso povo, e
não permitir confrontos”, acres-
centou. Belarus disse que está
investigando as ações dos guar-
das de fronteira poloneses.

A contenda desta terça ocor-
reu em um cruzamento que até
recentemente era uma ligação
vital e movimentada entre a Eu-
ropa e a Bielo-Rússia.

Mas o local foi transfor-
mado à medida que helicópte-
ros e drones do governo circu-
lam bem acima de um labirinto
de arame farpado e paredes de
concreto.

Presos entre soldados arma-
dos da Polônia e Bielo-Rússia,
alguns migrantes que lutam
para se manter aquecidos em
abrigos improvisados   suspei-
tam da oferta de um lugar
quente para dormir pelas auto-

ridades bielorrussas.
Reker Hamid, de 32 anos,

disse que foi um estratagema
para esvaziar o acampamento
de migrantes contra a cerca da
fronteira e se preparar para o
que ele acredita ser uma depor-
tação em massa para o Iraque.

“Prefiro morrer aqui no frio
do que voltar para o Iraque”,
disse ele.

Ele disse que gastou US$ 10
mil, a maior parte emprestada,
para levar ele, sua esposa e seu
filho de 2 anos para a porta da
Europa e não voltaria atrás.

Outros, com frio e fome, es-
tavam resignados com o fra-
casso e prontos para partir.

”Está tudo acabado. Fica-
mos aqui e morremos ou desis-
timos” disse Diyar Hassan, que
fez quatro tentativas malsucedi-
das de entrar na Polônia.

Embora a travessia em
Bruzgi tenha sido o foco de
alguns dos impasses mais
intensos, a fronteira entre Be-
larus e Polônia se estende por
cerca de 400 km e histórias de
sofrimento e perda têm crescido
a cada dia, já que o impasse não
mostra sinais de ser resolvido.

Pelo menos 11 pessoas
morreram na fronteira nas úl-
timas semanas.
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Prefeito americano é preso e indiciado
por causa de "pornô de vingança'.

Reprodução

Se condenado, Bradshaw enfrentaria uma pena máxima de dois anos de reclusão.

O prefeito de Cam-
bridge (Mary-

land, EUA), Andrew
Bradshaw, de 32
anos, foi preso e in-
diciado por violação
da lei antipornogra-
fia, fazendo o que
é conhecido como
”pornô de vingança”
ou ”vingança pornô”,
disse o Gabinete da
Promotoria Estadual
na última segunda-
feira (15). Ele foi
liberado após pagar
fiança.
As acusações ale-

gam que Bradshaw,
postou fotos na pla-
taforma Reddit em
que uma mulher de
aproximadamente 26
anos aparece nua.
Ela não teve a iden-
tidade revelada. Os
dois tiveram um rela-
cionamento. As ima-
gens postadas esta-
vam acompanhadas
de legendas ”com
injúrias raciais e lin-
guagem sexualmente
explícita”.
O republicano

Bradshaw, que mui-
tos definem como um
”religioso devoto”,
vive com a compa-
nheira, a assistente
social Natalee Tub-
man. O prefeito
costuma postar nas
redes sociais fotos

em que aparece ao
lado de Natalee. Os
dois são conhecidos
como ”o casal per-
feito”. Eles estão
juntos desde 6 de
abril de 2019.
As fotos foram pu-

blicadas por contas
que o prefeito criou
com nomes de usuá-
rio que incluíam varia-
ções do nome e data
de nascimento da ví-
tima, e postadas em
vários fóruns ”relaci-
onados a atividade
sexual, humilhação,
degradação, raça e
outros tópicos”, con-
forme reportagem de
emissora afiliada da
rede CBS.
Se condenado,

Bradshaw enfrentaria
uma pena máxima de
dois anos de reclu-
são e uma multa de
US$ 5.000 (R$ 27,5
mil) para cada uma

das 50 acusações.
Não foi esclarecido

por que Bradshaw
praticou o ”pornô de
vingança”. Suspeita-
se que tenha sido
uma resposta vin-
gativa dele após a
mulher não aceitar a
retomada do relacio-
namento.

O que é

A pornografia de
vingança é um crime
que consiste em ex-
por publicamente na
internet fotos ou ví-
deos íntimos de outra
pessoa sem o con-
sentimento dela.
Desde 2018, o

compartilhamento
desse tipo de ma-
terial é considerado
um crime, de acordo
com o artigo 218-C
do Código Penal, e
pode levar à pena de
um a cinco anos de
prisão, além de in-

denização por danos
morais e materiais à
vítima.
Nos casos em que

a conduta é motivada
por vingança ou hu-
milhação, ou ainda,
se a pessoa que a
praticou mantém ou
manteve ”relação ín-
tima de afeto” com a
vítima, a pena pode
ser aumentada em
até dois terços.
Ainda assim, são

raros os casos em
que os crimes de por-
nografia de vingança
são levados à jus-
tiça. A pesquisa do
”Projeto Vazou”, rea-
lizada pelo Grupo de
Estudos de Crimino-
logia (GECC), divul-
gada em 2019, ouviu
141 vítimas e revelou
que 86% delas não
abriram um processo
judicial.
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Família de brasileiro baleado nos Estados
Unidos revela que a polícia já localizou o

atirador e identificou cúmplice.
Monica Elisei Marchezani/Arquivo pessoal

João Pedro Marchezani (centro), foi baleado na nuca.

C erca de dois meses de-
pois, a Polícia de Chi-

cago (EUA) já identificou os
dois bandidos que aparecem
em câmeras de segurança
numa suposta tentativa de
assalto, no bairro de Logan
Square, que terminou com
o brasileiro João Pedro Mar-
chezani, de 23 anos, bale-
ado na nuca. As informa-
ções são da família, que,
enquanto isso, relata que
tem recebido poucas atuali-
zações por parte dos inves-
tigadores.

A mãe de João Pedro,
Mônica Marchezani, questi-
ona, por exemplo, o motivo
pelo qual a dupla, que fa-
ria parte de uma antiga e
perigosa gangue latina local,
ainda não foi capturada. Esta
semana, ela diz que irá à de-
legacia em busca demais ex-
plicações para o caso.

”Vamos conversar essa
semana com a polícia para
ver se eles possuem mais al-
guma informação”, comen-
tou a mãe de João Pedro.
”Ao mesmo tempo que que-
remos acreditar que a polícia
está fazendo um bom traba-
lho, achamos estranho sabe-
rem quem são e não prendê-
los. Ao mesmo tempo, fi-
camos inseguros. Também
não sei se, por serem gang-
bangers, há outra investiga-
ção correndo e, nesse caso,
a polícia estaria tomando cui-
dado para não deixá-los es-
capar… confesso que esta-
mos nos sentindo perdidos
em relação a isso.”

Gangue latina
Os detetives já sabem

quem é o gangbanger de
moletom preto, que nas ima-
gens de câmeras de segu-
rança aparece pilotando a
moto que arma a cilada para
o carro onde estavam João
Pedro, a namorada e outros

três amigos.
Além disso, de acordo

com informações dadas à fa-
milia, os investigadores já
sabem, inclusive, onde vive
em Chicago o segundo sus-
peito, de casaco vermelho,
que é quem aparece atirando
oito vezes contra o carro,
atingindo o brasileiro.

”Apesar das imagens,
eles justificam que precisam
de uma das vítimas para
reconhecer ou alguém que
tenha visto o crime”, contou
Marchezani. ”A polícia co-
lheu depoimentos apenas na
cena do crime, mas depois,
ligou apenas duas vezes
para o motorista do carro
onde meu filho estava, se
não estou enganada. Mas,
depois disso, nunca mais
chamou ninguém para depor
ou tentar reconhecer os
criminosos.”

O pouco que se sabe até
o momento é que os dois
homens fariam parte de uma
gangue latina local, conhe-
cida como Cobras (YLOC),
que há muitos anos se ex-
pande e disputa territórios
com outras quadrilhas rivais
naquela região de Chicago.
Mas, por enquanto, nem isso
a polícia confirma ainda.

Em contato com os Mar-
chezani, o detetive respon-
sável pelo caso revelou que
trata-se da primeira vez que
a delegacia recebe um caso
onde uma dessas gangues
ataca dessa forma um civil,
uma pessoa comum, apesar
de, entre as próprias qua-
drilhas, casos como estes
acontecerem quase que dia-
riamente.

Recuperação
Recuperando-se de uma

forma que tem chamado
atenção até dos médicos,
João Pedro Marchezani,
que passou um mês em

coma induzido, já despertou,
recuperou a consciência, e
hoje, através de sessões de
fisioterapida, luta para, aos
poucos, recuperar os movi-
mentos do corpo. Como a
bala atravessou sua cabeça,
causando um inchaço no
cérebro — o que motivou
uma cirurgia de retirada tem-
porária de parte do crânio—,
ainda é uma incógnita se ele
terá sequelas permanentes
ao fim da recuperação. Por
enquanto, ele continua sem
enxergar e com pouca sen-
sibilidade do lado esquerdo
do corpo.

Toda a batalha pela vida
do rapaz é registrada diari-
amente por Monica em sua
rede social, como se fora um
diário. A última grande no-
tícia é de que o rapaz, que
há pouco estava no CTI, irá
receber alta e poderá conti-
nuar o tratamento em casa,
em Ohio, num ambiente que
precisará ser totalmente rea-
daptado. A ideia era de que
ele pudesse ir já nesta sexta-
feira (19), mas, por uma
questão de logística do hos-
pital, a tendência é de que
ele seja liberado no fim da
semana seguinte.

”O João morava em Chi-

cago, onde ele alugou o
apartamento com a namo-
rada, mas vai voltar a mo-
rar com a gente, em Ohio.
Nossa casa é alugada, tem
três níveis, e o João vai fi-
car no 3° nível, onde ficam
os quartos e o banheiro. O
quarto é amplo, vamos re-
ceber uma cama hospitalar
para ele, cadeira de rodas,
cadeiras de rodas assento
sanitário, temos barra no
banheiro, cadeira de rodas
para banho e vamos colo-
car rampas portáteis. Como
ele ainda não fica sentado
por muito tempo, essas são
apenas as primeiras adapta-
ções”, contou a mãe. ”Es-
tamos procurando uma casa
térrea, mas está difícil de en-
contrar.”

Outra preocupação neste
momento está em relação ao
transporte de João Pedro até
Ohio — são mais de 400
quilômetros de distância de
um estado para o outro.

”Talvez o transporte dele
para Ohio seja aéreo, por-
que ele não fica sentado
por muito tempo e a viagem
para Ohio de ambulância se-
ria muito longa”, acrescen-
tou.

Porto Alegre . Quarta, 17 de Novembro de 2021 OSUL | 22



China recebe 1ª carga de leite
brasileiro pela primeira vez na história.

CCGL/Divulgação

Os laticínios brasileiros começaram a ser habilitados em 2019 para exportar para a China.

A China recebeu no
início deste mês

a primeira carga de
produtos lácteos brasi-
leiros da história. Dois
anos depois da conso-
lidação da abertura do
mercado, com a habi-
litação das plantas do
Brasil para exportação,
a Central Cooperativa
Gaúcha Ltda (CCGL)
encaminhou um pe-
queno volume de leite
em pó por via área, de
Guarulhos (SP) para
Xangai, no dia 5.

Emblemático, o ne-
gócio pode começar a
abrir as portas de um
dos maiores mercados
consumidores de lác-
teos do planeta, cu-
jas importações estão
em franca expansão.
“Acreditamos muito
nesse mercado para
o futuro”, afirmou ao
Valor Caio Vianna, pre-
sidente da CCGL, que
faturou R$ 1,4 bilhão
em 2020.

Primeiro grupo bra-
sileiro a buscar habili-
tação para exportar à
China, a CCGL usará
essa venda para tentar
expandir os negócios
no país asiático, onde
já tem marca regis-
trada. A importação foi
realizada por uma em-
presa parceira da coo-
perativa, que agora vai
fazer o trabalho de cor-
respondente comercial

para divulgar e vender
os produtos gaúchos.
Mais dois contêineres
de leite em pó já es-
tão negociados e de-
vem ser enviados em
breve.

A carga exportada
incluiu leite em pó
integral, leite em pó
desnatado e leite em
pó zero lactose – item
que exige aplicação
de muita tecnologia e
pode ser interessante
para o público chinês,
diz o presidente da
central. “O objetivo da
primeira exportação é
ter o produto na China
para podermos traba-
lhar comercialmente.
Abrimos um canal com
o maior mercado con-
sumidor do mundo”,
afirmou Vianna, que
não revelou o valor da
negociação.

Os laticínios brasilei-
ros começaram a ser
habilitados em 2019
para exportar para a

China, mas a certifica-
ção estava acordada
com o país asiático
desde 2007. Atual-
mente, 33 empresas
têm o aval para comer-
cializar com os chine-
ses.

Para viabilizar a
venda, a CCGL preci-
sou se adequar às bu-
rocracias e exigências
sanitárias de Pequim,
que exigiram paciên-
cia e investimentos
em manejo, registro,
acompanhamento e
rastreabilidade. A co-
operativa tem 3,5 mil
produtores fornece-
dores e capacidade
instalada de proces-
samento de 3,2 mi-
lhões de litros diários
na planta de Cruz Alta
(RS).

Os produtos envi-
ados para a China
são oriundos desses
produtores. Também
foram superadas exi-
gências sanitárias para

comprovar a ausência
de contaminantes nos
produtos nacionais co-
muns em lácteos de
outros países.

“Temos que ter con-
dições de rastrear o
produto desde a pro-
priedade, com o nome
do produtor, e todo
o processamento den-
tro da indústria. Ti-
vemos que identificar
explicitamente e indivi-
dualmente os produtos
nos documentos de ex-
portação. É trabalhoso
e complicado”, contou
Vianna.

O objetivo é tornar
a produção conhecida
e confiável para elimi-
nar alguns requisitos
nos próximos embar-
ques. “Em grandes
volumes vai ser muito
complicado, são ade-
quações que ao longo
da evolução do pro-
cesso terão que acon-
tecer”.
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Prévia do PIB do Brasil indica
queda de 0,14% no 3º trimestre.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Divulgação oficial do PIB será feita pelo IBGE em 2 de dezembro.

O Índice de Atividade
Econômica (IBC-Br)

do Banco Central (BC),
considerado a ”prévia”
do Produto Interno Bruto
(PIB), registrou queda de
0,14% no terceiro trimes-
tre de 2021 na compara-
ção com os três meses
anteriores.

O PIB é a soma de
todos os bens e servi-
ços produzidos no País e
serve para medir a evolu-
ção da economia.

O IBC-BR do Banco
Central é um indicador
criado para tentar an-
tecipar o resultado do
PIB, mas os números
oficiais serão divulgados
pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) em 2 de de-
zembro.

O resultado divulgado
nesta terça-feira (16)
pelo BC foi calculado
após ajuste sazonal —
espécie de ”compen-
sação” para comparar
períodos diferentes.

O recuo da prévia do
PIB no terceiro trimes-
tre aconteceu após re-
tração também nos três
meses anteriores, entre
abril e junho deste ano.
Segundo a instituição, o
IBC-Br registrou queda
de 0,35% nesse período
(valor revisado).

Com isso, o indica-
dor apontou a possibili-
dade de uma recessão
técnica, que se caracte-
riza por dois trimestres
seguidos de contração
do PIB.

Em 2020, o PIB do

Brasil registrou queda de
4,1%, representando a
maior contração desde o
início da série histórica
atual do IBGE, iniciada
em 1996.

Para 2021, analistas
de instituições financei-
ras projeta alta de 5,3%,
assim como o governo.

Queda em
setembro

Segundo o Banco
Central, o nível de ativi-
dade medido pelo IBC-
Br registrou queda pelo
segundo mês seguido
em setembro, recuando
0,27% na comparação
com o mês anterior. O
indicador foi calculado
após ajuste sazonal.

Veja outros dados:
— Na comparação

com setembro de 2020,
o IBC-Br registrou alta de
1,52%;

— Na parcial de ja-
neiro a setembro, o IBC-
Br apresentou alta de
5,88%;

— No acumulado dos
12 meses até setembro

de 2021, houve alta de
4,22%.

Pandemia e
inflação

O resultado divulgado
pelo BC acontece em
um momento em que o
País tenta se recuperar
dos efeitos econômicos
da pandemia.

Para tentar evitar um
impacto ainda maior, o
governo anunciou no
ano passado uma série
de medidas, com im-
pacto de R$ 524 bilhões
nos gastos públicos.

No ano passado, o
Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), considerado
a inflação oficial do País,
fechou em alta de 4,52%,
a maior desde 2016.

A expectativa do mer-
cado financeiro para
2021, segundo pesquisa
do Banco Central, é
que a inflação chegue a
9,77%.

PIB X IBC-Br
Os resultados do IBC-

Br são considerados a

”prévia do PIB”. Porém,
o cálculo do Banco Cen-
tral é diferente do cálculo
do IBGE.

O indicador do BC in-
corpora estimativas para
agropecuária, indústria e
setor de serviços, além
dos impostos, mas não
considera o lado da de-
manda (analisado pelo
IBGE).

O IBC-Br é uma das
ferramentas usadas pelo
BC para definir a taxa
básica de juros do país.
Com um maior cresci-
mento da economia, por
exemplo, teoricamente
haveria mais pressão
inflacionária.

Em outubro, o BC ele-
vou a taxa Selic (básica
de juros) para 7,75% ao
ano. Foi a sexta ele-
vação seguida. A pre-
visão do mercado finan-
ceiro, com a alta da infla-
ção, é de que a taxa bá-
sica de juros continue su-
bindo, terminando 2021
em 9,25% ao ano e 2022
em 11% ao ano.
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Governo deve manter estimativa
de crescimento do PIB brasileiro

para 2022 acima de 2%.
Edu Andrade/Ministério da Economia

Para a equipe econômica, retomada do mercado de trabalho será
forte no ano que vem.

N a contramão do mer-
cado financeiro, o go-

verno deve manter uma es-
timativa de crescimento do
Produto Internto Bruto (PIB)
acima de 2% em 2022.
A nova estimativa será di-
vulgada nesta quarta-feira
(17), pela Secretaria de Po-
lítica Econômica (SPE) do
Ministério da Economia.

O governo trabalha atu-
almente com uma expecta-
tiva de alta de 2,5% no PIB
no ano que vem, número já
bastante criticado por eco-
nomistas desde quando
as estimativas do mercado
estavam pouco acima de
1,5%.

Nesta terça-feira (16), o
boletim Focus do Banco
Central mostra que o mer-
cado está ainda mais pessi-
mista. A previsão dos ana-
listas para o crescimento
em 2022 cedeu de 1,00%
para 0,93%.

Para defender o nú-
mero “nitidamente” mais
otimista, a equipe econô-
mica vai argumentar que a
retomada do mercado de
trabalho será mais forte do
que o esperado.

A previsão é que serão
gerados 5 milhões de pos-
tos de trabalho, formais e
informais, até o fim do ano
que vem, o que daria sus-
tentação à atividade econô-
mica.

Para esses técnicos, a
taxa de participação no
mercado de trabalho - isto
é, o número de pessoas
que estão ocupadas ou
buscando emprego em
relação ao total em idade
de trabalhar - ainda está
abaixo dos níveis pré-
pandemia, o que indica
potencial de crescimento

nos próximos meses.
Segundo o IBGE, a taxa

de participação no trimes-
tre encerrado em agosto
de 2021 ficou em 58,6%,
acima dos 54,7% observa-
dos em igual período do
ano passado, mas ainda
abaixo dos 62,1% verifica-
dos no mesmo trimestre de
2019.

Na avaliação do go-
verno, uma taxa de parti-
cipação tão baixa quanto
a atual é insustentável em
um país com a renda do
Brasil, e à medida que
a vacinação avança, os
trabalhadores voltarão a
buscar emprego. Ainda
que as novas vagas sejam
de baixa produtividade,
concentradas no setor de
serviços, a expectativa é
que isso ajude a sustentar
a retomada da economia.

Outro fator que, na avali-
ação da equipe econômica,
está fora do radar das proje-
ções de mercado é o inves-
timento privado. Embora o
aumento da taxa básica de
juros, a Selic, para conter a
inflação afete a perspectiva
de investimentos das em-
presas, um integrante da
equipe ressalta que contra-
tos de concessões já assi-
nados preveem mais de R$
500 bilhões em investimen-
tos nos próximos anos.

As estimativas de cres-
cimento do PIB são impor-
tantes para determinar, por
exemplo, o quanto o go-
verno deve arrecadar no
ano. É incomum as pro-
jeções da SPE e do mer-
cado se distanciarem tanto.
O episódio mais recente foi
em julho de 2020, quando
os efeitos mais acentuados
da pandemia da covid-19

levaram o mercado a proje-
tar uma queda mais intensa
do PIB para aquele ano (-
6,47%) do que a projeção
do governo (-4,7%). Até
hoje, o governo “celebra”
o que considera como um
acerto, já que a queda aca-
bou ficando em 4,1%.

“Se colocarem o PIB em
torno de 2%, é um orça-
mento irrealista. O mer-
cado já está discutido PIB
zerado ou recessão por
conta da alta dos juros. O
Banco Central saiu de 2%
da taxa Selic e o mercado
estima que ele vá levar para
12%”, critica o economista-
chefe e sócio da RPS Capi-
tal, Gabriel Leal de Barros.

Segundo ele, essa cor-
reção da política de mone-
tária com a alta dos juros é
muito contracionista, o que
afeta a atividade econô-
mica. Além disso, o cená-
rio do resto do mundo não
está ajudando muito, prin-
cipalmente, com a desace-
leração forte da economia
chinesa que é importante
para as exportações brasi-
leiras. Leal prevê uma alta
de PIB de 1% em 2022, mas

essa estimativa está hoje
com viés de baixa.

Na sua avaliação, o go-
verno está muito otimista
com o crescimento por-
que quer sinalizar no Or-
çamento que vão zerar o
déficit das contas públicas
em 2022. “Querem usar
isso como um ativo polí-
tico”, avalia.

O distanciamento das
projeções do governo com
as estimativas dos analistas
do mercado financeiro é
criticado por integrantes da
própria área econômica,
que veem perda de cre-
dibilidade com cálculos
superestimados e que têm
impacto no Orçamento. O
próprio Ministério da Eco-
nomia fez recentemente
uma nota técnica expli-
cando por que não fazia
sentido crescimento abaixo
de 2% em 2022, cenário
que será reforçado agora.

Na divulgação de
quarta-feira também haverá
uma revisão para cima na
projeção de inflação. Hoje,
o governo espera alta de
7,9% no IPCA e de 8,4% no
INPC.
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Mercado financeiro eleva a projeção da
inflação brasileira para 9,77% neste ano.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Previsão para crescimento da economia caiu para 4,88% em 2021.

A previsão do mer-
cado financeiro

para o IPCA (Índice
Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo),
considerada a inflação
oficial do País, subiu
de 9,33% para 9,77%
neste ano. É a 32ª
elevação consecutiva
da projeção. A esti-
mativa está no Boletim
Focus desta terça-feira
(16), pesquisa divul-
gada semanalmente
pelo BC (Banco Cen-
tral) com a expectativa
das instituições para os
principais indicadores
econômicos.

Para 2022, a esti-
mativa de inflação fi-
cou em 4,79%. Para
2023 e 2024, as pre-
visões são de 3,32%
e 3,09%, respectiva-
mente. Em outubro,
puxada pelo aumento
de preços de combus-
tíveis e alimentos, a in-
flação acelerou 1,25%,
a maior para o mês
desde 2002, de acordo
com o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística). Com
isso, o indicador acu-
mula altas de 8,24% no
ano e de 10,67% nos
últimos 12 meses.

A previsão para
2021 está acima da
meta de inflação que
deve ser perseguida
pelo BC. A meta, de-
finida pelo CMN (Con-
selho Monetário Naci-
onal), é de 3,75% para
este ano, com intervalo

de tolerância de 1,5
ponto percentual para
cima ou para baixo. Ou
seja, o limite inferior
é 2,25% e o superior
de 5,25%. Para 2022
e 2023 as metas são
3,5% e 3,25%, res-
pectivamente, com o
mesmo intervalo de
tolerância.
Taxa de juros
Para alcançar ameta

de inflação, o Banco
Central usa como prin-
cipal instrumento a
taxa básica de juros,
a Selic, definida em
7,75% ao ano pelo
Copom (Comitê de Po-
lítica Monetária). Para
a próxima reunião do
órgão, no mês que
vem, o Copom já si-
nalizou que pretende
elevar a Selic em mais
1,5 ponto percentual.

As projeções do BC
para a inflação tam-
bém estão ligeiramente
acima da meta para
2022 e ao redor da
meta para 2023. Isso
reforça a decisão da
autarquia de manter a
política mais contraci-
onista, com elevação
dos juros, para manter
o IPCA dentro do inter-
valo de tolerância defi-
nido pelo CMN.

Para o mercado fi-
nanceiro, a expectativa
é de que a Selic en-
cerre 2021 em 9,25%
ao ano, mesma pro-
jeção da semana pas-
sada. Para o fim de
2022, a estimativa é de

que a taxa básica suba
para 11% ao ano. E
para 2023 e 2024, a
previsão é de Selic em
7,75% ao ano e 7% ao
ano, respectivamente.

Quando o Copom
aumenta a taxa bá-
sica de juros, a fi-
nalidade é conter a
demanda aquecida, e
isso causa reflexos nos
preços porque os juros
mais altos encarecem
o crédito e estimulam
a poupança. Desse
modo, taxas mais al-
tas também podem di-
ficultar a recuperação
da economia. Além
disso, os bancos con-
sideram outros fatores
na hora de definir os ju-
ros cobrados dos con-
sumidores, como risco
de inadimplência, lucro
e despesas administra-
tivas.

Quando o Copom
reduz a Selic, a ten-
dência é de que o cré-
dito fique mais barato,
com incentivo à produ-

ção e ao consumo, re-
duzindo o controle da
inflação e estimulando
a atividade econômica.

PIB e câmbio
As instituições fi-

nanceiras consultadas
pelo BC reduziram a
projeção para o cres-
cimento da economia
brasileira este ano de
4,93% para 4,88%.
Para 2022, a expecta-
tiva para PIB (Produto
Interno Bruto) - a soma
de todos os bens e
serviços produzidos no
País - é de crescimento
de 0,93%. Em 2023 e
2024, o mercado finan-
ceiro projeta expansão
do PIB em 2%, para
ambos os anos.

A expectativa para
a cotação do dólar se
manteve em R$ 5,50
para o final deste ano.
Para o fim de 2022,
a previsão é de que
a moeda americana
também fique nesse
mesmo patamar.
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Auxílio Brasil começa a ser
pago nesta quarta-feira.

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Programa que substitui o Bolsa Família começa a ser pago nesta quarta-feira.

O s beneficiários do
Auxílio Brasil po-

derão consultar infor-
mações sobre o pro-
grama pelo aplicativo
“Caixa Tem”, da Caixa
Econômica Federal, ou
pelo aplicativo do pró-
prio Auxílio Brasil.

O anúncio foi feito
pelo presidente da ins-
tituição, Pedro Guima-
rães, na manhã desta
terça-feira (16), um dia
antes do início do pa-
gamento do benefício
que substitui o Bolsa
Família.

“Todos os beneficiá-
rios do Auxílio Brasil
podem, pelo Caixa
Tem, consultar o bene-
fício, as parcelas. Isso
é uma novidade. Nós
não tínhamos antes
para o Auxílio Emer-
gencial”, afirmou o pre-
sidente da Caixa.

Segundo Guima-
rães, o modelo man-
tém outras quatro fun-
ções do auxílio conce-
dido como forma de
minimizar os efeitos da
pandemia pela Covid-
19. Os beneficiários
podem fazer pagamen-
tos de boletos e contas
de concessionárias,
transferência de va-
lores, compras com
cartão de débito virtual
ou com QR Code e o
saque da conta sem
uso de cartão.

A Caixa também di-
vulgou o cronograma

de pagamento. Os
recursos serão dispo-
nibilizados sempre du-
rante os dez últimos
dias úteis de cadamês,
sempre de acordo com
o número do NIS (Nú-
mero de Identificação
Social). Os primeiros
a receberem o auxílio
serão aqueles que pos-
suem o NIS com final
1. O calendário neste
mês será concluído no
dia 30. Em dezembro,
o benefício será pago
entre os dias 10 e 23.

Quem já estava ins-
crito no Bolsa Família
não precisa fazer um
novo cadastro para
receber o Auxílio Brasil.
Segundo Guimarães,
a migração ocorre de
forma automática, com
uma reavaliação sobre
os critérios de cada
beneficiário feita men-
salmente pelo Ministé-
rio da Cidadania e a
Dataprev. O governo

havia divulgado que
14,6 milhões de fa-
mílias passariam pela
transição dos progra-
mas, sem necessidade
de recadastramento.

Nesta primeira
etapa, o valor médio
do auxílio será de R$
218. A expectativa do
governo é que esse
valor suba para os R$
400 prometidos no lan-
çamento do programa.
Para isso, o Planalto
depende da aprovação
da PEC dos Precató-
rios, em dois turnos,
no Senado.

A proposta, que foi
aprovada na Câmara,
permite ao governo
ampliar em R$ 91,6
bilhões o espaço para
gastar no Orçamento
de 2022, ano eleitoral.
A justificativa é de que
o projeto é necessário
para viabilizar a execu-
ção do Auxílio Brasil.

Para elevar o valor

do benefício, o go-
verno precisa conse-
guir que a PEC seja
aprovada ainda este
ano. Um dispositivo
da lei eleitoral impede
aumento da transfe-
rência de renda no
decorrer do ano da
eleição. O mecanismo
visa justamente preve-
nir o uso da máquina
pública para beneficiar
o candidato que busca
a reeleição, levando ao
desequilíbrio na dis-
puta.

Podem receber o
Auxílio Brasil as famí-
lias em situação de ex-
trema pobreza (renda
per capita de até R$
100). As famílias em
situação de pobreza
(renda per capita até
R$ 200) terão direito ao
pagamento se houver
em sua composição
gestantes ou pessoas
com idade até 21 anos
incompletos.
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Vendas de Natal devem injetar
68 bilhões de reais no varejo.

Reprodução

Entre aqueles que não pretendem comprar nada neste ano, a principal justificativa é a falta de dinheiro.

O comércio deverá
se beneficiar em

grande medida da
volta das festas nata-
linas familiares e cor-
porativas neste ano, na
esteira do progresso
da vacinação contra
a covid-19. Segundo
pesquisa da Confede-
ração Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL)
e do Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC
Brasil), em parceria
com a Offer Wise Pes-
quisas, cerca de R$
68,4 bilhões deverão
ser injetados na eco-
nomia.

”Com o avanço da
vacinação e o pleno
funcionamento das ati-
vidades comerciais em
todo o País, a expecta-
tiva é de que 77% dos
consumidores com-
prem presentes neste
ano, retornando ao
patamar de consumo
pré-pandemia”, diz o
relatório da pesquisa
da CNDL e da SPC
Brasil.

Na avaliação do pre-
sidente da CNDL, José
César da Costa, es-
sas projeções devem
se confirmar mesmo
em um cenário de difi-
culdade econômica.

”Este ano será pos-
sível realizar festas
e eventos sociais e
coorporativos. Isso

também estimula as
compras e o consumo.
Apesar do cenário
econômico preocu-
pante, a pesquisa de-
monstra que a força
simbólica e cultural do
Natal se sobrepõe às
adversidades com que
os brasileiros ainda
têm de lidar, como a
crise econômica. O
Natal é o período mais
aguardado do ano
para consumidores e
comerciantes, e há
indícios de que a dis-
posição dos brasileiros
para consumir está
retornando, ainda que
aos poucos”, afirmou
Costa.

De acordo com o es-
tudo, a estimativa de
um ingresso de R$ 68,4
bilhões no setor con-
sidera um universo de
123,7 milhões de con-
sumidores voltando às
compras neste Natal.

Já entre aqueles que

não pretendem com-
prar nada nas festas de
fim de ano, a princi-
pal justificativa, apon-
tada por 26% dos en-
trevistados, é a falta de
dinheiro. Outros 19%
alegaram falta de cos-
tume de presentear no
Natal e 16% alegam
falta de emprego.

Prévia do PIB
A atividade da eco-

nomia brasileira regis-
trou perdas em setem-
bro pelo segundo mês
seguido e fechou o
terceiro trimestre com
contração, indicando a
possibilidade de reces-
são técnica, mostraram
dados do Banco Cen-
tral divulgados nesta
terça-feira (16).

O Índice de Ativi-
dade Econômica (IBC-
Br), considerado sina-
lizador do Produto In-
terno Bruto (PIB), teve
recuo de 0,27% em se-

tembro na comparação
com agosto, segundo
dado dessazonalizado
informado pelo BC.

Para piorar o cená-
rio, o BC revisou com
força para baixo o dado
de agosto a uma queda
mensal de 0,29%, de
recuo de 0,15% infor-
mando anteriormente.
O resultado de setem-
bro ficou em linha com
a expectativa em pes-
quisa da Reuters de
perda de 0,30%.

Isso levou o índice
a fechar o terceiro tri-
mestre com contração
de 0,14% na compara-
ção com os três meses
anteriores, em meio à
dificuldade de recupe-
ração da economia ao
caminhar para o final
do ano.

Porto Alegre . Quarta, 17 de Novembro de 2021 OSUL | 28



Preço de passagem aérea dispara e
brasileiros trocam avião por ônibus.

Reprodução

A alta é de mais de 60% no preço das passagens aéreas.

A procura pelas vi-
agens de ônibus

Brasil afora está cres-
cendo, diante da alta
de mais de 60% do
preço das passagens
aéreas e à retomada
da economia com o
avanço da vacinação
contra a Covid-19. De
acordo com projeções
da Abrati (Associa-
ção Brasileira das Em-
presas de Transporte
Terrestre de Passa-
geiros), a expectativa
é que até dezembro
sejam vendidos 3,1
milhões de bilhetes
rodoviários, mais que
os 2,7 milhões comer-
cializados em 2019,
antes da pandemia.

Segundo as empre-
sas, a demanda tem
sido influenciada so-
bretudo pelo turismo
interno, pois vários
países ainda mantêm
restrições.

Para a Abrati, o feri-
ado de 12 de outubro
comprovou a maior
procura nas viagens
de ônibus no país: o
número de embarques
aumentou 30% em
relação ao Sete de
Setembro. As regiões
Norte e Nordeste, diz
Letícia Pineschi, dire-
tora e conselheira da
Abrati, já ultrapassa-
ram o período pré-
pandemia:

“O resto do país

vai chegar ao patamar
de 2019 no início de
dezembro. Há uma
tendência de troca do
avião pelo ônibus por
conta dos preços altos
das passagens. No
setor rodoviário, as
empresas estão se-
gurando grande parte
dos custos, como os
preços do diesel e
do pneu. Apesar do
aumento no número
da venda de passa-
gens, as receitas das
empresas ainda não
vão se recuperar neste
ano.”

No entanto, a maior
procura deve fazer
com que os preços
das passagens au-
mente, avaliam espe-
cialsitas.
Querosene de

aviação

O preço do que-
rosene de aviação
(QAV), que no se-
gundo trimestre deste

ano registrou alta de
91,7% em relação a
igual período de 2020,
acumula aumento de
47,7% de 4 de janeiro
a 25 de outubro, revela
um levantamento feito
pela Abear (Associ-
ação Brasileira das
Empresas Aéreas),
com os dados mais
recentes disponíveis
da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis
(ANP). Esse resultado
supera o de combus-
tíveis que têm sur-
gido constantemente
como um dos prin-
cipais responsáveis
pelo aumento da in-
flação brasileira, como
a gasolina e o gás de
cozinha (GLP).

A escalada do
preço do QAV neste
ano supera em 4,2
pontos percentuais a
variação de 43,5% re-
gistrada pela gasolina

no mesmo período. Já
em comparação com
o gás de cozinha, que
apresenta aumento
de 36,1% de janeiro
a outubro, o valor do
litro do QAV ficou 11,6
pontos percentuais
acima.

“Esses dados mos-
tram como a aviação
comercial brasileira é
impactada pelos cus-
tos no Brasil. Além
da alta do QAV, que
é o item de maior ine-
ficiência econômica
das empresas aéreas,
ainda temos o de-
safio dos sucessivos
recordes da cotação
do dólar em relação
ao real, pois mais de
50% dos custos das
companhias são do-
larizados”, afirma o
presidente da Abear,
Eduardo Sanovicz. As
informações são do
jornal O Globo e da
Abear.
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Pix adota novas medidas de
segurança; veja o que muda.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Pix, o sistema de pagamento instantâneo do Banco Central (BC),
completou 1 ano de funcionamento no país.

O Pix, o sistema de pa-
gamento instantâneo

do Banco Central (BC),
completou 1 ano de fun-
cionamento no país e ga-
nhou nesta terça-feira (16)
um conjunto de novasme-
didas de segurança.

Entre as novas me-
didas, estão o bloqueio
preventivo dos recursos
em caso de suspeita de
fraude, notificações obri-
gatórias de transações
rejeitadas e devolução de
valores pela instituição
recebedora, em casos
de fundada suspeita de
fraude ou falha operaci-
onal nos sistemas das
instituições participantes.

As novas medidas fo-
ram anunciadas no final
de setembro. Segundo o
Banco Central, os meca-
nismos ”criam incentivos
para que os participantes
aprimorem cada vez mais
seus mecanismos de se-
gurança e de análise de
fraudes”.

O Pix é um mecanismo
de transferência de recur-
sos que opera em tempo
real, 24 horas por dia.

Atualmente já são
quase 350 milhões de
chaves cadastradas,
sendo 334 milhões delas
de pessoas físicas. Se-
gundo o Banco Central,
mais de 104 milhões de
usuários pessoas físicas
já realizaram alguma tran-
sação via Pix.

Neste 1 ano de Pix, o
Banco Central estima que
mais de 45 milhões de
pessoas que não realiza-
vam transações eletrôni-
cas agora fazem Pix com
frequência e que o sis-

tema já conseguiu reduzir
em quase R$ 5 bilhões os
custos bancários para as
empresas. Veja no vídeo
acima.
Veja os novos
mecanismos
– Bloqueio cautelar:

medida vai permitir que o
banco que detém a conta
do usuário possa efetuar
um bloqueio preventivo
dos recursos por até 72
horas em casos de sus-
peita de fraude. Sempre
que o bloqueio cautelar
for acionado, a instituição
deverá comunicar imedia-
tamente ao cliente.

– Notificação de infra-
ção: notificação de infra-
ção deixará de ser faculta-
tiva e passará a ser obri-
gatória. Mecanismo visa
permitir que os bancos re-
gistrem uma marcação na
chave PIX, no CPF/CNPJ
do usuário e no número
da conta quando há ”fun-
dada suspeita de fraude”.
Essas informações serão
compartilhadas com as
demais instituições finan-
ceiras para aumentar aos
mecanismos de preven-
ção a fraudes;

– Ampliação do uso de
informações para fins de
prevenção à fraude: será
criada uma nova funciona-
lidade que permitirá a con-
sulta de informações vin-
culadas às chaves Pix. As-
sim, informações de notifi-
cação de fraudes estarão
disponíveis para todos os
participantes do PIX, que
poderão utilizar essas in-
formações em seus pro-
cessos como, por exem-
plo, abertura de contas;

– Mecanismos adi-

cionais para proteção
dos dados: mecanismos
adotados pelos bancos
devem ser, no mínimo,
iguais aos mecanismos
implementados pelo BC.
Os bancos também terão
de definir procedimen-
tos de identificação e de
tratamento de casos em
que ocorram excessivas
consultas de chaves Pix;

– Devolução de valores
em caso de fraude ou fa-
lha: a devolução poderá
ser iniciada pelo presta-
dor de serviço de paga-
mento do usuário rece-
bedor, por iniciativa pró-
pria ou por solicitação do
prestador de serviço do
usuário pagador, em ca-
sos de fundada suspeita
de fraude ou falha operaci-
onal nos sistemas das ins-
tituições participantes.

O Banco Central tam-
bém mudou o regula-
mento do Pix para dei-
xar claro que os bancos
devem ser responsabiliza-
dos por ”fraudes decor-
rentes de falhas nos seus
próprios mecanismos de
gerenciamento de riscos”.

Limite de
transferências à

noite
Desde 4 de outubro,

passou a valer o limite de
R$ 1 mil para transferên-
cias e pagamentos rea-
lizados por pessoas físi-
cas das 20h às 6h, in-
cluindo o Pix. Pessoas ju-
rídicas (empresas) não se-
rão atingidas com a me-
dida.

O limite poderá ser al-
terado a pedido do cli-
ente, através dos canais
de atendimento eletrôni-
cos. Porém, a instituição
financeira deve estabele-
cer prazo mínimo de 24
horas para a efetivação do
aumento.

Segundo o Banco Cen-
tral, os bancos devem ofe-
recer aos seus clientes a
opção de cadastrar previ-
amente contas que pode-
rão receber transferências
acima dos limites estabe-
lecidos. As informações
são do portal de notícias
G1.
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Ofertas de Black Friday podem não
ser atrativas por conta da inflação.

Shutterstock

Mesmo com descontos, o preço de alguns artigos podem ser maiores que o do período pré-pandemia.

D urante muito
tempo, a Black

Friday foi sinônimo
de promoções, fa-
zendo com que boa
parte das pessoas
deixassem para
comprar na data.
Mas com o avanço
da inflação para
duas casas, como
vem ocorrendo esse
ano, o desafio da
data será encon-
trar preços baixos e
ofertas que caibam
no bolso do consu-
midor.
Isso porque,

desde 2014, a Black
Friday é uma data
de referência para o
consumo de eletro-
eletrônicos. E por
conta da escassez
de matérias-primas
e a alta no câmbio
em vigor desde o
início da pandemia,
houve um reajuste
médio de 30% nos
preços desses itens
para o consumidor
final.
E para esse Black

Friday, é de se espe-
rar que, mesmo com
ofertas, o preço de
artigos eletroeletrô-
nicos estarão com
preços superiores
ao do período pré-

pandemia. Por isso,
grandes varejistas
estão criando alter-
nativas que podem
aumentar o volume
de vendas deste
ano.
Empresas como

as Casas Bahia e
Ponto vão oferecer
aos seus clientes
a possibilidade de
parcelar artigos em
até 30 vezes, mas
para isso será ne-
cessário ter o cartão
de crédito das vare-
jistas.
A Lojas Cem tam-

bém fará um es-
quema semelhante
de aumentar o nú-
mero de parcelas
para tornar as com-
pras de Black Friday
mais acessíveis ao
bolso do consumi-
dor.

De acordo com
uma pesquisa rea-
lizada pela Federa-
ção das Câmaras de
Dirigentes Lojistas
do Estado de São
Paulo (FCDLESP), o
aumento deve ficar
em torno de 5%.
Por isso, a expec-

tativa de compras
para essa Black Fri-
day é de que as
compras superem
as realizadas no ano
passado, por conta
do otimismo e confi-
ança para as come-
morações de fim de
ano, mas que não
apresente números
tão expressivos.
Produtos que
lideram as
procuras

Segundo um le-
vantamento reali-
zado pela Radar

Simplex, entre os
dias 31 de outubro
e 6 de novembro, o
iPhone liderou como
termo campeão de
busca.
Em seguida,

as palavras mais
buscadas foram:
pneus, bebidas no
atacado, testes de
antígeno e cadeira
de escritório.
Já, para a FC-

DLESP, o setor de
eletrônicos deve
apresentar o melhor
desempenho, em
seguida, eletrodo-
mésticos, vestuário
e calçados. As in-
formações são do
portal de notícias
Terra.
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Bolsonaro promete dar aumento
a todos os servidores se a PEC
dos Precatórios for aprovada.

Alan Santos/PR

Bolsonaro fez a promessa faltando pouco mais de dez meses para a eleição presidencial de 2022.

F altando poucomais
de dez meses para

a eleição presidencial
de 2022, o presidente
Jair Bolsonaro prome-
teu nesta terça-feira
(16) que dará um re-
ajuste salarial para os
servidores públicos fe-
derais caso a PEC dos
Precatórios seja apro-
vada pelo Congresso
Nacional. De acordo
com Bolsonaro, a me-
dida beneficiaria “to-
dos” os funcionários
públicos, “sem exce-
ção”.

“A inflação chegou a
dois dígitos, então con-
versei com (o minis-
tro da Economia) Paulo
Guedes. Em passando
a PEC dos Precatórios,
tem que ter um pe-
queno espaço para dar
algum reajuste. Não é
o que eles merecem,
mas é o que nós pode-
mos dar. Todos os ser-
vidores federais, sem
exceção”, disse Bolso-
naro, após participar
de um evento no Bah-
rein.

A proposta de Orça-
mento para 2022, en-
viada pelo governo ao
Congresso, não prevê
reajustes para os ser-
vidores públicos civis
no ano que vem. Os
servidores tiveram con-
gelamento dos reajus-

tes durante dois anos,
como uma contrapar-
tida para o aumento
de gastos públicos no
combate à pandemia
da covid-19.

A PEC (Proposta de
Emenda à Constitui-
ção) dos Precatórios
foi desenhada para
abrir um espaço de
R$ 90 bilhões no Or-
çamento de 2022. A
maior parte desse valor
será destinada para
o Auxílio Brasil (novo
Bolsa Família) de R$
400.

Haverá, porém, uma
sobra de recursos com
a PEC, que poderá ser
usada pelo governo.
É esse espaço que
está sendo cobiçado
por Bolsonaro.

A proposta já foi
aprovada na Câmara
dos Deputados e está
em discussão no Se-

nado.
Na segunda-feira,

durante sua passagem
por Dubai, o presidente
já havia dito que pode-
ria “atender em parte
os servidores” com o
espaço orçamentário
que pode ser aberto
pela PEC.

“Nós propusemos
ao Congresso, e a
Câmara deu o sinal
verde, para parcelar
mais da metade disso
aí (precatórios). Daí dá
para a gente atender os
mais necessitados, dá
para atender a ques-
tão orçamentária, pen-
samos até em obvia-
mente, dado o espaço
que está sobrando, até
atender em parte os
servidores.”

Em relação a con-
cursos públicos, Bol-
sonaro disse nesta
terça que haverá ape-

nas o “essencial” e ci-
tou Polícia Federal (PF)
e Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF). A proposta
de Orçamento prevê o
ingresso de 41,7 mil
novos servidores via
concursos. “Concurso
públicos, apenas o es-
sencial. Como fizemos
para PF e PRF. Apenas
o essencial”, disse o
presidente.

“Em agosto, quando
a proposta orçamentá-
ria foi apresentada, o
Ministério da Econo-
mia afirmou que de-
veriam ser feitos con-
cursos para agências
reguladoras e órgãos
como o Ministério da
Educação, inclusive
institutos e universida-
des federais”, afirmou
Bolsonaro. As informa-
ções são do jornal O
Globo.
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Governistas tentam aprovar proposta
que antecipa aposentadoria de

ministros do Supremo.
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Bia Kicis (PSL-DF), autora de proposta que antecipa aposentadoria de ministros do STF.

A poiadores do pre-
sidente Jair Bol-

sonaro tentaram vo-
tar nesta terça-feira
(16), em sessão da
Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ)
da Câmara dos De-
putados, uma Pro-
posta de Emenda à
Constituição (PEC)
que antecipa a apo-
sentadoria de minis-
tros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF).
De autoria da presi-
dente do colegiado,
a deputada Bia Kicis
(PSL-DF), o texto re-
voga norma instituída
pela chamada “PEC
da bengala”, promul-
gada em 2015. Após
debate e discordân-
cias sobre a pauta,
houve um pedido
de vista da matéria,
que só poderá ser
analisada novamente
após cinco sessões
do plenário.

Há seis anos, a
emenda em questão
elevou de 70 anos
para 75 anos o limite
para a aposentadoria
compulsória de servi-
dores. Caso a nova
PEC vá adiante, o li-
mite de 70 anos vol-
taria a valer.

Durante a discus-

são desta terça-feira,
Kicis foi acusada por
opositores de atuar
em nome de Bolso-
naro. O objetivo se-
ria dar uma oportu-
nidade ao presidente
de fazer mais duas in-
dicações à Corte.

A bolsonarista ne-
gou a intenção e afir-
mou que, caso seja
aprovado pela CCJ,
o texto seria alvo
de discussão sobre
regras “transitórias”.
Isso ocorreria em
comissão especial,
na fase posterior da
tramitação.

”Quero deixar
muito claro que não
tem nenhuma ma-
nobra para que o
presidente Bolsonaro
coloque mais dois
ministros. Até por-
que, como dito pelo

deputado Pompeo
de Mattos (PDT-RS),
na comissão especial
deverá ser colocada
uma previsão tran-
sitória”, afirmou Bia
Kicis.

Contrário à pro-
posta, o deputado
Gervásio Maia (PSB-
PB) disse que essa
PEC era um atalho
para que Bolsonaro
pudesse indicar mais
duas pessoas ao Su-
premo ainda no atual
mandato.

As aposentadorias
de Ricardo Lewan-
dowski e Rosa Weber
estão previstas para
2023, quando com-
pletam 75 anos. Se
a nova regra alcan-
çasse esses minis-
tros, Bolsonaro pode-
ria indicar sucessores
a essas vagas ainda

este ano.
”Já disse que não

é isso. E quero di-
zer o seguinte: para
que o presidente co-
loque mais dois mi-
nistros ou quantos fo-
rem, ele o fará depois
de reeleito. Depois
da sua reeleição, em
2022. Por isso, repu-
dio esses ataques”,
disse Bia Kicis.

A oposição conti-
nuou a qualificar a
proposta como um
ataque ao Poder Ju-
diciário. ”Claro que
é um pedido do pre-
sidente Bolsonaro
para aparelhar as
instituições da Repú-
blica”, discursou Sâ-
mia Bomfim (PSOL-
SP).
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Bolsonaro inaugura embaixada no
Bahrein, a primeira de seu governo, e se
encontra com rei durante viagem ao país.
Alan Santos/PR

Bolsonaro com o rei Hamad Isa Bin Khalifa, no Bahrein.

O presidente Jair
Bolsonaro inau-

gurou nesta terça-
feira (16), a embai-
xada do Brasil em
Manama, no Bahrein,
a primeira de seu
governo. Esta é a
primeira vez que um
Chefe de Estado bra-
sileiro visita o país do
Oriente Médio.

As duas nações já
mantinham relações
diplomáticas desde
1971, mas até hoje os
interesses brasileiros
eram representados
pela embaixada no
Kuwait. O Ministério
das Relações Exteri-
ores acredita que a
criação de uma re-
presentação própria
no país vai permitir
intensificar os laços
comerciais entre as
duas nações.

Atualmente, entre
as nações do Oriente

Médio, o país ocupa
o quarto lugar em
transações comerci-
ais com o Brasil.

A criação da em-
baixada foi definida
em decreto assinado
pelo presidente Jair
Bolsonaro. Em dis-
curso na inauguração
da nova representa-
ção brasileira o presi-
dente disse que existe
grande espaço para
a ampliação dos ne-
gócios entre o Bra-
sil e o Reino do Bah-
rein. Afirmou ainda
que estava feliz com
a inauguração da em-
baixada, que é um
passo importante na
aproximação entre os
dois países.

Bolsonaro também
se encontrou com o
rei do Bahrein Hamad
Isa Bin Khalifa. Ele foi
recebido com um al-
moço no Palácio Real

e assinou acordos de
cooperação nas áreas
de política, cultura e
esportes.

Bolsonaro também
participou da cerimô-
nia de encerramento
do encontro da Câ-
mara de Comércio
Árabe-Brasileira. O
encontro serviu para
debater novas parce-
rias comerciais.

O Bahrein exporta
para o Brasil princi-
palmente minérios,
produtos químicos,
ferro e petróleo. Já o
Brasil tem as vendas
concentradas prin-
cipalmente na área
do agronegócio com
destaque para as car-
nes e grãos. Até o
fim deste ano o Brasil
deve se tornar a prin-
cipal fonte de impor-
tações de minério de
ferro para o Bahrein,
superando a China e

os Estados Unidos.
O avanço do co-

mércio entre as duas
nações fez com que
o Bahrein se transfor-
masse no quarto des-
tino das exportações
brasileiras no Oriente
Médio, atrás de Ará-
bia Saudita, Turquia e
dos Emirados Árabes
Unidos.

No encerramento
da visita ao Bahrein,
o presidente Jair Bol-
sonaro participou de
uma cerimônia no
Centro Global Rei Ha-
mad para a Coexis-
tência Pacífica. O
objetivo do centro é
promover a liberdade
de religião e da con-
vivência harmoniosa,
respeitosa e pacífica
entre todas as cren-
ças. As informações
são da Agência Brasil.
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Ministro do Tribunal de Contas da
União deve ser escolhido embaixador
em Portugal para abrir vaga na corte.

Divulgação

O governo deve oficializar, nos próximos dias, a indicação do ministro
Raimundo Carreiro como embaixador em Portugal.

O presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (PSD-

MG), tenta resolver um im-
passe na escolha do próximo
nome para compor o TCU (Tri-
bunal de Contas da União).
O governo de Jair Bolsonaro
deve oficializar, nos próximos
dias, a indicação do ministro
Raimundo Carreiro como em-
baixador em Portugal e, com
isso, uma vaga na Corte de
Contas será preenchida por in-
dicação de senadores.

Inicialmente, Carreiro só
sairia do TCU em setembro
de 2023, quando completa 75
anos, idade da aposentadoria
compulsória. Mas a escolha
dele para a embaixada tem o
objetivo de abrir espaço para
que o governo tenha maior in-
terlocução com o TCU.

O plano de Pacheco era
dar a vaga ao senador An-
tonio Anastasia (PSD-MG),
seu aliado, mas dois outros
senadores agora reivindi-
cam o posto: Kátia Abreu
(Progressistas-TO) e o líder do
governo no Senado, Fernando
Bezerra Coelho (MDB-PE). As
negociações são para que
dois deles desistam e a vaga
não precise ser decidida no
voto. Senadores evocam o
histórico da Casa para con-
siderar remota a chance de
haver uma disputa entre dois
ou três parlamentares em uma
votação no plenário.

Nos bastidores, Bezerra
Coelho, Kátia e Anastasia es-
tão em campanha para o
posto, mas evitam falar so-
bre o tema em público por-
que Carreiro ainda não dei-
xou o TCU. O assunto deve
avançar após Bolsonaro man-
dar a mensagem oficial ao Se-
nado sobre a indicação para
a embaixada. ”Efetivamente
acredito que o assunto só
será tratado quando houver
a oficialização”, disse o vice-
presidente do Senado, Venezi-
ano Vital do Rego (MDB-PB).

O senador Alvaro Dias
(Podemos-PR) admitiu ter
um favorito para a cadeira,
mas deixou claro que essa

não é a posição oficial da
legenda. ”Cada senador é
livre. Eu estou apoiando o
Anastasia”, afirmou Dias, líder
do Podemos no Senado.

Kátia é peça-chave na ope-
ração porque comanda a Co-
missão de Relações Exteriores
(CRE), responsável por anali-
sar as indicações para embai-
xadas. Aliados da senadora
dizem que a sabatina de Car-
reiro será marcada para o es-
forço concentrado agendado
por Pacheco, que começa no
próximo dia 30 e vai até 2 de
dezembro.

Anunciado pelo presidente
do Senado, esse período vai
servir para os senadores ana-
lisarem uma série de indica-
ções para agências regulado-
ras e tribunais superiores.

No último dia 4, quando o
governo realizou o leilão do
5G, o presidente Jair Bolso-
naro fez uma série de elogios
a Carreiro, que foi o relator do
tema na Corte de Contas. Ao
falar sobre o ministro, Bolso-
naro mencionou a indicação
para a embaixada do Brasil em
Portugal.

“É uma das pessoas que
marcou a posição nesse
evento, desde quando traba-
lhava no Senado. Amigo de
todo mundo. Se Deus quiser,
vai para Portugal brevemente.
Não por minha vontade, por
mim não iria. Mas vai porque
merece”, disse Bolsonaro. In-
tegrantes do TCU e do Senado
já foram avisados de que o
governo brasileiro enviou a
indicação de Carreiro.

Não é a primeira vez que
a operação para abrir a vaga
no TCU acontece. No início
do ano, o governo já havia
tentado indicar Carreiro para
o cargo no país, mas a es-
tratégia foi barrada pelo se-
nador Renan Calheiros (MDB-
AL), adversário do Palácio do
Planalto e um dos padrinhos
políticos do ministro do TCU.
Em conjunto comKátia, Renan
agiu para que a Comissão de
Relações Exteriores não anali-
sasse a indicação para a em-

baixada. Agora, a estraté-
gia dos dois senadoresmudou
e eles tentam fazer com que
a própria Kátia seja escolhida
para o posto.

O líder do governo também
busca apoio para o cargo, mas
tem ficado atrás de Anasta-
sia e Kátia na disputa. Sob
condição de reversa, um se-
nador governista declarou que
o Planalto tem simpatia pelo
nome de Bezerra, mas que
não há veto às indicações dos
outros dois senadores. Se-
gundo esse parlamentar da
base, o governo espera o Se-
nado avançar na tentativa de
acordo para se posicionar. Ká-
tia e Anastasia já fizeram críti-
cas ao Planalto, sobretudo em
relação à atuação na pande-
mia, mas não são vistos como
nomes hostis a Bolsonaro.

Pacheco e a senadora do
Progressistas estão em Lisboa
para participar de um evento
jurídico realizado pelo Instituto
Brasiliense de Direito Público
(IDP). Ainda não há consenso
sobre uma candidatura única
para o posto no TCU.

O cargo de ministro do tri-
bunal é cobiçado porque ser
vitalício e ter grande influência
sobre o mundo político. Foi o
órgão, por exemplo, o respon-
sável pelo parecer das peda-
ladas fiscais que embasaram
o impeachment da então pre-

sidente Dilma Rousseff. Hoje
o Planalto tem pouca interlo-
cução com a Corte de Con-
tas. Bolsonaro já tentou mais
de uma vez reunir os ministros
para fazer uma aproximação,
mas isso só resultou em reu-
niões esvaziadas.

O tribunal é uma espécie
de assessoria contábil do Con-
gresso. Tem em sua com-
posição três indicados da Câ-
mara, três do Senado, um
do governo, um dos audito-
res do TCU e um do Ministé-
rio Público de Contas. Atual-
mente, dos nove ministros do
TCU, Bolsonaro indicou ape-
nas Jorge Oliveira, ex-titular da
Secretaria Geral da Presidên-
cia.

Além de Oliveira, os ou-
tros dois nomes simpáticos ao
governo são Walton Alencar e
Augusto Nardes. A escolha de
Anastasia para o posto bene-
ficiaria também Alexandre Sil-
veira, seu suplente. Silveira é
presidente do PSD de Minas
Gerais, diretor jurídico do Se-
nado e aliado próximo de Pa-
checo. Além de poder exer-
cer o mandato de senador du-
rante todo o ano de 2022, ele
também teria o caminho livre
para ser o candidato do PSD
ao Senado no ano que vem.
As informações são do jornal
O Estado de S. Paulo.
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Ex-ministro de Bolsonaro
agora critica o governo.

Edilson Rodrigues/Agência Senado

O ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo diz que o governo de Bolsonaro “virou a base do
Centrão”.

O ex-ministro das
Relações Ex-

teriores Ernesto
Araújo disse na
segunda-feira que o
governo de Bolso-
naro “virou a base
do Centrão” e que
“nunca quis en-
frentar o sistema”.
Araújo participava
de um evento con-
servador em Santa
Catarina quando cri-
ticou o chefe do Exe-
cutivo.
“A maioria eu

acho que nunca
quis enfrentar o sis-
tema. Seja por falta
de coragem, por
falta de convicção
ou por interesse
pessoal de manter
o sistema. Então
surgiu aquela coisa:
‘Ah, precisamos fa-
zer do Centrão a
base do governo’.
Na verdade, o que
a gente viu foi que
o governo virou a
base do Centrão”,
comentou Araújo.
O ex-chanceler

afirmou que presi-
dente Jair Bolso-
naro tomou a “pí-
lula azul”, símbolo
do filme Matrix, que
significa “viver no
mundo de ilusões”.

“O governo, que
foi eleito por uma
grande tomada de
pílula vermelha, re-
solveu tomar a pí-
lula azul. Às ve-
zes, eu acho assim
que, em alguma reu-
nião ministerial que
eu não estava, dis-
tribuíram pílula azul
ali e todo mundo to-
mou. Por sorte, eu
não estava e não to-
mei... E nem teria to-
mado, eu acho”, co-
mentou Araújo.
No filme Matrix, o

personagem princi-
pal tem duas op-
ções: tomar a pí-
lula vermelha ou a
azul. A primeira leva
o protagonista a co-
nhecer a realidade
do mundo em que
vive, já a segunda
permite que ele es-

queça o que aconte-
ceu para viver na re-
alidade virtual.
Além disso, Er-

nesto acusa de te-
rem “azulado” com-
pletamente o go-
verno. “Eram pou-
cos dentro do go-
verno aqueles que
realmente estavam
dentro desse projeto
de transformação
do sistema. Muitos
estavam ali fingindo
pra cá, pra lá, estão
até hoje... Mas gos-
tam mesmo é da pí-
lula azul”, completa.
Araújo deixou o

governo Bolsonaro
em março deste
ano. O estopim para
a sua saída foi a
briga desencadeada
com o Senado após
ele atacar a sena-
dora Katia Abreu, do

Progressistas do To-
cantins, presidente
da Comissão de Re-
lações Exteriores da
Casa. Na época, a
avaliação foi de que,
diante da sua saída
eminente, Araújo
buscou um conflito
para encontrar uma
saída honrosa e se
dizer vítima do sis-
tema político.
Ernesto tem recla-

mado do abandono
pelo governo Bol-
sonaro. Até hoje,
desde sua saída,
nunca foi procurado
pelo presidente, e
se ressente disso.
As informações são
dos jornais O Globo
e Estado de Minas e
do site Metrópoles.
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Presidente do PL, Valdemar Costa
Neto, convoca dirigentes do partido
para discutir filiação de Bolsonaro.

Reprodução/Instagram

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

O presidente do PL,
Valdemar Costa

Neto, convocou os di-
rigentes regionais do
partido para discutir
as questões que têm
travado a filiação do
presidente Jair Bolso-
naro à legenda – inici-
almente prevista para
ocorrer na próxima
segunda-feira, mas
adiada no último fim
de semana. A reunião
está marcada para as
15h desta quarta-feira
(17), em Brasília.

Na segunda-feira,
Bolsonaro disse a jor-
nalistas em Dubai que
espera “em pouquís-
simas semanas, duas,
três, no máximo, ca-
sar ou desfazer o noi-
vado” com o PL. “Mas
eu acho que tem tudo
para a gente casar e
ser feliz”, completou.

Segundo Bolso-
naro, a conclusão das
conversas somente
irá adiante se o PL
desistir de apoiar par-
tidos de adversários
políticos dele, prin-
cipalmente na es-
querda, e de partici-
par de palanques es-
taduais que possam
beneficiar rivais como
o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva
(PT) e João Doria

(PSDB).
“Nosso partido não

pode estar flertando
com a esquerda num
ou outro Estado, se
resolvermos isso aí
eu assino essa filia-
ção que me satisfaz
e satisfaz em grande
parte o nosso elei-
torado, que quer a
continuidade da mi-
nha política”, afirmou
o presidente.

O presidente tem
um time de conse-
lheiros para tratar da
filiação. Ele afirmou
ter conversado nos úl-
timos dias sobre a es-
colha do partido com
os ministros da Casa
Civil, Ciro Nogueira
(Progressistas), das
Comunicações, Fábio
Faria (PSD), e do De-
senvolvimento Regio-
nal, Rogério Marinho

(sem partido).
O clã Bolsonaro se

desentendeu com o
mandachuva do PL
por causa das com-
posições políticas em
São Paulo, Bahia, Per-
nambuco e Piauí. Na
disputa pelo Palácio
dos Bandeirantes, a
ideia do Planalto é for-
çar o PL a desfazer o
acordo para apoiar a
virtual candidatura do
vice-governador Ro-
drigo Garcia (PSDB).

“Tem alguns Esta-
dos que para mim,
a possível reeleição,
se eu vier candidato,
são vitais, como São
Paulo. Ele (Valde-
mar) tem um compro-
misso com um candi-
dato que vai apoiar o
atual governador (Do-
ria) se ele tiver o es-
paço lá no partido

dele (para concorrer a
presidente).”

O PL ainda não de-
cidiu como vai aten-
der as solicitações
de Bolsonaro, mas
ainda trabalha em
ajustar um acordo. O
presidente do partido
pediu um tempo para
Bolsonaro para poder
administrar interna-
mente a questão.

Integrantes do par-
tido avaliam que um
acordo só vai efetiva-
mente começar a ser
desenhado após uma
conversa cara a cara
entre Bolsonaro e Val-
demar. O chefe do
Poder Executivo volta
ao Brasil na quinta-
feira, 18. As infor-
mações são da revista
Veja e do jornal O Es-
tado de S. Paulo.
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Em meio a crise interna, PSDB mantém data
das prévias e voto por aplicativo; em vídeo,

vereador ensina a fraudar o sistema.
Divulgação

Arthur Virgílio Neto, Eduardo Leite e João Doria são pré-candidatos
do PSDB à Presidência da República.

A poucos dias das pré-
vias presidenciais, o

PSDB decidiu nesta terça-
feira (16) manter a votação
pelo aplicativo e rejeitou
a possibilidade de adiar a
disputa. As primárias que
vão escolher o candidato
da sigla ao Palácio do Pla-
nalto em 2022 estão mar-
cadas para o próximo do-
mingo (21).

Em reunião à tarde,
as candidaturas dos go-
vernadores João Doria e
Eduardo Leite, além do ex-
prefeito de Manaus Arthur
Virgílio, e o presidente
nacional da sigla, Bruno
Araújo, tentaram aparar as
arestas em meio a uma
série de discordâncias e
ao acirramento da eleição
interna. A tentativa de
acalmar os ânimos parece
ter feito efeito e Leite e
Doria trocaram gentileza
nas redes sociais horas
depois.

O paulista decidiu fa-
zer sua última agenda em
Porto Alegre e o gaúcho
o convidou para visitá-lo
no Palácio Piratini, sede do
governo estadual. Leite es-
creveu que ambos tem ”es-
tilos diferentes”, mas res-
saltou que ambos têm em
comum o desejo de mudar
o Brasil. Doria retribuiu e
pediu que Leite lhe prepa-
rasse um café e um chi-
marrão para sua mulher e
primeira-dama Bia.

Nas últimas semanas,
o aplicativo de votação se
tornou o principal motivo
de desentendimento nas
prévias. O software sem-
pre enfrentou desconfian-
ças do grupo de Doria, já
que foi desenvolvido por
uma fundação ligada àUni-
versidade do Rio Grande
do Sul (UFRGS).

No entanto, uma nova
crise surgiu numa reunião
na noite de segunda-feira,
quando viralizou um vídeo
nas redes tucanas em que
um vereador ensina como
fraudar o sistema de vo-
tação pelo aplicativo. Na
gravação, o parlamentar
se passa por uma outra
pessoa e sua participação
é validada. Sob o impacto
do vídeo, aliados de Leite,
que sempre foram a fa-
vor do software, se mostra-
ram surpresos com a fra-
gilidade do sistema e che-
garam a pedir o adiamento
da disputa. Em seguida,
as equipes de Doria e Vir-
gílio fizeram uma nota con-
junta repudiando tal possi-
bilidade.

O clima azedou e Leite
reagiu. Ele foi às redes
sociais e negou a intenção
de alterar a data da elei-
ção interna. Depois, pes-
soas próximas ao governa-
dor do Rio Grande do Sul
tentaram remediar e dis-
seram que, se houve al-
gum pedido de adiamento
ocorreu no calor da reu-
nião, mas não foi algo for-
mal com o consentimento
da campanha do candi-
dato gaúcho.

Em nota, o PSDB diz
que as falhas que apare-
cem no vídeo do vereador
já forram corrigidas e que
o sistema agora tem não
só a dupla verificação via
mensagem SMS, mas tam-
bém um Itoken (um código
gerado para cada partici-
pante), o que aumentaria a
segurança.

A sigla admite, porém,
que o sistema tem riscos,
mas ressalta que eles são
”menores do que uma vo-
tação em cédula de pa-
pel”. O partido também

acrescenta que os votos
demandatários, que repre-
sentam 75% do peso do
colégio eleitoral, são me-
nos suscetíveis a riscos de
fraudes, já que eles pas-
sam por conferência indi-
vidual realizada pelo Call
Center do PSDB. Não pas-
saria por esse filtro, porém,
somente o grupo de filia-
dos, cuja participação é de
25%.

Pelas regras definidas
para a disputa, os votantes
foram divididos em qua-
tro grupos. O vencedor
precisa ter mais de 50%
dos votos totais. O pri-
meiro grupo é composto
por filiados sem mandato.
No segundo estão prefei-
tos e seus vices. Verea-
dores, deputados estadu-
ais e distritais formam o
terceiro grupamento, se-
guido por governadores e
vices, senadores, deputa-
dos federais, presidente e
ex-presidentes da execu-
tiva nacional, que foram o
quarto e último grupo.

Pela norma das pré-
vias, todos os grupos es-
tarão aptos a votar pelo
aplicativo. Os mandatá-
rios, porém, terão a opção

de escolher seu candidato
nas urnas eletrônicas num
evento em Brasília.

Um ponto que ainda
não foi pacificado, no en-
tanto, é a possibilidade de
suplentes votarem. Inici-
almente a previsão era de
que os eleitos votassem,
mas há um pleito do depu-
tado Miguel Haddad, que é
suplente e aliado de Doria.
O grupo de Leite já tentou
impugnar esse voto, mas
ainda não há uma defini-
ção.

Uma das mudanças
que ainda pode ocorrer
nos próximos dias é a
ampliação do prazo de
votação. Para não sobre-
carregar o servidor que
mantém o sistema no ar, a
sigla avalia a possibilidade
de a votação começar na
sexta e terminar no do-
mingo, diferentemente do
que estava previsto na re-
solução das prévias, cujo
horário é de meia-noite às
15h de domingo. Amedida
também eficaz em caso de
possíveis ataques hackers,
já que haveria mais tempo
para solucionar eventual
problema. As informações
são do jornal O Globo.
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Após troca de farpas nas prévias
do PSDB, Eduardo Leite recebe
João Doria em Porto Alegre.

Gustavo Mansur/Palacio Piratini

Adversários internos no partido, governadores se encontraram no Palácio Piratini.

N a reta final das pré-
vias do PSDB para

a escolha do candidato
da sigla à Presidência
da República em 2022 e
com clima de tensão so-
bre o aplicativo de vota-
ção, o governador pau-
lista João Doria desem-
barcou nesta terça-feira
(16) no Rio Grande do
Sul, Estado governado
pelo seu oponente direto
Eduardo Leite.

Impossibilitado de re-
cepcionar Doria no ae-
roporto de Porto Ale-
gre, o chefe do Execu-
tivo convidou o colega
e correligionário a visitá-
lo no Palácio do Piratini.
Ele também admitiu di-
vergências mas elogiou
Doria, em postagem no
Twitter: “Temos estilos
de ação política marca-
damente diferentes, mas
somos do mesmo par-
tido e queremos mudar o
Brasil”.

O encontro acabou
sendo realizado no final
da tarde, com uma visita
institucional – a primeira
de João Doria à sede do
Executivo do Rio Grande
do Sul, no Centro Histó-
rico. De acordo com o
site do governo gaúcho,
o encontro foi breve e
”com direito a chimarrão
e troca de lembranças”.

”Ficamos muito feli-
zes em recebê-lo em
nosso Estado. Quere-
mos mudar o Brasil, e
estamos fazendo isso a
partir de nossos Esta-

dos, cujas gestões guar-
dam muitas semelhan-
ças”, destacou o anfi-
trião, acompanhado do
vice Ranolfo Vieira Júnior
e dos secretários Artur
Lemos (Casa Civil) e Tâ-
nia Moreira (Comunica-
ção).

O visitante também
adotou um discurso de
moderação: ”É uma
visita de amigos. Somos
do mesmo partido, e
estamos juntos, fazendo
boa política, com civili-
dade e respeito”.

Na comitiva pau-
lista também estavam a
primeira-dama Bia Doria,
os secretários Rossi-
eli Soares (Educação),
Cauê Macris (Casa Civil),
Antonio Imbassahy (Es-
pecial) e o coordenador
de Comunicação, Daniel
Braga.

Tensão
Doria viajou ao campo

adversário para tentar
mudar votos de correligi-

onários – na sua agenda
estava previsto um jantar
com líderes e militantes
tucanos. Ele pegou
o avião de volta ainda
nesta terça-feira.

Com as prévias mar-
cadas para o próximo
domingo (21), o mo-
mento é tenso na dis-
puta interna do PSDB
pelo postulante da le-
genda ao Palácio do Pla-
nalto.

Horas antes de de-
sembarcar em Porto Ale-
gre, Doria divulgou nota
criticando o suposto en-
vio de representantes de
Eduardo Leite com uma
proposta de adiamento
das prévias. ”Isso é
imoral e inaceitável, um
casuísmo eleitoral”, fri-
sou, em texto coassi-
nado pelo ex-prefeito de
Manaus (AM) e também
pré-candidato Arthur Vir-
gílio.

Por meio do Twitter, o
governador gaúcho ne-
gou que tenha feito tal

pedido. ”Não faz sentido
postergarmos a decisão
em um processo no qual
trabalhamos com abso-
luta confiança na vitória.
Queremos todos os filia-
dos com o aplicativo em
mãos e decidindo o fu-
turo do PSDB no dia 21”,
rebateu.

Além disso, durante
promovido pelo jornal ”O
Estado de São Paulo” na
sexta-feira passada (12),
os governadores de Rio
Grande do Sul e São
Paulo trocaram farpas e
acusações no que se re-
fere à isonomia do pro-
cesso eleitoral.

Após acusações dire-
tas de Leite, Doria afir-
mou que o gestor gaú-
cho estaria ”tenso e ner-
voso”. O gaúcho retru-
cou que a sua tensão é
por ver ”o PSDB sendo
alvo de constrangimento
de votação nas prévias”.
(Marcello Campos)
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Governo quer devolver 273 milhões de reais
ao Ministério da Ciência e Tecnologia.

Washington Costa/Ministério da Economia

Ministros Marcos Pontes e Paulo Guedes.

O governo fede-
ral enviará ao

Congresso Nacional,
nesta semana, um
projeto de lei que
propõe a devolução
de R$ 273 milhões
para o orçamento do
Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inova-
ções (MCTI), demodo
a financiar bolsas de
pesquisa e outras ati-
vidades da pasta. O
dinheiro é parte de
uma verba de R$ 600
milhões inicialmente
destinada à Ciência,
mas que o Execu-
tivo e o Congresso
decidiram remanejar
para outras áreas no
começo de outubro.

No fim daquele
mês, na reunião em
que membros da Co-
missão de Ciência
e Tecnologia da Câ-
mara tentavam res-
tabelecer os R$ 600
milhões retidos, o mi-
nistro Paulo Guedes
criticou a execução
orçamentária de ou-
tros ministros, em es-
pecial o de Ciência,
Tecnologia e Inova-
ções. Na ocasião,
Guedes se referiu a
Marcos Pontes como
”burro” e ”incompe-
tente” por não exe-
cutar recursos que,
segundo ele, ficam
parados.´

A liberação dos R$
273 milhões foi comu-
nicada pelo Ministério
da Economia ao pre-
sidente da comissão,
Aliel Machado (PSB-
PR). Ao deputado, a
pasta informou que o
texto do projeto de lei
já está pronto e sob
revisão da Secretaria
de Governo. Procu-
rada, a Segov não se
manifestou.

”Já foi autorizado
pelo grupo de traba-
lho (a Junta de Exe-
cução Orçamentária)
e eles vão mandar
um PLN (Projeto de
Lei do Congresso) de-
volvendo R$ 273 mi-
lhões, uma parte dos
R$ 600 milhões”, afir-
mou Machado.

Trata-se de recurso
importante para o se-
tor. Sem o dinheiro, o
Conselho Nacional de
Desenvolvimento Ci-
entífico e Tecnológico

(CNPq) viu afetado
o principal edital de
financiamento para
pesquisas no País,
a Chamada Pública
Universal de 2021.
O programa prevê
aplicar até R$ 250
milhões em bolsas.

O valor que será
liberado supera em
mais de três vezes os
R$ 76 milhões que
o Instituto Nacional
de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe), ligado ao
MCTI, recebeu neste
ano, sendo o menor
orçamento de sua
história.

Os R$ 600 milhões
retirados da pasta fa-
zemparte de ummon-
tante maior, de R$
690 milhões, que ha-
via sido liberado pelo
Executivo em agosto.
Inicialmente, R$ 655,4
milhões iriam para o
Fundo Nacional de
Desenvolvimento Ci-

entífico e Tecnológico
(FNDCT) - reserva fi-
nanceira que teve os
recursos contingenci-
ados pelo Executivo.

Antes da votação,
porém, um ofício en-
viado pelo Executivo
modificou o projeto e
redirecionou R$ 600
milhões para outras
áreas.

”Isso (os R$ 273
milhões) não resolve
tudo, continua sendo
um problema, um ab-
surdo, um erro. Mas,
minimamente, a ques-
tão das bolsas (de
pesquisa) e de alguns
outros projetos do
MCTI poderão ter o
impacto minorado ou
diminuído com a libe-
ração do dinheiro”,
afirmou Machado.
”Foi uma guerra. Está
sendo, ainda.” As
informações são do
jornal O Estado de S.
Paulo.
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Câmara aprova texto-base de medida
provisória que recria Ministério do Trabalho.

Agência Brasil

A pasta foi criada em 1930, no entanto, no governo do presidente Jair
Bolsonaro, a estrutura foi incorporada ao Ministério da Economia.

A Câmara dos Depu-
tados aprovou nesta

terça-feira (16) o texto-
base de uma medida
provisória que recria o
Ministério do Trabalho e
Previdência.

A pasta foi criada em
1930, no entanto, no
governo do presidente
Jair Bolsonaro, a estru-
tura foi incorporada ao
Ministério da Economia.
Em julho de 2021, o
presidente decidiu fazer
uma minirreforma minis-
terial e editou uma me-
dida provisória estabe-
lecendo a recriação do
Ministério do Trabalho e
Previdência. O atual ti-
tular é o ministro Onyx
Lorenzoni.

Por se tratar de uma
medida provisória, as re-
gras previstas no texto
começaram a valer a
partir da publicação da
matéria no ”Diário Ofi-
cial da União” (DOU), o
que foi feito em julho.
Mas para virar lei em de-
finitivo a medida precisa
ser aprovada pelo Con-
gresso.

Para concluir a vo-
tação, os deputados
ainda precisam analisar
os destaques — altera-
ções pontuais no texto
principal. Em seguida,
a matéria segue para o
Senado.

O texto
Além de recriar o

Ministério do Trabalho
e Previdência, o texto
também transfere secre-
tarias da estrutura do

Ministério da Economia
para a nova pasta, entre
elas, as de Trabalho e
da Previdência e a sub-
secretaria de assuntos
corporativos.

De acordo com a me-
dida, o Conselho Cura-
dor do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço
(FGTS), o Conselho De-
liberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador
(FAT) e o Conselho de
Recursos da Previdên-
cia Social também fo-
ram deslocados para o
Ministério do Trabalho e
Previdência.

A medida provisó-
ria também estabelece
áreas de competência
da pasta recriada, são
elas:

previdência; previ-
dência complementar;
política e diretrizes para
a geração de emprego
e renda e de apoio ao
trabalhador; política e
diretrizes para a moder-
nização das relações
de trabalho; fiscalização
do trabalho, inclusive
do trabalho portuário,
e aplicação das san-
ções previstas em nor-
mas legais ou coletivas;
política salarial; inter-
mediação de mão de
obra, formação e de-
senvolvimento profissio-
nal; segurança e saúde
no trabalho; regulação
profissional; e registro
sindical.

O relator, deputado
Zé Nelto (PODE-GO),
incluiu ainda um dis-

positivo para criar o
Domicílio Eletrônico Tra-
balhista. O objetivo é
permitir que, por meio
desta ferramenta, o em-
pregador seja notificado
de atos administrativos,
ações fiscais, intima-
ções e outros avisos.
Além disso, pode re-
ceber documentações
eletrônicas exigidas em
ações fiscais ou em
apresentação de defesa
e recursos durante pro-
cessos administrativos.

Cidadania e
Turismo

A proposta também
muda a estrutura dos
ministérios do Turismo e
da Cidadania.

As atribuições relati-
vas ao setor cultural,
previstas na atuação de
comissões, secretarias
e conselhos, passam da
pasta da Cidadania para
o Turismo. Com isso,
este último terá compe-
tências como:

regulação, fiscaliza-
ção e estímulo à forma-

lização, à certificação e
à classificação das ati-
vidades, dos empreen-
dimentos e dos equipa-
mentos dos prestadores
de serviços turísticos;
política nacional de cul-
tura; proteção do pa-
trimônio histórico, artís-
tico e cultural; regulação
dos direitos autorais;
assistência ao Ministério
da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento e ao
Instituto Nacional de
Colonização e Reforma
Agrária nas ações de
regularização fundiária,
para garantir a preserva-
ção da identidade cultu-
ral dos remanescentes
das comunidades dos
quilombos; desenvolvi-
mento e implementação
de políticas e ações de
acessibilidade cultural;
formulação e implemen-
tação de políticas, pro-
gramas e ações para
o desenvolvimento do
setor de museus.
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Ministro da Educação nega
censura no Enem e diz que há
briga por dinheiro no Inep.

Cleia Viana/Câmara dos Deputados

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse nesta terça-feira (16)
não haver interferência do governo na elaboração do Exame Nacional
do Ensino Médio.

O ministro da Educa-
ção, Milton Ribeiro,

disse nesta terça-feira
(16) não haver interfe-
rência do governo na
elaboração do Exame
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) e atribuiu
os recentes pedidos de
demissão em massa de
servidores do Inep ao
pagamento de gratifi-
cações. Entidade que
representa funcionários
nega que a discussão te-
nha interesse financeiro
por trás.

Às vésperas do
exame, que acontece
nos dias 21 e 28 de
novembro, 37 servidores
do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), responsável
pela aplicação da prova,
pediram para deixar os
cargos ou funções co-
missionadas que ocu-
pam no instituto.

Parte dos funcionários
relata ter havido uma
tentativa de interferên-
cia política na formula-
ção do Enem 2021 para
evitar questões polêmi-
cas que eventualmente
incomodariam o governo
Bolsonaro.

”O que acontece é
o seguinte: entra um
grupo, que é um grupo
de funcionários dentre
um colegiado, que é um
colegiado de bons funci-
onários públicos do Inep,
e que tiveram lá uma
discussão a respeito de

uma gratificação a mais.
Essa é a questão. Isso
é um assunto que é ad-
ministrativo. Não tem
nada a ver com prova
de Enem”, disse Ribeiro
após uma reunião com o
ministro da Justiça, An-
derson Torres, para tratar
da segurança do exame.

Segundo o ministro
da Educação, a situa-
ção não tem qualquer re-
lação com a prova do
Enem. ”Então, quando a
gente vê toda essa dis-
cussão às vésperas do
Enem, nada com educa-
ção, nada com as pro-
vas, tudo a ver com
a questão administrativa,
de pagamento ou não de
gratificação”, disse.

O presidente da As-
sociação dos Servidores
do Inep (Assinep), Ale-
xandre Retamal, contes-
tou as declarações de Ri-
beiro e negou que os ser-
vidores tenham tomado
essa atitude de pedir de-
missão dos cargos por
”interesse financeiro”.

”Os servidores do
Inep não tomaram essa
atitude por interesses
sindicais nem por in-
teresse financeiro. Os
servidores tomaram essa
atitude - e esse movi-
mento continua dentro
do Inep, com servidores
se manifestando - por-
que hoje o Inep vive em
um ambiente de descon-
fiança, insegurança e de
insatisfação, que só foi
comprovado pela forma

como o presidente do
Inep se comportou na
Câmara e pelas próprias
declarações do presi-
dente da República”,
afirmou Retamal.

Sem acesso
prévio às provas
Ribeiro afirmou ainda

que nem ele, nem o pre-
sidente do Inep, Danilo
Dupas, e, ”muito menos
o presidente da Repú-
blica”, teve acesso pré-
vio às provas.

”Zero de interferência.
Essas provas já estão im-
pressas hámeses. E tem
um banco de questões
elaborados por técnicos.
Nem eu, nem o presi-
dente do Inep, muito me-
nos o presidente da Re-
pública, que, a rigor, nós
três somos autoridades,
respondemos, podería-
mos até ter acesso às
provas. Nenhum de nós
teve acesso. Nenhum
de nós escolheu per-
gunta alguma ou deter-

minamos. Se vocês me
perguntarem hoje: qual
é que o tema da reda-
ção? Vou ficar devendo
pra vocês”, afirmou.

Na segunda-feira (15),
o presidente Jair Bolso-
naro, ao ser indagado
sobre a situação vivida
no Inep, disse que as
questões do Enem ”co-
meçam agora a ter a cara
do governo”.

”O que eu considero
muito também: come-
çam agora a ter a cara
do governo as questões
da prova do Enem”, afir-
mou Bolsonaro em vi-
agem a Dubai. ”Nin-
guém precisa ficar preo-
cupado. Aquelas ques-
tões absurdas do pas-
sado, que caíam tema de
redação que não tinha
nada a ver com nada.
Realmente, algo voltado
para o aprendizado.” As
informações são do por-
tal de notícias G1.
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Saiba o que levar para as provas do Enem.
Divulgação

Exame começa a ser aplicado domingo (21).

O Enem (Exame Naci-
onal do Ensino Mé-

dio) 2021 começa a ser
aplicado domingo (21) e
é hora de checar se tudo
está em ordem, para não
esquecer nada no dia da
prova. Neste ano, assim
como na edição anterior
do exame, além do do-
cumento oficial de identi-
ficação com foto e da ca-
neta esferográfica de tinta
preta, fabricada em mate-
rial transparente, a más-
cara de proteção facial é
item obrigatório.

De acordo com o edi-
tal do exame, os partici-
pantes que não estiverem
com máscara de prote-
ção facial não poderão in-
gressar no local de prova.
A regra vale tanto para
o Enem impresso quanto
para o digital. Durante
todo o exame, os can-
didatos deverão usar a
máscara cobrindo o nariz
e a boca.

O edital traz também
uma série de documen-
tos de identificação acei-
tos no Enem. Os parti-
cipantes devem apresen-
tar os documentos ori-
ginais, com foto. Não
são aceitos documentos
digitais. Entre as identi-
ficações aceitas estão a
Carteira de Identidade, a
CNH, o passaporte e a
Carteira de Trabalho emi-
tida após 27 de janeiro de
1997.

A caneta esferográfica
de tinta preta, fabricada
em material transparente,
é item obrigatório tam-
bém para os candidatos
do Enem digital, já que
a redação será feita em
papel e não no computa-
dor, como o restante da
prova.

Itens
recomendados
Embora não seja obri-

gatório, é recomendado
que os participantes le-
vem também pelo me-
nos uma máscara ex-
tra para trocar durante a
prova. Haverá nos locais
de prova álcool em gel
para que os estudantes
higienizam as mãos, mas
é permitido que os partici-
pantes levem seu próprio
produto caso desejem.

Como se trata de uma
prova longa, também é
recomendado que levem
lanche e água e/ou ou-
tras bebidas, com exce-
ção de bebidas alcoóli-
cas que não são permiti-
das e podem levar à eli-
minação do candidato.

É recomendado ainda
que se leve no dia do
exame o Cartão de Con-
firmação da Inscrição.
Nele está, entre outras
informações, o local de
prova. O cartão pode ser
acessado na Página do
Participante.

Caso necessitem com-
provar que participaram
do exame, os estudan-
tes podem, também, na
Página do Participante,
imprimir a Declaração de
Comparecimento para
cada dia de prova, infor-
mando o CPF e a senha.
A declaração deve ser
apresentada ao aplicador
na porta da sala em cada
um dos dias. Ela serve,
por exemplo, para justifi-
car a falta ao trabalho.
Itens proibidos
Os candidatos não

podem portar, durante o
exame, nenhum dispo-
sitivo eletrônico, como
telefones celulares,
smartphones, tablets,

wearable tech, máquinas
calculadoras, agendas
eletrônicas e/ou simila-
res, ipods®, gravadores,
pen drive, mp3 e/ou si-
milares; alarmes, chaves
com alarme ou com qual-
quer outro componente
eletrônico.

Também não podem
ter em mãos fones de ou-
vido e/ou qualquer trans-
missor, gravador e/ou re-
ceptor de dados, ima-
gens, vídeos e mensa-
gens. São ainda itens
proibidos óculos escuros
e artigos de chapelaria,
como boné, chapéu, vi-
seira, gorro ou simila-
res; caneta de material
não transparente, lápis,
lapiseira, borrachas, ré-
guas, corretivos, livros,
manuais, impressos, ano-
tações; protetor auricular,
relógio de qualquer tipo.

Esses objetos, caso
o estudante leve para
o exame, devem ser
colocados dentro do
envelope porta-objetos
fornecido pelo aplica-
dor, ao ingressar na sala
de provas. A Declara-
ção de Comparecimento
também deve ser colo-
cada dentro do envelope.
O envelope deve ser

lacrado e identificado,
desde o ingresso na sala
de provas até a saída
definitiva do local.

Enem 2021
O Enem será aplicado

nos dias 21 e 28 de
novembro para mais de
3 milhões de estudantes
em todo o país. No
primeiro dia de prova,
os participantes farão as
provas de linguagens, ci-
ências humanas e reda-
ção. No segundo, mate-
mática e ciências da natu-
reza. Os locais de prova
estão disponíveis no Car-
tão de Confirmação de
Inscrição na Página do
Participante.

O exame seleciona
estudantes para vagas do
ensino superior públicas,
pelo Sisu (Sistema de
Seleção Unificada), para
bolsas em instituições
privadas, pelo ProUni
(Programa Universidade
para Todos), e serve de
parâmetro para o Fies
(Fundo de Financiamento
Estudantil). Os resulta-
dos também podem ser
usados para ingressar
em instituições de ensino
portuguesas que têm
convênio com o Inep.
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Miliciano é preso por tentar
subornar batalhão com 100
mil reais por semana no Rio.

Divulgação

Em operação da Polícia Civil contra milicianos, foram apreendidos fuzis, pistolas, munições, carregadores
e coletes balísticos da milícia.

A PM (Polícia Militar)
do Rio de Janeiro

prendeu, na segunda-
feira (15), na divisa dos
municípios de Seropé-
dica, na Baixada Flumi-
nense, e do Rio de Ja-
neiro, um homem sus-
peito de integrar uma
milícia. De acordo com
a PM, ele chegou a
oferecer a quantia de
R$ 100 mil por semana
para o 24ºBPM (Quei-
mados) para que agen-
tes colaborassem com
ações criminosas de um
dos grupos paramilita-
res que disputam territó-
rio na região.

De acordo com a PM,
omiliciano tentou subor-
nar policiais do 24º BPM
(Queimados) para que
houvesse colaboração
com as ações da milícia
na região da Estrada do
Cortume, que cruza boa
parte do bairro de Santa
Cruz. O criminoso, que
era egresso do sistema
prisional e estava no
regime semiaberto, foi
preso em flagrante pelas
equipes e conduzido à
48ª DP (Seropédica),
onde foi autuado pelos
crimes de tentativa de
corrupção ativa e consti-
tuição demilícia privada.

Nesta terça-feira, a
PM deflagrou uma ope-
ração de combate às
milícias que disputam
territórios em vários
pontos do Rio de Ja-

neiro. As ações foram
concentradas nas co-
munidades do Saçu, da
Caixa D’[Agua e do De-
zoito, em Quintino Bo-
caiuva, na Zona Norte,
e no Morro da Barão
e nas favelas Covanca,
Bateau Mouche e São
José Operário, na Praça
Seca, em Jacarepaguá,
na Zona Oeste do Rio.

Já em Santa Cruz,
equipes do 27º BPM
(Santa Cruz), do 40º
BPM (Campo Grande) e
da corregedoria da cor-
poração atuam nas co-
munidades do Antares,
Rola e Aço, também na
Zona Oeste. Dois veí-
culos roubados foram
recuperados nestas re-
giões. Segundo a PM,
as ações são concen-
tradas em localidades
onde os grupos de mi-
licianos travaram con-
frontos armados recen-
temente.

Já uma Força-Tarefa
criada pela Polícia Civil
do Rio de Janeiro para
combater as milícias
realizou, nesta terça-
feira (16), uma operação
na Zona Oeste do Rio e
na Baixada Fluminense
para prender criminosos
e asfixiar as fontes de
renda da organização
chefiada por Luiz Antô-
nio da Silva Braga, o
”Zinho”. Participaram
da ação as delegacias
do Departamento-Geral
de Polícia Especializada
(DGPE) e a Delegacia
de Repressão às Ações
Criminosas Organiza-
das e Inquérito Especi-
ais (DRACO). Dezesseis
pessoas foram captura-
das. Os policiais tam-
bém interditaram esta-
belecimentos de venda
irregular de gás e prove-
dores clandestinos de
internet. Com Zinho,
foram apreendidos fu-

zis, pistolas, munições,
carregadores e coletes
balísticos da milícia.
Ataque a postos
Na última quinta-

feira, dia 11, dois pos-
tos de gasolina foram
incendiados em Santa
Cruz. Segundo a polí-
cia, homens da milícia
comandada por Luiz
Antônio da Silva Braga,
o Zinho, teriam sido os
responsáveis pelos ata-
ques. As ações teriam
sido determinadas por
Zinho para forçar que
comerciantes da região
passem a pagar taxas
para seu bando e não
para o grupo paramilitar
comandado por Danilo
Dias Lima, o Danilo Tan-
dera. As informações
são do jornal Extra e da
Polícia Civil do Rio de
Janeiro.
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PM suspeito de chefiar esquema de
agiotagem no Distrito Federal levava vida

de luxo com carros caros e viagens.
Reprodução/Instagram

Policial Militar Ronie Peter foi preso por agiotagem no DF. Ele costumava ostentar nas redes sociais.

P reso suspeito de
chefiar um es-

quema de agiotagem
no Distrito Federal, o
sargento da Polícia
Militar Ronie Peter Fer-
nandes da Silva, de
45 anos, levava uma
vida de luxo. Com
carros caros e em vi-
agens nacionais e in-
ternacionais, o militar
costumava ostentar
nas redes sociais. O
salário dele líquido na
corporação é de pouco
mais de R$ 8 mil.

Ronie e outras seis
pessoas foram alvos
da operação S.O.S Ma-
libu, deflagrada nesta
terça-feira (16). A sus-
peita é de que o grupo
tenha movimentado R$
8 milhões nos últimos
6 meses, emprestando
dinheiro e extorquindo
vítimas na capital.

Ao todo, foram 15
mandados judiciais ex-
pedidos e cumpridos
em Vicente Pires, Ta-
guatinga e São Paulo
(SP). Além da prisão e
da apreensão dos veí-
culos, a Justiça deter-
minou o bloqueio de
sete contas bancárias,
de pessoas físicas e ju-
rídicas, quemantinham
R$ 8 milhões.

De acordo comaPo-
lícia Civil, Ronie tinha
pelo menos quatro car-
ros de luxo, avaliados
em R$ 3 milhões. Os
veículos foram apreen-

didos durante a opera-
ção.

Nas redes sociais, o
sargento, que se iden-
tifica como ”Ronie Ma-
libu”, faz questão de
mostrar os bens. Além
dos veículos de luxo,
viagens para destinos
como China e Dubai
estão expostos na ga-
leria virtual.

Há dois dias, Ronie
postou uma foto nas
Ilhas Maldivas, consi-
derado um dos des-
tinos mais caros do
mundo. ”Sempre de
braços abertos para re-
ceber as bênçãos de
Deus, muita gratidão
por tudo”, diz a le-
genda da foto.

O militar também
publicou imagens de
passeios em moto
aquática e em avião
particular. Registros
de Ronie em restau-
rantes, praias e em
embarcações também

compõem o mural de
fotos do sargento.

Segundo o Portal da
Transparência do Dis-
trito Federal, o salário
líquido de Ronie, que
desempenha função
de terceiro sargento,
foi de R$ 8.290,95, em
setembro deste ano.

A polícia acredita
que os sete investi-
gados emprestavam
dinheiro a terceiros
com juros superiores
aos permitidos por lei,
e cobravam os valo-
res mediante ”grave
ameaça”. Seis deles
foram presos e um está
foragido em São Paulo
(SP).

A Polícia Civil afirma
que o esquema de agi-
otagem contava com
integrantes da família
de Ronie. O pai e o
irmão estão entre os
detidos na operação
desta terça.

O sargento e outro

familiar eram respon-
sáveis por emprestar
os valores e cobrar dos
envidados. Em algu-
mas situações, eles to-
mavam veículos e exi-
giam transferência de
imóveis das vítimas. O
militar era responsável
pela aquisição dos veí-
culos de alto luxo, se-
gundo a investigação.

Os outros cinco in-
vestigados eram ”ope-
radores financeiros”,
que faziam transações
e saques em contas
de empresas de fa-
chada, para ”dar uma
aparência lícita aos
valores oriundos da
agiotagem”.

Desses, três eram
responsáveis pela
ocultação do dinheiro.
Eles cediam os nomes
para registro dos veí-
culos de alto luxo, cujo
dono era o sargento.
As informações são do
portal de notícias G1.
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Homem é condenado a
indenizar ex em 15 mil reais por
ameaçar divulgar fotos íntimas.

Reprodução

A 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo aumentou o valor de indenização por
danos morais devida pelo homem.

A 7ª Câmara de Di-
reito Privado do Tri-

bunal de Justiça de São
Paulo aumentou o valor
de indenização por da-
nos morais devida por
homem que ameaçou
divulgar fotos íntimas de
uma ex-companheira. A
reparação foi fixada em
R$ 15 mil por danos mo-
rais e em R$ 2,4 mil por
danos materiais.

Segundo os autos,
o relacionamento amo-
roso durou alguns anos.
Quando se separaram,
o homem não ficou sa-
tisfeito e passou a en-
viar ameaças de divul-
gação de fotos íntimas
da autora, de forma a
desencorajá-la a entrar
comuma ação sobre um
contrato de mútuo exis-
tente entre eles. Ele
ainda ameaçou mostrar
as fotos para o juiz se o
assunto fosse levado a
julgamento.

De acordo com o
relator da apelação, de-
sembargador Rômolo
Russo, a ameaça de
divulgação de fotogra-
fias íntimas “por si só
consubstancia a prática
de ato ilícito, ainda que
tal ameaça não tenha
sido levada a efeito”.
Ao votar pelo aumento
do valor da indeniza-
ção o magistrado levou
em conta a reprova-
bilidade da conduta,
“sublinhando-se que a
ameaça de divulgação

de fotografias íntimas da
autora tinha por escopo
desvalorizar e humi-
lhar, desestimulando-a
a exercer seu direito de
ação”.

“Assim, cabível a
majoração pleiteada
no recurso adesivo,
adequando-a à reprova-
bilidade da conduta, ao
abalo psicoemocional
decorrente risco cons-
tante de sofrer expo-
sição vexatória de sua
intimidade, e ao deses-
tímulo da reiteração de
tal conduta”, concluiu o
magistrado.

Também participa-
ram do julgamento os
desembargadores Ma-
ria de Lourdes Lopez Gil
e José Rubens Queiroz
Gomes.

Outra decisão
Em outra decisão de

julho último, a 13ª Câ-
mara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça
de São Paulo reformou

parcialmente sentença
proferida pela Vara de
Presidente Bernardes,
que condenou homem
pelo crime de extorsão
contra uma mulher, pe-
dindo dinheiro em troca
de não divulgar fotos
íntimas dela. A conde-
nação foi mantida e a
pena reduzida para qua-
tro anos e oito meses
de reclusão em regime
semiaberto.

Consta nos autos que
o acusado, após conver-
sas com a vítima nas re-
des sociais, conseguiu
convencê-la a lhe en-
viar fotos íntimas. O
réu, então, passou a exi-
gir que ela depositasse
quantia em dinheiro em
sua conta bancária, para
que as fotos não fossem
divulgadas. Além disso,
o acusado ameaçava a
ofendida mandando fo-
tos com arma de fogo,
para assustá-la.

De acordo com o

relator do recurso, de-
sembargador Xisto Ran-
gel, não é necessária
a efetiva obtenção da
vantagem econômica
para que se configure
o crime de extorsão,
bastando o constran-
gimento causado à ví-
tima, mediante violência
ou grave ameaça, para
que ela faça ou deixe
de fazer alguma coisa,
“sendo o alcance do
resultado visado, mero
exaurimento”. Para o
magistrado, a tese da
tentativa de extorsão
sustentada pela Defesa
é “argumento que não
se acolhe”.

Quanto à pena inicial-
mente fixada, Xisto Ran-
gel frisou que “o ponto
de partida para a fixação
da pena, nesta fase in-
termediária, deveria ser
a pena-base”, recaindo
a fração de aumento de
1/6 sobre a pena mí-
nima.
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Veja as principais atividades da Assembleia
Legislativa gaúcha nesta quarta-feira.

Divulgação/AL-RS

Programação vai da manhã até a noite, com transmissão ao vivo nos canais oficiais do Parlamento.

A agenda parlamentar
e institucional da

Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Sul
estará movimentada ao
longo desta quarta-feira
(17). São diversas ativi-
dades presenciais, on-
line ou híbridas, progra-
madas para a manhã e
tarde, além de eventos
culturais no turno da
noite.

Boa parte da pro-
gramação é transmitida
pela TV Assembleia (ca-
nal 11.2 na TV aberta,
canal 16 da Net-Claro e
portal al.rs.gov.br, além
do canal do Parlamento
no site de vídeos you-
tube.com e páginas na
rede social Facebook.

Às 9h, a Comissão
de Saúde e Meio Ambi-
ente, presidida pela de-
putada Zilá Breitenbach
(PSDB), realiza reunião
ordinária em formato vir-
tual. Simultaneamente,
a Comissão de Cida-
dania e Direitos Huma-
nos, presidida por Air-
ton Lima (PL), tem reu-
nião ordinária em for-
mato híbrido no Espaço
da Convergência Depu-
tado Adão Pretto.

Enquanto isso, a Co-
missão de Economia,
Desenvolvimento Sus-
tentável e do Turismo,
presidida por Zé Nunes
(PT), realiza reunião
ordinária em formato
virtual.

Já às 9h45min, uma
audiência proposta por
Thiago Duarte (DEM)
descutirá o contexto

dos deficientes físicos,
mentais e portadores de
necessidades especi-
ais, em meio à Semana
Estadual do Deficiente
Físico.

A partir das 11h, a
Comissão de Defesa
do Consumidor e Con-
tribuinte e Participação
Legislativa Popular, pre-
sidida por Elton Weber
(PSB), tem reunião or-
dinária virtual. Verea-
dores de Salvador das
Missões participam para
tratar dos problemas na
rede de telefonia móvel
e fixa na localidade de
Linha Catarina, zona
rural do município.

Às 14h, no Plenário
20 de Setembro, uma
sessão solene em for-
mato híbrido homena-
geará o Dia Estadual
da Consciência Negra.
Na ocasião, serão entre-
gues medalhas Zumbi
dos Palmares e troféus
Deputado Carlos San-
tos.

Às 19h, no Teatro
Dante Barone, o evento

”Sarau Especial da Se-
mana da Consciência
Negra” receberá o mú-
sico, compositor, per-
cussionista e poeta gaú-
cho Dona Conceição. O
ingresso será por ordem
de chegada, mediante
apresentação de com-
provante de vacinação
ou teste negativo de co-
vid.

Exposições
Até esta sexta-feira

(19), no Espaço Depu-
tado Carlos Santos (tér-
reo), prossegue exposi-
ção coletiva com traba-
lhos dos fotógrafos Ma-
ris Strege, Ireno Jar-
dim, Luís Pedro da Rosa
Fraga, Joel Domingos,
Rennan Viego.

Em frente ao Espaço
da Convergência Depu-
tado Adão Pretto, con-
tinua a mostra ”Frontei-
ras do Baú”, com se-
los, moedas brasileiras
e estrangeiras, gravu-
ras, documentos do sé-
culo 19 e peças relaci-
onadas à temática afro-
brasileira, pertencentes

ao acervo do falecido
colecionador Vanderlen
Amaral Costa.

Até 30 de novembro,
estão abertas as inscri-
ções para o edital de
seleção e contratação
de artistas para a tem-
porada 2022 do projeto
”Sarau do Solar”. As
inscrições devem ser re-
alizadas em formulário
específico disponível em
página específica no site
oficial al.rs.gov.br.

E todas as quartas-
feiras, das 10h30min às
17h30min, o estaciona-
mento do prédio anexo
à Assembleia Legisla-
tiva (rua Duque de Ca-
xias nº 920, Centro His-
tórico de Porto Alegre)
recebe a Feira Agro-
ecológica de Produtos
Orgânicos. A inicia-
tiva foi retomada recen-
temente, após longa in-
terrupção por causa da
pandemia de coronaví-
rus. (Marcello Campos)
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Portos públicos e terminais privados
gaúchos movimentaram 17,4% mais
cargas de janeiro a outubro do que

em igual período de 2020.
Divulgação

Soja em grão, celulose, farelo de soja e fosfatos estão entre as cargasmais movimentadas emRio Grande.

O porto do Rio Grande
registrou o melhor

período acumulado de
janeiro a outubro da his-
tória do complexo. No
mesmo período, o porto
de Pelotas aumentou em
40,97% as movimenta-
ções em relação a igual
intervalo do ano pas-
sado. Os dados foram
divulgados pela Superin-
tendência dos Portos do
Rio Grande do Sul (Por-
tos RS) nesta terça-feira
(16).

De janeiro a outubro
deste ano, os três portos
públicos do Estado sob
administração da Portos
RS (Rio Grande, Pelotas
e Porto Alegre), soma-
dos com a movimenta-
ção privada do complexo
do Superporto do Rio
Grande, movimentaram
40.647.273 toneladas –
aumento de 17,39% em
relação ao mesmo inter-
valo do ano passado e
de 11,17% em relação
aos 10 primeiros meses
de 2020.

O complexo portuário
do Superporto do Rio
Grande – que envolve
Porto Público, cinco ter-
minais particulares ar-
rendados, dois estaleiros
e quatro terminais de
uso privado de empresas
– foi responsável pela
maior parte desse total:
38.545.987 toneladas no
período até outubro, au-
mento de 16,6% na com-
paração com o mesmo
intervalo de 2020.

A movimentação do
acumulado de janeiro
a outubro deste ano se
caracterizou como a me-
lhor da história do com-
plexo do Superporto.
Nesse período de dez
meses a movimentação
já ultrapassa o volume
registrado em todo 2020,
de 38.090.430 de tonela-
das.

Com relação às mo-
vimentações no Super-
porto, os destaques de
maior aumento percen-
tual de cargas ficaram
por conta de madeira
(+184,58%), seguido
por milho (64,53%), ureia
(32,7%) e soja em grão
(31,61%). A soja em
grão foi também a res-
ponsável pelo maior vo-
lume de movimentação
total no porto da região,
totalizando 12.086.524
toneladas no período.

A movimentação de
outubro no porto de
Pelotas continua com

destaque para as toras
de madeira e o clín-
quer (componente do
cimento). A movimen-
tação aumentou quase
41% no ano comparado
com igual intervalo de
2020.

O porto de Pelotas
registrou aumento de
23,24% nas movimenta-
ções realizadas no mês
de outubro em relação
ao mesmo período do
ano passado. As duas
principais mercadorias
do porto pelotense conti-
nuam sendo as toras de
madeira, respondendo
por 76,7% da movimen-
tação total do porto no
ano e o clínquer, que
responde por 18% das
cargas do porto pelo-
tense.

O porto de Porto Ale-
gre foi o responsável
pela movimentação de
633.404 de toneladas
de fertilizantes em 2021,
que juntamente com ce-

vada, trigo, sal e outros
somaram 908.129 tone-
ladas no período dos 10
primeiros meses. Em
relação ao ano passado,
o total de cargas movi-
mentadas no cais porto-
alegrense registrou um
aumento de 26,02%.

Conforme o diretor-
superintendente da Por-
tos RS, Fernando Estima,
os recordes no ano re-
fletem uma série de fa-
tores, entre eles a me-
lhoria da infraestrutura,
investimentos de todos
os terminais, a homo-
logação do calado com
maior profundidade, a
chegada de novos ter-
minais, como o Termi-
nal Logístico do Arroz
(TLA), e eficiência de to-
das as transportadoras,
operadores e trabalha-
dores portuários.
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Escola de Música da Ospa abre 90
vagas para aulas gratuitas de

instrumentos musicais e prática coral.
Mari Lopes / Divulgação / Ospa

Escola da Ospa é uma oportunidade para aprender com professores
que também são músicos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre.

A Escola de Música da
Ospa – Conservató-

rio Pablo Komlós anuncia
a abertura de 90 vagas
para alunos de prática co-
ral e diversos instrumen-
tos musicais. As inscri-
ções para o período letivo
de 2022 poderão ser re-
alizadas entre as 12h de
16 de novembro e às 18h
de 26 de novembro de
2021. Os candidatos de-
vem ler o edital disponí-
vel no site da orquestra
e depois preencher o for-
mulário de inscrição. As
aulas são gratuitas, assim
como a inscrição e a ma-
trícula.

A Escola da Ospa é
uma oportunidade para
aprender com profes-
sores que também são
músicos da Orquestra
Sinfônica de Porto Alegre.
Serão oferecidas aulas
nas seguintes modali-
dades: violino, viola de
arco, violoncelo, contra-
baixo acústico tocado
com arco, flauta trans-
versal, oboé, clarinete,
fagote, trompa, trompete,
trombone, tuba, eufônio,
percussão e prática de
canto em coro de câ-
mara.

Para concorrer a uma
das vagas, o candidato
deve ter no mínimo oito
anos, ter o instrumento
pertinente à vaga e co-
nhecimento musical pré-
vio, além de estar com-
provadamente matricu-
lado no ensino regular
ou ter concluído o Ensino
Médio. Não há limite má-
ximo de idade. A exceção

é a prática de canto em
coro de Câmara, desti-
nada a candidatos de 8 a
20 anos.

O processo de seleção
será realizado de forma
presencial, entre 6 e 16
de dezembro de 2021,
com audições diante de
uma banca constituída
por músicos e instrutores
do Conservatório Pablo
Komlós e da Ospa. Os
resultados serão divulga-
dos no site da Ospa até
20 de dezembro de 2021.
As matrículas ocorrem de
10 a 21 de janeiro de 2022
e as aulas se iniciam em
7 de março de 2022.

Esta será a primeira
seleção para alunos re-
gulares desde 2019. Por
conta da pandemia, a
Escola da Ospa deixou
de abrir vagas para au-
las presenciais em 2020 e
2021. As atividades se-
guiram de modo remoto,
com aulas e palestras on-
line com músicos reno-
mados.

“Neste ano em que
retomamos progressiva-
mente nossas ativida-
des presenciais, é uma
grande alegria lançarmos
este edital com 90 vagas
para todos os instrumen-
tos nos quais temos aulas
e para o nosso coro. Uma
oportunidade para quem
quiser estudar com os
músicos da orquestra e
receber uma formação
da mais alta qualidade”,
afirma Diego Grendene
de Souza, coordenador
da Escola da Ospa.

A Escola da OSPA é

sediada no chamado Pa-
lacinho, na avenida Cris-
tóvão Colombo, em Porto
Alegre. As atividades le-
tivas também ocorrem na
Casa da Ospa, em prédio
anexo ao Centro Adminis-
trativo do Estado.

A Escola de
Música da Ospa
Fundada em 1972,

a Escola de Música da
Ospa – Conservatório
Pablo Komlós cumpre
função fundamental para
o fomento cultural no
RS. Promove educação
musical gratuita, ofere-
cendo oportunidade de
formação profissional de
músicos de orquestra.

Grande parte dos ins-
trumentistas que hoje
integram a Ospa estuda-
ram na instituição, bem
como muitos músicos
que atuam em outras
orquestras ou nas dife-
rentes áreas da música,
no Brasil e no exterior.

A escola atende em
torno de 200 alunos com
idades a partir de oito

anos. Todos os profes-
sores são instrumentistas
da Ospa. Além disso, a
instituição conta com gru-
pos orquestrais, como a
Ospa Jovem, regida por
Arthur Barbosa, a Banda
Sinfônica da Escola da
Ospa, regida por Wilthon
Matos, e o Coro Jovem,
regido por Cosmas Grie-
neisen.

Mantém projetos de in-
serção social como o Es-
cola da Ospa na Comu-
nidade, que leva recitais
de alunos a lugares como
hospitais, escolas, lares
de idosos e praças, e
projetos que promovem
apresentações de estu-
dantes avançados na Bi-
blioteca Pública do Es-
tado do RS e no Instituto
Goethe.

SELEÇÃO DE ALU-
NOS PARA 2022

• Inscrições, matrícu-
las e aulas gratuitas

• Período de inscrição:
das 12h de 16 de novem-
bro até as 18h de 26 de
novembro de 2021
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Rede Pampa conquista três troféus
no maior prêmio da comunicação

do Rio Grande do Sul.
Divulgação

”Atualidades Pampa” levou o troféu Press de ”Melhor Programa de TV do Ano”.

C onsiderado o “Os-
car” da imprensa

gaúcha, a 22ª edição
do Prêmio Press reu-
niu nesta terça-feira (16)
grandes nomes da co-
municação de todo o
Estado, na cerimônia de
anúncio dos vencedores
no Salão Nobre do Pa-
lácio do Comércio, em
Porto Alegre. A Rede
Pampa conquistou três
troféus.

Na categoria ”Melhor
Programa de TV do Ano”,
o programa ”Atualidades
Pampa”, exibido pela TV
Pampa em dois horários
(19h15 e a meia-noite)
venceu pelo segundo ano
consecutivo. A atração
é comandada por Magda
Beatriz e contra com as
participações de Vera Ar-
mando, Roberta Coltro,
Ali Klemt, Gustavo Victo-
rino, Xicão Tofani, Rafael
Marconi e Tiago Albrecht.

Já em “Jornalista do
Ano”, Gustavo Victorino
foi o grande vencedor.
Atuando há 47 anos

como comunicador, ele
imprime sua opinião mar-
cante tanto na bancada
do ”Atualidades” quanto
na Rádio Pampa.

A Rede Pampa ainda
venceu na categoria
“Apresentador de Rádio
do Ano”, com Flávio Dal
Pizzol, que comanda na
Rádio Grenal o programa
”Dupla em Debate”, vei-
culado diariamente a par-
tir do meio-dia.
Manifestações
Conforme o presi-

dente da Rede Pampa,
Alexandre Gadret, essa
posição de destaque sig-
nifica o reconhecimento
a uma programação de
qualidade e profissionais
comprometidos com a
produção de conteúdos
relevantes, que buscam
levar informação de qua-
lidade a todos telespecta-
dores, ouvintes e leitores.

“O Prêmio Press é um
dos mais valorizados re-
conhecimentos públicos
que um profissional e
uma empresa de comuni-

cação podem receber no
Rio Grande do Sul”, res-
salta. ”Ficamos orgulho-
sos por tantos prêmios.
Este é um sinal de que
estamos no rumo certo,
alinhados à nossa audi-
ência e com este selecio-
nado corpo de jurados.”

A diretora de Con-
teúdo da Rede Pampa,
Marjana Vargas, também
festejou o resultado, cha-
mando a atenção para
a relevância e abran-
gência da premiação:
“As indicações somaram
meio milhão de votos e
colocaram os veículos,
programas e comunica-
dores da Rede Pampa
entre os mais lembrados,
comprovando que a de-
dicação de nossa equipe
é acolhida pelo público”.

Entre os premiados, as
palavras eram de con-
tentamento e realização.
”Era o meu sonho de
consumo!”, brincou Flá-
vio Dal Pizzol. ”Agradeço
a oportunidade que tive,
especialmente na Rádio

Grenal, e devo muito aos
meus colegas de pro-
grama”, declarou.

Magda Beatriz, do
”Atualidades Pampa”,
agradeceu a todos os
que contribuíram para
que o programa rece-
besse a honraria. ”A
gente possui um inven-
tivo muito grande da
casa, desde a direção
até os colegas, e princi-
palmente de quem acre-
dita em nós”, frisou, em
alusão também à ampla
audiência da atração te-
levisiva.

Gustavo Victorino, por
sua vez, chamou a aten-
ção para o aspecto do re-
conhecimento. ”O Press
é muito mais que um prê-
mio. Trata-se de uma rea-
lização profissional e, de
certa forma, daquilo que
todos sonhamos: ganhar
a confiança e, acima de
tudo, a satisfação de ter a
si mesmo como reconhe-
cido pela sociedade”.
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Empresa contratada pela prefeitura de
Porto Alegre realizará projetos para a

recuperação de pontes na avenida Ipiranga.

Empresa fará vistorias para detalhar a situação em que se encontra cada uma das estruturas. (Foto:
Orlando Moraes/SMOI PMPA )

A prefeitura de Porto
Alegre publicou no

Diário Oficial do municí-
pio o edital para contra-
tação de laudos técnicos
e projetos para recupe-
ração estrutural de sete
pontes da avenida Ipi-
ranga.

Os cruzamentos com
a Barão do Amazonas,
Borges de Medeiros, Eu-
clides da Cunha, Praia
de Belas, Ramiro Barce-
los, Santana e Vicente da
Fontoura passarão por
vistorias que detalharão
a situação em que se en-
contra cada uma das es-
truturas.

Além de ser uma exi-
gência de norma, NBR
9452, as inspeções es-
peciais são necessárias
para se ter uma avali-
ação técnica do estado
do conservação da es-
trutura. A partir des-
sas inspeções são esta-
belecidos os planos de
conservação, recupera-
ção ou reforço. Para
execução dos laudos e
projetos, a empresa exe-

cutora terá o prazo de
150 dias e contará com o
investimento previsto de
R$ 390 mil.

“As recuperações de
pontes sempre foram
uma necessidade da
nossa Capital. Desde
que assumimos deci-
dimos por priorizá-las.
Nosso quadro técnico,
que é de excelente qua-
lidade, vem fazendo um
trabalho de acompanha-
mento da situação de
cada um dos viadutos,
pontes e passarelas de
Porto Alegre”, destacou

o secretário municipal de
Obras e Infraestrutura,
Pablo Mendes Ribeiro.

“Cabe ressaltar que
não há risco de queda
de nenhuma das sete es-
truturas. O que esta-
mos fazendo é um traba-
lho preventivo de manu-
tenção. Continuaremos
este trabalho de visto-
rias e recuperações para
garantir que, além des-
sas, todas as outras pon-
tes de Porto Alegre não
voltem a ficar no aban-
dono”, concluiu.

Durante as vistorias,

todos os elementos que
compõem as pontes
deverão ser obrigatori-
amente inspecionados
e as anomalias e falhas
de manutenção deverão
ser identificadas, foto-
grafadas e mapeadas.
A contratada também
tem que apresentar os
projetos de recuperação
estrutural de cada caso.
Cada projeto trará, além
dos desenhos e planos
de trabalho, o orçamento
e o cronograma de traba-
lho de cada obra.
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EDITAL PREVÊ REVITALIZAÇÃO DE
ESTRUTURA DO AEROMÓVEL.

➧ 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.
IPTU PODE SER PARCELADO EM 12

VEZES COMDESCONTO.
➧ Contribuintes em dívida no IPTU
ou Taxa de Coleta de Lixo em Porto
Alegre podem utilizar cartão de cré-
dito para quitar pendências. É ofe-
recida a chance de parcelamento
em até 12 vezes, com descontos
que chegam a 90% sobre o valor
de multa e juros. A data-limite par
adesão é o dia 30 de novembro. Os
detalhes estão no site prefeitura.
poa. br.

CARTA DE HABITAÇÃO JÁ PODE
SER EMITIDA EM 24 HORAS.

➧ A Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, Urbanismo e Sustenta-
bilidade (Smamus) de Porto Alegre
já está emitindo a Carta de Habita-
ção em até 24 horas. O novo prazo
vale para novos projetos. Também
conhecida como ”Habite-se”, a li-
cença garante que o imóvel está
pronto para ser ocupado e foi cons-
truído ou reformado conforme a le-
gislação.

SITE TEM DICAS ATUALIZADAS
SOBRE VACINAÇÃO CONTRA

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

QUARTA É DIA DE FEIRA
AGROECOLÓGICA NA ASSEMBLEIA.
➧ Após 20 meses de interrupção
pela pandemia de covid, a Feira
Agroecológica da Assembleia Le-
gislativa voltou a ser realizada. São
pelo menos oito bancas de pro-
dutos orgânicos todas as quartas-
feiras (10h30min às 17h30min) no
estacionamento do Anexo I do Par-
lamento, na rua Duque de Caxias
nº 920, Centro Histórico de Porto
Alegre.

CONCURSO PÚBLICO DA
CEASA-RS PROSSEGUE ATÉ DIA 22.
➧ Estão abertas até o dia 22
as inscrições para 18 vagas de
emprego na Centrais de Abaste-
cimento do Rio Grande do Sul
(Ceasa-RS). São cargos de nível
superior (analista, advogado, admi-
nistrador, contador, tecnólogo em
segurança, engenheiro civil e agrô-
nomo) ou nível médio (técnico em
contabilidade e informática). Edital
no site ceasa. rs. gov. br.

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.

DETRAN-RS ALERTA PARA GOLPES
NA VENDA DE PEÇAS USADAS.

➧ O aumento na frequência e diver-
sidade nos registros de golpes pela
internet têm motivado o Detran-RS
a ampliar os alertas a comerciantes
e consumidores. Uma das modali-
dades é o uso de redes sociais para
venda de peças usadas de veículos
que nunca são entregues após o
pagamento. Em caso de dúvida,
deve ser acessado o site detran. rs.
gov. br.

ESCOLA LIBERATO SALZANO:
PRAZO VAI ATÉ 21 DE NOVEMBRO.

➧ Interessados em ingressar em
um dos quatro cursos técnicos diur-
nos e oito noturnos da Fundação
Escola Técnica Liberato Salzano
Vieira da Cunha, em Novo Ham-
burgo, podem fazer sua inscrição
até 21 de novembro. Será aplicada
prova de Matemática e Língua Por-
tuguesa, em 5 de dezembro. Mais
informações no site oficial liberato.
com. br.

NOVO LIVRO DE SÉRGIO FARACO
REÚNE 46 CRÔNICAS INÉDITAS.

➧ O escritor gaúcho Sérgio Faraco,
81 anos, está lançando pela editora
L&PM o livro ”A Noiva Fantasma
& Outros Casos”. São 46 crôni-
cas inéditas, que oferecem ao lei-
tor temas como o período em que
viveu na então União Soviética e o
convívio em Porto Alegre com seus
colegas Mário Quintana e Erico Ve-
rissimo. Mais informações em lpm.
com. br.

PROJETO “ARTE NA PERIFERIA”
BUSCA APOIO FINANCEIRO.

➧ Responsável por levar aulas
de instrumentos musicais e ofici-
nas culturais a duas comunidades
carentes de Porto Alegre, o pro-
jeto “Arte na Periferia” precisa de
ajuda. Iniciada em março, a ativi-
dade esgotou em setembro os re-
cursos recebidos no âmbito da Lei
Aldir Blanc. Mais informações pe-
los telefones (51) 98334-2888 ou
(51) 99506-4663.

DUPLA 50 TONS DE PRETAS SE
APRESENTA NA SANTA CASA.

➧ Nesta quinta-feira (18), às 20h,
a dupla 50 Tons de Pretas apre-
sentará o espetáculo ”Tira Teu Ra-
cismo do Caminho” no Teatro CHC
Santa Casa (avenida Independên-
cia nº 75), emPorto Alegre. O show
(que também servirá para gravar
um DVD) será presencial, podendo
ser acompanhada de forma on-line.
Ingressos em chcsantacasa. org.
br.
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PM PRESO OSTENTAVA VIDA DE
LUXO COMCARRÕES E PRAIAS

PARADISÍACAS.
➧ Preso suspeito de chefiar um es-
quema de agiotagem no Distrito Fe-
deral, o sargento da Polícia Militar
Ronie Peter Fernandes da Silva, de
45 anos, levava uma vida de luxo.
Com carros caros e em viagens naci-
onais e internacionais, o militar cos-
tumava ostentar nas redes sociais. O
salário dele líquido na corporação é
de pouco mais de R$ 8 mil.

VEREADOR É EXECUTADO COM
TIROS NA CABEÇA NO INTERIOR

DE SP.
➧ O vereador de Piquerobi (SP) Ci-
cero Lucas da Silva (DEM), de 52
anos, foi assassinado a tiros na noite
de segunda-feira (15). O crime acon-
teceu em uma estrada de terra na
zona rural do município. A Polícia
Civil investiga o caso. Segundo o
Corpo de Bombeiros, ele foi socor-
rido na estrada de um assentamento
rural com três tiros.

VICE-PREFEITO NO INTERIOR DO
PRMORRE ATROPELADO PELA
PRÓPRIA CAMINHONETE.

➧ O vice-prefeito de Goioerê, no
centro-oeste do Paraná, Adilson
Pessoa Corpa (PP), morreu nesta
terça-feira (16). Ele estava há
mais um mês internado após ser
atropelado pelo próprio carro,
segundo a prefeitura. Conforme
os bombeiros, Corpa foi prensado
pela caminhonete contra um pilar.
Ele tinha 74 anos e morreu por
complicações de uma infecção
generalizada decorrente do acidente.

PORTEIRO É AGREDIDO APÓS
PEDIR PARA VISITANTE COLOCAR

MÁSCARA.
➧ Um porteiro de um prédio na
Zona Oeste do Recife (PE), foi agre-
dido após pedir que um homem que
visitava o condomínio colocasse a
máscara de proteção contra a covid-
19. O caso aconteceu na sexta-feira
(12). A exigência da máscara de
proteção contra a covid é uma regra
tanto do condomínio quanto do go-
verno de Pernambuco.

VÍDEOMOSTRA CARDUME DE
TUBARÕES ANTES DE ATAQUE A

MENINO DE 11 ANOS.
➧ Um vídeo que circula nas redes
sociais mostra um cardume de tuba-
rões na mesma praia e no mesmo
dia em que um menino de 11 anos
ficou ferido em Ilha Comprida (SP).
Segundo a prefeitura, um cardume
de cações esbarrou e feriu a criança.
Carlos Alexandre Oliveira Marques
foi socorrido cidade e precisou levar
pontos na perna.

MULHERMORRE APÓS SER
ATACADA POR TRÊS PITBULLS.

➧ Uma mulher de 31 anos morreu
na tarde desta terça-feira (16) depois
que foi atacada por três pitbulls na
madrugada da última sexta (12), em
Ourinhos (SP). Ela ficou internada
quatro dias, mas não resistiu aos fe-
rimentos. A vítima teria sofrido fe-
rimentos na cabeça, pescoço e no
olho esquerdo. Durante o ataque, o
próprio dono dos pitbulls socorreu a
mulher.

GRÁVIDA É PRESA SUSPEITA DE
TORTURAR FILHA DE 1 ANO.

➧ Uma jovem de 19 anos, que está
grávida, foi presa, na última sexta-
feira (12), suspeita de agredir e tor-
turar filha de 1 ano e dois meses.
A prisão aconteceu na casa da mãe
da suspeita, localizada na Região
Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).
A jovem vai responder por lesão cor-
poral gravíssima e tortura.

ÉGUA ENTRA NA JUSTIÇA PELO
DIREITO À LIBERDADE E PELO FIM
DOS TRABALHOS FORÇADOS.

➧ Uma égua chamada Fada é a au-
tora de um pedido de habeas corpus
em que pede ao Poder Judiciário o
direito de viver em liberdade, sem ser
submetida a trabalhos forçados. A
ação é contra o Centro de Zoonoze
de Campos de Goytacazes. A ação é
a primeira no Brasil em que a própria
égua se apresenta como autora.

MEGA-SENA PODE PAGAR R$ 8
MILHÕES NESTA QUARTA.

➧ O próximo concurso (2. 429)
da Mega-Sena será realizado nesta
quarta-feira (17). O prêmio é esti-
mado em R$ 8 milhões. Ninguém
acertou as seis dezenas do concurso
2. 428, realizado na noite do último
sábado (13). Os númeos contempla-
dos foram: 03, 09, 25, 28, 29 e 39.
Com umprêmio que pode chegar aos
R$ 350 milhões, o maior da história
da loteria, a Mega-Sena da Virada já
está recebendo apostas.

DÓLAR FECHA EM ALTA E ENCOSTA
NOS R$ 5,50.

➧ O dólar fechou em alta nesta terça
(16), na reabertura dos mercados
após o feriado de 15 de novembro e
repercutindo a força da moeda norte-
americana no exterior e renovadas
preocupações domésticas do lado
fiscal nesta terça. A moeda norte-
americana subiu 0,75%, cotada a R$
5,4991. Com o resultado desta terça,
acumula queda de 2,63% no mês.
No ano, tem alta de 6,01%.

IBOVESPA FECHA EM QUEDA DE
QUASE 2%.

➧ O principal índice de ações da
Bolsa de Valores de São Paulo, a B3,
fechou em forte queda de 1,82%, aos
104. 403 pontos, nesta terça (16),
devolvendo boa parte da alta acumu-
lada desde o começo do mês, com
as ações de Vale e Magazine Luiza
entre as maiores pressões de baixa.
Com o resultado, a bolsa acumula
queda de 2,63% no mês e alta de
6,01% no ano.

BOLSA DE SP GANHA TOURO
DOURADO INSPIRADO EMWALL

STREET.
➧ A B3 inaugurou nesta terça (16)
uma escultura chamada Touro de
Ouro, inspirada no Touro de Wall
Street, que fica no centro financeiro
de Nova York. No mercado finan-
ceiro, o touro representa ”o otimismo
e a força dos investidores”. Segundo
a Bolsa, a escultura foi um presente
do economista Pablo Spyer e do ar-
tista plástico Rafael Brancatelli.
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BANDEIRA DA FRANÇA GANHA
NOVO TOM DE AZUL PARA
LEMBRAR REVOLUÇÃO.

➧ O governo do presidente fran-
cês, Emmanuel Macron, escureceu
o azul das bandeiras francesas, em
uma suposta tentativa de reconec-
tar o símbolo à Revolução Francesa.
Adotada em julho do ano passado, a
medida não havia sido comunicada
ou percebida até o momento. Ne-
nhuma instituição francesa foi obri-
gada a mudar suas bandeiras.

EM JOGO DE "VERDADE OU
DESAFIO", BRITÂNICO ADMITE TER

MATADO AVÓ.
➧ Um britânico de 21 anos foi con-
denado à prisão perpétua após con-
fessar, durante uma brincadeira cha-
mada ”verdade ou desafio”, ter ma-
tado sua avó de consideração (mãe
de seu padrasto) – cuja morte em um
incêndio era considerada acidental.
Tiernan Darnton teria incendiado a
casa de Mary Gregory em Heysham,
Lancashire, em 28 de maio de 2018.

HOMEM É FILMADO DANÇANDO EM
CIMA DE VIATURA DE POLÍCIA.

➧ Um homem fantasiado de Fofão foi
filmado enquanto dançava em cima
de uma viatura da Polícia Militar da
Paraíba estacionada em Pedras de
Fogo, a cerca de 57 quilômetros de
João Pessoa. A gravação foi feita
dentro de um coletivo que passava
por ele, sendo possível escutar gri-
tos dos passageiros diante daquela
cena.

PASSAGEIRA É MULTADA EM R$
125MIL POR AGREDIR
COMISSÁRIO EM VOO.

➧ Umamulher foi multada emR$ 125
mil (US$ 23mil) pela Federal Aviation
Administration (FAA), agência de avi-
ação dos EUA, após agredir um co-
missário de bordo da American Airli-
nes com um tapa porque seu assento
não reclinava. O caso aconteceu no
dia 11 demarço deste ano emum voo
da American Airlines, mas a multa foi
aplicada apenas na última semana.

FEDERER NÃO DEVE DISPUTAR
ABERTO DA AUSTRÁLIA DE 2022.

➧ É improvável que Roger Federer
dispute o Aberto da Austrália no ano
que vem, mas ele ainda está deter-
minado a retornar ao circuito de tênis
em algum momento, de acordo com
seu técnico Ivan Ljubicic. O 20 vezes
campeão de Grand Slam está inativo
desde a derrota nas quartas de final
de Wimbledon, em julho, e foi sub-
metido a outra cirurgia no joelho.

EX-SEGURANÇADE LADY DI ELOGIA
ATUAÇÃO DE KRISTEN STEWART.

➧ KenWharfe, ex-segurança de Lady
Di, ficou impressionado com a atua-
ção de Kristen Stewart como Diana
no filme ”Spencer”. Segundo ele,
a atriz de 31 anos está muito pare-
cida com a sua antiga patroa nas pri-
meiras imagens divulgadas do longa.
“De todas as pessoas que interpre-
taram Diana nos últimos 10 anos,
ela é a mais próxima dela”, afirmou
Wharfe.

MEL GIBSON DIZ QUE VAI DIRIGIR
"MÁQUINAMORTÍFERA 5".

➧ Mel Gibson vai dirigir o quinto filme
da franquia ”Máquina Mortífera” nos
cinemas. O ator e diretor afirmou
que assume o comando da produ-
ção, de acordo com o jornal britâ-
nico ”The Sun”. A informação foi
confirmada pela revista ”Hollywood
Reporter”. Gibson arrume a vaga
deixada por Richard Donner (1930-
2021), que morreu em julho aos 91
anos.

WILSON, A BOLA DO FILME
"NÁUFRAGO", É LEILOADA POR R$

1,6 MILHÃO.
➧ Wilson, a bola de vôlei que fez
companhia ao personagem de Tom
Hanks no filme ”Náufrago”, foi ven-
dida em um leilão por 230 mil libras,
R$ 1,6 milhão na cotação atual. Con-
forme a casa de leilões Prop Store,
a bola foi originalmente feita para
parecer suja e passou muito tempo
na água durante as filmagens, por
isso sua atual aparência está ”gasta
e suja”.

DAKOTA JOHNSON DIZ QUE
HITCHCOCK ACABOU COM A

CARREIRA DA AVÓ.
➧ Dakota Johnson afirmou em en-
trevista ao Hollywood Reporter que o
diretor Alfred Hitchcock (1899-1980)
destruiu a carreira da avó, Tippi He-
dren, estrela de dois filmes do cine-
asta: o clássico ”Os Pássaros’ (1963)
e ”Marnie, Confissões de uma Ladra”
(1964). Atualmente, Hedren está
com 91 anos. ”Vocês sabem, o Hitch-
cock arruinou a carreira dela porque
ela não queria dormir com ele”, disse.

VOCALISTA DO THEWHO
COMPARA STONES A UMA "BANDA

MEDÍOCRE DE BAR".
➧ Roger Daltrey é mais um roqueiro a
criticar os Rolling Stones. Depois de
Paul McCartney dizer que o grupo de
Mick Jagger e Keith Richards é uma
banda cover de blues, o vocalista do
The Who afirmou: ”Como banda, se
você estivesse do lado de fora de um
bar e ouvisse a música que está to-
cando dentro do bar, você pensaria:
’Bom, essa é uma banda medíocre
de bar’”.

NIRVANA LANÇA EDIÇÃO DE 30
ANOS DE "NEVERMIND".

➧ O Nirvana colocou um ponto final
na espera pelas comemorações do
disco Nervermind. Na última sexta-
feira, a banda lançou uma reedição
comemorativa do álbum, que chegou
originalmente ao mercado em 24 de
Setembro de 1991. Nesta nova ver-
são, as faixas do disco foram remas-
terizadas a partir das fitas analógi-
cas, incluindo gravações inéditas ra-
ras.

VOCALISTA DO GRUPO BRASS
AGAINST URINA EM FÃ NO PALCO.

➧ Sophia Urista, vocalista do grupo
Brass Against, surpreendeu não só
os fãs, mas também seus colegas
de banda, ao urinar em um fã no
palco durante apresentação no fes-
tival Welcome to Rockville, em Day-
tona, Flórida. Nas redes sociais, a
banda comentou: ”A Sophia se dei-
xou levar. Não é algo que a gente
esperava e não é algo que vocês vão
ver novamente em nossos shows.”
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CLÁUDIO HUMBERTO

MPF NÃO ACUSA PAJÉ QUE
MANDOU ESQUARTEJAR ÍNDIO

Em decisão que provoca estupefação inclusive entre procuradores,
o Ministério Público Federal (MPF) alegou “respeito à cultura” para
não denunciar à Justiça um dos crimes mais hediondos da História:
a morte e esquartejamento de um adolescente índio de 16 anos, a
mando do pajé e do cacique da etnia munduruku, em Itaituba (PA).
O MPF avalizou a versão de que a vítima teria causado afogamento
de outro índio por “magia negra”. O procurador de Justiça no Rio,
Marcelo Rocha Monteiro, chocado, considerou a interpretação “as-
sustadora” e “absurda” do MPF.

CF protege a vida
Rocha Monteiro lembrou que a Constituição Federal (CF) não as-
segura a ninguém, nem mesmo a indígenas, o “direito” de matar
pessoas.

Esquartejamento
Executado a tiros por dois índios, dentro de sua própria casa, o
garoto foi arrastado por 10 quilômetros e esquartejado à beira do rio
Cabitutu.

‘Coração triturado’
O corpo foi picado pequenos pedaços, “retiraram seu fígado e cora-
ção, triturando-os”, conforme relato chocante do próprio MPF.

Que vergonha
A decisão de não punir o homicídio se baseia em parecer de um
“analista de antropologia” e outras concepções e interpretações equi-
vocadas.

Leite ‘piscou’, ao tentar adiar prévias do PSDB
O esforço dos coordenadores de campanha do governador gaúcho
Eduardo Leite para adiar as prévias do PSDB foi interpretada no
partido como uma admissão de que ele não tem forças para vencer.
Leite chegou a dizer que era tudo “mentira”, mas gravações obtidas
pelo site Diário do Poder provaram o contrário. Os pré-candidatos
João Doria e Arthur Virgílio reagiram à manobra, considerando-a
“imoral” e “casuísta”.

Marcado: dia 21
Prévias foram convocadas para dirigentes e filiados definirem no
domingo (21) o candidato do PSDB a presidente, em 2022.

Nem o criador quer
A alegação para o adiamento é de problemas de confiabilidade no
aplicativo desenvolvido pelo PSDB-RS que permitiria votação virtual.

Absurdo
Em um dos áudios, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, gargalhou
ao reagir à proposta de adiar: “Quem cria o aplicativo não quer
eleição!”.

Mandou bem
O ministro das Comunicações, Fabio Faria, mandou bem ao tentar
convencer o bilionário Elon Musk presidente da Tesla, a investir no
Brasil. “Queremos que o País seja hub de inovação da América
Latina com o 5G”, exultou Faria em suas redes sociais.

Maluf fez escola
Há pouco tempo no cargo, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim
Leite, já desenvolveu uma característica que pode até evitar pro-
blemas, mas desagrada entrevistadores: é do tipo que foge das
perguntas.

Luz irrelevante
A Câmara banalizou a iluminação do seu prédio em cores diferentes,
como forma de destacar uma boa causa ou um acontecimento. A
profusão de cores tornou o que era simbólico em irrelevante.

Retrato da vacinação
O Brasil superou a marca de 162 milhões de pessoas com ao menos
uma dose de vacina contra a covid-19. Dessas, 121 milhões estão
com o ciclo vacinal completo e 12,5 milhões já receberam uma dose
de reforço.

Devagar demais
O deputado Kim Kataguiri citou dados do TCU, ontem, ao discutir
projeto que reserva verbas para garantir obras públicas, mostrando
que dos 38 mil contratos, mais de 14 mil estão paralisados.

Covid em queda
A média diária de mortes por covid no Brasil ao longo da pandemia
caiu abaixo de mil graças à redução provocada pela vacinação em
massa. Segundo o Worldometer, são 611,5 mil mortes em 615
dias, enquanto os EUA, por exemplo, mantêm média diária de 1.251
mortes desde o início.

Irreversível
O pix completa um ano e 80% das ONGs já o utilizam para receber
doações. O avanço é indiscutível, mas certas decisões judiciais
mostraram que ninguém é mais 100% livre para gastar seu dinheiro.

Duro golpe
Pesquisa do site The Hustle, baseada em balanços do setor, revelou
que o turismo de negócios já acumula perdas de mais de U$35 bi-
lhões (R$200 bilhões) no mundo, como consequência da pandemia.

Pensando bem...
...tem dono de partido tentando fazer do político refém antes mesmo
da filiação.

PODER SEM PUDOR

Doença muito rara
Dirigentes do PSDB, Teotônio Vilela Filho e Márcio Fortes chegaram
atrasados a uma importante reunião, durante o governo FHC. “Des-
culpem o atraso, Teotônio teve uma crise de um mal muito raro, o
distúrbio cronotopocinético, mas já está tudo bem”, justificou Fortes.
Nem Vilela entendeu nada, já que se sentia bem. Márcio Fortes ex-
plicou: “Eu também sofro dela: distúrbio cronotopocinético. “Crono”
de tempo, “topo” de terreno ou distância e “cinético” de movimento.
Quer dizer que o sujeito chega sempre atrasado...”
Com André Brito e Tiago Vasconcelos
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LEANDRO MAZZINI

DIVÓRCIO
O possível divórcio do presidente Jair Bolsonaro (sem par-
tido) com o PL tem causado apreensão em filiados da le-
genda que ocupam cargos de primeiro escalão no Governo.
Por ora, não se fala em ruptura, mas se tratando de Bolso-
naro tudo é possível. Além da Secretaria de Governo da
Presidência da República, chefiada pela discreta Flávia Ar-
ruda (PL-DF), o PL acumula cargos emministérios e chefias
de órgãos. A Diretoria de Ações Educacionais do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) tem à
frente o advogado Garigham Amarante Pinto, homem de
confiança do presidente do partido, o mensaleiro Valdemar
da Costa Neto.

Outro
A Diretoria de Tecnologia e Inovação do FNDE também
pertence ao PL: é chefiada por Paulo Roberto Ramalho,
outro indicado por Valdemar.

Noivas
Em meio à crise no namoro com PL, o presidente reabriu
as conversas com outras legendas – “noivas” -, como o
Republicanos e o PP, e tem dito que vai bater o martelo
sobre o novo partido em no máximo duas ou três semanas.

Telhado
Subiu no telhado a concessão do aeroporto Santos Dumont,
no Rio de Janeiro. Ambientalistas observaram que terá
um aterro na pista, para construir uma chamada “área de
escape” e, pela Constituição Estadual do Rio de Janeiro
de 1988 e pela Lei Estadual 1700/90, é proibido aterrar o
espelho d’água da Baía de Guanabara.

Quem te viu...
Depois que caiu da presidência da Câmara, derrotado por
Arthur Lira (PP-AL), o deputado Rodrigo Maia (sem partido)
passou a ser crítico de medidas que apoiava enquanto es-
teve no comando daCasa. O ex-democrata sentou em cima
de dezenas de pedidos contra o presidente Jair Bolsonaro
e, recente, saiu em defesa de um novo formato para o
impeachment no Brasil, que não dependa exclusivamente
do presidente da Câmara para abertura de processos.

... quem te vê
O deputado também apoiou e aplaudiu a decisão do Su-
premo Tribunal Federal (STF) que suspendeu o pagamento
das emendas de relator. À época alinhado com Bolsonaro,
quando presidia a Câmara, Maia intermediava o “toma lá,
dá cá” de emendas pela aprovação de propostas do Pla-

nalto, como a Reforma da Previdência, em 2019.

Interferência
Deputados bolsonaristas e setores do Centrão conversam
sobre possíveis frentes para “frear a interferência” do Ju-
diciário no Legislativo. Uma das alternativas suscitadas é
apresentar uma proposta commesmo teor do Projeto de Lei
4754/2016, que tipifica crime de responsabilidade dos mi-
nistros do STF a usurpação de competência do Congresso.

Apertado
O PL foi enterrado pela Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara, em maio, em placar apertado: por 33 votos
a 32. Na avaliação da turma parlamentar anti-STF, o novo
projeto pode ganhar mais força após a decisão da Suprema
Corte que suspendeu a execução das chamadas emendas
do relator-geral ao Orçamento da União.

Ausente
Parlamentares de oposição finalizam representação que
será apresentada ao Ministério Público Federal contra o
ministro da Economia, Paulo Guedes, que não compareceu
à Câmara na última semana para dar explicações sobre a
manutenção de offshore em paraíso fiscal. Guedes não
apresentou nenhuma justificativa para a ausência e nem
solicitou nova data.

Gentileza
O chefe da Economia, na verdade, não quer comparecer ao
Congresso. Em ofício encaminhado à Comissão de Traba-
lho, Administração e Serviço Público, Guedes pede “com-
preensão e a gentileza” para que sejam acolhidas como
suficientes as informações prestadas por intermédio dos
documentos apresentados, no último dia 9, ao colegiado.

Passaporte
O Ministério Público Federal (MPF) foi à Justiça, com pe-
dido de urgência, para garantir que projetos financiados
pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), ligado
à Lei Rouanet, possam exigir a comprovação de vacinação
do “passaporte sanitário”.

Portaria
Na ação, o MPF pede a imediata suspensão da portaria
assinada pelo secretário de Cultura, Mario Frias, que veta a
exigência de comprovante de vacinação pelos proponentes
de projetos culturais para a execução ou participação, sob
pena de reprovação e multa.
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FLAVIO PEREIRA

SE NÃO INGRESSAR NO PL 22,
JAIR BOLSONARO PODERÁ IR
PARA O REPUBLICANOS, 10

O presidente Jair Bolsonaro, meses atrás,
esteve muito próximo do PTB de Roberto Jef-
ferson. O partido receberia Bolsonaro com
”porteira aberta”, permitindo que ele interfe-
risse nas indicações de candidatos a gover-
nador, Senado e à Câmara dos Deputados.
Porém, o descontrole de Roberto Jefferson
assustou aos aliados do presidente. Pros-
seguiram as conversas com o PP, o PL e o
Republicanos, que vinham acontecendo há
mais tempo, e o presidente fixou-se no Par-
tido Liberal. Agora, dificuldades pontuais em
estados do Nordeste onde o PL apoia o ex-
presidiário Lula, e em São Paulo, onde existe
um compromisso de apoio ao candidato do
governador João Dória na sucessão esta-
dual, dificultam a batida de martelo. Ontem
em Porto Alegre, Dória voltou a dizer que é
o favorito para vencer a prévia de domingo.
A prévia, que deve definir o pré-candidato do
PSDB à presidência da Republica, entre os
governadores Eduardo Leite e João Dória,
poderá alterar o cenário em São Paulo, e
facilitar o entendimento entre Jair Bolsonaro
e Valdemar Costa Neto. A definição do novo
partido, segundo o próprio presidente, deve
acontecer até o início de dezembro.
Republicanos é segunda opção
Por fora, correm o Republicanos e o PSC. O
Republicanos, com o número 10, parece ser

o partido preferido de Jair Bolsonaro, caso
não prospere o entendimento com o PL. O
presidente comentou essa hipótese ontem
em Dubai. O PSC (Partido Social Cristão)
já sinalizou que aceita as condições de Jair
Bolsonaro. O deputado federal gaúcho Bibo
Nunes é principal apoiador da alternativa do
PSC.
Decisão do STF uniu Senado e Câmara
A decisão do Supremo Tribunal Federal, que
interviu em questão interna do Congresso
Nacional, uniu os presidentes do Senado,
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), que ainda esperam re-
verter a medida do STF que suspendeu o
pagamento do chamado orçamento secreto.
Em viagem a Lisboa, Pacheco e Lira voltam
a dialogar intensamente, e apenas aguardam
pela publicação da decisão do Supremo para
ingressar com recurso. Ao mesmo tempo, o
Congresso prepara uma mudança legislativa
como forma de atender às sugestões conti-
das na decisão do Supremo para aumentar a
transparência quanto à liberação das emen-
das de relator.
Mérito Farroupilha para Alexandre Garcia
A Assembleia Legislativa gaúcha aprovou a
outorga da Medalha do Mérito Farroupilha ao
jornalista Alexandre Garcia. A indicação par-
tiu do deputado Capitão Macedo, do PSL.
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EFEMÉRIDES

FATOS HISTÓRICOS DO
DIA 17 DE NOVEMBRO

Eventos
1869 - Inauguração oficial do Canal de Suez.
1889 - Proclamação da República: a família
imperial brasileira parte para o exílio em Paris.
1895 - Fundação oficial do Clube de Regatas
do Flamengo.
1903 - Assinatura do Tratado de Petrópolis: o
Acre é incorporado no Brasil.
1905 - A Coreia é declarada um protetorado
japonês.
1913 - O Canal do Panamá, na América Cen-
tral, é aberto para ligar os oceanos Atlântico e
Pacífico.
1922 - Queda do Império Otomano.
1933 - Estados Unidos reconhecem a União
Soviética.
1950 - A Organização das Nações Unidas re-
conhecem a independência da Líbia.
1970 - Douglas Engelbart patenteia o primeiro
mouse de computador.
1972 - Após 17 anos de exílio, Juan Domingo
Perón volta à Argentina, mas é novamente
exilado um mês depois.
1983 - No México, o Exército Zapatista de Li-
bertação Nacional é fundado.
2000 - Alberto Fujimori é deposto da presidên-
cia do Peru.
2006 - A Sony lança seu videogame nos Esta-
dos Unidos, o PlayStation 3.
Nascimentos
1875 - Gregório da Fonseca, militar e escritor
brasileiro, imortal da Academia (m. 1934).
1910 - Rachel de Queiroz, escritora brasileira,

primeira mulher a ocupar uma cadeira na Aca-
demia Brasileira de Letras (m. 2003).
1927 - Nelson Dantas, ator brasileiro (m.
2006).
1942 - Martin Scorsese, diretor de cinema es-
tadunidense.
1944 - Danny DeVito, ator estadunidense.
1966 - Jeff Buckley, músico e cantor estadu-
nidense (m. 1997); e Sophie Marceau, atriz
francesa.
1971 - Malu Galli, atriz brasileira.
1977 - Max de Castro, cantor, compositor, ins-
trumentista e produtor musical brasileiro.
1978 - Rachel McAdams, atriz canadense.
1980 - Isaac Hanson, músico norte-americano.
1985 - Rafael Cardoso, ator brasileiro.
Falecimentos
1917 - Auguste Rodin, escultor francês (n.
1840).
1959 - Heitor Villa-Lobos, maestro brasileiro
(n. 1887).
1979 - John Glascock, ex-baixista do Jethro
Tull (n. 1951).
1990 - Robert Hofstadter, físico norte-
americano (n. 1915).
1997 - Walter Moraes, jurista brasileiro.
1998 - Maurício Tragtenberg, sociólogo, edu-
cador e socialista libertário brasileiro. Fez im-
portantes contribuições sobre a pedagogia li-
bertária.
2013 - Doris Lessing, escritora britânica, ven-
cedora do Prêmio Nobel de Literatura em 2007
(n.1919).



OSUL | 61 Porto Alegre . Quarta, 17 de Novembro de 2021



Fora de casa, Inter enfrenta o Cuiabá
nesta quarta pelo Brasileirão.

Ricardo Duarte/S.C. Internacional

A preparação do elenco do Inter para o próximo duelo no Campeonato Brasileiro chegou ao fim com um
treinamento na tarde desta terça-feira (16), no CT Parque Gigante.

A preparação do
elenco do In-

ter para o próximo
duelo no Campeo-
nato Brasileiro che-
gou ao fim com
um treinamento na
tarde desta terça-
feira (16), no CT
Parque Gigante. A
reta final da compe-
tição se aproxima e
o Colorado tem um
objetivo bem defi-
nido: a classificação
para a Copa Liberta-
dores da América.
O Inter entra em
campo nesta quarta-
feira (17), às 19h
(horário de Brasí-
lia), na Arena Pan-
tanal, para enfrentar
o Cuiabá, pela 33ª
rodada.
O último treino do

Colorado antes da
viagem foi marcado
por atividades téc-
nicas e táticas no
gramado. O trei-
nador Diego Aguirre
comandou um exer-
cício de posse de
bola, depois seguiu
com atividades de
futevôlei e encerrou
a tarde com um tra-
balho coletivo e de
bola parada. O uru-
guaio ajustou deta-
lhes da equipe e tes-

tou o time que deve
entrar em campo no
Mato Grosso.
Para a partida,

Aguirre não poderá
contar com Cuesta,
Moisés e Mauricio,
suspensos pelo ter-
ceiro cartão ama-
relo. Além deles,
Daniel e Taison se-
guem de fora. Ede-
nilson, convocado
para a Seleção Bra-
sileira nas Eliminató-
rias da Copa, deve
se apresentar em
Cuiabá para o jogo,
mas é dúvida se
entrará em campo.
Com desconforto
muscular na coxa
esquerda, Lindoso
também não joga.
Gustavo Maia, com
gastroenterite, se-
gue fora. Yuri Al-
berto, que ficou de

fora do confronto
com o Athletico, re-
torna e fica à dispo-
sição da comissão.
Com 47 pontos

somados na tabela,
o Colorado ocupa a
sétima posição.
Na segunda-feira

(15), a primeira ati-
vidade da semana
dividiu o elenco co-
lorado em dois. O
grupo que venceu
o Athletico-PR – na
última rodada – rea-
lizou exercícios físi-
cos e regenerativos
na academia, de-
pois uma corrida ao
redor do campo. Já
a outra parte foi ao
gramado para tra-
balhos técnicos com
bola, realizando um
treinamento intenso
em curto espaço. O
meio-campista Ede-

nilson, a serviço da
Seleção Brasileira
na disputa das Eli-
minatórias da Copa,
foi ausência.
Após o triunfo so-

bre o Athletico-PR,
o treinador Diego
Aguirre fez proje-
ções para o pró-
ximo compromisso
do Inter, diante do
Cuiabá: “Yuri vol-
tará a ficar à dis-
posição. Já Taison,
ainda não, por conta
da dor no ombro.
Edenilson foi convo-
cado, mas não me
importo em perder
um jogador que está
a serviço de sua
seleção. Eu gos-
taria de ver Taison
e Palacios, pois os
dois jogam muito e
poderiam nos trazer
coisas boas.”
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Grêmio goleia o Bragantino por 3 a 0 e
mantém a luta contra o rebaixamento

no Campeonato Brasileiro.
Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Tricolor chega a 32 pontos e ganha uma posição na tabela.

O Grêmio ganhou por
3 a 0 do Bragan-

tino na Arena, na noite
desta terça-feira (16), e
chegou a 32 pontos na ta-
bela do Campeonato Bra-
sileiro. Com o resul-
tado, o clube gaúcho fica
com apenas quatro pon-
tos atrás do Bahia, que
é o primeiro time fora da
zona de rebaixamento.

O Tricolor iniciou o
jogo em alta intensidade,
com marcação forte so-
bre o time adversário,
sem dar chance para
avançar. O desempenho
acima da média rendeu
um primeiro tempo de
luxo, com gols de Diego
Souza, de pênalti, Lucas
Silva e Jhonata Robert.

Na próxima rodada,
o Grêmio visita a Cha-
pecoense, no sábado
(20). Na contagem re-
gressiva, ainda restam
jogos contra Flamengo
(atrasado da segunda ro-
dada), Bahia, São Paulo,
Corinthians e Atlético-
MG.

Primeiro Tempo Aos
3”, o Tricolor conseguiu
cavar o primeiro pênalti
da partida, com cruza-
mento de Ferreira pra trás
e a bola tocando no braço
de Guilherme.

Diego Souza cobriu e
abre o placar para o Tri-
color, de cabeça, num re-
bote depois de o goleiro
Julio ter defendido o pri-
meiro chute. O goleiro
espalmou, mas a bola es-
capa.

Aos 10”, Ferreira tocou
para Diego, que passa

para Campaz. O meia
chuta com força, mas
o goleiro adversário es-
palma para escanteio.

Já aos 17”, Campaz
cabeceia próximo da
marcação de Weverton
e pede o pênalti para o
Grêmio, mas o árbitro
manda seguir o jogo.

Aos 33”, Lucas Silva,
o homenageado da noite
pelos 100 jogos com a
camisa Tricolor marcou o
segundo gol da partida.
Campaz disparou para o
ataque, invade a área e
toca para Ferreira. O ata-
cante recua para Lucas
Silva que chuta para o
fundo do gol.

Logo, aos 37”, o Grê-
mio empilha mais um
gol importante na noite
desta terça-feira, com gol
de Jhonata Robert, sem
chance de defesa para o
goleiro Júlio César.

Aos 45”, mais uma ten-
tativa de Campaz, chu-
tando forte, mas com de-
fesa espalmada para es-
canteio.

Segundo Tempo A
bola começa a rolar com
Jhonata passando para
Rafinha, que acaba se
esbarrando no volante
Cândido, ganhando um
escanteio.

Aos 3”, Lucas Silva e
Thiago Santos se movi-
mentam com maior pre-
cisão em cima do ataque
de Pedrinho, impedindo a
evolução do atleta.

Campaz, bastante
ativo nas jogadas, tenta
se livrar da marcação
adversária e cruza para

Jhonata Robert, mas não
consegue finalizar.

Os jogadores trocam
passe na pequena área
do Bragantino, tentando
avançar em mais um gol.
Por fora, Ferreira recebe
com espaço, chuta, mas
a bola para na defesa de
Júlio César.

Aos 33’, Ferreira tabela
com Campaz em escan-
teio e cruza, mas a bola
não chega pra ninguém.

Em seguida, Churín
toca de calcanhar para
Campaz, que chuta forte,
mas a bola sai para fora.

Aos 41”, Jean Pyerre
dá passe para Alisson,
que de frente para o go-
leiro, chuta para fora. A
arbitragem sinaliza o im-
pedimento de Alisson.

Logo após, Churín dis-
puta com Haydar e passa
para Ferreira que acaba
chutando para fora.

Aos 45”, o atacante
Alerrandro chuta por cima
de Brenno. Kannemann
chega de carrinho e im-
pede o gol do Bragantino.

Ficha técnica
– Grêmio: Brenno;

Rafinha, Geromel, Kan-
nemann e Cortez; Thiago
Santos (Mateus Sarará),
Lucas Silva (Victor Bob-
sin) e Campaz (Jean
Pyerre); Jhonata Robert
(Alisson), Ferreira e Diego
Souza (Diego Churín).
Técnico: Vagner Mancini

– Bragantino: Júlio Cé-
sar; Weverton, Leonardo
Realpe (Cesar), Natan e
Guilherme Lopes (Martí-
nez); Luan Cândido, Lu-
ciano (Cristiano), Gabriel
Novaes, Pedrinho (Bruni-
nho) e Weverson (Lean-
drinho); Alerrandro Téc-
nico: Mauricio Barbieri.

– Arbitragem: Caio
Max Augusto Vieira, au-
xiliado por Jean Marcio
dos Santos e Lorival Can-
dido das Flores. VAR:
Pablo Ramon Goncalves
Pinheiro. (quarteto poti-
guar).
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Brasil e Argentina não saem do zero em
jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Lucas Figueiredo/CBF

Já classificado para o Mundial do Catar, o time comandado por Tite foi melhor em campo.

N a noite desta
terça-feira (16),

o Brasil ficou no em-
pate em 0 a 0 com
a Argentina, no Es-
tádio Bicentenário,
em San Juan, pela
14ª rodada das Eli-
minatórias da Copa
do Mundo (Catar).
Com o resultado, a
Seleção Brasileira
manteve a invenci-
bilidade, a liderança
na tabela, com 35
pontos.

Na próxima ro-
dada, a equipe co-
mandada por Tite
visita o Equador, no
dia 27 de janeiro de
2022.
Primeiro tempo

Os primeiros 45
minutos foram muito
equilibrados e pega-
dos, como costuma
ser o clássico entre
Argentina e Brasil.
Impulsionados pelos
torcedores que lota-
ram o Estádio Bicen-
tenário, os argentinos
tomaram a iniciativa e
chegaram a dominar
os primeiros minutos
da partida.

Nas duas primei-
ras escapadas, Vini Jr
recebeu duas bolas,
aos 13 e 16 minutos,
mas desperdiçou as
oportunidades.

Minutos depois,

Matheus Cunha ten-
tou um chute domeio
de campo e man-
dou a bola perto do
travessão. Aos 33
minutos ocorreu o
erro de arbitragem
na cotovelada de
Otamendi. O meia-
atacante brasileiro
ficou com um san-
gramento no rosto
até o fim do primeiro
tempo.
Segundo tempo

A segunda etapa
começou com um
panorama parecido
com o da primeira:
iniciativa argentina,
muita marcação dos
dois lados e entradas
duras. Mas a pri-
meira grande chance
veio aos 14 minutos,
quando Fred apro-
veitou uma sobra de
bola para finalizar
da entrada da área,
acertando o traves-

são.
A dupla de zaga

brasileira fez uma
partida muito segura,
assim como o volante
Fabinho, que deu
proteção ao sistema
defensivo.

Aos 26, Vini Jr teve
mais uma oportuni-
dade, quando rece-
beu na grande área,
ajeitou para o pé di-
reito e finalizou para
defesa de Emiliano
Martínez. Apagado,
Lionel Messi teve sua
primeira e única finali-
zação da partida aos
44 minutos.

Ficha técnica
— Argentina: Emi-

liano Martínez, Mo-
lina, Romero (Pez-
zella), Otamendi,
Acuña, Paredes (Li-
sandro Martínez),
De Paul, Lo Celso
(Domínguez), Messi,
Lautaro Martínez (Jo-

aquín Correa) e Di
María (Julián Álva-
rez). Técnico: Lionel
Scaloni.

— Brasil: Alisson,
Danilo, Marquinhos,
Éder Militão, Alex
Sandro, Fabinho,
Fred, Lucas Paquetá
(Gerson), Raphinha
(Antony), Matheus
Cunha (Gabriel Je-
sus) e Vini Jr. Téc-
nico: Tite.

— Arbitragem: An-
dres Cunha, do Uru-
guai, auxiliado por Ri-
chard Trinidad e Ni-
colas Taran, ambos
do Uruguai. VAR:
Esteban Ostojich, do
Uruguai. Quarto árbi-
tro: Kevin Ortega, do
Peru.

— Cartões amare-
los: Lucas Paquetá e
Fabinho, pelo Brasil;
e Paredes, Romero,
Pezzella, pela Argen-
tina.
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Libertadores: governo uruguaio
anuncia 100% de público na final

entre Flamengo e Palmeiras.
Reprodução

Estádio Centenário, em Montevidéu, sede da final da Libertadores.

O governo uruguaio
autorizou nesta

terça-feira (16) que o
Estádio Centenário re-
ceba 100% da capa-
cidade prevista para
a final da Libertado-
res, que acontecerá no
próximo dia 27, entre
Palmeiras e Flamengo.
Com isso, sobe para 60
mil o número de torce-
dores que vão poder
assistir à partida em
Montevidéu. A decisão
se estende às decisões
da Sul-Americana, en-
tre Athletico e Bragan-
tino, que será realizada
neste sábado (20), e da
Libertadores feminina,
no domingo (21).

”As finais da Liber-
tadores (masculina e
feminina) serão com
100% da lotação, com
espectadores vacina-
dos”, afirmou o secre-
tário da Presidência, Ál-
varo Delgado, durante
uma entrevista coletiva.

Como a previsão
anterior era de 75% das
arquibancadas dispo-
níveis, a expectativa é
que a Conmebol libere,
nos próximos dias, uma
nova carga de ingres-
sos para rubro-negros
e alviverdes, ampliando
o número de entra-
das destinadas a cada
clube de 9.375 para
11.700 – a entidade
não dispõe todos os
bilhetes para venda.

Para comparecer ao
jogo, será necessário
apresentar o compro-
vante de vacinação inte-
gral, com distância de,
no mínimo, 14 dias da
segunda dose.
Libertadores
feminina

Em um confronto
que acabou ficando
lamentavelmente mar-
cado por um caso de
injúria racial contra a
corintiana Adriana, o
Corinthians massacrou
o Nacional-URU por 8 a
0, nesta terça, no está-
dio Manuel Ferreira, em
Assunção, no Paraguai,
e avançou com facili-
dade à final da Copa
Libertadores Feminina.
Campeão em 2017 e
2019, o Alvinegro bus-
cará o tricampeonato
contra o Santa Fé, da
Colômbia, em Montevi-
déu, no Uruguai.

Galeria

O alegado ato racista
contra Adriana, apon-
tado pelo Corinthians,
ocorreu depois que
ela marcou, cobrando
pênalti, o sexto gol da
vitória alvinegra. Outras
jogadoras do Timão
disseram que ouviram
uma atleta da equipe
uruguaia chamar a jo-
gadora do Alvinegro de
”macaca”.

Durante a cobertura
ao vivo do jogo por
meio de sua página no
Facebook, o clube es-
creveu: ”Depois do gol,
a Adriana foi chamada
de ”macaca” pela ad-
versária. LAMENTÁ-
VEL”! E logo após
Grazi fechar o placar
com o oitavo gol corin-
tiano, ela comemorou
com o punho cerrado,
em protesto acompa-
nhado por todo resto
do elenco corintiano em
umamanifestação antir-

racista.
Capitã pede
desculpas

Logo depois do con-
fronto, na entrevista que
deu na beira do gra-
mado, a jogadora Va-
leria Colman, capitã do
Nacional, que não foi
a acusada de praticar
o ato de injúria racial,
chegou a se desculpar
pelo ocorrido em nome
do time.

”Quero publica-
mente pedir desculpas
se alguém se sentiu
ofendida por uma de
nós, não era a nossa
intenção”, afirmou a
atleta, se referindo ao
ato que, logo após
ocorrido, foi motivo de
revolta da sua compa-
nheira Vic Albuquerque,
que denunciou o ale-
gado ato de injúria ra-
cial para a arbitragem.
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Holanda vence, elimina a Noruega
e se classifica para disputar a Copa

do Mundo após oito anos.
Divulgação

De Jong e De Ligt, da Holanda.

Uruguai perde para a Bolívia e
segue fora da zona de classificação

para a Copa do Mundo.
Divulgação/Conmebol

Agora, La Verde tem 15 pontos na oitava posição.

A pós ficar fora da Copa do
Mundo de 2018, a Holanda

garantiu a sua vaga na próxima
edição da competição ao ven-
cer a Noruega pelo placar de 2
a 0. Com gols de Bergwijn e De-
pay, os holandeses venceram a
partida e, de quebra, eliminaram
os seus adversários das Elimi-
natórias Europeias. Quem se
deu bem foi a Turquia, que ven-
ceu Montenegro e vai disputar a
repescagem.

Ataque total
Os holandeses permanece-

ram no campo de ataque du-
rante todo o tempo da primeira
etapa, e finalizaram cinco ve-
zes contra os noruegueses, mas
não marcaram. A Noruega
pouco fez, e não conseguiu che-
gar ao ataque do adversário.

Abriu o placar
O gol que abriu o placar

do confronto desta terça-feira
saiu apenas na segunda etapa,
aos 39 minutos. Após assistên-
cia de Arnaut Danjuma, Steven
Bergwijn recebeu a bola para ir
ao campo ofensivo e marcar o
gol da classificação holandesa.

Ampliou
Para fechar a conta do pla-

car do confronto, a Holanda foi
ao ataque e explorou uma des-
vantagem no contra-ataque da
Noruega aos 46 minutos do se-
gundo tempo. Com assistência
de Steven Bergwijn, Memphis
Depay marcou o gol do 2 a 0.

Classificados
Com a vitória por 2 a 0, a

Holanda garantiu a sua classifi-
cação para a Copa do Mundo

de 2022 após ficar de fora da

última edição da competição. A

Noruega, por sua vez, foi elimi-

nada das Eliminatórias, e a Tur-
quia disputará a repescagem.

O Uruguai perdeu mais uma
chance de entrar na zona

de classificação para a Copa do
Catar. Nesta terça-feira (16), a
Celeste foi derrotada pela Bolí-
via por 3 a 0, em La Paz, e per-
maneceu na sexta colocação
com 16 pontos, ficando atrás de
Chile e Colômbia pelos critérios
de desempate.

A partida começou semmui-
tas emoções, com as duas equi-
pes tentando chegar ao ataque
sem muito perigo. No entanto,
os bolivianos contaram com um
erro do adversário para sair na
frente aos 29 minutos. Arce
avançou pelo lado esquerdo e
cruzou para a área. A bola pas-
sou por todo mundo e o goleiro
Muslera tentou agarrar, mas fa-
lhou e deixou a bola entrar, dei-
xando os mandantes em vanta-

gem.
O Uruguai tentou sair mais

para o jogo em busca da re-

ação, porém a Bolívia ampliou
a vantagem aos 44. Em co-
brança de escanteio de Arce na

área, Marcelo Moreno ganhou
da marcação e desviou de ca-
beça para as redes.

Na segunda etapa, os bo-
livianos tiveram uma grande
chance para anotar o terceiro
aos 14 minutos, quando Alga-
rañaz foi derrubado na área por
Giovanni González e o juiz deu
pênalti. Marcelo Moreno foi
para a bola, mas acabou man-
dando para fora.

Alguns minutos após o pê-
nalti perdido, aos 28, Algarañaz
deu entrada dura em Godin e
acabou recendo cartão verme-
lho direto. Porém, a equipe
da casa conseguiu ir ao ataque
mais uma vez para marcar o ter-
ceiro com Juan Arce, aos 33 e
dar números finais ao triunfo.

Porto Alegre . Quarta, 17 de Novembro de 2021 OSUL | 66



Eliminatórias da Europa: entenda o
sorteio e as datas da repescagem

para a Copa do Mundo.
Reprodução

Portugal de CR7 estará na disputa dos playoffs.

Já garantida na Copa do Mundo,
a França venceu a Finlândia na
despedida das Eliminatórias.

Reprodução

França tentará o tricampeonato mundial no Qatar.

C om o fim da primeira etapa das
Eliminatórias da Europa, já estão

definidas todas as dez seleções que
estão classificadas diretamente para a
Copa do Mundo de 2022 e também
as doze que disputarão uma repesca-
gem para a competição.

Já estão definidas todas as sele-
ções que disputarão os playoffs das
Eliminatórias para a Copa do Mundo
de 2022. Portugal, Suécia, Itália, Ucrâ-
nia, País de Gales, Escócia, Turquia,
Rússia, Polônia, Macedônia do Norte,
Áustria e República Tcheca disputarão
a repescagem.

As dez seleções que ficaram
na segunda colocação de seus gru-
pos enfrentarão Áustria e República
Tcheca, classificadas pela Nations Le-
ague. O sorteio, que será realizado
no dia 26 de novembro, as dividirá
em três grupos de quatro equipes, e
as semifinais e finais serão disputadas
em jogos únicos. Por fim, os vencedo-
res de cada chave serão classificados.

Caso sejam sorteadas na mesma
chave, Portugal ou Itália, as duas
últimas seleções campeãs da Euro-
copa, podem ficar de fora da Copa do
Mundo de 2022.

As semifinais serão disputadas

nos dias 24 e 25 de março de 2022, e

as finais estarão em jogo nos dias 28

e 29 de março do próximo ano.

Mata-mata na
África

Nesta terça-feira (16), também fo-
ram definidas as dez seleções africa-
nas que irão disputar o mata-mata por
cinco vagas na Copa do Mundo. Ar-

gélia, Marrocos, Tunísia, Senegal e Ni-
géria farão o segundo jogo em casa
e só podem enfrentar Camarões, Mali,
Congo, Egito e Gana. Os jogos tam-
bém ocorrerão em março de 2022.

J á classificada para a Copa do
Mundo de 2022 e cumprindo ta-

bela na última rodada das Eliminató-
rias Europeias, a França visitou a Fin-
lândia nesta terça-feira (16) e os atu-
ais campeões mundiais venceram os
nórdicos por 2 a 0 no Estádio Olím-
pico, na cidade Helsinque. Benzema
e Mbappé marcaram os gols.

Os 45 minutos inicias tiveram
chances para as duas equipes, mas
ninguém conseguiu balançar as re-
des. Pelo lado francês, Moussa Diaby
e Kylian Mbappé foram os que mais
assustaram, enquanto Teemu Pukki
teve duas boas oportunidades na se-
leção finlandesa

Golaços
No segundo tempo, o brilho da

atual campeã mundial apareceu e o
time de Didier Deschamps marcou
duas vezes. Aos 20, Karim Benzema
tabelou com Mbappé antes de mar-
car. Dez minutos depois, o jogador
do PSG fez linda jogada individual e

bateu no canto para não dar chances
a Lukás Hrádecký.

Situação
Com a vitória, a França chegou

aos 18 pontos e terminou as Elimi-
natórias Europeias de maneira invicta,
com cinco vitórias e três empates.
Ainda no Grupo D, a Ucrânia ficou 12
pontos, a Finlândia ficou com 11 pon-
tos, a Bósnia e Herzegovina ficou com
sete pontos, enquanto o Cazaquistão,
com três pontos, completou a chave.

Sequência
  Com a vaga garantida, a França

espera pelo sorteio da Fifa, que defi-
nirá os grupos da Copa do Mundo do
Qatar no dia 1º de abril de 2022, em
Doha. A Ucrânia, que venceu a Bósnia
por 2 a 0 também nesta terça-feira, fi-
cou em segundo, disputará a repesca-
gem, mas ainda não sabe quem será
seu adversário. Os jogos ocorrerão no
próximo ano.
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Mulher pode ter sido curada do HIV
pelo seu próprio sistema imunológico.

Divulgação

Micrografia eletrônica mostra uma célula T H9 infectada com HIV.

P esquisadores ar-
gentinos e ameri-

canos relataram, nesta
terça-feira (16), ter en-
contrado a segunda
paciente que, possivel-
mente, foi curada do
HIV (vírus da imunode-
ficiência humana) pelo
próprio sistema imuno-
lógico. Nos exames
feitos pela mulher de
30 anos, moradora da
cidade de Esperanza,
na Argentina, não fo-
ram encontrados vírus
do HIV com genoma
intacto – condição que
possibilita sua replica-
ção no corpo – mesmo
sem que ela tenha feito
tratamento. As análi-
ses mostraram apenas
sete provírus defeitu-
osos – uma forma de
vírus que é integrado
aomaterial genético de
uma célula hospedeira
como parte do ciclo
de replicação. O caso
foi publicado na revista
Anais de Medicina In-
terna.

Para os cientistas,
os resultados sugerem
que a ”paciente Espe-
rança”, como passou
a ser chamada, pode
ter alcançado natural-
mente a cura esterili-
zante – ausência de ví-
rus circulante sem tera-
pia antirretroviral e eli-
minação dos reserva-
tórios virais (o DNA pró
-viral não é encontrado
na matriz do DNA hu-

mano).
A mulher havia rece-

bido o diagnóstico de
HIV em 2013. Os cien-
tistas analisaram exa-
mes de sangue feitos
por ela entre 2017 e
2020. Em março do
ano passado ela teve
um bebê, o que permi-
tiu a análise tambémde
seu tecido placentário.

Os pesquisadores
não sabem explicar
como seria possível o
corpo humano se curar
sozinho da infecção
pelo vírus HIV. No en-
tanto, eles acreditam
que seja uma combina-
ção de diferentes me-
canimos imunológicos
envolvendo células T
citotóxicas e o sistema
imune inato.

Pessoas que conse-
guem manejar bem a
replicação viral do HIV
sem o uso de medi-
cação são chamados
de ”controladores de
elite”. Outro caso igual

à mulher argentina já
havia acontecido uma
única vez. Uma paci-
ente americana identifi-
cada como Loreen Wil-
lenberg, de 66 anos, foi
a primeira a apresentar
uma cura esterilizante
sem tratamento para o
HIV.

Apesar de raros,
os cientistas acredi-
tam que estes dois
casos mostram que
é possível encontrar
a cura para o HIV e
não apenas o controle
que impeça a infecção
progredir para a Aids
(Síndrome da Imuno-
deficiência Adquirida).

Cura via
transplante

Outros casos de
cura do HIV já foram
relatados na literatura
médica. No entanto,
eles estavam associa-
dos ao transplante de
células-tronco. Dois
homens que além de

HIV desenvolveram
leucemia e linfoma de
Hodgkin foram sub-
metidos ao transplante
de medula óssea para
tratar de seus cânceres
e observaram, como
consequência, a cura
do HIV. Ambos rece-
beram células-tronco
de doadores que apre-
sentam uma mutação
genética resistente ao
HIV.

No entanto, este
tipo de terapia não
se mostrou eficaz em
outros pacientes que
também estavam in-
fectados pelo vírus. O
transplante de medula
óssea produz novas
células de defesa do
paciente transplan-
tado, o que pode trazer
riscos, como o reco-
nhecimento de órgãos
saudáveis como cor-
pos estranhos que pre-
cisam ser combatidos.
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Por que a incerteza confunde
tanto nossos cérebros.

Reprodução

Nosso medo profundo do desconhecido não apenas nos assusta,
como pode confundir nossos cérebros.

I magine que você está espe-
rando a resposta de um novo

empregador em potencial so-
bre uma oferta incrível de traba-
lho. Foi difícil interpretar a opi-
nião do entrevistador – simples-
mente não há como adivinhar se
você foi escolhido.

Como passar dos dias, você
só gostaria de saber o resultado
do processo seletivo – mesmo
que a notícia não seja boa –, em
vez de ter que suportar mais um
minuto de espera agonizante?

E quando se trata de um en-
contro romântico? Você pre-
feria que alguém te dissesse,
de cara, que não quer mais te
ver de novo, em vez de ficar
esperando por uma nova noti-
ficação de mensagem no celu-
lar? Ou arriscaria sua dignidade
pedindo sinais de compromisso
em um momento inoportuno?

Em ambos os cenários – e
em muitos outros – um senti-
mento de incerteza pode trazer
um desconforto agudo.

Para algumas pessoas, uma
incapacidade geral de proces-
sar situações ambíguas pode
até alimentar transtornos de an-
siedade crônicos.

”A incerteza pode inten-
sificar o quão ameaçadora
uma situação parece”, diz Ema
Tanovic, psicóloga do Boston
Consulting Group na Filadélfia
(EUA), que também pesquisou
as consequências da incerteza
na Universidade de Yale.

Os cientistas, incluindo
Tanovic, estão fazendo agora
grandes avanços na tentativa
de explicar por que a incerteza
pode ser tão dolorosa e esta-
belecer as consequências em
cadeia para nossa tomada de
decisão e comportamento.

Ao compreender esses me-
canismos, podemos aprender a
aliviar esses sentimentos – e tal-
vez até mesmo prosperar diante
do medo do desconhecido.

Desconhecidos
conhecidos

Nosso conhecimento dos
efeitos da incerteza no cérebro
e no corpo vem de uma série de
estudos ligeiramente sádicos.

Em um experimento típico,
os participantes são ligados a
eletrodos, capazes de aplicar
um choque elétrico inofensivo,

mas ligeiramente doloroso, na
pele, enquanto os pesquisado-
res medem as respostas fisioló-
gicas que tendem a se correla-
cionar com o estresse – como
o suor da pele ou mudanças no
tamanho da pupila.

Em estudo após estudo,
os pesquisadores descobriram
que qualquer elemento de im-
previsibilidade aumenta signifi-
cativamente o desconforto das
pessoas, apesar de não haver
nenhuma diferença objetiva na
intensidade do choque.

Os participantes apresen-
tam um estresse maior se hou-
ver 50% de chance de levar um
choque, por exemplo, em com-
paração com situações em que
há 100% de certeza de que o
choque será dado.

”Se pensarmos em termos
puramente racionais, isso não
faz sentido: uma chance de
50%de levar um choque deveria
provocar metade da ansiedade
de uma chance de 100% se tudo
com o que nos importamos é a
ameaça em si”, diz Tanovic.

”Mas não é assim que nos-
sas mentes funcionam.”

E não é apenas a incerteza
de uma ameaça que causa des-
conforto: também relutamos em
nos colocar em situações po-
tencialmente lucrativas se elas
envolverem um elemento de im-
previsibilidade.

Tanovic recentemente pediu
aos participantes para jogarem
um jogo chamado ”Uncertain
Waiting Tasks” (”Tarefas de Es-
pera Incertas”, em tradução lite-
ral).

Não é necessário muita ha-
bilidade – ao longo de várias
provas, os participantes têm a
chance de ganhar algum di-
nheiro.

O resultado de cada etapa
é puramente aleatório, mas os
participantes têm a opção de sa-
ber o resultado imediatamente,
em vez de esperar alguns se-
gundos até descobrir.

Mas o conhecimento imedi-
ato vem acompanhado por uma
penalidade: o prêmio será me-
nor. Apesar de ser a opção mais
racional, apenas 37% dos par-
ticipantes optaram por aguar-
dar em cada prova. O res-
tante estava disposto a sofrer
uma perda financeira para evitar

a ansiedade da espera em um
estado de incerteza.

Tanovic diz que muitas si-
tuações cotidianas provocam o
mesmo tipo de reação.

”As pessoas podem se
esforçar muito para reduzir a
incerteza e a ansiedade que
vem com ela, como ligar repeti-
damente para um ente querido
para ter certeza de que está
bem, enviar mensagens de
texto para um crush incessante-
mente quando não respondem,
atualizar compulsivamente a
caixa de entrada quando está
esperando retorno sobre uma
entrevista”, diz ela.

”Às vezes funciona, e o com-
portamento resolve a incerteza,
mas essas ações geralmente
podem custar caro em termos
de tempo, esforço e efeito nos
relacionamentos.”

Os neurocientistas começa-
ram a monitorar a atividade ce-
rebral por trás desse tipo de to-
mada de decisão. As pesqui-
sas ainda estão em andamento,
mas os resultados até agora ofe-
recem algumas pistas da res-
posta neural à incerteza.

Parece haver uma atividade
maior na amígdala, por exem-
plo, o que pode refletir um
estado de ”hipervigilância”, de
modo que estamos mais alertas
para riscos potenciais.

A incerteza também parece
acionar a ínsula anterior, que
está envolvida na ponderação
das consequências de um
evento particular e que pode
ampliar as estimativas do cére-

bro do dano potencial.
Nossas reações à incerteza

podem ter feito sentido na evo-
lução.

O cérebro está constante-
mente tentando prever o que
acontecerá a seguir, permitindo
que prepare o corpo e a mente
da maneira mais eficaz possível.

Em situações incertas, esse
planejamento é muito mais di-
fícil – e se você estiver en-
frentando um predador ou ini-
migo humano, a resposta er-
rada pode ser mortal.

Como resultado, pode valer
a pena pecar pelo excesso de
cautela – seja evitando a incer-
teza por completo ou colocando
o cérebro e o corpo em um es-
tado de alerta pronto para res-
ponder a uma situação de mu-
dança.

”Tratar as incógnitas como
ameaças potenciais teria sido
adaptativo, desde que a ansi-
edade associada não compro-
metesse , como buscar comida
e abrigo, ou selecionar compa-
nheiros”, explica Nicholas Car-
leton, professor de psicologia
da Universidade de Regina, no
Canadá.

Na opinião dele, o ”des-
conhecido” representa um dos
”medos fundamentais” da hu-
manidade – talvez até mais im-
portante para nosso comporta-
mento do que nosso medo da
morte.
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A importância de montar um prato colorido.
Reprodução

Mais cores no prato significa mais variedade de nutrientes.

S e você buscaman-
ter uma alimen-

tação mais saudável,
muito provavelmente
já deve ter ouvido
falar da importância
de montar um prato
colorido de refeição.
Mas o que as cores
do prato tem a dizer
sobre a qualidade da
alimentação?
Pratos coloridos

são mais
saborosos

Faça um teste sim-
ples na sua casa, com
pratos criados por
você ou apenas com
imagens de refeições
que você busca na
internet. Quais pare-
cem mais apetitosos?
Aqueles que têm mais
variedades de cores
ou os que têm poucas
tonalidades diferen-
tes?

Você provavel-
mente se sentiu
atraído pelos pra-
tos mais coloridos,
mesmo que eles con-
tenham ingredientes
que você não gosta ou
nunca provou, não é
mesmo? A variedade
de cores nos deixa na-
turalmente mais atraí-
dos por uma refeição,
além de ajudar a abrir
o apetite.

Os pratos coloridos
conseguem também
transmitir uma sensa-
ção maior de frescor e
de qualidade, nos dei-
xando mais dispostos

para prová-los!
Mais cores

significa mais
variedade de
nutrientes

A grande variedade
de cores no seu prato
também tem um sig-
nificado muito impor-
tante para sua saúde:
ela revela o alto valor
nutricional da refeição
que você vai fazer. Por
isso, quanto mais co-
res, mais tipos de nu-
trientes você estará in-
gerindo naquele prato.

Para você ver como
essa é uma maneira
simples de montar
uma refeição saudá-
vel, veja abaixo quais
são as cores respon-
sáveis por cada nutri-
ente.
Amarelo/Marrom
Os alimentos de

coloração em tons
pasteis, amarelados e
marrom (nozes, feijão,
grão de bico, cereais
integrais, soja) são
fonte de vitamina E, vi-

taminas do complexo
B e de minerais como
o magnésio e o selê-
nio.

Branco
Alimentos brancos

são tradicionalmente
ricos em energia (no
caso de cereais refina-
dos como o arroz, pão
e macarrão) ou em
proteínas e cálcio (no
caso do leite e seus
derivados).

Laranja
Alimentos alaranja-

dos (como o mamão,
a laranja, a cenoura,
caju) são fontes ricas
em vitamina A, betaca-
roteno e vitamina C.

Verde
Os alimentos de co-

loração verde (bróco-
lis, couve, alface, espi-
nafre) são, além de ex-
celente fonte de fibras
alimentares, uma boa
opção para ingerir vita-
mina K. Os verde escu-
ros, especificamente,
são ricos em nutrien-

tes como o ferro, o cál-
cio e o ácido fólico.

Vermelho
Os alimentos ver-

melhos (tomate, mo-
rango, goiaba) são
fontes riquíssimas de
licopeno, antioxidan-
tes naturais e vitamina
C.

Roxo
Os alimentos roxos

(açaí, uva, berinjela,
jabuticaba, amora)
são excelentes fontes
de resveratrol e anto-
cianina, antioxidantes
naturais importantes
para a nossa saúde.

Montar um prato co-
lorido é uma simples
– e divertida – maneira
de garantir uma ali-
mentação mais saudá-
vel e nutritiva (especi-
almente para as crian-
ças). Por isso, sem-
pre leve essa tática em
consideração na hora
de fazer uma refeição.
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Ioga facial previne envelhecimento da
pele com exercícios; entenda a técnica.

Reprodução

Trabalho muscular deve ser feito diariamente, por 20 minutos e exige
paciência.

A rregalar os olhos, apertar
os lábios, rodar a língua

dentro da boca e praticar “ca-
retas” já são um hábito da te-
rapeuta nutricional Kiki Felipe,
de 56 anos, nas mais diver-
sas situações: quando está na
fila do supermercado, no me-
trô ou em casa, por exemplo.
Ela é praticante da chamada
ioga facial, que inclui uma sé-
rie de exercícios dosmúsculos
do rosto, pescoço e colo, téc-
nicas de respiração, automas-
sagens e ajustes posturais. “A
gente se preocupa em fazer gi-
nástica para o corpo, mas se
esquece dos mais de 50 mús-
culos do rosto, que é o nosso
cartão de visitas”, diz.

Duas vezes ao dia, Kiki faz
os exercícios que aprendeu
em um curso de ioga facial há
três anos. Ela afirma que os
resultados são visíveis. “No-
tei que as linhas de expres-
são nos olhos e vincos de sor-
riso melhoraram. Sinto que fi-
quei com uma aparência mais
saudável no rosto, depois de
adotar esse ritual de autocui-
dado.” A melhora impressio-
nou tanto que ela resolveu fa-
zer o curso avançado para po-
der dar aulas.

A professora de Kiki é Cláu-
dia Reis, de 56 anos, que co-
nheceu a ioga facial há 25
anos, mas só se aprofundou
no assunto nos últimos seis
anos. Aprendeu a técnica com
instrutores famosos mundial-
mente como Danielle Collins e
Fumiko Takatsu. Em 2018, lan-
çou a sua plataforma de cur-
sos online de ioga facial, que
já atraiu 350 alunos. Nesse
mesmo ano, viu o interesse
pela técnica aumentar quando
a duquesa de Sussex, Meghan
Markle, revelou, em 2018, que
esse era o segredo para a be-
leza natural do seu rosto. As
atrizes Gwyneth Paltrow e Jen-
nifer Aniston também já anun-
ciaram que são adeptas da
técnica, assim como a brasi-
leira Maitê Proença.

Para ver resultado, é pre-
ciso dedicar pelo menos 20
minutos diários aos exercí-

cios, por 2 meses, no mí-
nimo, diz Cláudia. “A ioga
facial pode proporcionar me-
lhora nos contornos do rosto,
redefinição de volumes, mais
tônus à pele, que fica com
uma textura melhor. Não tem
milagre nem perfeição e exige
dedicação, por isso não é in-
dicado para pessoas imedi-
atistas.” Alguns acessórios,
como espátulas e rolinhos, po-
dem ser usados para algumas
manobras no rosto, mas ge-
ralmente só as mãos limpas
com algum óleo ou hidratante
são suficientes para realizar os
exercícios.

O método criado por Cláu-
dia inclui um trabalho de re-
organização postural. “Pres-
tamos atenção em detalhes,
como a forma de olhar e a
abertura de ombros, que têm
reflexo na aparência”, exem-
plifica Cláudia. Ela explica
que os exercícios que traba-
lham os músculos faciais pro-
movem uma “massagem in-
terna” que ativa os tecidos do
pescoço e do rosto, permi-
tindo uma melhor circulação
sanguínea e drenagem linfá-
tica. Praticante de hatha yoga
há 30 anos, ela diz que a ioga
facial, assim como a ioga clás-
sica, traz melhorias na saúde,
na autoestima e no bem-estar
– a beleza é apenas uma con-
sequência.

O termo “ioga facial” foi
“emprestado” da milenar prá-
tica indiana. Márcia de Luca,
estudiosa da ioga, meditação
e ayurveda (filosofia médica
indiana), nunca viu o termo
“ioga facial” nos textos clás-
sicos da ioga. Apesar disso,
ela considera que os exercí-
cios faciais são válidos, já que
devem ser trabalhados assim
como os do restante do corpo.

A relação com o
botox

Aos 74 anos, Bartira Bravo
afirma nunca ter passado por
cirurgia plástica ou procedi-
mentos estéticos invasivos
para poder funcionar como
garota-propaganda de seu

próprio método de ginástica
facial. Todos os dias, desde
1992, ela dedica 15 minutos
a exercícios que envolvem
músculos do rosto, pescoço
e face. Ela explica que as
tensões do dia a dia aceleram
a criação de vincos na pele
e que a ginástica facial ajuda
a reduzir esse estresse, pois
tem movimentos ritmados e
coordenados, combinados
com descanso.

As práticas de ginástica
facial podem contribuir para a
saúde se forem suaves, pois
proporcionam relaxamento,
afirma a dermatologista Edileia
Bagatin, coordenadora do
Departamento de Cosmiatria
Dermatológica da Sociedade
Brasileira de Dermatologia.
“Sabemos da conexão entre
doenças crônicas de pele,
como a acne, com o estresse.
Por isso, uma massagem
suave pode trazer benefícios,
sim.” Ela afirma, porém,
que ainda não há evidências
científicas de que essa prática
traga benefícios estéticos.

No entanto, uma pesquisa
realizada pela Faculdade de
Medicina Feinberg da Univer-
sidade Northwestern, em Chi-
cago, concluiu que uma rotina
de exercícios faciais de 30 mi-
nutos diários, por cinco me-
ses, pode rejuvenescer a pele
em até três anos. O estudo,
divulgado em 2018, foi reali-

zado commulheres de 45 a 60
anos. Os participantes fizeram
diversos exercícios como para
“esculpir” as bochechas, me-
lhorar aparência do pescoço,
levantar a pálpebra dos olhos
e as sobrancelhas.

As instrutoras de ginástica
e ioga facial não recomendam
a prática a quem aplicou bo-
tox ou que esteja com alguma
lesão no rosto ou pescoço.
“Não é que seja perigoso, mas
com a ginástica facial o bo-
tox perde o efeito mais rapida-
mente. Se ela já investiu nisso,
é melhor aproveitar até o fim”,
diz Bartira.

A instrutora de ioga facial
Alessandra Scavone, de 47
anos, tem uma visão diferente.
Ela inicia o plano de exercí-
cios mesmo que o paciente
tenha aplicado botox. “Con-
seguimos fazer a transição do
uso do botox para a ioga fa-
cial. Em vez de paralisar o
músculo com o botox, passa-
mos a aprender a treinar e rela-
xar, melhorando assim a apa-
rência”, explica. “As pessoas
que me procuram querem ter
uma aparência melhor, mas
que se reconheçam. Não que-
rem ficar superesticadas por
um efeito Cinderela”, diz.
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Sete dicas para editar vídeos
no iPhone com o Apple Clips.

Divulgação

Apple Clips é um aplicativo que precisa ser baixado gratuitamente na App Store.

A presentado em
2017, o Apple Clips

é um aplicativo que,
apesar de ser desen-
volvido pela empresa
da maçã, não vem de
forma nativa no iPhone
ou iPad, tendo que ser
baixado gratuitamente
na App Store. Nele, é
possível gravar, editar
e combinar gravações
e imagens, adicionar
músicas, filtros e efei-
tos visuais especiais e
exportar vídeos curtos
para serem comparti-
lhados em suas redes
sociais.

Conheça na lista
abaixo 7 das melhores
funcionalidades desta
ferramenta edição da
Apple e divirta-se em
seu iPhone.

Grave com
Memojis

Definitivamente uma
das coisas mais legais
a se fazer no app é
gravar com Memojis
aplicados. Além dos
seus próprios emojis
personalizados, você
pode selecionar Memo-
jis prontos engraçados,
como de animais, robô,
caveira, e muito mais,
para se divertir com as
suas gravações.
Adicione filtros
O aplicativo disponi-

biliza de forma nativa
mais de 25 tipos di-
ferentes de filtros para
você adicionar ao fundo
da sua gravação. São

opções como ”Sonho”,
”Filme Antigo”, ”Quadri-
nhos”, ”Aquarela”, ”Fil-
madora”, ”Noir”, ”Espe-
lho”, ”Falhado”, e mui-
tas outras, para agregar
aindamais conteúdo ao
seu vídeo.
Ative a transcrição

automática de
áudio

Acessibilidade: uma
funcionalidademuito in-
teressante é a adição
de legendas automáti-
cas em sua gravação,
através da função de
transcrição de áudio.
São mais de 15 opções
para você escolher e
definir a maneira que
deseja que a legenda
do seu conteúdo falado
seja exibido na tela.

Adicione uma
cena ao
ambiente

Caso não esteja ins-
pirado para gravar no
seu ambiente atual,
você pode optar por in-

serir uma cena pronta.
O app apresenta mais
de 25 opções, que
transformam todo o
ambiente ao seu re-
dor, incluindo a adição
de sons característicos
da cena selecionada.
Divirta-se com cenas
como ”8 Bits”, ”Floresta
com Animais”, ”Fa-
roeste”, ”Laboratório
de Monstros”, e muito
mais.
Insira caixas de

textos
Para adicionar mais

dramaticidade e intera-
ções às suas grava-
ções, você pode inserir
caixas de textos prontas
e editá-las com o con-
teúdo que deseja. Para
isto, o app oferece mais
de 30 opções de caixas
diferentes, que podem
ser editadas e adiciona-
das em qualquer área
da tela de seu vídeo.
Adicione músicas
ou trilhas sonoras
Aproveite o vasto le-

que de trilhas sono-
ras disponibilizadas de
forma nativa no apli-
cativo, ou então, caso
queira, você pode tam-
bém buscar por alguma
música específica que
deseja utilizar em seu
vídeo, através da sua
Biblioteca do Apple Mu-
sic.

Defina a
proporção do

vídeo
Por fim, talvez uma

das configurações mais
importantes, defina
a proporção do seu
vídeo, considerando
a sua finalidade, ou
seja, onde você deseja
utilizá-lo – caso queira
postar nos Stories do
Instagram, por exem-
plo, você pode definir
o tamanho para 16:9.
O app permite definir o
seu vídeo final para os
tamanhos 4:3, 16:9 ou
quadrado.
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Dona do Facebook mostra protótipo de luva
com resposta tátil com foco no metaverso.

Divulgação

Protótipo da luva tátil da Meta.

A Meta, dona
do Facebook,

anunciou nesta
terça-feira (16) de-
talhes de um pro-
tótipo de luva com
resposta tátil focada
no metaverso.
O presidente-

executivo da em-
presa, Mark Zucker-
berg, publicou em
seus perfis algumas
imagens usando o
acessório, que tem
o objetivo de permi-
tir que as pessoas
sintam o toque de
objetos em ambi-
entes de realidade
virtual (VR).
O modelo possui

aproximadamente
15 almofadas de
plástico, parecidas
com ventosas, que
inflam e são res-
ponsáveis por criar
pressão em diferen-
tes partes da mão
para dar a sensação
de toque ou até de
resistência, depen-
dendo do objeto
manipulado a partir
da realidade virtual.
O acessório tam-

bém funciona como
um controle. Sua
parte de trás con-
tém pequenos mar-

cadores brancos
que permitem às
câmeras detectar
como os dedos
se movem, e tem
sensores internos
que captam a forma
como os dedos do
usuários estão do-
brando.
Uma das inten-

ções é resolver um
dos problemas dos
ambientes de rea-
lidade virtual, que
ainda não lidam
bem com a manipu-
lação dos objetos.
Ainda deve de-

morar muito tempo
até que um aces-
sório como esse
esteja disponível
para as pessoas
que usam headsets
VR, assim como
a ”pulseira inteli-
gente” que a com-

panhia demonstrou
em março passado.
O time responsá-

vel pelas criações
tem uma visão de
longo prazo, de 10 a
15 anos para essas
tecnologias.
São inovações

que ainda engati-
nham – as luvas
são capazes passar
uma sensação geral
do tato, mas não
conseguem distin-
guir texturas. Elas
estão longe de re-
criar as sensações
exatas que as nos-
sas mãos são ca-
pazes de sentir, e
esse também não
é um objetivo da
empresa.
Guia de compras

Além disso, há
uma série de de-

safios de produção
pela frente: as lu-
vas ainda são muito
grandes, desajeita-
das e dependem de
fios. Para oferecer
a experiência tátil
correta, é necessá-
rio que se encai-
xem perfeitamente
na mão de cada
usuário.
A Meta diz estar

pesquisando sobre
processos de fabri-
cação que possam
ser personalizados
para diferentes pes-
soas. A palavra
pesquisa é chave
aqui: a companhia
aponta que esse
ainda é um campo
com muitas possi-
bilidades e muitas
soluções ainda nem
existem.
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Marilyn Manson prendia e
torturava mulheres em cela de
vidro, afirmam testemunhas.

Reprodução

Roqueiro é alvo de acusações que envolvem abusos e agressões psicológicas, físicas e sexuais contra
mais de dez mulheres.

A lvo de uma série de
processos por abuso

sexual e agressões psi-
cológicas e físicas, o
roqueiro Marilyn Man-
son está sendo agora
acusado de prender ex-
namoradas em uma aper-
tada cabine de vidro à
prova de som em seu
apartamento em West
Hollywood. Segundo a
revista americana Rolling
Stone, mulheres que ti-
veram relacionamentos
com o músico e antigas
colegas de trabalho rela-
taram terem sido enclau-
suradas na caixa durante
horas repetidas vezes
por Brian Warner – nome
verdadeiro do músico –
como forma de punição.
Apelidado pelo próprio
cantor como ”quarto das
meninas más”, o espaço
era destinado às mulhe-
res que fizessemalgo que
o desagradasse.

A ex-namorada Ashley
Morgan Smithline, que
está processando Man-
son por agressão sexual
e cárcere privado, entre
outras acusações, con-
tou que o espaço tinha o
tamanho de um provador
de loja de departamento
e descreveu: ”mesmo
que gritasse, ninguém
podia me ouvir. Você lu-
tava e ele gostava dessa
reação. Aprendi a não
lutar, porque isso dava a
ele o que ele queria”.

Ashley Walters, uma
ex-assistente que tam-
bém abriu processo na

Justiça, destacou que
o roqueiro gostava de
contar às pessoas sobre
o local: ”ele sempre tinha
um tom de brincadeira e
se gabando”. Ele chegou
a falar sobre a cela em
entrevista a uma revista
em 2012, quando afirmou
que ”se alguém fosse
ruim, poderia prendê-la
lá dentro”.

A modelo Sarah Mc-
Neilly, que teve um relaci-
onamento com o músico,
relatou que a experiên-
cia na caixa de vidro foi
”absolutamente assus-
tadora” e revelou ainda
que, em 2011, Manson
ameaçou ”amassar” sua
cara com um taco de
beisebol.

A reportagem da re-
vista americana acon-
tece após uma série
de denúncias feitas por
mais de dez mulhe-
res, incluindo as atri-
zes Evan Rachel Wood
(”Westworld”), Esmé Bi-

anco (“Game of thrones”)
e Bianca Allaine, todas
ex-namoradas de Warner,
além da cantora Ellie
Rowsell.

Em fevereiro deste
ano, Wood revelou ter
sido vítima de estupro e
agressões durante anos,
encorajando outras mu-
lheres a falarem sobre os
abusos. ”Cansei de viver
com medo de retaliação,
calúnia ou chantagem.
Estou aqui para expor
este homem perigoso”,
ela escreveu em um co-
municado.

Em resposta, Man-
son afirmou que as ale-
gações eram ”horríveis
distorções da realidade”.
”Meus relacionamentos
íntimos sempre foram
inteiramente consensu-
ais com parceiros que
pensam como eu. Inde-
pendentemente de como
- e por que - os outros
agora estão optando por
deturpar o passado, essa

é a verdade”, escreveu
no Instagram.

Já Esmé Bianco rela-
tou publicamente violên-
cias como xingamentos,
mordidas, cortes, cho-
ques e estupros. No
processo movido contra
Manson, seus advogados
afirmam que ele ”fez uso
de drogas, força física e
ameaças para forçar atos
sexuais emmúltiplas oca-
siões” entre 2009 e 2013.

A atriz contou ainda
à revista Rolling Stone
que o músico chegou
a persegui-la pelo apar-
tamento com um ma-
chado, abrindo buracos
nas paredes. “Foi um
momento decisivo para
mim”, disse Bianco, que
afirmou ainda que se sen-
tiu ”em perigo iminente
de vida” e que partir foi
sua melhor tentativa de
sobreviver.

O artista e sua defesa
negam as acusações.
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Paris Hilton abre álbum do seu casamento
e diz: "Encontrei a peça que me faltava".

Reprodução/Instagram

Socialite disse o sim a Carter Reum na última quinta-feira (11).

Tutora de Britney pretende estender
cuidados por desconfiar do pai da cantora.

Reprodução

O documento contém informações médicas confidenciais, bem como
informações sobre os dois filhos de Britney.

P aris Hilton, que disse o
sim a Carter Reum na úl-

tima quinta-feira (11), abriu
o álbum de casamento e
mostrou detalhes do evento
de luxo que aconteceu em
Los Angeles. A festa contou
com a presença de famo-
sos como Kim Kardashian,
Paula Abdul, Bebe Rexha e
Emma Roberts.

O local foi a propriedade
de seu falecido avô em Bel-
Air, o bairro dos muito ricos
na cidade - a família de Pa-
ris era dona da famosa rede
de hoteis Hilton, vendida por
R$ 121 bilhões em 2007.
Para o grande dia, além do
vestido da cerimônia feito
por Oscar De la Renta, a
socialite ainda usou outros
dois modelos ao longo da
festa.

Em seu Instagram, Paris
falou sobre a sua emoção
do momento do sim com
uma foto em que aparecia

no altar com o amado. ”De
pé de mãos dadas no al-
tar, meu coração deu um
salto. Foi um dos senti-
mentos mais incrivelmente
mágicos e amorosos que já
senti na minha vida. Eu ti-
nha encontrado minha peça
que faltava. Para mim, você
é mais do que meu ma-
rido. Você é meu melhor
amigo, meu professor, meu
amante, meu confidente e
o pai de nossos futuros fi-
lhos. Estou tão orgulhoso
de estar ao seu lado como
sua esposa. Houve um pe-
daço de mim que sempre
sentiu que tinha que seguir
nesta jornada da vida sozi-
nho, mas agora eu sei que
as estrelas estavam ape-
nas se alinhando para que
nos encontrássemos nova-
mente. Estou tão animado
com o futuro que criaremos
juntos”, disse ela.

O álbum de casamento
da socialite foi postado no
site dela, onde ela também
detalhou como foi o seu
dia inteirinho, desde o mo-
mento em que acordou, até
a festa do casamento.

”Cheguei de manhã para
me certificar de que tudo es-
tava a correr bem: instala-
ção, som, decoração. Foi o

momento de união perfeita
para meu casamento, e en-
quanto bebíamos champa-
nhe e ríamos, chorávamos
lágrimas de alegria ao com-
partilhar todas as memórias
do passado. Fiquei pasma
porque esse dia finalmente
havia chegado”, disse ela.

A pós a tutela de Brit-
ney Spears ser oficial-

mente encerrada, a respon-
sável pelas decisões pesso-
ais da cantora, Jodi Mont-
gomery, sugeriu uma exten-
são dos cuidados oficiais
por conta de desconfiança
com o pai da cantora, Jamie
Spears.

Segundo o TMZ, ela en-
trou com documentos legais
dias antes da última audiên-
cia, na sexta-feira (12), em
que, juntamente com Brit-
ney Spears, preencheu um
”plano de rescisão”, que in-
clui diretrizes ”para a to-
mada de decisão de apoio
para ajudar a cantora a se
ajustar e a fazer a transição
para a vida fora da tutela”.

Ainda de acordo com o
veículo, o documento con-

tém informações médicas
confidenciais, bem como in-
formações sobre os dois fi-
lhos de Britney. Também há
informações sobre os inte-
resses comerciais e as finan-
ças de Britney.

Montgomery só quer di-

vulgar o plano ao juiz e ao
advogado de Britney; Ela diz
que a distribuição limitada
reflete os desejos de Brit-
ney. ”Não é segredo que a
Sra. Spears teve um relaci-
onamento contencioso com
sua família, especialmente

com seu pai, o Sr. Spe-
ars. Dada a história deste
caso, está claro que a Sra.
Spears não quer seus direi-
tos médicos ou outros di-
reitos de privacidade inva-
didos por seu pai ou qual-
quer outra parte neste caso
de tutela”, disse, em comu-
nicado, refletindo as inten-
ções de fazer uma transição
lenta, por conta das descon-
fianças contra Jamie.

Com a nova fase da
cantora, o plano descrito
porMontgomery para ajudar
Britney em suas necessida-
des pessoais, também de-
verá incluir uma empresa fi-
nanceira que organizará as
questões financeiras. A can-
tora também deverá conti-
nuar a sua terapia.

Porto Alegre . Quarta, 17 de Novembro de 2021 . 75



Embarque para navio de Zezé e Luciano
gera tumulto no Porto de Santos.

Reprodução/Redes sociais

Passageiros reclamaram nas redes sociais da dupla.

O embarque para o navio
MSC Preziosa no Porto de

Santos, no litoral de São Paulo,
foi marcado por confusão e tu-
multo no domingo (14). Isso
porque dezenas de pessoas
descobriram que suas cabines
tinham sido canceladas horas
antes de começar a viagem, que
tem como principal atração o
show de Zezé di Camargo e Lu-
ciano. A produtora responsá-
vel pela venda de pacotes infor-
mou que o cancelamento ocor-
reu devido à determinação de
ocupação de somente 75% da
embarcação.

A temporada de cruzeiros
marítimos foi aberta no último
dia 5, após a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)
emitir uma resolução comos cri-
térios que devem ser seguidos
pelos navios. Dentre elas, a
imunização completa dos pas-
sageiros e tripulantes, teste de
Covid-19 negativado e a limita-
ção da capacidade dos navios.

O cruzeiro de domingo, com
destino a Búzios, no Rio de Ja-
neiro, tem como principal atra-
ção a dupla Zezé di Camargo
e Luciano, que celebra os 30
anos de carreira, conforme di-
vulgado nas redes sociais dos
sertanejos. Muitos passageiros
que não puderam embarcar ha-
viam comprado os pacotes com
a PromoAção, produtora de cru-
zeiros temáticos que fez uma
parceria com a dupla para pro-
mover o navio.

Alguns relataram que rece-
beram o e-mail notificando o
cancelamento na noite de sá-
bado (13). Outros só soube-
ram quando chegaram ao Ter-
minal Marítimo de Passageiros
Giusfredo Santini - Concais, na
manhã de domingo, como foi o
caso do empresário Marcio Caf-
fer. O morador de Pompéia, no
interior de São Paulo, contou ao
g1 que comprou o pacote em
fevereiro.

Ele chegou ao Concais por
volta das 9h30 e saiu às 21h30,
sem embarcar. ”De manhã, fui
atendido por uma moça da fila e
ela não conseguiu achar minha
cabine. Aí, ela me levou para o
guichê, que também não conse-
guiu achar e mandou esperar”,
disse. Durante horas, ele espe-

rou para saber se conseguiria
embarcar, sem sequer almoçar
ou jantar. ”Eles deram amen-
doim para a gente, uns biscoi-
tinhos”, explicou.

Ainda durante a tarde, al-
guns passageiros foram chama-
dos para embarcar, segundo
ele, porque outras pessoas não
se enquadravam nas determi-
nações da Anvisa – de período
de vacinação ou teste de Covid-
19 – e foram impedidas de se-
guir viagem. Conforme apurado
pela reportagem, algumas pes-
soas chegaram a passar mal de-
vido à espera.

Caffer foi um dos que não
tiveram a sorte de ser seleci-
onado por conta da desistên-
cia. ”Nunca me senti tão de-
cepcionado. Não recebi ne-
nhum e-mail que minha viagem
tinha sido cancelada, eles de-
ram vários tipos de desculpa,
que desde outubro a Anvisa li-
mitou o funcionamento do na-
vio, mas eu não fui avisado
disso”, afirmou Márcio.

Bagagem retida
Maria Antoniera Guazzelli é

produtora rural em uma cidade
no interior de Minas Gerais e
planejava a viagem no cruzeiro
desde abril de 2021, quando
comprou a passagem. Ela e
o marido chegaram em San-
tos no domingo, mas também
não conseguiram entrar no na-
vio. As bagagens do casal, po-
rém, entraram.

Segundo ela, no início do
procedimento para embarque,
as bagagens dela e do marido
foram despachadas, mas, no
decorrer das etapas para entrar
no cruzeiro, informaram que a
cabine deles estava cancelada.
Antonieta contou que viu que
muitos passageiros não conse-
guiram embarcar por outrosmo-
tivos. ”Teve gente que chegou
aqui e não tinha certificado de
vacina, outros foram testar para
covid e deu positivo. Eles não
realocaram essas vagas dos fal-
tantes para nós”, disse.

Nas redes sociais da Promo-
Ação e até mesmo dos canto-
res, muitos passageiros se quei-
xaram da situação. Nos comen-
tários, a maioria afirma que foi
avisada sobre o cancelamento

por e-mail na véspera da viagem
e outros também criticam a de-
mora da entrega do voucher de
viagem.

MSC
Em nota, a MSC Cruzeiros

informou que esse cruzeiro foi
fretado por uma empresa de
produção de eventos musicais.
Sendo assim, a comercialização
de cabines, divulgação, gestão
das reservas, bem como a pres-
tação de informações e de ori-
entações aos clientes sobre os
requisitos de embarque e o pro-
grama do cruzeiro é de res-
ponsabilidade da empresa freta-
dora.

A empresa ainda reforça
que o protocolo de saúde e
segurança para a temporada
2021/2022 foi definido pelas au-
toridades sanitárias e de saúde
nacionais e aprovado no dia 29
de outubro e, entre as medidas
estão: a vacinação completa,
apresentação de teste negativo
para a Covid-19 e ocupação re-
duzida a 75% da capacidade do
total de hóspedes.

PromoAção
Já a empresa PromoAção,

responsável pelo fretamento,
alegou que após determinação
da Anvisa para redução da
capacidade dos navios, buscou
incansavelmente alternativas
para impactar o menor número
possível de passageiros e que,
no sábado (14), as vésperas
do embarque, após esgotadas
todas as possibilidades de

readequação, cerca de 250
passageiros foram informados,
por telefone ou e-mail, de que
não poderiam embarcar devido
às condições de redução do
navio.

Ainda conforme a empresa
fretadora, os passageiros que
entraram em contato foram in-
formados de que, por conta e
risco, poderiam ir até o Porto de
Santos e aguardar por desistên-
cias. Pouco depois das 21h30,
a empresa informou à TV Tri-
buna que conseguiu embarcar
150 passageiros e que as pes-
soas que não puderam entrar no
navio vão receber toda a assis-
tência por parte da empresa.

A PromoAção disse que os
passageiros poderão escolher a
cabine equivalente em outro na-
vio da temporada, carta de cré-
dito para utilização em 2022 ou
reembolso do valor da cabine
no menor prazo possível. A em-
presa afirma que lamenta pelo
ocorrido.

Em nota, a assessoria de
Zezé di Camargo e Luciano
disse que a dupla não tem rela-
ção com as vendas do cruzeiro.
Informou, ainda, que os canto-
res apenas foram contratados
para cantar no evento, e que
eles não possuem informações
sobre a quantidade de público
esperado para os shows.
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Ana Paula Siebert desabafa sobre decisão
de ter babá: "Sou uma mãe presente".

Divulgação

Modelo justificou a escolha após ser alvo de polêmicas por revelar
que Vicky dorme com a funcionária.

Priscilla Alcantara reflete sobre sua
carreira: "Fama não é prioridade".

Reprodução/Instagram

Artista, campeã do The Masked Singer Brasil, acaba de lançar seu
primeiro álbum como ”aprendiz do pop”.

A na Paula Siebert, de 33
anos, falou mais uma

vez sobre a polêmica en-
volvendo sua maternidade.
Após contar que Vicky, de 1
ano e 6 meses, dorme com
babá, a modelo respondeu
um seguidor no Instagram
sobre o assunto. No texto,
a mulher de Roberto Justus
disse que conseguiria cui-
dar da filha sem a funcioná-
ria, mas que ter a ajuda faci-
lita na hora de dar conta de
seu trabalho, assim como o
marido.

”Fui criada pela minha
mãe, sozinha, sem babá,
sem funcionários. Sei exa-
tamente o que é isso. Nasci
em uma família que nunca
teve esse apoio. A maio-
ria das mulheres não têm
babá, mas têm o apoio da
sogra, da avó... ou deixam
em escolas e creches. Al-
gumas não, pois não tra-

balham. Cada um escolhe
a melhor dinâmica para a
sua vida. Ou aquela que
pode. Não existe a melhor
fórmula!”, começou a mo-
delo, contando que não le-
vou a babá para o feriadão
em família.

Siebert justificou sua de-
cisão contando que não
tem uma rede de apoio pró-
xima e reforçou que tem
seus momentos com Vicky
ao longo do dia.

”Eu optei por ter babá,
não tenho minha mãe por
perto para ajudar, ela mora
a 600 km de distância infe-
lizmente. Não tenho mais
sogra, infelizmente. Traba-
lho bastante, meu marido
também... portanto opta-
mos por ter babá em vez de
deixar na creche ou colo-
car cedo na escola. Temos
essa oportunidade e sou
muito grata por isso. Assim

durante o dia estou perto
dela, em casa, mesmo que
trabalhando consigo dar al-
moço, tomar banho com
ela, algo que amamos, brin-
car entre um a trabalho e
outro. levar na aula de mú-
sica, fazer natação... enfim,
tudo que sempre comparti-
lhei com vocês desde que
ela nasceu... sou uma mãe
muito presente, e essa di-

nâmica funciona muito bem
aqui e cada um tem a sua...
O mais importante é criar
uma relação linda com os
filhos e dar apoio quando
eles precisam! Por isso eu
falo que devemos respei-
tar mais a maternidade de
cada um!”, escreveu.

P riscilla Alcantara, de 25
anos, surpreendeu o

público recentemente ao
esconder o segredo de que
era o unicórnio do The
Masked Singer Brasil, pro-
grama em que sagrou-se
campeã na primeira tempo-
rada. Passado o reality,
a artista se dedica à divul-
gação de seu novo álbum,
Você Aprendeu a Amar?,
para o qual ela montou um
estúdio em casa devido às
limitações da pandemia de
Covid-19.

“Foi bem um improviso.
Só coloquei os equipamen-
tos no chão do meu clo-
set. Mas a gente tem nos-
sos truques para não inter-

ferir no resultado. Sabia o
básico porque sempre gra-
vei as minhas demos para
mandar para os produtores,
mas tive que aprender a
mexer em recursos de áu-

dio. Eu mesma me gravei
e me produzi. Foi incrível
porque eu já tinha esse in-
teresse, mas não imaginava
que faria isso para um ál-
bum. Uma loucura que no

final deu certo”, comemora.
O projeto marca o in-

gresso da cantora - que an-
tes estava no gospel - num
novo gênero musical. Para
a fase, Priscilla se autode-
nomina “aprendiz do pop”.
“Trouxe essa narrativa para
deixar minha transição de
carreira mais tranquila e di-
vertida. Sabia que de al-
guma forma poderia ser pe-
sado para alguns pela falta
de compreensão. Faz 15
anos que trabalho com o
meio artístico, e entendo de
música, sim. Mas quis tra-
zer essa ideia para contex-
tualizar essa nova emprei-
tada”, explica ela.
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Yasmin Brunet pede ajuda
para encontrar gato.

Reprodução/Instagram

Pet é um dos sete animais da modelo e de Gabriel Medina.

Y asmin Brunet
usou seu perfil

no Instagram para
pedir ajuda aos se-
guidores para en-
contrar um dos ani-
mas que divide com
o marido, o surfista
Gabriel Medina. ”O
Simba, nosso gato,
está perdido. Por
favor, galera, quem
mora em Maresias.
Se vocês encontra-
rem ele, me man-
dem uma mensa-
gem”, pediu a mo-
delo, mostrando
uma foto do pet.
Simba foi o pri-

meiro gato que o
casal adotou. Ao
todo eles têm três
gatos e quatro ca-
chorros. Em post
recente no Insta-
gram, o surfista fa-
lou sobre a expe-
riência de tirar ani-
mais das ruas.
”Eu adotei e mi-

nha vida mudou.
Adote também.
Hoje eu vim aqui
falar sobre um as-
sunto muito impor-
tante que agora faz
parte daminha vida:
a adoção de ani-
mais. Nunca pen-

sei muito nisso e
confesso que não
entendia muito bem
o quanto adotar é
importante e impac-
tante na sua vida
e na vida dos ani-
mais. Um dia eu
vi eles abandona-
dos na rua e algo
me tocou profun-
damente. Parei o
carro e decidi na-
quele segundo que
iria levar eles para
casa e enchê-los de
amor e carinho. Dar
a eles a vida que
todos os animais
merecem. Acaba-
mos adotando duas
cachorrinhas que
vieram tão esfome-
adas que chora-
vam toda vez que
colocávamos co-
mida para elas e

engoliam tão rápido
como se não fosse
ter mais comida de-
pois. Isso partia
meu coração. Ado-
tamos também um
gatinho que vimos
no meio de uma
estrada sozinho e
fraco. Não acho
que ele sobreviveria
sozinho por muito
tempo. Foi lá que
eu e Yasmin para-
mos o carro e pega-
mos o gatinho sem
pensar duas vezes”,
escreveu a modelo.
No texto, Medina

também falou so-
bre a transformação
dos bichos e acon-
selhou os fãs a ado-
tarem. ”Todos os
animais que pega-
mos na rua esta-
vam doentes e fra-

cos. Mal sabíamos
que em questão de
meses, com os cui-
dados necessários,
muito amor e cari-
nho, eles estariam
comendo a nossa
comida, brincando
no nosso sofá e
causando com tan-
tas brincadeiras em
casa. Todos os dias
sinto muita gratidão
por Deus ter me
dado a chance de
ajudá-los. Os nos-
sos dias são cheios
de pura satisfação,
felicidade, amor e
lealdade. Adotar
salva vidas. Salve
uma vida também.
Adote um animal”,
finalizou.
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