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TAXA DE TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS
VOLTA A SUBIR NO BRASIL, APONTA NOVO
RELATÓRIO DE UNIVERSIDADE BRITÂNICA.

EB
C A taxa de transmissão do

coronavírus no Brasil su-
biu, chegando a 1,06, de
acordo com relatório da uni-
versidade Imperial College
de Londres (Inglaterra). Na
semana passada, o índice
havia ficado em 0,99. Na
prática, isso quer dizer que
cada 100 pessoas infectadas
transmitem o vírus para ou-
tras 106. Página 8

SISTEMA DE CERCAMENTO ELETRÔNICO
DE PORTO ALEGRE SERÁCOMPARTILHADO

COM A POLÍCIA FEDERAL.
Página 40

COMUM JOGADOR AMENOS, GRÊMIO EMPATA EM 2 A 2 COM O FLAMENGO E SEGUE NA LUTA CONTRA O REBAIXAMENTO.
Jogando em casa na noite desta terça-feira (22), o Grêmio empatou em 2 a 2 com o Flamengo, em partida pendente da segunda
rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor gaúcho chegou a sofrer dois gols de diferença mas conseguiu igualar o placar
(mesmo com um jogador a menos), chegando a 36 pontos, em 17º lugar e ainda com chances de escapar do rebaixamento.
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DASMULHERES DIZEM QUE JÁ FORAM AMEAÇADAS DE
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Com 39 endereços disponíveis nesta
quarta-feira, continua em Porto
Alegre a vacinação contra covid.

Cristine Rochol/PMPA

Atendimento prossegue até as 21h em seis postos de saúde.

C om seis postos de
saúde atendendo

até as 21h e outros 33
locais com horários va-
riados, a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde (SMS)
de Porto Alegre mantém
nesta quarta-feira (24)
a aplicação de vacinas
contra covid para a po-
pulação a partir dos 12
anos. Também continua
a aplicar a dose de re-
forço para a população
de 18 anos em diante.

As opções incluem
sala especial no shop-
ping João Pessoa, uni-
dades móveis no Largo
Glênio Peres (Centro
Histórico) e bairro Santa
Tereza (Zona Sul), três
farmácias parceiras e 33
postos de saúde aten-
dendo em horários vari-
ados. Endereços, imuni-
zantes e outros detalhes
podem ser conferidos de
forma detalhada no site
oficial prefeitura.poa.br.

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

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

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

Para o reforço, os
cidadãos com idade a
partir de 18 anos pre-
cisam levar a mesma
documentação exigida
na segunda dose, desde
que o cartão de controle
mostre que o esquema
de imunização esteja
completo há pelo menos
cinco meses.

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

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

maioria das 8h às 17h e
com seis unidades aten-
dendo até 21h (Belém
Novo, Morro Santana,
Primeiro de Maio, Ra-
mos, São Carlos e Tris-
teza);

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

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

– Unidade móvel no
Centro Social Amavtron
(bairro Santa Tereza),
das 9h às 16h;

– Farmácias parcei-
ras, das 9h às 17h;

– Endereços: consul-
tar no site da prefeitura.

2ª dose de
Coronavac

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

– Postos de saúde;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Unidade móvel no

bairro Santa Tereza;
– Endereços: consul-

tar no site da prefeitura.
2ª dose de
Oxford

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

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Unidade móvel no

bairro Santa Tereza;
– Endereços: consul-

tar no site da prefeitura.
2ª dose da Pfizer

– Quem recebeu pri-

meira injeção há pelo
menos oito semanas;

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Unidade móvel no

bairro Santa Tereza;
– Farmácias parcei-

ras;
– Endereços: consul-

tar no site da prefeitura.

Dose de reforço
– Idosos a partir de 60

anos que receberam a
segunda dose há pelo
menos cinco meses e
imunossuprimidos que
completaram o esquema
vacinal há 28 dias ou
mais;

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Unidade móvel no

bairro Santa Tereza;
– Endereços: consul-

tar no site da prefeitura.
(Marcello Campos)
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Mais de 67% de todos os gaúchos
já estão com o esquema completo

de imunização contra covid.
Marcello Campos/O Sul

Contingente com segunda dose (ou injeção única) é de 7,36 milhões de pessoas no Estado.

Q uase 7,36 milhões
de habitantes do

Rio Grande do Sul já es-
tão com o esquema va-
cinal completo. Divul-
gada nesta terça-feira
(23) pela Secretaria Es-
tadual da Saúde (SES),
a estatística abrange
tanto os procedimen-
tos de segunda dose
de Coronavac, Oxford
ou Pfizer, quanto as
aplicações da injeção
única do imunizante da
Janssen.

Por segmento popu-
lacional, esse contin-
gente abrange 84,8%
dos adultos (a partir de
18 anos), bem como
14,4% dos adolescen-
tes (12 a 17 anos),
78,6% dos cidadãos
aptos a serem vacina-
dos (qualquer indivíduo
dos 12 anos em diante)
e, em média, 67,1%
de todos os habitan-
tes dos 497 municípios
gaúchos, que totalizam
cerca de 11,3 milhões.

Para que seja possí-
vel atingir a imunidade
coletiva no Estado, é
necessário vacinar pelo
menos 70% da povo
gaúcho com as duas
doses ou dose única,
conforme estimativa da
SES. Mas isso precisa
ser feito de forma ho-
mogênea entre municí-
pios e faixas etárias. De
acordo com a SES, o
ideal é atingir 90% de

cobertura vacinal com-
pleta.

No caso específico
da Janssen, as aplica-
ções somam 303.701
até o momento. Por
fim, a dose de reforço
já chegou aos braços
de pelo menos 1,05 mi-
lhão gaúchos, em to-
dos os 497municípios –
a proteção-extra é ofe-
recida a todos os cida-
dãos na faixa etária a
partir de 18 anos, me-
diante intervalo mínimo
de cinco meses a partir
da segunda injeção (ex-
ceto para imunossupri-
midos, com um prazo
menor).
Primeira dose
também avança
Em relação à pri-

meira dose de qual-
quer uma das três va-
cinas de dupla etapa,
são mais de 8,83 mi-
lhões de habitantes do
Estado contemplados

pela primeira dose, o
que representa 95,2%
dos maiores de idade,
bem como 78,3% dos
adolescentes, 95,2%
do público imunizável
e 80% da população
geral.

Os quantitativos, ín-
dices de cobertura e
outros detalhes foram
apurados no final da
tarde e podem ser con-
sultados na plataforma
oficial de monitora-
mento da Secretaria Es-
tadual da Saúde, com
dados relativos a toda a
campanha, iniciada em
19 de janeiro – desde
então, são mais de
17,5 milhões de doses
aplicadas. Confira em
vacina.saude.rs.gov.br.

Estatística de
cada fármaco
Quanto à cobertura

vacinal pelos imuni-
zantes ministrados em
duas etapas, o pre-

domínio de primeiras
doses no Rio Grande
do Sul é do fármaco
de Oxford-Astrazeneca
(42,4%). Em seguida
aparecem a Pfizer-
Comirnaty (31,4%) e
a Coronavac-Butantan
(26,1%).

Nos procedimentos
de segunda injeção, no
topo do ranking esta-
dual também está a va-
cina de Oxford (46,3%),
tendo como vice-líder
a Coronavac (24,8%).
O terceiro lugar é ocu-
pado pela Pfizer (29%).

A Janssen (produ-
zida na Suécia pela
norte-americana John-
son & Johnson) – cuja
introdução na campa-
nha foi realizada no dia
26 de junho – chegou
até agora a 303.694
braços, conforme já
mencionado. (Marcello
Campos)
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Pandemia de coronavírus já causou 35.983
perdas humanas no Rio Grande do Sul.

EBC

Boletim desta terça-feira acrescentou 36 mortes em uma faixa de 37
a 92 anos.

O balanço epidemi-
ológico divulgado

nesta terça-feira (23) pela
Secretaria Estadual da
Saúde (SES) acrescen-
tou 1.098 testes positi-
vos de coronavírus e 36
mortes pela doença. A
atualização ampliou para
1.485.930 o número de
contágios conhecidos
no Rio Grande do Sul
em mais de 20 meses de
pandemia, ao passo que
o contingente de gaú-
chos que sucumbiram à
covid é de 35.983.

Dentre os infectados
até agora, ao menos
1.444.553 (97%) já se re-
cuperaram, em todos os
497 municípios gaúchos.
Outros 4.493 (1%) são
considerados casos ati-
vos (em andamento), o
que abrange desde os
assintomáticos em qua-
rentena domiciliar até ca-
sos graves atendidos em
hospitais.

A taxa média de
ocupação das unida-
des de terapia intensiva
(UTIs) por adultos estava
em 58,2% no início da
noite, conforme o pai-
nel de monitoramento
covid.saude.rs.gov.br.
Esse índice resulta da
proporção de 1.875 pa-
cientes para um total de
3.221 leitos da modali-
dade em 301 hospitais.
Já o total de hospitaliza-
ções pela doença em 20
meses de pandemia é de
113.276 (8%).

Perdas humanas
Confira, a seguir, as

novas perdas humanas
relatadas pelo balanço
oficial. A lista está em or-

dem crescente conforme
a idade das vítimas, em
uma faixa que vai de
37 a 92 anos. Tam-
bém menciona o gênero
(masculino ou feminino)
e o município de resi-
dência (e não onde foi
registrado o óbito). –
Capão da Canoa (ho-
mem, 37 anos); – Novo
Hamburgo (homem, 39
anos); – Canoas (ho-
mem, 45 anos); – Tu-
pandi (homem, 56 anos);
– Porto Alegre (homem,
58 anos); – Santa Ma-
ria do Herval (homem, 59
anos); – Bom Retiro do
Sul (homem, 60 anos);
– Novo Hamburgo (mu-
lher, 61 anos); – Alvo-
rada (mulher, 62 anos); –
Encruzilhada do Sul (mu-
lher, 63 anos); – Ca-
noas (homem, 64 anos);
– Porto Alegre (mulher,
64 anos); – Caxias do
Sul (homem, 65 anos); –
Sapucaia do Sul (mulher,
66 anos); – Pinheiro Ma-
chado (mulher, 67 anos);
– Sapucaia do Sul (ho-
mem, 67 anos); – Santa
Maria (mulher, 68 anos);
– Caxias do Sul (mulher,
69 anos); – Santa Te-
reza (mulher, 69 anos);
– Caxias do Sul (mulher,
72 anos); – Porto Ale-
gre (homem, 73 anos);
– Novo Hamburgo (ho-
mem, 74 anos); – Cruz
Alta (homem, 76 anos);
– Porto Alegre (mulher,
77 anos); – Caxias do
Sul (homem, 79 anos);
– Porto Alegre (homem,
79 anos); – Tupanciretã
(mulher, 80 anos); – Ca-
noas (mulher, 82 anos);
– Ibirubá (homem, 83
anos); – Pelotas (mulher,

83 anos); – Porto Alegre
(homem, 83 anos); – Ca-
xias do Sul (homem, 85
anos); – Nova Hartz (ho-
mem, 85 anos); – Pelo-
tas (homem, 85 anos); –
São Marcos (mulher, 90
anos); – Bagé (homem,
92 anos).

De todas as 497 ci-
dades gaúchas, apenas
uma não registra até
agora qualquer óbito por
covid. É Novo Tiraden-
tes, localizada na Região
Norte do Estado e que
acumula 126 testes po-
sitivos desde o começo
da pandemia, sem novos
casos desde outubro.
Andamento da
vacinação

Já no que se refere
à aplicação de vacinas
contra o coronavírus,
mais de 8,83 milhões
de habitantes do Estado
receberam a primeira
dose. Por segmento de-
mográfico, a cobertura é
de 95,2% dos gaúchos a
partir de 18 anos, 78,3%
dos adolescentes (12
a 17 anos), 95,2% da
população apta a ser

imunizada e 80% da
população geral (11,37
milhões).

O esquema completo
de vacinação, por sua
vez, abrange até agora
quase 7,36 milhões de
indivíduos – seja quem
recebeu duas doses
para fármacos com esse
sistema ou os contem-
plados pela vacina da
Janssen (apenas uma in-
jeção). Com isso, estão
imunizados 84,8% dos
adultos, 14,4% dos ado-
lescentes, 78,6% do pú-
blico vacinável e 67,1%
da população total.

No caso específico da
Janssen, as aplicações
somam 303.701. Por
fim, a dose de reforço
já chegou aos braços
de pelo menos 1,05 mi-
lhão de gaúchos, em
todos os 497 municí-
pios. As informações
constam na base de
dados da Secretaria Es-
tadual da Saúde, reu-
nida na plataforma digital
vacina.saude.rs.gov.br.
(Marcello Campos)

Porto Alegre . Quarta, 24 de Novembro de 2021 OSUL | 6



Brasil registra 398 mortes em 24 horas, e
média móvel volta a se aproximar de 250.

Ricardo Wolffenbuttel/Governo de Santa Catarina

País contabiliza 613.240 óbitos e 22.038.731 casos de coronavírus
desde o início da pandemia.

O Brasil registrou nesta
terça-feira (23) 398

mortes por Covid-19 nas
últimas 24 horas, com o
total de óbitos chegando
a 613.240 desde o início
da pandemia. Com isso,
a média móvel de mor-
tes nos últimos 7 dias fi-
cou em 245 – voltando a
se aproximar damarca de
250 três dias depois de
ficar abaixo de 200. Em
comparação à média de
14 dias atrás, a variação
foi de -3% e aponta ten-
dência de estabilidade.

Os números estão no
novo levantamento do
consórcio de veículos
de imprensa sobre a
situação da pandemia
de coronavírus no Bra-
sil, consolidados às 20h
desta terça. O balanço é
feito a partir de dados das
secretarias estaduais de
Saúde.

Média móvel
Quarta (17): 260

Quinta (18): 265 Sexta
(19): 211 Sábado (20):
196 Domingo (21): 201
Segunda (22): 208 Terça
(23): 245

Em 31 de julho, o Bra-
sil voltou a registrarmédia
móvel de mortes abaixo
de 1 mil, após um pe-
ríodo de 191 dias segui-
dos com valores superio-
res. De 17 de março até
10 de maio, foram 55 dias
seguidos com essa mé-
dia móvel acima de 2 mil.
No pior momento desse
período, a média chegou
ao recorde de 3.125, no
dia 12 de abril.

Três Estados não tive-
ram registro de mortes

nas últimas 24 horas: AC,
AP e SE. No Acre, tam-
bém não houve qualquer
novo caso registrado no
último dia.

Em casos confirma-
dos, desde o começo
da pandemia, 22.038.731
brasileiros já tiveram ou
têm o novo coronavírus,
com 19.842 desses con-
firmados no último dia. A
média móvel nos últimos
7 dias foi de 10.634 novos
diagnósticos por dia. Isso
representa uma variação
de -3% em relação aos
casos registrados em
duas semanas, o que
indica estabilidade nos
diagnósticos.

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

Estados
Em alta (9 Estados):

PA, RR, RO, SE, CE, RN,
SC, AM, BA Em estabili-
dade (11 Estados e o DF):
AC, SP, PE, MA, TO, PB,
PI, AP, AL, DF, MT, MS
Em queda (6 Estados):
RS, ES, GO, RJ, MG, PR

Essa comparação leva
em conta amédia demor-
tes nos últimos 7 dias até
a publicação deste ba-
lanço em relação à média
registrada duas semanas
atrás.

Vale ressaltar que há
Estados em que o baixo
número médio de óbitos
pode levar a grandes va-
riações percentuais. Os
dados de médias móveis
são, em geral, em nú-
meros decimais e arre-

dondados para facilitar a
apresentação dos dados.

Vacinação
Mais de 61% da popu-

lação brasileira está total-
mente imunizada contra a
Covid ao completar o es-
quema vacinal. Os da-
dos do consórcio de veí-
culos de imprensa divul-
gados às 20h desta terça-
feira (23) mostram que
130.437.478 pessoas to-
maram a segunda dose
ou dose única de vaci-
nas, número que repre-
senta 61,15% da popula-
ção.

158.201.793 pessoas,
o que representa 74,16%
da população, tomaram
aomenos a primeira dose
de vacinas.

A dose de reforço foi
aplicada em 14.699.897
pessoas (6,89% da popu-
lação).

Somando a primeira
dose, a segunda, a única
e a de reforço, são
303.339.168 doses apli-
cadas desde o começo
da vacinação.

Desta segunda-feira
para esta terça (23), a

primeira dose foi aplicada
em 152.546 pessoas, a
segunda em 737.180, a
dose única em -3.045
(número negativo por
conta de uma revisão nos
números do Ceará e de
Minas Gerais), e a dose
de reforço em 383.967
um total de 1.222.042
doses aplicadas.

Os Estados com maior
porcentagem da popu-
lação imunizada (com
segunda dose ou dose
única) são: São Paulo
(73,48%), Mato Grosso
do Sul (69,39%), Rio
Grande do Sul (66,39%),
Santa Catarina (65,57%)
e Paraná (64,63%).

Já entre aqueles que
mais tem sua popula-
ção parcialmente imu-
nizada estão São Paulo
(81,25%), Santa Catarina
(77,69%), Rio Grande
do Sul (76,95%), Paraná
(76,76%) e Minas Gerais
(76,05%).
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Taxa de transmissão do coronavírus
volta a subir no Brasil, aponta novo
relatório de universidade britânica.

EBC

Especialistas alertam que avanço da vacinação não dispensa manutenção de medidas preventivas.

A taxa de transmis-
são do coronaví-

rus no Brasil subiu,
chegando a 1,06, de
acordo com relatório
da universidade Impe-
rial College de Lon-
dres (Inglaterra). Na
semana passada, o ín-
dice havia ficado em
0,99. Na prática, isso
quer dizer que cada
100 pessoas infecta-
das transmitem o vírus
para outras 106.

Pela margem de
erro das estatísticas,
essa taxa pode ser
maior (até 1,12) ou
menor (de 0,78). Ou
seja: cenários, cada
100 pessoas com o ví-
rus infectariam outras
112 ou 78, respectiva-
mente.

Simbolizado pela si-
gla ”Rt”, o ritmo de
contágio é um número
que indica o poten-
cial de propagação de
uma doença (não ape-
nas covid): quando
superior a 1, signi-
fica que cada infec-
tado transmite a do-
ença para mais de
uma pessoa e a do-
ença avança. Quando
é menor que 1, há o
recuo.

Em outubro, o ín-
dice havia alcançado
seu menor patamar
desde abril do ano
passado, mês em que

o Imperial College co-
meçou a medição.
Queda recente
nos óbitos

Apesar da elevação
na taxa, o Brasil tem
mantido a tendência
de queda no número
de casos e óbitos por
covid. Em outubro, foi
registrado omenor nú-
mero mensal de mor-
tes pela doença desde
abril do ano passado:
11.060.

É provável que essa
marca seja repetida
em novembro: do dia
1º até a segunda-feira
(22), foram registradas
4.982 perdas huma-
nas para a doença.
Vacinação não

dispensa
cuidados

Até agora, cerca
de 61% da população
brasileira já recebeu
as duas doses da va-
cina contra a covid,

completando assim o
esquema de imuniza-
ção – que não inclui a
dose de reforço.

Mesmo assim, es-
pecialistas mantém a
recomendação para
que não sejam deixa-
das de lado as outras
medidas de combate
ao coronavírus – usar
máscara, higienizar as
mãos, manter distan-
ciamento interpessoal
e não participar de
aglomerações, bem
como optar por es-
paços abertos e bem
ventilados.
Imperial College

Fundado em 1907,
o Imperial College
London é conside-
rado atualmente uma
das melhores univer-
sidades do mundo.
Ao longo dos seus
mais de 110 anos de
existência, tem sido
um polo de desen-

volvimento tecnoló-
gico responsável pe-
las mais variadas ino-
vações, em diversas
áreas.

Tal excelência em
pesquisa se man-
tém até os dias de
hoje. Atualmente, são
do Imperial College
London algumas das
previsões mais bem-
embasadas sobre as
taxas de disseminação
e mortalidade da pan-
demia de coronavírus,
por exemplo.

E é com base em
estudos realizados
pela tradicional insti-
tuição de ensino que
muitos governos e
órgãos ao redor do
planeta têm tomado
decisões no que se
refere a políticas de
saúde pública.
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O que se sabe sobre os medicamentos
para tratar covid que são monitorados

pelo governo brasileiro.
Merck & Co.

Molnupiravir: pílula antiviral produzida pela Merck. Deve ser adminis-
trado até 5 dias após o início dos sintomas da Covid.

A agência reguladora do
Reino Unido se tornou a

primeira do mundo a conceder,
em 4 de novembro, autorização
condicional a um comprimido
para tratar a covid-19. O
aprovado pelos britânicos foi o
desenvolvido pela farmacêutica
Merck, mas outros medicamen-
tos são testados no momento.

Entre os que já publicaram
resultados preliminares de efi-
cácia e segurança, estão:

– Molnupiravir: pílula antivi-
ral produzida pela Merck. Deve
ser administrado até 5 dias após
o início dos sintomas da Covid;

– Paxlovid: comprimido anti-
viral produzido pela Pfizer. Deve
ser usado junto com uma dose
baixa de um outro antiviral, o ri-
tonavir;

– AZD7442: coquetel de
anticorpos injetável produzido
pela AstraZeneca. Deve ser
usado como forma de preven-
ção em pessoas que não produ-
ziram resposta imune suficiente
com a vacinação e como trata-
mento.

Apesar de prometerem um
tratamento eficaz para casos le-
ves a moderados - não devem
ser usados em casos graves -,
esses remédios não substituem
a vacinação contra a Covid-19 e
não funcionam em casos graves
da infecção.

Segundo o jornal ”Folha de
S. Paulo”, o Ministério da Saúde
já estaria em contato com a Pfi-
zer e a AstraZeneca para a com-
pra do coquetel e do compri-
mido. O g1 procurou a pasta,
que afirmou por telefone que
”acompanha todos os estudos
desses medicamentos contra a
Covid-19”, mas que não pode
adquiri-los antes de aprovação
para uso pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Na sexta-feira (19), a Anvisa
e a Merck fizeram uma reunião
de pré-submissão do pedido de
uso emergencial para o medica-
mento molnupiravir. O laborató-
rio indicou que o pedido de uso
no Brasil será apresentado em
breve, mas ainda não há uma
data exata

Molnupiravir
A pílula antiviral produzida

pela Merck é o primeiro medi-
camento para tratar Covid que

pode ser tomado em vez de in-
jetado ou administrado por via
intravenosa.

Segundo dados prelimina-
res publicados em outubro, o
molnupiravir reduziu pela me-
tade a taxa de hospitalização e
morte em pacientes que toma-
ram o medicamento em relação
aos pacientes que receberam
apenas um placebo.

Vacinados e não vacinados
podem tomar o remédio, mas
ele deve ser administrado den-
tro de cinco dias após o de-
senvolvimento dos sintomas da
Covid-19 e somente em casos
leves a moderados. O molnupi-
ravir não funciona em pacientes
graves.

Ainda segundo a Merck, o
molnupiravir demonstrou eficá-
cia consistente contra as varian-
tes Gama, Delta e Mu do coro-
navírus.

Desenvolvido originalmente
para tratar a gripe, o compri-
mido age interferindo com uma
enzima que o coronavírus usa
para copiar seu código genético
e se reproduzir.

O medicamento já foi tes-
tado emmais de 170 países, en-
tre eles, o Brasil e os Estados
Unidos. Ele está sendo avali-
ado pelas agências regulatórias
dos Estados Unidos e da União
Europeia. O Reino Unido con-
cedeu a autorização condicional
de uso para o comprimido.

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) e o
laboratório MSD fizeram nesta
sexta-feira (19) uma reunião de
pré-submissão do pedido de
uso emergencial para o medica-
mento molnupiravir.

Paxlovid
O medicamento produzido

pela Pfizer também é um anti-
viral administrado via oral, mas,
diferente do molnupivarir, o pax-
lovid deve ser usado junto com
o antiviral ritonavir.

Testes de fase 3 mostra-
ram que o tratamento com o
comprimido associado ao rito-
navir em pacientes diagnostica-
dos com Covid-19 em um pe-
ríodo de cinco dias com sinto-
mas leves amoderado reduziu o
risco de hospitalização oumorte
pela Covid-19 em 89%. O com-
primido foi dado aos pacientes

a cada 12 horas por 5 dias.
Todas as pessoas que rece-

beram o Paxlovid não haviam se
vacinado ainda contra a Covid-
19, mas, segundo declarou o
diretor da Pfizer, Albert Boula,
o sucesso inicial do tratamento
não substitui a vacinação.

“O fato de termos um trata-
mento não é de jeito nenhum
razão para não tomarmos a va-
cina. Na verdade, devemos to-
mar a vacina”, disse Bourla em
entrevista à CNBC.

”Infelizmente, alguns con-
trairão a doença ”, explicou o
diretor. O comprimido é justa-
mente para esses casos. Além
disso, ele não funciona contra
os casos graves da Covid.

O Brasil faz parte da lista dos
países que testam o remédio da
Pfizer. Os testes por aqui come-
çaram na semana passada.

O paxlovid faz parte de uma
classe de medicamentos cha-
mada de inibidores de prote-
ase, que revolucionaram o tra-
tamento do HIV e da hepatite C.
O medicamento é eficaz porque
tem a capacidade de bloquear
uma enzima que o coronavírus
precisa para se replicar.

A Pfizer informou no começo
do mês que pretende enviar os
dados dos testes com paxlo-
vid à agência regulatória ame-
ricana, a FDA, ”o mais rápido
possível”.

AZD7442
Chamado de AZD7442, o

medicamento produzido pela

AstraZeneca, na verdade, é um
coquetel injetável de anticor-
pos monoclonais que dever ser
usado em pessoas que, por
algum motivo, não produziram
resposta imune suficiente com a
vacinação. Ou seja, também é
uma droga de prevenção.

Na quinta-feira (18), a far-
macêutica informou que o
AZD7442 manteve a proteção
contra a Covid-19 mesmo após
6 meses da aplicação – re-
duzindo em 83% o risco de
desenvolver Covid sintomática.
Ele também evitou casos graves
e mortes pela doença.

Em um outro ensaio, sepa-
rado, a AstraZeneca também
constatou que os anticorpos re-
duziram em 88% o risco de de-
senvolver Covid grave oumorrer
em pacientes que tinham sinto-
mas da doença por no máximo
3 dias. O Brasil foi um dos locais
desses testes.

Segundo a AstraZeneca, o
coquetel é a única combinação
de anticorpos de ação prolon-
gada que tem eficácia demons-
trada para prevenir e, aomesmo
tempo, tratar a Covid-19.

No começo do mês, a em-
presa solicitou aprovação de
uso emergencial do FDA, órgão
regulador dos Estados Unidos,
como uma droga de prevenção.
As informações são do portal de
notícias G1.
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Covaxin tem efetividade de 50% contra
casos sintomáticos de coronavírus.

Reprodução/Instagram/Bharat Biotech

O governo brasileiro chegou a negociar doses da vacina indiana, mas
a compra foi suspensa após denúncias de irregularidades.

U m estudo publi-
cado na revista

The Lancet nesta terça-
feira (23) apontou que a
vacina Covaxin, produ-
zida pela indiana Bharat
Biotech, tem efetividade
de 50% contra casos
sintomáticos de covid-
19. A pesquisa não
avaliou a efetividade da
vacina contra a hospita-
lização, casos graves e
morte.

A efetividade da va-
cina é menor do que
a eficácia sugerida pe-
los resultados de fase 3
(78%). Isso ocorre por-
que os dois conceitos
são diferentes. A taxa
de eficácia émedida em
condições controladas
nos estudos com volun-
tários, como nos testes
de fase 3, enquanto que
a efetividade é definida
com base em dados
da população vacinada,
ou seja, no mundo real.

Essa análise do
”mundo real” avaliou
2.714 trabalhadores de
saúde do All India Ins-
titute of Medical Scien-
ces (AIIMS), em Nova
Délhi (Índia), entre 15
de abril e 15 de maio
de 2021. A variante
delta foi a cepa domi-
nante no país durante
o período do estudo, o
que pode justificar essa
efetividade.

”Nosso estudo ofe-
rece um quadro mais
completo de como
a Covaxin se sai no

mundo real e deve ser
considerado no con-
texto das condições de
surto de Covid-19 na Ín-
dia, combinado com o
possível potencial eva-
sivo da variante delta”,
disse o professor de
medicina do AIIMS, Ma-
nish Soneja.

Os funcionários rece-
beram as duas doses.
A efetividade da vacina
ficou estável durante
o período seguinte de
sete semanas.

Os autores reconhe-
cem que a efetividade
da vacina é inferior à
eficácia relatada e tam-
bém observam que al-
guns fatores podem ser
responsáveis por esse
resultado: o estudo in-
clui apenas funcioná-
rios hospitalares, foi re-
alizado durante o auge
da segunda de Covid-
19 e com a prevalên-
cia da variante delta,
que pode ter contri-
buído para essa queda.

Três profissionais
do Translational Health
Science and Techno-
logy Institute (India) que
não estavam envolvido
no estudo ressaltaram
que o declínio de efetivi-
dade da vacina durante
o aumento de casos em
um cenário com a delta
não surpreende.

”A variante delta tem
alta transmissibilidade,
é muito infecciosa e vi-
rulenta. Esses atribu-
tos podem ter contri-

buído para uma redu-
ção de efetividade da
vacina contra infecções
sintomáticas. No en-
tanto, diante do desa-
fio de proteger o má-
ximo possível da popu-
lação, a vacinação deve
continuar, assim como
outras intervenções não
farmacológicas”, disse-
ram, em um comentá-
rio.
Vacina não é

usada no Brasil
O governo brasileiro

chegou a negociar do-
ses da vacina indiana,
mas a compra foi sus-
pensa após denúncias
de irregularidades. O
contrato de compra
da Covaxin foi sus-
penso pelo Ministério
da Saúde depois que
uma série de supostas
irregularidades veio à
tona em meio aos de-
poimentos da CPI da
Covid.

Em julho, a Agên-
cia Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa)

decidiu encerrar o pro-
cesso sobre o pedido
de uso emergencial da
vacina. A decisão foi
tomada um dia após o
laboratório indiano Bha-
rat Biotech, que desen-
volveu a vacina, anun-
ciar a ruptura do memo-
rando de entendimento
que havia sido firmado
com a empresa bra-
sileira Precisa Medica-
mentos, que atuava na
intermediação do con-
trato no Brasil.

A ruptura desse
acordo fez com que
a Covaxin ficasse sem
representante nacional.
Como o pedido de uso
emergencial foi proto-
colado pela Precisa,
na prática, o fim da
representação formal
prejudicou o avanço
dos papéis. As infor-
mações são do portal
de notícias G1.
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Diretora de medicamentos da
Organização Mundial da Saúde diz que
o mundo está entrando em uma quarta
onda da pandemia de coronavírus.

EBC

Médica brasileira Mariângela Simão não esconde preocupação com o risco de propagação no Carnaval.

D iretora-geral-adjunta
da Organização

Mundial da Saúde (OMS)
no setor de acesso a
medicamentos e pro-
dutos farmacêuticos, a
médica paranaense Ma-
riângela Simão, 65 anos,
reforça o coro de cien-
tistas que alertam para
uma realidade quemuitos
consideram já bastante
próxima: o mundo está
entrando em uma quarta
onda da pandemia de
coronavírus.

“Estamos vendo a res-
surgência de casos de
covid na Europa, com
440 mil novos casos con-
firmados em 24 horas ”,
frisou. ”E isso que há
subnotificação em vários
continentes. O mundo
está entrando em uma
quarta onda, mas as re-
giões têm tido um com-
portamento diferente em
relação à pandemia”.

Ela menciona o fato
de que o vírus continua
evoluindo com variantes
mais transmissíveis. Mas
com o avanço da vacina-
ção houve uma dissocia-
ção entre casos e mortes,
pelo fato de a imunização
ter reduzido os óbitos de-
correntes da doença. Ma-
riângela chamou a aten-
ção para o fato de que a
vacinação reduz as hos-
pitalizações mas não in-
terrompe a transmissão.

A diretora-geral-
adjunta da entidade ava-
lia que os novos picos
na Europa se devem à
abertura e flexibilização

das medidas de distan-
ciamento no verão, além
do uso inconsistente de
medidas de prevenção
em países e regiões:

“O aumento da cober-
tura vacinal não influencia
na higiene pessoal, mas
tem associação com di-
minuição do uso de más-
caras e distanciamento
social. Além disso, há de-
sinformação, mensagens
contraditórias que são
responsáveis por matar
pessoas”.

Também cita a desi-
gualdade no acesso às
vacinas: “Foram aplica-
das mais de 7,5 bilhões
de doses. Em países
de baixa renda, há me-
nos de 5% das pessoas
com pelo menos uma
dose. Um dos fatores foi
o fato de os produtores
terem feito acordos bila-
terais com países de alta
renda e não estarem pri-
vilegiando vacinas para
países de baixa renda”.

Outro obstáculo é a

concentração em poucos
países que dominam tec-
nologias utilizadas para
a produção de vacinas,
como o emprego do RNA
mensageiro, como no
caso do imunizante da
Pfizer.
Futuro próximo
Mariângela Simão

considera que o futuro
da pandemia depende de
uma série de fatores: O
primeiro é a imunidade
populacional, resultante
da vacinação e da imu-
nização natural. Já o
segundo é o acesso a
medicamentos. O ter-
ceiro é como irão se
comportar as variantes de
preocupação e do quão
transmissíveis elas serão.
E o quarto é a adoção de
medidas sociais de saúde
pública e a aderência
da população a essas
políticas.

“Onde medidas de
saúde pública são usa-
das de forma inconsis-
tente os surtos continu-

arão a ocorrer em popu-
lações suscetíveis”, pro-
jeta. ”Além das medidas
de prevenção é preciso
assegurar a equidade no
acesso a vacinas, tera-
pias e testagens.”

Carnaval
brasileiro

A diretora também não
esconde a sua postura
de extrema cautela em
relação a eventos cole-
tivos de grande porte,
como o Carnaval brasi-
leiro. Ela considera que
o momento ainda não é
adequado, diante da imi-
nência de novo recrudes-
cimento da pandemia.

“É um fato que me pre-
ocupa bastante quando
vejo no Brasil a discus-
são sobre o Carnaval. É
uma condição extrema-
mente propícia para o au-
mento da transmissão co-
munitária. Precisamos
planejar as ações para
2022”.
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Organização Mundial da Saúde anuncia
acordo para facilitar a produção de testes
de coronavírus em países mais pobres.

EBC

Iniciativa tem como foco processos eficientes e mais baratos.

N esta terça-feira (23),
a Organização Mun-

dial da Saúde (OMS) anun-
ciou um acordo para faci-
litar que testes de corona-
vírus sejam produzidos de
forma mais barata em paí-
ses pobres – ou ”em de-
senvolvimento”, no jargão
moderno. A licença será
gratuita para as nações de
baixa e média renda.

Conforme a entidade
internacional, a iniciativa
representa a primeira li-
cença transparente, global
e não exclusiva de uma
tecnologia sanitária de
diagnóstico, contribuindo
para corrigir a ”devasta-
dora desigualdade mun-
dial” no acesso às ferra-
mentas com tal finalidade.

”O objetivo da licença
é facilitar a rápida fabrica-
ção e comercialização do
teste sorológico de Covid-
19 do CSIC em todo o
mundo”, frisou a direção
da OMS, ressaltando que
no foco estão testes fáceis
de usar, até mesmo em
ambientes rurais com uma
infraestrutura básica de la-
boratório, de forma sufici-
ente até para diferenciar
anticorpos de pessoas va-
cinadas ou que já foram in-
fectadas.

O acordo foi assinado
pelo Conselho Superior
de Pesquisas Científicas
(CSIC), pelo Medicines
Patent Pool (MPP) e pela
plataforma de troca de
conhecimentos Covid-19
Technology Access Pool
(C-TAP) da Organização
Mundial da Saúde.

Diretor-geral da OMS,
Tedros Adhanom espera
que esse exemplo possa
inspirar outros desenvolve-

dores a também comparti-
lharem ferramentas contra
a pandemia, inclusive me-
dicamentos e vacinas:

”Peço aos que desen-
volvem vacinas, tratamen-
tos e ferramentas de diag-
nóstico de covid que sigam
esse exemplo e mudem o
rumo da devastadora desi-
gualdademundial que esta
pandemia evidenciou”.

Quarta onda
O mundo está entrando

em uma quarta onda da
pandemia de coronavírus.
A avaliação é da diretora-
geral-adjunta de acesso a
medicamentos e produtos
farmacêuticos da OMS,
a brasileira Mariângela
Simão.

“Estamos vendo a res-
surgência de casos de co-
vid na Europa, com 440
mil novos casos confirma-
dos em 24 horas ”, fri-
sou. ”E isso que há sub-
notificação em vários con-
tinentes. O mundo está
entrando em uma quarta
onda, mas as regiões têm
tido um comportamento di-
ferente em relação à pan-
demia”.

Ainda segundo ela,
o vírus continua evo-
luindo com variantes mais
transmissíveis. Mas com
o avanço da vacinação
houve uma dissociação
entre casos e mortes, pelo
fato de a imunização ter re-
duzido os óbitos decorren-
tes da doença. Mariângela
chamou a atenção para o
fato de que a vacinação
reduz as hospitalizações
mas não interrompe a
transmissão.

A diretora-geral-adjunta
da entidade avalia que os
novos picos na Europa se

devem à abertura e flexi-
bilização das medidas de
distanciamento no verão,
além do uso inconsistente
de medidas de prevenção
em países e regiões?

“O aumento da cober-
tura vacinal não influencia
na higiene pessoal, mas
tem associação com dimi-
nuição do uso de másca-
ras e distanciamento so-
cial. Além disso, há de-
sinformação, mensagens
contraditórias que são res-
ponsáveis por matar pes-
soas”.

Um problema grave,
acrescentou, é a desi-
gualdade no acesso às
vacinas: “Foram aplicadas
mais de 7,5 bilhões de
doses. Em países de baixa
renda, há menos de 5%
das pessoas com pelo
menos uma dose. Um
dos fatores foi o fato de
os produtores terem feito
acordos bilaterais com
países de alta renda e
não estarem privilegiando
vacinas para países de
baixa renda”.

Outro obstáculo é a
concentração em poucos

países que dominam tec-
nologias utilizadas para
a produção de vacinas,
como o emprego do RNA
mensageiro, como no
caso do imunizante da
Pfizer.

Mariângela Simão con-
sidera que o futuro da pan-
demia depende de uma sé-
rie de fatores. O primeiro é
a imunidade populacional,
resultante da vacinação e
da imunização natural. Já
o segundo é o acesso a
medicamentos. E o ter-
ceiro é como irão se com-
portar as variantes de pre-
ocupação e do quão trans-
missíveis elas serão.

O quarto é a adoção de
medidas sociais de saúde
pública e a aderência da
população a essas políti-
cas. “Onde medidas de
saúde pública são usadas
de forma inconsistente os
surtos continuarão a ocor-
rer em populações susce-
tíveis”, projetou. A diretora
da OMS defende que além
dasmedidas de prevenção
é preciso assegurar a equi-
dade no acesso a vacinas,
terapias e testagens.
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Ministra Rosa Weber, do Supremo, prorroga
inquérito sobre Bolsonaro no caso Covaxin.

Rosinei Coutinho /SCO/STF

Ministra frisou que não se pode impor sigilo em dados para obstruir provas, ”ainda que contra o
presidente”.

A ministra Rosa We-
ber, do Supremo

Tribunal Federal (STF),
prorrogou nesta terça-
feira (23) por mais 45
dias o inquérito que
apura se o presidente
Jair Bolsonaro come-
teu o crime de prevari-
cação no caso da va-
cina Covaxin.

As investigações
têm como base os
depoimentos dados à
CPI da Covid pelo fun-
cionário do Ministério
da Saúde Luís Ricardo
Miranda e pelo irmão
dele, o deputado fede-
ral Luis Miranda (DEM-
DF).

Aos senadores da
CPI, os irmãos dis-
seram que se encon-
traram com Bolsonaro
no Palácio da Alvo-
rada, residência oficial
da Presidência, e re-
lataram as suspeitas
envolvendo as nego-
ciações para aquisi-
ção da Covaxin, va-
cina contra a Covid-19
produzida na Índia.

Primeiro, Bolsonaro
confirmou o encontro
com os irmãos, mas
disse não ter sido avi-
sado sobre as suspei-
tas. Depois, o go-
verno passou a dizer
que Bolsonaro foi avi-
sado e que repassou a
denúncia ao então mi-
nistro da Saúde, Edu-
ardo Pazuello.

Prevaricação é um

crime contra a admi-
nistração pública e
ocorre quando um fun-
cionário público, to-
mando conhecimento
de supostas irregula-
ridades, deixa de co-
municar a suspeita às
autoridades – à Polícia
Federal e ao Ministério
Público, por exemplo.

O inquérito
As investigações

começaram em julho
e o prazo inicial, de 90
dias, já se encerrou.
No entanto, os investi-
gadores ainda têm dili-
gências pendentes. O
pedido de mais prazo
foi feito pela Polícia
Federal.

A PF argumentou
que precisa ainda ter
acesso a documentos
que envolvem as trata-
tivas da Covaxin, mas
que o Ministério da
Saúde decretou sigilo
às informações.

A Polícia Federal pe-
diu ao Supremo que

determine que:
o Ministério da

Saúde envie cópia in-
tegral dos processo de
contratação e impor-
tação da vacina Co-
vaxin; a Anvisa envie
cópia integral dos pro-
cesso de autorização
do uso emergencial da
vacina Covaxin.
A decisão de
Rosa Weber
Na decisão, a minis-

tra criticou o Ministério
da Saúde por ter co-
locado sigilo sobre as
tratativas para a com-
pra da vacina Covaxin.

RosaWeber afirmou
ainda que ”nenhuma
classificação restritiva
de acesso à informa-
ção pode ser invocada
para obstruir a produ-
ção de prova crimi-
nal, ainda que contra
o presidente da Repú-
blica”.

Segundo a ministra,
as diligências pedidas
pela PF são pertinen-

tes com a investiga-
ção, razoáveis e úteis
quanto à possível des-
coberta de novos ele-
mentos que permitam
o avanço das apura-
ções.

RosaWeber afirmou
ainda que não é ”con-
ciliável” com o regime
democrático impor re-
gras que ”consagrem
o segredo como estra-
tégia de ação governa-
mental”.

A ministra disse que
não se pode adotar si-
gilo que possa impe-
dir uma investigação,
ainda que seja sobre o
presidente.

”A verdade é que
nenhuma classifi-
cação restritiva de
acesso à informação
pode ser invocada
para obstruir a produ-
ção de prova criminal,
ainda que contra o
Presidente da Repú-
blica”, escreveu.
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Procurador-geral da República promete
encaminhar ao Supremo o relatório final
e as provas obtidas pela CPI da Covid.

EBC

Augusto Aras foi convidado por comissão do Senado a explicar o que tem feito com o material.

E m entrevista ao ca-
nal Globonews, o

procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras,
garantiu que encami-
nhará ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF) o
relatório e as provas ob-
tidas pela CPI da Covid.
”Nada que foi encami-
nhado à PGR ficará na
PGR, tudo será reme-
tido à Suprema Corte
para que esta também
exerça papel relevante
no controle de legali-
dade”, declarou.

Ele acrescentou:
”Existem inúmeras pro-
vas submetidas à re-
serva de jurisdição. O
Ministério Público não
pode quebrar aquilo
que se chama de ’ca-
deia de custódia’ em
certas provas, que es-
tão reservadas à deci-
são judicial. Preserva-
mos até aqui todas as
questões de legalidade
e uma delas é ter o STF
acompanhando todas
as investigações, espe-
cialmente no que toca
ao exame e à análise da
reserva de jurisdição.”

Em nota à mesma
emissora a respeito do
convite feito por uma
comissão do Senado
para que Augusto Aras
explique o andamento
dos trabalhos sobre o
tema, a PGR informou
que se manifestará so-
bre o relatório da CPI
neste sábado (27).

A ’reserva de juris-
dição’ mencionada por
Augusto Aras consiste
em um princípio do di-
reito segundo o qual
atos específicos só po-
dem ser determinados
por um juiz ou magis-
trado, e não por tercei-
ros – mesmo que esses
últimos tenham rece-
bido poderes de investi-
gação similares aos do
Judiciário.

O Supremo Tribunal
Federal se baseia nesse
princípio, dentre outros
elementos, para consi-
derar que a comissão
parlamentar de inqué-
rito não pode tomar
algumas providências.
Isso inclui a declaração
de prisão preventiva de
investigados ou a expe-
dição de mandados de
busca e apreensão.

Relembre
O relatório final da

CPI da Covid foi en-
tregue à Procuradoria-

Geral da República no
dia 27 de outubro, ape-
nas um dia após a sua
aprovação pelos sena-
dores. Esse foi o pri-
meiro ato formal dos
membros da comissão
após o encerramento
dos trabalhos.

Em seguida, a PGR
publicou em suas redes
sociais uma declaração
de Augusto Aras fri-
sando que, de posse do
relatório, poderá avan-
çar nas apurações so-
bre pessoas com foro
privilegiado:

”Esta CPI já produ-
ziu resultados. Temos
denúncias, ações pe-
nais, autoridades afas-
tadas e muitas investi-
gações em andamento
e agora, com essas no-
vas informações pode-
remos avançar na apu-
ração em relação a au-
toridades com prerro-
gativa do foro nos tribu-
nais superiores”.

Nesta terça-feira,
quase um mês depois,
a Comissão de Direitos
Humanos do Senado
aprovou um convite
para que Augusto Aras
detalhe quais as provi-
dências está tomando
sobre o relatório final
da CPI da Covid.

De acordo com o
vice-presidente da CPI,
senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP),
Aras deve dar esclare-
cimentos sobre o que
fez até aqui a respeito
dos pedidos de indicia-
mento:

”Acabamos de apro-
var requerimento para
que o procurador-geral
da República compa-
reça à CDH do Senado
para prestar esclareci-
mentos sobre o anda-
mento das providências
adotadas sobre os in-
diciamentos e levanta-
mentos indicados no re-
latório da CPI”.
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Após adiamento, PL anuncia filiação de
Bolsonaro para o dia 30; presidente diz que
o assunto está “praticamente resolvido”.

Divulgação

A filiação de Bolsonaro ao PL deveria ter ocorrido no último dia 22, mas foi adiada de comum acordo
entre as partes por causa de indefinições.

A filiação do presi-
dente Jair Bolso-

naro ao Partido Liberal
(PL) será oficializada no
próximo dia 30 de no-
vembro, às 10h30min.
O anúncio foi feito no fi-
nal da tarde desta terça-
feira (23), em nota divul-
gada pela assessoria do
partido.

“A definição da data
é produto de encontro
que, na tarde de hoje,
23, reuniu o presidente
da República e o pre-
sidente nacional do PL,
Valdemar Costa Neto”,
informou a sigla. O
evento ocorrerá em Bra-
sília, no Complexo Brasil
21, região central da ca-
pital.

Mais cedo, em en-
trevista a uma rádio
da Paraíba, Bolsonaro
havia dito que estava
tudo ”praticamente re-
solvido” entre ele e
Costa Neto.

A filiação de Bolso-
naro ao PL deveria ter
ocorrido no último dia
22, mas foi adiada de
comum acordo entre as
partes por causa de in-
definições sobre a com-
posição dos palanques
estaduais nas eleições
do ano que vem. A
principal demanda de
Bolsonaro é garantir
uma candidatura pró-
pria do partido ao go-
verno de São Paulo. No
estado, no entanto, o
PL se encaminhava para

apoiar a candidatura do
atual vice-governador,
Rodrigo Garcia (PSDB).

Durante a tarde, o
senador Wellington Fa-
gundes (PL-MT), líder do
partido no Senado, es-
teve no Palácio do Pla-
nalto e afirmou, após
deixar o local, que o im-
passe em torno de uma
candidatura própria do
PL em São Paulo estaria
resolvido.

”São Paulo está to-
talmente encaminhado.
Provavelmente a can-
didatura do ministro
Tarcísio a governador”,
disse. Titular do Minis-
tério da Infraestrutura e
um dos auxiliares mais
próximos de Bolsonaro,
Tarcísio Freitas poderá
ser o candidato do pre-
sidente ao governo em
São Paulo.

O PL integra a base
do governador de São
Paulo, João Doria, e se
comprometeu a apoiar
Garcia na disputa pela

sua sucessão, em 2022.
Agora, a cúpula do par-
tido promete abandonar
a aliança para abrigar
Bolsonaro.

O chefe do Execu-
tivo também minimizou
as pré-candidaturas do
ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva e do ex-
juiz da Lava Jato Sérgio
Moro (Podemos) ao Pa-
lácio do Planalto. ”Não
estou preocupado com
isso. O povo que esco-
lha o melhor”, afirmou.
”A grande maioria da
população não quer a
volta do Lula. A gente
vai para debate? Vai.
Debato com Lula sem
problema nenhum.”

Bolsonaro também
classificou como ”cen-
sura” a desmonetização
de canais que divulgam
fake news, ordenada
pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Mas, na
sua avaliação, o veto de
hoje é muito pior do que
a ditadura militar prati-

cou contra a imprensa.
”Esse tipo de censura

não existia no período
militar. O que não era
permitido, muitas vezes,
era uma matéria ser pu-
blicada. Daí o pessoal
botava lá uma receita
de bolo, um espaço em
branco”, disse o presi-
dente, que apoiou o re-
gime. ”Censura, na-
quele momento lá, mas
nem se compara com
o que está acontecendo
no Brasil.”

Ao longo da resposta,
Bolsonaro tentou justi-
ficar a censura. ”Aí
você vai naquela maté-
ria que foi censurada (e
pergunta): Foi censu-
rada por quê? Não tinha
razão de ser; era por-
que davam recados, na-
quela época, para seus
comparsas aqui no Bra-
sil, através daquele tipo
de matéria”, declarou.
As informações são da
Agência Brasil e do jor-
nal O Estado de S.Paulo.
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Ministra Cármen Lúcia cobra informações
da Procuradoria-Geral da República

sobre apuração preliminar de ataques de
Bolsonaro às urnas eletrônicas.

Nelson Jr./SCO/STF

Segundo a ministra, não cabe ao Ministério Público afastar o Supremo do controle dos atos de uma
notícia-crime que foi apresentada.

A ministra Cár-
men Lúcia co-

brou nesta terça-
feira (23) que a PGR
(Procuradoria-Geral
da República) in-
forme ao STF (Su-
premo Tribunal Fe-
deral), em 15 dias,
os desdobramentos
da apuração que
avalia se a conduta
do presidente Jair
Bolsonaro nos ata-
ques ao sistema ele-
trônico de votação
configura crime.
A apuração pre-

liminar foi aberta,
em agosto, pelo
procurador-geral da
República, Augusto
Aras, após Cármen
Lúcia cobrar uma
manifestação da
PGR sobre um pe-
dido de investigação
feito por deputados
a partir das declara-
ções de Bolsonaro
em uma transmis-
são ao vivo no fim de
julho. Na ocasião,
o presidente, sem
apresentar qualquer
prova, atacou as ur-
nas eletrônicas.
Na apuração pre-

liminar, Aras avalia

se há elementos que
indiquem possíveis
crimes para justificar
o pedido de aber-
tura de inquérito. No
parecer enviado ao
STF, Aras conclui
que, como já houve
a abertura do proce-
dimento preliminar,
a notícia-crime dos
parlamentares deve
ser arquivada.
Segundo Cármen

Lúcia, a Procurado-
ria precisa prestar
contas ao Supremo
sobre os desdobra-
mentos adotados do
caso. Ainda, se-
gundo ministra, não
cabe ao Ministério
Público afastar o Su-
premo do controle
dos atos de uma
notícia-crime que foi

apresentada.
A PGR terá que

juntar ao processo,
que está no Su-
premo, o “anda-
mento das apura-
ções”, e informar
se houve arquiva-
mentos, encaminha-
mentos, diligências
ou apurações pre-
liminares. O pro-
cedimento legal é
informar os desdo-
bramentos ao STF,
não em despachos
internos.
“Qualquer atua-

ção do Ministério
Público que exclua,
ainda que a título
de celeridade pro-
cedimental ou cui-
dado constituído,
da supervisão deste
Supremo Tribunal

Federal apuração
paralela a partir ou
a propósito deste
expediente (mesmo
que à guisa de preli-
minar) não tem res-
paldo legal e não
poderá ser admi-
tida”, escreveu a
ministra.
“Não se pode

afastar o controle
deste Supremo Tri-
bunal da supervi-
são de qualquer
caso, instaurando
procedimento pró-
prio com a exclu-
são da fiscalização
exercida pelo Poder
Judiciário”, afirmou.
As informações são
do portal de notícias
G1.
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Para retomar prévias, PSDB vai contratar
nova empresa para aplicativo de votação.

Divulgação

Disputam as prévias Eduardo Leite (governador do Rio Grande do
Sul), o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio e João Doria (governador
de São Paulo).

O PSDB decidiu con-
tratar uma nova

empresa para concluir
o sistema de votação
de suas prévias presi-
denciais. No último do-
mingo, 21, o partido foi
obrigado a suspender
o processo de escolha
do candidato tucano
ao Palácio do Planalto
após uma série de fa-
lhas apresentadas pelo
aplicativo da Fundação
de Apoio da Universi-
dade Federal do Rio
Grande do Sul (Faurgs),
contratada para o ser-
viço.

Agora, a Relatasoft
foi escolhida para cui-
dar do novo aplicativo,
o D. Voto, desde que
o sistema passe pelo
“teste de estresse” ao
qual será submetido
durante toda a ma-
drugada desta quarta-
feira. A empresa integra
o Projeto Eleições do
Futuro, do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE).

A ideia é retomar
a votação o mais ra-
pidamente possível.
Mas, além dos ajustes
técnicos, a nova data
depende das negocia-
ções políticas entre os
candidatos. Disputam
as prévias os governa-
dores João Doria (São
Paulo), Eduardo Leite
(Rio Grande do Sul) e o
ex-prefeito de Manaus
Arthur Virgílio.

Doria e Virgílio de-
ram entrevista juntos e
defenderam a adoção
do novo aplicativo para

concluir as prévias do
partido. “Queremos
que esse desfecho seja
feito no período mais
curto com a conclusão
das prévias sendo rea-
lizadas no máximo até
o domingo”, disse Do-
ria. O tucano tam-
bém saiu em defesa
do presidente do PSDB,
Bruno Araújo, que pas-
sou a receber críticas
internas pelos proble-
mas ocorridos com o
aplicativo. As falhas na
ferramenta on line ar-
ranharam ainda mais a
imagem do partido.

Segundo dirigentes
do PSDB, os técnicos
da Faurgs não for-
neceram explicações
convincentes sobre o
problema envolvendo a
ferramenta de votação
nem teriam oferecido
soluções seguras para
que continuassem par-
ticipando das prévias.
O aplicativo custou
cerca de R$1,5 milhão.

“O PSDB foi vítima
de um problema téc-
nico nas prévias para
escolher seu candidato
à presidência da Re-
pública e busca meio
para retomá-las. Entre
as possibilidades, já
há empresa que será
submetida ao teste de
estresse por todas as
candidaturas”, infor-
mou o partido, em nota
oficial. “Mais alternati-
vas estão em análise.
Ainda não foi apresen-
tado diagnóstico do
ocorrido pela Fundação

de Apoio à Universi-
dade Federal do Rio
Grande do Sul (Faurgs),
desenvolvedora do apli-
cativo que apresentou
falhas. O fundamental
é garantir o voto dos
filiados já cadastrados.
Os votos já registrados
na urna e em aplicativo
estão válidos e serão
computados.”

Apesar das divergên-
cias, há consenso en-
tre os tucanos sobre
o desgaste provocado
por causa da suspen-
são das prévias. Além
disso, o problema exi-
biu o acirramento da
disputa entre os grupos
de Doria e Leite.

Alguns ataques
foram considerados
muito acima do tom
para um debate de pré-
vias. Leite, por exem-
plo, chegou a insinuar
que houve compra de
votos por parte da cam-
panha de Doria, sem
apresentar provas. O
governador paulista e
Arthur Virgílio, por sua

vez, acusaram o gaú-
cho de ser manipulado
pelo deputado Aécio
Neves (MG) e de querer
“melar” as prévias.

Leite chamou Vir-
gílio de “laranja” de
Doria, alegando haver
um alinhamento entre
as duas campanhas.
Disse ainda que, se
houve hacker no sis-
tema de votação, o as-
sunto é caso de Polícia.

“Como pode ele me
chamar de laranja? Um
cara como eu que en-
frentou a ditadura mili-
tar? Como ofende uma
pessoa desse jeito? Ele
está ouvindo o tutor
dele, que é o Aécio”,
reclamou o ex-prefeito
e ex-senador. Virgílio
também criticou forte-
mente o bolsonarismo
demonstrado por boa
parte da bancada do
PSDB no Congresso.
As informações são
do jornal O Estado de
S.Paulo.
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Eduardo Leite diz que partido não
pode ter dono, ser “privatizado” e
entregue “a quem não é PSDB”.

Divulgação/Piratini

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que é preciso “separar o joio do trigo”, ao
se referir a supostas acusações contra Doria de compra de votos.

O governador do Rio
Grande do Sul,

Eduardo Leite, afirmou
nesta terça-feira que o
partido não pode ter
dono, nem ser “privati-
zado”, num claro recado
ao governador João
Doria, seu principal rival
na disputa. Doria e
Leite disputam a indi-
cação do partido para
a Presidência da Re-
pública em 2022. Eles
são apontados como
favoritos, enquanto o ex-
prefeito Arthur Virgílio,
que também está no
páreo, corre por fora.

As declarações foram
feitas em um vídeo divul-
gado pela campanha,
em que o gaúcho se di-
rige aos filiados da sigla.

“Não podemos entre-
gar o PSDB a quem não
é PSDB. Para quem só
sabe conjugar no ‘eu’.
E não sabe que o par-
tido se conjuga no nós”,
afirma Leite, que anun-
ciou que fará lives diá-
rias para tratar das pri-
márias.

Leite ainda afirmou
que é preciso “sepa-
rar o joio do trigo”, ao
se referir a supostas
acusações contra Doria
de compra de votos.
No domingo, a depu-
tada federal Mara Rocha
(PSDB-AC) disse que
aliados de Doria tenta-
rem comprar seu voto,
mas não apresentou

provas.
Doria rechaçou as

denúncias em coletiva
à imprensa hoje em
Brasília: “Não houve
compra de votos. E se ti-
vesse havido, denuncia-
se, comprova-se e
demonstra-se. Se hou-
vesse, o candidato teria
formulado da maneira
correta para a devida
investigação”, afirmou
o governador.

A campanha do gaú-
cho também reclama de
pressões sobre seus ali-
ados nos estados, inclu-
sive com casos de de-
missões a quem o apoia
nas prévias. No início
domês, o secretáriomu-
nicipal de Habitação de
São Paulo, Orlando Fa-
ria, foi exonerado após
declarar voto em Leite.
Não foi a única denúncia
desta natureza. Na linha
de frente da campanha
do gaúcho, o terceiro

vice-presidente estadual
de São Paulo, Evandro
Losacco, também teve
um familiar exonerado
de uma autarquia esta-
dual. Losacco é ali-
ado do ex-governador
Geraldo Alckmin, desa-
feto de Doria.

Outra acusação de
constrangimento de ali-
ados que declaram voto
a Leite surgiu na ma-
nhã desta terça e veio
da vice-presidente do
PSDB Mulher de Belém,
Cíntia Campos, fdemi-
tida de uma empresa
terceirizada que presta
serviços à Junta Co-
mercial daquele estado.
Cíntia atribui sua dis-
pensa da Style Presta-
dora de Serviços Eirelli a
uma ação do presidente
do diretório tucano no
Pará e deputado fede-
ral, Nilson Pinto, que faz
campanha para Doria e
é aliado do governador

do Pará, Helder Barba-
lho (MDB).

O deputado nega:
“Absoluta loucura. Essa
mulher do PSDBmunici-
pal de Belém, enquanto
sou do estadual. Ela
não tem menor con-
tato comigo e está so-
nhando”, afirma Pinto.

Ao rebater as acusa-
ções do grupo de Leite,
aliados deDoria têmdito
que o gaúcho foi favore-
cido pelos caciques da
sigla, que trabalharam
para mudar as regras
das prévias e prejudicar
o paulista. Eles sustenta
que o deputado mineiro
Aécio Neves, imerso no
ostracismo político após
enfrentar denúncias de
corrupção, é o princi-
pal articulador da cam-
panha de Leite. As infor-
mações são do jornal O
Globo.
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Ao lado de João Doria, Arthur Virgílio
prega “desbolsonarização” do PSDB

após as prévias do partido.
Pedro França/Agência Senado

”Eu não vou nunca abrir mão da luta pela desbolsonarização deste
partido,” disse Virgílio.

O ex-prefeito de Manaus
Arthur Virgílio, que dis-

puta as prévias do PSDB
para a escolha do candidato
a presidente da República
pela sigla, defendeu nesta
terça-feira (23) a “desbolso-
narização” do partido. Virgí-
lio deu a declaração durante
entrevista ao lado de um dos
adversários na prévia, o go-
vernador de São Paulo, João
Doria.

No Congresso, deputa-
dos do PSDB já votaram a fa-
vor de projetos de interesse
do governo Bolsonaro. Na
votação da PEC dos Preca-
tórios, por exemplo, a maio-
ria da bancada apoiou a pro-
posta, contestada pela opo-
sição. No primeiro turno, 22
deputados do PSDB votaram
a favor da PEC e 6 contra.
No segundo turno, foram 21
votos a favor e 11 contra.

Doria e o outro concor-
rente de Virgílio nas prévias,
o governador do Rio Grande
do Sul, Eduardo Leite, apoi-
aram Jair Bolsonaro no se-
gundo turno da eleição pre-
sidencial de 2018. “Eu
não vou nunca abrir mão da
luta pela desbolsonarização
deste partido. Este partido
nasceu com a vocação de
mudar e não se muda atre-
lando o partido, ou grande
parte dele, aos erros, tolices
praticadas por um governo
que, enquanto não acabar,
eu não durmo com tranquili-
dade. As coisas estão muito
complicadas. Na Amazô-
nia, na questão do emprego,
sinto que temos um desgo-
verno. As nossas intenções
são as melhores possíveis
no sentido de unidade, de
união. Eu vim aqui hoje com
o espírito de não falar mal de
ninguém. A não ser que me
perguntem”, declarou o ex-
prefeito.

Durante a entrevista,
João Doria, que no segundo
turno da eleição de 2018

fez campanha com a men-
sagem “Bolsodoria”, disse
que “quer ficar distante dos
extremos”.

“Eu não votei no Fer-
nando Haddad, eu venci o
Fernando Haddad. Eu adoro
o Arthur Virgílio, mas jamais
votaria no PT, assim como
venci o PT duas vezes. As-
sim como no bolsonarismo.
A decepção, alguém que
traiu o voto de milhões de
brasileiros. E hoje se tornou
um genocida, um negacio-
nista, além de um incompe-
tente e um formulador de ra-
chadinha. Quero estar dis-
tante dos que formulam e ad-
vogam rachadinha e dos que
formulam e advogammensa-
lão e petrolão”, declarou Do-
ria.

Prévias
O PSDB tenta concluir até

o próximo domingo o pro-
cesso das prévias, suspenso
no último domingo (21) em
razão de um problema téc-
nico no aplicativo de vota-
ção, que impediu os votos da
maioria dos filiados.

A ferramenta inicialmente
contratada pela legenda, de-
senvolvida pela Fundação de
Apoio à Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul,
apresentou falhas e instabili-
dade, o que levou à suspen-
são da votação. Tucanos es-
timam que somente 8%, dos
quase 44 mil votantes, con-
seguiram confirmar o voto.

Nesta terça, sócios da
empresa RelataSoft se reuni-
ram com representantes das
três campanhas e fecharam
um contrato que abrange
desde a fase de testes até a
conclusão da votação. Está
prevista para a noite desta
terça a realização de uma
fase de “ataques” para che-
car as vulnerabilidades da
ferramenta. Não foi descar-
tada a hipótese de se contra-
tar uma outra empresa.

Os candidatos João Doria

e Arthur Virgilio declararam,
durante a entrevista, apoio à
decisão de Bruno Araújo de
buscar outra empresa para
concluir o processo das pré-
vias.

João Doria
Na entrevista desta terça-

feira, João Doria disse res-
peitar o principal adversá-
rio na disputa, o governador
gaúcho Eduardo Leite.

O governador de São
Paulo tentou adotar um tom
mais ameno em comparação
com o dos últimos dias entre
os candidatos.

Em várias oportunidades,
Doria disse respeitar o gaú-
cho e afirmou que o ”diá-
logo” entre os candidatos
fará com que o vencedor
das prévias tenha viabilidade
eleitoral como terceira via
nas eleições de 2022.

”O PSDB não é partido de
um dono, onde um manda
e os outros obedecem.
Nós respeitamos o Eduardo
Leite. Ele não é nosso ini-
migo. Ele é parte do PSDB.
O processo democrático
exige humildade, tolerância.
Aquele que for escolhido terá
condições de cristalizar, se
possível, a terceira via. A
melhor via para estar longe
de extremismos, de Lula, à

extrema esquerda, e de Bol-
sonaro, à extrema direita”,
afirmou Doria.

Eduardo Leite
Em entrevista a jornalis-

tas emPorto Alegre, Eduardo
Leite defendeu a retomada
das prévias ”o mais breve
possível” e afirmou, sem ci-
tar João Doria, que os inte-
grantes do partido ”não acei-
tam um partido privatizado”
e querem um PSDB ”plural,
sem donos e perseguições”.

Segundo afirmou, se os
testes de segurança certifica-
rem o sistema, o aplicativo
da RelataSoft poderá ser uti-
lizado e ele não se oporá ao
uso do programa.

Eduardo Leite também
disse que contará, em 2022,
com os votos de João Doria
e de Arthur Virgílio caso seja
o vencedor das prévias.

Em um momento da en-
trevista, ele se referiu aos
adversários como ”João Vir-
gílio” e ”Arthur Doria”, que,
na avaliação dele, são ”duas
pessoas de umamesma can-
didatura” e que estão ”lado
a lado” neste processo. As
informações são do portal de
notícias G1.
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Sérgio Moro vai ao Senado, acena
ao PSDB e critica PT e Bolsonaro.

Waldemir Barreto/Agência Senado

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro concede declaração no Senado Federal para apoiar o posiciona-
mento do Podemos a favor dos programas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil.

O ex-ministro da
Justiça Sérgio

Moro (Podemos) su-
biu o tom do discurso
de campanha ao Pa-
lácio do Planalto e
criticou os governos
de Jair Bolsonaro e
do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva,
seus principais adver-
sários. Moro esteve
nesta terça-feira (23)
no Senado e, ao lado
da bancada do Pode-
mos, partido ao qual
se filiou recentemente,
defendeu a proposta
alternativa à PEC dos
precatórios.

“É perfeitamente
possível realizar o in-
cremento do Auxílio
Brasil sem derrubar o
teto de gastos”, afir-
mou Moro, numa re-
ferência PEC que abre
caminho para a cria-
ção do novo programa
social. “É possível con-
ciliar responsabilidade
social com responsabi-
lidade fiscal.”

Ao mesmo tempo
em que atacava o go-
verno, o ex-juiz da Lava
Jato fazia acenos a
outros partidos. De
olho em uma aliança
com o PSDB, Moro
minimizou, por exem-
plo, os conflitos nas
prévias presidenciais
dos tucanos.

”O PSDB é um
grande partido”, elo-
giou. ”Tem que res-

peitar. Eles vão tomar
a decisão no tempo
deles”, disse. Os go-
vernadores João Doria
(São Paulo), Eduardo
Leite (Rio Grande do
Sul) e o ex-prefeito de
Manaus Arthur Virgílio
concorrem na eleição
interna que vai esco-
lher o candidato do
PSDB ao Planalto.

O resultado das pré-
vias estava previsto
para ser divulgado no
domingo, 21. Pro-
blemas no aplicativo
de votação, porém,
obrigaram o partido a
suspender a consulta.
A intenção é que as
eleições sejam con-
cluídas até o próximo
domingo, 28.

Após se reunir com
integrantes do Po-
demos, Moro desta-
cou que a proposta
alternativa da PEC
dos precatórios, de
autoria dos senado-
res Oriovisto Guima-

rães (Podemos-PR),
José Aníbal (PSDB-
SP) e Alessandro Vieira
(Cidadania-SE) per-
mite a criação do Auxí-
lio Brasil ”sem rombo”
nas contas públicas.

”O Podemos não
pode compactuar com
o desemprego dos tra-
balhadores brasileiros
e gerar situações ainda
mais difíceis, sob o
argumento de que isso
seria necessário para
combater a pobreza”,
observou o ex-ministro.

Não faltaram críticas
ao PT. “O teto de gas-
tos, quando foi criado,
em 2016, resultou em
uma imediata queda
dos juros. Isso im-
pulsionou a recupera-
ção da economia que
vinha da recessão cri-
ada pelo governo do
Partido dos Trabalha-
dores”, afirmou Moro.

A entrada do ex-
ministro na pauta
econômica marca a

estratégia de sua pré-
campanha para evitar
sua associação so-
mente com o combate
à corrupção. Recen-
temente, Moro anun-
ciou que o econo-
mista Affonso Celso
Pastore, ex-presidente
do Banco Central, é
seu conselheiro econô-
mico.

Quando era juiz da
Lava Jato, Moro per-
sonificou o discurso
antipolítica. Agora,
ele tenta equilibrar sua
atuação no julgamento
de casos de corrupção
com a recente entrada
na vida partidária. O
Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) conside-
rou Moro parcial na
condenação do ex-
presidente Lula. As
informações são do
jornal O Estado de
S.Paulo.
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Proposta que antecipa aposentadoria
de ministros do Supremo avança na

Câmara dos Deputados.
Billy Boss/Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara
dos Deputados aprovou a proposta. Foram 35 votos favoráveis e 24
contrários.

A CCJ (Comissão de
Constituição e Jus-

tiça e de Cidadania) da
Câmara dos Deputados
aprovou, nesta terça-
feira (23), a admissibi-
lidade da Proposta de
Emenda à Constituição
159/19, que estabelece
que servidores públicos
e ministros do STF (Su-
premo Tribunal Federal)
serão aposentados com-
pulsoriamente aos 70
anos de idade. Foram
35 votos favoráveis e 24
contrários à proposta.

A proposta, de autoria
da deputada Bia Kicis
(PSL-DF), recebeu pare-
cer favorável da relatora,
deputada Chris Tonietto
(PSL-RJ). O texto de-
termina que o servidor
abrangido por regime
próprio de previdência
social será aposentado
obrigatoriamente aos 70
anos, e revoga a emenda
(88/15) resultante da
chamada PEC da Ben-
gala que, em 2015, au-
mentou de 70 para 75
anos a idade da aposen-
tadoria obrigatória dos
ministros do Supremo,
dos Tribunais Superiores
e do Tribunal de Contas
da União.

À época, a modifica-
ção custou à então pre-
sidente Dilma Rousseff
a possibilidade de indi-
car cinco ministros ao
Supremo até 2018 (com
o impeachment, a in-
cumbência teria passado
ao presidente Michel Te-

mer).
Se a redução para 70

anos passar por todas as
instâncias do Congresso
e entrar no texto consti-
tucional, Jair Bolsonaro
poderá indicar dois no-
vos ministros ao STF,
uma vez que tanto Rosa
Weber quanto Ricardo
Lewandowski têm 73
anos de idade. Esse
foi um dos motivos por
que a proposta gerou
bastante polêmica na
CCJ.

Outro ponto citado,
numa reunião marcada
por muita obstrução, foi
o fato de a PEC ter sido
pautada na esteira do
julgamento, pelos minis-
tros do Supremo, a res-
peito das emendas de re-
lator ao Orçamento, cha-
madas por parlamenta-
res de oposição de “or-
çamento secreto”. O
Supremo suspendeu as
emendas de relator.

A deputada Fernanda
Melchionna (Psol-RS) foi
uma das parlamentares a
se opor à proposta. “Não
é coincidência que três
semanas depois da deci-
são do Supremo Tribunal
Federal suspendendo o
bolsolão, o orçamento
secreto, a corrupção le-
galizada no governo Bol-
sonaro, nós vemos a
presidente Bia Kicis ten-
tando usufruir da sua
presidência para pautar
essa PEC que é na ver-
dade a PEC da bengala
e da vingança. A ten-

tativa, evidentemente, de
ampliar para quatro as in-
dicações do Bolsonaro,
colocando mais conser-
vadores, ou pessoas vin-
culadas com a ideologia
da extrema direita”, afir-
mou.

A autora, Bia Kicis,
por outro lado, disse
que apresentou a pro-
posta para atender a um
pleito de servidores. “Eu
sou muito procurada pe-
las associações de juí-
zes, desembargadores,
promotores, procurado-
res, e há um pleito que
é muito recorrente de
apoio a essa PEC”, diz
a deputada. De acordo
com ela, depois do au-
mento para 75 anos, fi-
cou difícil para os in-
tegrantes das carreiras
jurídicas terem qualquer
tipo de promoção, “por-
que a carreira é muito na
forma de pirâmide. É
difícil você ascender ao
topo dessas carreiras”,
afirmou.

O deputado Lucas Re-
decker (PSDB-RS) suge-
riu que, em vez de re-
duzir a idade de aposen-
tadoria, os parlamenta-
res discutissem tempos
de mandato aos minis-
tros. “Eu acho que nós
temos que discutir não o
tempo em que o minis-
tro tenha que se aposen-
tar, mas o tempo que ele
permanece, com o man-
dato que ele tem que ter.
O ministro não pode se
tornar um imortal dentro
do Supremo Tribunal Fe-
deral. Nós vamos fazer
essa discussão, a par-
tir da aprovação dessa
PEC, na comissão espe-
cial”, defendeu.

Com a aprovação na
CCJ, a proposta segue
para a análise de uma
comissão especial. De-
pois, ela ainda precisa
ser aprovada pelo Plená-
rio, em dois turnos de vo-
tação. As informações
são da Agência Câmara
de Notícias.
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Lula minimiza repressão em Cuba e
ditadura na Nicarágua: “por que a
Angela Merkel pode ficar 16 anos
no poder e Daniel Ortega, não?”.

Reprodução

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a violência policial acontece ”no mundo inteiro”.

O ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva

(PT) comparou, durante
entrevista ao jornal ”El
País”, a reeleição do dita-
dor da Nicarágua, Daniel
Ortega, com o tempo
de poder da chanceler
alemã, Angela Merkel,
eleita pelo sistema demo-
crático. Ainda durante
a entrevista, Lula tam-
bém comentou sobre as
manifestações em Cuba,
minimizando a violência
policial no país.

”Sabe, eu não posso
ficar torcendo... por que a
Angela Merkel pode ficar
16 anos no poder e Daniel
Ortega, não? Por que Fe-
lipe González, aqui, pôde
ficar 14 anos? Qual é a
lógica?”, afirmou.

Uma das jornalistas
que conduzia a entrevista
rebateu Lula e afirmou
que Merkel não prendeu
seus opositores.

”Eu não posso julgar
o que aconteceu na Ni-
carágua. No Brasil, eu
fui preso. Fiquei 580 dias
preso para que o Bol-
sonaro fosse eleito pre-
sidente. Eu não sei o
que as pessoas fizeram
para que fossem presas.
Se o Daniel Ortega pren-
deu a oposição, como fi-
zeram comigo no Brasil,
ele estará totalmente er-
rado”, respondeu Lula.

A reeleição de Daniel
Ortega na Nicarágua,
rejeitada pelos governos

das principais democra-
cias ocidentais, foi cele-
brada pelo Partido dos
Trabalhadores (PT), que,
em nota, classificou o
pleito como “uma grande
manifestação popular e
democrática”. As elei-
ções que deram vitória
a Ortega, segundo os nú-
meros oficiais com 75%
dos votos, foram realiza-
das após uma série de
prisões de opositores, in-
cluindo dissidentes san-
dinistas e sete possíveis
adversários na disputa,
dentre eles sua principal
oponente, Cristiana Cha-
morro.

“Os resultados prelimi-
nares, que apontam para
a reeleição de Daniel Or-
tega e Rosario Murillo,
da FSLN , confirmam o
apoio da população a
um projeto político que
tem como principal obje-
tivo a construção de um
país socialmente justo e

igualitário”, diz a nota,
publicada na noite de
segunda-feira e assinada
por Romenio Pereira, se-
cretário de Relações In-
ternacionais do partido.
“Esta vitória será conquis-
tada apesar das diver-
sas tentativas de deses-
tabilização do governo e
do bloqueio internacional
contra a Nicarágua e seu
atual governo, uma situ-
ação que penaliza princi-
palmente os mais pobres
e necessitados.”
Repressão em

Cuba
O ex-presidente tam-

bém foi questionado a
respeito da proibição de
manifestações ocorridas
em Cuba. Ao respon-
der, Lula minimizou o fato
e afirmou que a violên-
cia policial acontece ”no
mundo inteiro”.

”A polícia bate em
muita gente, é violenta.
É engraçado porque a

gente reclama de uma
decisão que evitou os
protestos em Cuba, mas
não reclama que os cu-
banos estavam prepa-
rados para dar a vacina
e não tinham seringas,
e os americanos não
permitiam a entrada de
seringas”, diz Lula, que
posteriormente pondera:
”Eu acho que as pessoas
têm o direito de protestar,
da mesma forma que no
Brasil. Mas precisamos
parar de condenar Cuba
e condenar um pouco
mais o bloqueio dos Es-
tados Unidos”.

Ainda segundo o ex-
presidente, ”O problema
da democracia em Cuba
não será resolvido ins-
tigando os opositores a
criar problemas para o
governo. Será conquis-
tada quando o bloqueio
acabar”. As informações
são do jornal O Globo.
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Eleições 2022: renda e emprego
viram prioridades de eleitores e

presidenciáveis ajustam discurso.
Divulgação

Hoje, a perda da renda e o desemprego são questões prioritárias para
os brasileiros.

U ma pandemia e inú-
meras crises políti-

cas depois e os temas
que eleitores consideram
como prioritários na hora
de escolher seus candi-
datos às vésperas da dis-
puta de 2022 mudaram
drasticamente, na com-
paração com os assun-
tos que prevaleceram no
pleito de 2018, forçando
candidatos a adaptarem
seus discursos.

Quatro anos atrás,
tópicos como segurança
pública e corrupção li-
deravam as pesquisas.
Hoje, a perda da renda
e o desemprego são
questões prioritárias para
os brasileiros, segundo
levantamentos feitos por
analistas e institutos de
pesquisas.

A percepção da mu-
dança de foco tem alte-
rado a forma como os
potenciais concorrentes
preparam suas estra-
tégias eleitorais. Para
ser eleito, o presidente
Jair Bolsonaro aproveitou
uma onda antipetista e
anticorrupção em uma
campanha que surgiu no
contexto de intervenção
na segurança pública do
Rio de Janeiro. Agora,
com vistas à reeleição,
ele tem como desafio
apresentar saídas para
uma crise econômica que
já arranha o seu governo.

”Vivemos um mo-
mento em que o combo
’pandemia, desemprego
e inflação’ afetou demais
a vida das pessoas. Nas
classes mais baixas, a

situação é trágica. Não
dá para a gente passar
pela eleição sem discutir
retomada econômica. As
outras pautas são impor-
tantes, mas são adjacen-
tes quando estamos em
situação trágica como
essa”, afirmou Bruno Sol-
ler, cientista político do
Instituto Travessia Estra-
tégia e Marketing.

Pesquisas sobre a
percepção de eleitores
do Nordeste também
confirmam o predomínio
dos temas relacionados
à renda e ao poder de
compra. Segundo o cien-
tista político e professor
da Universidade Federal
de Pernambuco Adriano
Oliveira, a característica
surge em amostragens
quantitativas e qualitati-
vas que foram feitas pela
região.

”Em 2018, o temamais
presente era corrupção,
seguido de segurança
pública. Mudou a conjun-
tura. Tínhamos resquí-
cio da Lava Jato e forte
debate sobre corrupção.
Hoje, temos em destaque
a economia, em virtude
da inflação e da crise
econômica, seguida de
saúde, por causa da pan-
demia”, disse o especia-
lista.

O reflexo dessa mu-
dança de prioridades dos
eleitores também provo-
cou um ajuste nas ban-
deiras do ex-ministro da
Justiça Sérgio Moro (Po-
demos), ícone da Lava
Jato e símbolo do com-
bate à corrupção no País.

O ex-juiz tenta mostrar
que não é um candidato
de uma nota só ao incluir
questões econômicas em
sua agenda. Além de ter
incluído o combate à po-
breza entre os temas de
seu discurso de filiação,
há duas semanas, nesta
terça-feira, 23, foi ao Se-
nado defender uma ver-
são alternativa do Auxí-
lio Brasil, programa social
que prevê o pagamento
de R$ 400 à população
mais pobre.

A frente nas pesquisas
de intenção de voto, o
ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, vê
sua vantagem aumentar
justamente nas faixas
de eleitores com menor
renda. Não por acaso
seu discurso tem sido o
de atacar as desigualda-
des no País e apelar à
lembrança de programas
sociais criados nas ges-
tões do PT, como o Bolsa
Família e o Minha Casa,
Minha Vida.

Violência

Decisivas em 2018, as
questões relacionadas à
violência também perde-
ram espaço na escala
de prioridades não por
queda nos principais in-
dicadores. Em 2020,
mesmo com a pandemia,
o total de mortes violen-
tas cresceu 4%, após dois
anos de quedas.

”A preocupação com a
segurança é menor não
porque as coisas estejam
melhores nesse campo,
mas porque a situação
da saúde, da pandemia,
da crise econômica, está
muito mais pesada. A
violência e a segurança
impactam a crise econô-
mica e o aumento das
desigualdades tendem a
ter impacto na violên-
cia. Mas isso sai da
agenda porque a ques-
tão da perda de renda é
premente”, explicou Ca-
rolina Ricardo, diretora-
executiva do Instituto Sou
da Paz. As informações
são do jornal O Estado de
S.Paulo.
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Não é possível ao Fisco a utilização
simultânea da execução fiscal e da
habilitação do crédito na falência,
diz o Superior Tribunal de Justiça.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Entendimento é da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça.

A Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ)

entendeu que a suspensão da
execução fiscal – determinada
pelo artigo 7º-A, parágrafo 4º,
inciso V, da Lei 11.101/2005
(Lei de Recuperação de Em-
presas e Falência – LREF) –
afasta o óbice da dupla garan-
tia e permite a habilitação do
crédito público na falência. O
dispositivo é uma inovação tra-
zida pela Lei 14.112/2020, que
atualizou a legislação sobre re-
cuperação e falência.

Na decisão, o colegiado re-
afirmou seu entendimento de
que não é possível ao fisco a
utilização simultânea da execu-
ção fiscal e da habilitação do
crédito na falência, sob pena
de bis in idem. O relator do
recurso em julgamento, minis-
tro Luis Felipe Salomão, ressal-
vou a possibilidade de discus-
são, no juízo da execução fis-
cal, sobre a existência, a exi-
gibilidade e o valor do crédito,
assim como de eventual pros-
seguimento da cobrança con-
tra os corresponsáveis (LREF,
artigo 7º-A, parágrafo 4º, II).

No caso analisado pela
turma, a União postulou a
habilitação de crédito em
processo falimentar de uma
sociedade de serviços médico-
hospitalares. O magistrado
da Vara de Falências e Re-
cuperações Judiciais extin-
guiu a habilitação de crédito,
sem resolução do mérito, ao
fundamento de que não foi
comprovada a desistência da
execução pela Fazenda Naci-
onal, configurando-se o bis in
idem. A decisão foi mantida
em segunda instância.

Ao STJ, a União alegou que
ajuizar a execução não foi uma
opção, pois, quando isso ocor-
reu, ainda não havia sido de-
cretada a falência da empresa.
Sustentou que seria impossí-
vel receber o crédito caso não
fosse admitida a sua habilita-
ção na falência, visto que o

processo executivo foi arqui-
vado para aguardar o desfe-
cho do processo falimentar, no
qual o pedido de habilitação foi
extinto sob o fundamento do
óbice da dupla garantia.

Em seu voto, Salomão lem-
brou que tanto o Código Tribu-
tário Nacional (CTN) quanto a
Lei 6.830/1980 (Lei de Execu-
ção Fiscal) dispõem que a co-
brança judicial do crédito tribu-
tário não é sujeita a concurso
de credores ou habilitação em
falência, recuperação judicial,
liquidação, inventário ou arrola-
mento. Decorrente disso, a Lei
11.101/2005 preceituou que a
quebra – assim como o deferi-
mento da recuperação judicial
– não tem o efeito de paralisar
o processo de execução fiscal,
nem de desconstituir a penhora
realizada.

O ministro explicou que
esse entendimento sempre
partiu da premissa da existên-
cia de dois tipos de concursos
na falência: o concurso formal
e o material. O formal – ou
processual – decorre do juízo
universal e indivisível com-
petente para as ações sobre
bens, interesses e negócios da
falida.

”É certo que os créditos tri-
butários não se submetem ao
concurso formal (ou proces-
sual) instaurado com a decreta-
ção da falência ou como deferi-
mento da recuperação judicial,
vale dizer, não se subordinam à
vis attractiva (força atrativa) do
juízo falimentar ou recuperacio-
nal, motivo pelo qual as execu-
ções fiscais terão curso normal
nos juízos competentes”, disse
ele.

Já omaterial – ou obrigacio-
nal – é aquele pelo qual deverá
o credor receber de acordo
com a ordem de preferência le-
gal. Segundo Salomão, ”os
credores tributários sujeitam-
se ao concurso material decor-
rente da falência, pois deve-
rão respeitar os rateios do pro-

duto da liquidação dos bens
de acordo com a ordem legal
de classificação dos créditos
(LREF, artigos 83 e 84)”.

O magistrado salientou
que, de fato, a jurisprudência
do STJ sempre considerou
que a opção pela habilitação
implicaria renúncia à utilização
do rito da execução fiscal
previsto na Lei 6.830/1980,
entendimento este que deve
ser mantido e que, inclusive,
foi reforçado com a publicação
recente da Lei 14.112/2020.

Ele ressaltou ainda que,
sob a vigência da Lei
11.101/2005 antes da re-
forma e da Lei Complementar
118/2005, o crédito tributário
não se sujeitava à classificação
de créditos, cabendo ao fisco
prosseguir nas execuções
fora da falência. Entretanto,
segundo oministro, amudança
promovida pela nova lei – a
qual adotou a perspectiva da
análise econômica do direito –
revela a busca pela eficiência
nos processos relacionados
à falência, o que inclui evitar
a sobreposição de formas de
satisfação do crédito e a carac-
terização da dúplice garantia.

”A nova legislação estabe-
leceu procedimento específico
denominado ’incidente de clas-

sificação do crédito público’, a
ser instaurado de ofício pelo
juízo falimentar – uma forma es-
pecial de habilitação dos cré-
ditos fiscais na falência, e que
enseja, conforme previsão ex-
pressa, a suspensão das exe-
cuções fiscais até o encerra-
mento da falência, sem pre-
juízo da possibilidade de pros-
seguimento contra os corres-
ponsáveis”, esclareceu o rela-
tor.

No caso em julgamento,
Salomão ressaltou que, em-
bora a Fazenda Pública não
tenha requerido a extinção da
execução, consta que ela plei-
teou o sobrestamento e o ar-
quivamento do feito executivo,
ato que torna aceitável o pe-
dido de habilitação do crédito
da União, de acordo com a ino-
vação trazida pelo inciso V do
parágrafo 4º do artigo 7-A da
Lei 14.112/2020.

”Penso que, no presente
caso, é cabível o pedido de
habilitação de crédito da Fa-
zenda Pública, haja vista que
efetivado o pedido de suspen-
são do feito da execução fis-
cal, o que se mostra suficiente
para afastar o óbice da dúplice
garantia e, por conseguinte, da
ocorrência de bis in idem”.
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Bolsonaro diz que está buscando
rever política de preços da

Petrobras atrelada ao exterior.
Tânia Rêgo/Agência Brasil

Com a alta dos combustíveis comprometendo sua popularidade, Bol-
sonaro tem feito uma série de críticas à Petrobras.

O presidente Jair Bol-
sonaro afirmou

nesta terça-feira (23)
que o governo busca
rever a política de pre-
ços da Petrobras, que
alinha os reajustes dos
combustíveis ao preço
do barril de petróleo no
mercado internacional.

“Tivemos problemas
sérios no passado, além
da corrupção: a ques-
tão da paridade com
o preço internacional.
Estamos buscando re-
ver essa questão”, disse
Bolsonaro em entrevista
à Rádio Correio, da Pa-
raíba. A entrevista foi
gravada namanhã desta
terça no Palácio da Al-
vorada, mas não cons-
tava da agenda oficial
do chefe do Executivo.

Com a alta dos com-
bustíveis comprome-
tendo sua popularidade,
Bolsonaro tem feito uma
série de críticas à Pe-
trobras e aos impostos
cobrados por governa-
dores sobre os deri-
vados de petróleo. O
presidente já chegou a
dizer, por exemplo, que
a estatal dá muito lucro.

Monopólio
Já o presidente da

Petrobras, Joaquim
Silva e Luna, disse,
nesta terça-feira (23),
que a Petrobras não tem
o monopólio no setor de
combustíveis no Brasil
desde 1997 e que, por

isso, não é correto res-
ponsabilizar unicamente
a estatal pelo aumento
dos preços.

“Boa parte da socie-
dade está presa à Pe-
trobras de ontem e não
à de hoje. A afirmação
de que a Petrobras é
um monopólio não está
correta. Ela compete
livremente com outros
atores do mercado”,
disse durante audiência
pública na Comissão de
Assuntos Econômicos
(CAE) do Senado.

Convidado para es-
clarecer as altas nos va-
lores cobrados pelo di-
esel e a gasolina aos
senadores, Silva e Luna
disse que a estatal res-
ponde por apenas uma
fração dos preços do
combustível no Brasil.
Ele lembrou aos sena-
dores que empresas im-
portadoras têm partici-
pação no mercado e
na formação de preços.
Entre exemplos de gran-
des importadoras de di-
esel e gasolina, ele citou
Vibra, Ipiranga, Raízen e
a Atem.

“A Petrobras acompa-
nha preços de mercado,
resultado do equilíbrio
entre oferta e demanda.
A Petrobras reajusta os
preços dos combustí-
veis observando os mer-
cados externo e interno,
competição entre pro-
dutores e importadores

e a variação do preço
no mercado mundial,
observando se trata de
fenômeno conjuntural
ou estrutural”, argumen-
tou.

Pandemia
Silva e Luna iniciou a

exposição com um re-
sumo do contexto inter-
nacional que afetou o
preço do petróleo nos
últimos dois anos. Ele
lembrou que o preço do
petróleo no mercado in-
ternacional, o PPI, preço
de paridade de importa-
ção, não é a única va-
riável que afeta os valo-
res praticados pela em-
presa.

“A pandemia e o com-
bate a ela nos coloca-
ram em uma posição
diferenciada. Tivemos
como consequência um
choque de demanda
elevado, comumaoferta
inferior à demanda.
Como consequência,

uma escalada muito
grande do preço das
commodities. , uma
crise hídrica e a desvalo-
rização do real em rela-
ção ao dólar”, ressaltou.

Ao declarar que a Pe-
trobras chegou a ficar,
sob sua gestão, 92 dias
sem reajustar o valor
do gás de cozinha, 85
dias sem reajustar o di-
esel e 56 dias sem al-
terar o preço da gaso-
lina, o presidente da es-
tatal foi criticado pelo se-
nador Omar Aziz (PSD-
AM). “O salário do traba-
lhador brasileiro não é
alterado a cada 90 dias,
como o combustível é
hoje quase diariamente.
É uma brincadeira achar
que se está fazendo um
grande favor aos bra-
sileiros”, disse o sena-
dor. As informações são
do jornal O Estado de
S.Paulo e da Agência
Brasil.
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Ministro da Cidadania diz que ainda não
há fonte de recurso para manter o Auxílio
Brasil permanentemente em 400 reais.

Billy Boss/Câmara dos Deputados

Segundo o ministro João Roma, uma vez identificada a fonte de
recursos, a elevação do benefício seria uma “decisão muito positiva”.

O ministro da Cida-
dania, João Roma,

disse nesta terça-feira
(23) que criar um valor mí-
nimo permanente de R$
400 para o Auxílio Brasil
seria “muito bom” – mas
reforçou que o governo
ainda não identificou
uma fonte de recursos
que permita a concessão
desse aumento.

Em outubro, o go-
verno anunciou que o
programa criado para
substituir o Bolsa Família
terá um aumento perma-
nente de 17,84% sobre os
valores atuais. A comple-
mentação até o mínimo
de R$ 400, no entanto,
é tratada como benefício
temporário, válido só até
o fim do ano que vem.

“Fazer com que esse
benefício seja perma-
nente seria muito bom, e
um fortalecimento para a
política de fortalecimento
social. Ocorre que preci-
samos identificar a fonte
de recursos para isso”,
disse Roma.

Segundo o ministro,
uma vez identificada a
fonte de recursos, a ele-
vação do benefício seria
uma “decisão muito posi-
tiva”.

Na última segunda
(22), o líder do governo
no Senado, Fernando
Bezerra Coelho (MDB-
PE), afirmou ao blog da
jornalista Ana Flor que o
governo já havia definido
que o valor mínimo de
R$ 400 para o programa
social seria permanente –

e não mais transitório, só
até dezembro do ano que
vem.

O senador, no entanto,
não explicou qual fonte
permanente de recursos
o governo indicaria para
custear esse novo pata-
mar de auxílio. A Lei de
Responsabilidade Fiscal
define que despesas per-
manentes só podem ser
criadas se houver fonte
fixa de recursos.

Bezerra Coelho é rela-
tor no Senado da PEC
dos Precatórios, texto
que abre espaço no Or-
çamento de 2022 para
o pagamento temporário
dos R$ 400 de auxílio.
A proposta enfrenta re-
sistência de senadores
que defendem um valor
permanente, que não
valha apenas para o ano
eleitoral.

A decisão do governo,
adiantada pelo líder no
Senado, foi bem recebida
pelos presidentes da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL),
e do Senado, Rodrigo
Pacheco (DEM-MG). Am-
bos, no entanto, ressalta-
ram a necessidade de in-
dicar de onde virá o di-
nheiro.

Questionado sobre o
tema, João Roma disse
que ”não há oposição”,
dentro do governo, à
ideia de um piso fixo de
R$ 400 para o Auxílio Bra-
sil. O problema, agora, é
fechar o cálculo.

”Não há oposição. O
presidente Jair Bolso-
naro está determinado

a ajudar os brasileiros
mais necessitados, mas
para tornar o beneficio
de maneira permanente,
é importante identificar a
forma de financiamento.
O governo tem se dedi-
cado muito, conseguiu
executar mais de R$ 259
bilhões comAuxílio Emer-
gencial, então o governo
está buscando todas as
ferramentas”, declarou o
ministro da Cidadania.

João Roma conver-
sou com jornalistas na
saída de uma audiência
pública na Câmara sobre
a proposta de Emenda à
Constituição (PEC) que
assegura repasses míni-
mos ao Sistema Único de
Assistência Social (Suas).
Segundo a proposta,
a União deverá aplicar,
anualmente, pelo menos
1% da receita corrente
líquida do ano para o
financiamento do Suas.
Economia ainda
busca fonte

O secretário especial
de Tesouro e Orçamento

do Ministério da Econo-
mia, Esteves Colnago,
alertou na segunda-feira
que o governo ainda não
encontrou essa fonte no
Orçamento.

“O que nos falta tec-
nicamente para que o
programa seja perma-
nente é a questão da
fonte permanente . A
gente não tem hoje uma
fonte permanente para
que essa despesa seja
permanente”, disse Col-
nago durante divulgação
do relatório de receitas
e despesas do governo
federal.

Uma ”fonte perma-
nente de recursos”, no
jargão da economia pú-
blica, pode surgir de duas
formas: cortando despe-
sas permanentes atuais
ou criando novas fontes
de receitas (por exemplo,
um novo imposto). As in-
formações são do portal
de notícias G1.
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Tesouro Direto: emissão de 3,5 bilhões
de reais em títulos em outubro é a

segunda maior da história.
Marcello Casal Jr./Agência Brasil

De acordo com o Tesouro Nacional, os resgates de títulos públicos somaram R$ 1,59 bilhões no mês
passado.

A s vendas de títulos
públicos por meio

do Tesouro Direto soma-
ram US$ 3,506 bilhões
em outubro deste ano,
informou o Ministério da
Economia nesta terça-
feira (23).

Essa é a segunda
maior venda mensal de
títulos por meio do pro-
grama, perdendo ape-
nas para maio de 2019
(R$ 5,86 bilhões).

O Tesouro Direto é
um programa criado em
janeiro de 2002 e per-
mite que pessoas físi-
cas comprem títulos pú-
blicos pela internet.

De acordo com o Te-
souro Nacional, os res-
gates de títulos públi-
cos somaramR$ 1,59 bi-
lhões no mês passado.

A emissão líquida, ou
seja, a diferença entre o
montante emitido e res-
gatado foi de R$ 1,916
bilhão em outubro, o
maior valor da série his-
tórica.

De acordo com o Te-
souro Nacional, o au-
mento da demanda por
títulos públicos está re-
lacionada com três pon-
tos:

– as melhorias imple-
mentadas no programa
nos últimos anos, faci-
litando o acesso do in-
vestidor;

– a redução do custo
do programa, incluindo
a taxa zero para Tesouro
Selic até o saldo de R$
10 mil; e

– o nível das taxas de
juros dos títulos públi-
cos do programa.
Juros e inflação

mais altos
O aumento nas ven-

das de títulos públicos
por meio do Tesouro Di-
reto acontece em um
momento de alta da taxa
básica de juros, a Selic,
atualmente em 7,75% ao
ano. Com essa alta,
cresce também o rendi-
mento dos papéis vendi-
dos pelo governo fede-
ral.

A procura por papéis
também coincide com
o aumento da inflação.
Segundo o Tesouro Na-
cional, os títulos mais
demandados pelos in-
vestidores, em outubro,
foram justamente foram
aqueles indexados à in-
flação - que totalizaram
R$ 1,64 bilhão, repre-
sentando 46,70% das
vendas.

Ao comprar esse tipo
de título, o investidor re-

cebe a variação da infla-
çãomais uma taxa de ju-
ros fixa, determinada no
momento da aquisição
dos títulos públicos (pre-
fixada).

Um milhão de
novos investidores
De acordo com

o Tesouro Nacional,
1.065.648 novos inves-
tidores se cadastraram
no programa em ou-
tubro. Com isso, o
número total de inves-
tidores cadastrados até
o fim do mês passado
atingiu 14.166.122, um
aumento de 8,13% na
comparação com se-
tembro.

”Em outubro de 2021,
o total de investidores
ativos no Tesouro Di-
reto, isto é, aqueles que
atualmente estão com
saldo em aplicações
no programa, atingiu
a marca de 1.707.290
pessoas. No mês pas-
sado, 39.145 investi-
dores tornaram-se ati-

vos, um crescimento de
2,35% em relação ao
mês anterior”, informou
a instituição.

Volume total
Em outubro, o saldo

total (estoque) de títu-
los em mercado alcan-
çou o valor de R$ R$
74,52 bilhões, uma alta
de 3,83% em relação ao
mês anterior (R$ 71,77
bilhões).

”Os títulos remunera-
dos por índices de pre-
ços se mantêm como
os mais representativos
do estoque somando
R$ 41,44 bilhões, ou
55,61% do total. Na
sequência, vêm os tí-
tulos indexados à taxa
Selic, totalizando R$
18,98 bilhões (25,47%),
e os títulos prefixados,
que somaram R$ 14,10
bilhões, com 18,93%
do total”, informou o
Tesouro Nacional. As in-
formações são do portal
de notícias G1.

OSUL | 27 Porto Alegre . Quarta, 24 de Novembro de 2021



Pix tem novas regras de uso noturno;
lançamento de função saque e troco

começam na próxima segunda.
Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Desde que o Pix foi lançado, há pouco mais de um ano, o sistema de
pagamentos instantâneos já evoluiu em diferentes aspectos.

D esde que o Pix foi lan-
çado, há pouco mais de

um ano, o sistema de paga-
mentos instantâneos já evo-
luiu em diferentes aspectos,
sobretudo em mudanças que
visam dar mais segurança às
operações. As alterações
mais recentes foram anuncia-
das pelo BC (Banco Central)
em uma instrução normativa,
publicada no Diário Oficial da
União na segunda-feira (22).

No próximo dia 29, pas-
sam a funcionar o Pix Saque
e o Pix Troco. O primeiro
permite que o usuário trans-
fira recursos para uma conta
Pix em pontos que ofertarem
o serviço e sacar dinheiro em
espécie. O segundo permite
que o cliente transfira, para
a conta de estabelecimentos
comerciais, quantias maiores
que o valor da compra e sa-
que a diferença em forma de
troco.

O período noturno para o
uso limitado do Pix, de até R$
1.000, pode iniciar a partir das
20h, como já vigorava desde
4 de outubro, como tambéma
partir das 22h, segundo a ins-
trução normativa. Em ambos
os casos, o período noturno
vai até às 6h do dia seguinte.

Essa definição de horário
é feita pelo cliente, que tam-
bém pode solicitar um limite
de pagamentos e transferên-
cias acima de R$ 1.000 no
período indicado. Contudo,
agora as instituições financei-
ras têm até 48 horas para con-
ceder esse aumento de limite.

Essas mudanças vêm na
esteira de outras anunciadas
recentemente pelo BC, como
o bloqueio cautelar, que po-
derá ser efetuado quando
a instituição financeira sus-
peitar de uma situação de
fraude. Neste caso, os re-
cursos da conta recebedora
poderão ser bloqueados pre-
ventivamente, por até 72 ho-
ras.

A medida vai possibilitar
que a instituição realize uma

análise de fraude de forma
mais robusta, aumentando a
probabilidade de recupera-
ção dos recursos pelos usuá-
rios pagadores vítimas de al-
gum crime, explicou o BC.

Além disso, também foi
criado o ‘mecanismo especial
de devolução’, que consiste
em uma série de diretrizes
para os casos de fraude.

Adesão massiva
De acordo com dados do

Banco Central, 104,4 milhões
de pessoas de todas as faixas
de renda, o que representa
62,4% da população adulta,
já usam o Pix para pagar ou
receber valores. Ao todo, a
autoridade monetária já con-
tabilizou sete bilhões de tran-
sações, com um volume fi-
nanceiro movimentado de R$
4,1 trilhões.

Para Henrique Castro,
professor de finanças da
Escola de Economia de São
Paulo da Fundação Getulio
Vargas (FGV/EESP), entre os
motivos que explicam a alta
receptividade a essa nova
tecnologia pela população
está na economia.

“O Pix barateou para as
pessoas a forma de não só
realizar pagamentos no co-
mércio, mas também de fazer
transferência de valores entre
pessoas, em relação ao custo
que tinham com DOC e Ted”,
diz Castro.

Para se ter ideia, um le-
vantamento interno do Picpay
indica que os usuários econo-
mizaram, em média, cerca de
R$ 130 em tarifas que teriam
fazendo DOC ou TED, e 12
horas e 30minutos em filas de
bancos.

“Nesses 365 dias, o Pix
foi implementado, apresen-
tado ao público e atingiu pa-
tamares impressionantes que
produtos e serviços demoram
anos para alcançar. Acre-
dito que, naturalmente, ele
deve continuar evoluindo em
uso, com mais pessoas des-
cobrindo onde e como o Pix

pode facilitar o dia a dia”, diz
Danilo Caffaro, diretor de Ser-
viços Financeiros para pes-
soa física do PicPay.

Expansão do uso
Na avaliação de Caffaro, o

Pix ainda vai conquistar mais
espaço e aceitação entre os
empreendedores e as empre-
sas. A visão é compartilhada
por Castro, que também lem-
bra que, segundo o crono-
grama do BC para o Pix, no
próximo dia 29, o Pix Saque e
Pix Troco deverão ser dispo-
nibilizados para as pessoas.

Com essas duas funções,
os consumidores poderão
sacar dinheiro em estabe-
lecimentos comerciais, bem
como pagar um valor acima
da sua compra e receber
a diferença em dinheiro em
espécie.

“Isso também poderá ser
bom para o comércio, no sen-
tido de movimentar as ven-
das, porque as lojas pode-
rão utilizar isso como uma es-
pécie de ‘captura’ dos clien-
tes, para comprar os produ-
tos que ela vende”, observa
Castro.

Fernanda Garibaldi, da
área de Fintech e Meios
de Pagamento do Felsberg
Advogados, vê o primeiro ano
do Pix com otimismo. Para
ela, a autoridade monetária

vem aprimorando a ferra-
menta de pagamento e trans-
ferência, inclusive para os
casos de golpes. Ela cita, por
exemplo, a possibilidade de
se criar diferentes chaves de
segurança e a oportunidade
de reverter uma operação que
tenha sido feita de maneira
errada.

“Entre as novas funcio-
nalidades, o Banco Central
pretende viabilizar que paga-
mento e transferências sejam
feitas de forma off-line”, des-
taca Garibaldi.

Em junho, o presidente do
Banco Central, Roberto Cam-
pos Neto, afirmou que o BC
está desenvolvendo uma fun-
cionalidade para que as tran-
sações via Pix possam ser re-
alizadas em locais sem cone-
xão com a internet.

Caso saia do papel, essa
seria uma possível solução
para o problema da exclusão
digital no País, que, segundo
o professor da FGV EESP,
“impede especialmente o
acesso das pessoas de
classe mais baixa a essa
tecnologia, porque não têm
acesso a internet ou ao apare-
lho celular”. As informações
são do jornal O Estado de
S.Paulo.
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Produtores de soja atacam: “União
Europeia não é mais dona do mundo,
e o Brasil deixou de ser colônia”.

EBC

Os europeus apresentaram um projeto de lei com uma lista de com-
modities que poderão ser impedidas de entrar na região.

A Aprosoja (Associação
Brasileira dos Produ-

tores de Soja) chamou de
“protecionismo comercial
disfarçado de preocupa-
ção ambiental” a inicia-
tiva da UE (União Euro-
peia) de tentar proibir a
entrada de produtos agro-
pecuários, sob a alegação
de que é preciso conter o
desmatamento.

Os europeus apresen-
taram um projeto de lei
ao Parlamento do bloco,
na semana passada, com
uma lista de commodities,
a maior parte produzida
pelo Brasil, como soja,
café, carne bovina e ca-
cau, que poderão ser im-
pedidas de entrar na re-
gião.

Em nota divulgada
nesta terça-feira, a Apro-
soja afirma que a iniciativa
europeia é uma ”afronta
à soberania nacional. A
lei proposta pela UE, des-
tacou a entidade, coloca
a conversão de uso do
solo permitido em lei na
mesma vala comum do
desmatamento ilegal, que
já é punido pela legislação
ambiental brasileira.

“A União Europeia pre-
cisa entender que não
são mais a metrópole do
mundo (dona) e que o
Brasil e demais países da
América do Sul deixaram
de ser suas colônias”, diz
um trecho da nota.

“Se os europeus estão
preocupados com nossas
florestas, eles poderiam
aproveitar a qualidade de
suas terras para replan-
tar também as suas flores-
tas e instituir como aqui

a reserva legal e as áreas
de proteção permanente
dentro das propriedades
rurais. Portanto, respei-
tem a nossa soberania!”,
complementa o comuni-
cado.

Os sojicultores brasilei-
ros enfatizaram que o Bra-
sil tem uma legislação am-
biental aprovada em 2012,
que é o Código Florestal.

Impacto em
outros mercados

Esta Lei, única no
mundo, coloca sob res-
ponsabilidade exclusiva
dos produtores a preser-
vação entre 20% e 80% de
vegetação nativa em suas
fazendas, além de topos
de morros, cursos d’água
e toda sua biodiversidade
incluída.

A preocupação da
Aprosoja é que a nova re-
gra, se aprovada pelo Par-
lamento europeu, poderá
afetar outros mercados.

Ou seja, após a União
Europeia obrigar o cum-
primento de exigências
pelas suas indústrias, toda
a soja produzida no Brasil
passaria a ser obrigada
a cumprir a norma, inde-
pendentemente se fosse
consumida pelas aves e
suínos no Brasil ou China.

“Sabemos que o foco
dos europeus sempre
foi a Amazônia e suas
riquezas. No entanto, hoje
se sabe que mais de 80%
do bioma encontra-se pre-
servado, da forma como
os europeus encontraram
quando colonizaram o
País. Além disso, seja
por outras leis ou pelo
próprio Código Florestal,

houve uma blindagem
dos 80% preservados, de
forma que a produção
precisa ser feita nos 20%
restantes”.

A entidade lembrou
que o governo brasileiro
se comprometeu a acabar
com o desmatamento
ilegal até 2028, durante
a conferência mundial
sobre o clima. De acordo
com os sojicultores, esse
compromisso é suficiente
para evitar novas barreiras
comerciais contra o Brasil.

Barreiras
comerciais

“Se isso não é sufi-
ciente, podemos concluir
que as intenções da União
Europeia não dizem res-
peito à preservação ambi-
ental, mas, sim, de uma
tentativa de exercer barrei-
ras comerciais contra pro-
dutores de alimentos do
Brasil para proteger agri-
cultores daqueles países”.

Os produtores de soja
alertaram que a tentativa
de restringir a produção
de alimentos no Brasil
trará impacto direto não

somente para os brasi-
leiros, mas também aos
países que são abaste-
cidos pelo Brasil, entre
eles grandesmercados na
Ásia, na África e, até
mesmo, na própria Eu-
ropa.

De acordo com a enti-
dade, a medida vai preju-
dicar mais de 1 bilhão de
pessoas que consomem
alimentos brasileiros.

A Aprosoja ressaltou
que há estados no bioma
amazônico que têm mais
de 60% de seu território
destinados a terras indíge-
nas e unidades de conser-
vação, como é o caso do
Amapá, que tem 71% da
sua área preservada.

E o Código Florestal
obriga a preservar 80% da
propriedade, ou nos ca-
sos de ocupação anterior,
50% dela. “Não precisa
ser nenhum gênio da ma-
temática para concluir que
legalmente não se pode
expandir a produção nos
80% de floresta”. As in-
formações são do jornal O
Globo.
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China libera entrada de carne bovina
brasileira certificada antes do embargo.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Brasil suspendeu as exportações de carne bovina para a China em
4 de setembro após detectar dois casos atípicos de doença da vaca
louca.

A s autoridades alfande-
gárias da China disse-

ram nesta terça-feira (23)
que aceitarão pedidos de
importação de carne bo-
vina brasileira que tenha
recebido certificado sani-
tário antes do embargo
de 4 de setembro, poten-
cialmente permitindo que
os carregamentos retidos
nos portos chineses final-
mente sejam liberados na
alfândega.

O Brasil suspendeu as
exportações de carne bo-
vina para a China em 4
de setembro após detec-
tar dois casos atípicos de
doença da vaca louca,
mas a carne que já es-
tava nos portos continuou
sendo exportada, com a
maior parte não conse-
guindo passar pela alfân-
dega na chegada à China.

Os casos foram consi-
derados ”atípicos” por se-
rem de um tipo espontâ-
neo, e não por transmis-
são no rebanho.

A alfândega chinesa
atualizou seu site nesta
terça-feira para informar
que agora está aceitando
pedidos de importação de
carne bovina certificada
antes da suspensão.

Não ficou claro quanto
tempo esses procedimen-
tos levariam, ou a quanti-
dade de produto presa no
limbo desde a suspensão.

O Brasil é o principal
fornecedor de carne bo-
vina da China, atendendo
a cerca de 40% de suas
importações, e os com-
pradores esperavam inici-
almente que o comércio
fosse retomado em algu-
mas semanas.

Desde que os casos
em bovinos foram anunci-

ados, o Brasil também no-
tificou dois casos de dis-
túrbio neurodegenerativo
em pessoas, embora au-
toridades tenham dito que
eles não estavam relaci-
onados ao consumo de
carne bovina.

A ministra da Agricul-
tura, Pecuária e Abaste-
cimento, Tereza Cristina,
disse, hoje (23), que a de-
cisão das autoridades al-
fandegárias da China de
liberar a entrada no país
de carne bovina brasileira
que tenha recebido o aval
sanitário chinês antes de
4 de setembro é o “pri-
meiro passo” para a reto-
mada integral das expor-
tações do produto brasi-
leiro.

“O próximo passo é li-
berarmos a suspensão da
carne brasileira daqui para
frente. Então, estamos
em andamento neste pro-
cesso e eu espero que isto
aconteça ainda no pró-
ximo mês”, declarou Te-
reza a jornalistas que a
aguardavam na entrada
do ministério, em Brasília.

De acordo com a Orga-
nização Internacional de
Saúde Animal (OIE, na si-
gla em inglês), casos “atí-
picos” não oferecem ris-
cos à saúde humana e ani-
mal e, em geral, são de-
tectados em bovinos mais
velhos. Ainda assim, o
produto que importadores
chineses já tinham adqui-
rido e que já estava em-
barcado, a caminho da
China, continuou sendo
exportado, ficando retido
na alfândega chinesa.

“Foram casos atípicos.
Tanto é que a autoridade
mundial concluiu o caso
rapidamente, liberando o

Brasil. Todos os países-
membros da OIE libera-
ram a carne brasileira,
com exceção da China,
que tem um protocolo di-
ferente, razão pela qual o
Brasil teve que suspender
suas exportações. Mas
só a China teve este pro-
blema, que está sendo su-
perado”, comentou a mi-
nistra, garantindo não ha-
ver motivos para os con-
sumidores brasileiros ou
internacionais se preocu-
parem.

“ um processo técnico
que caminhou passo a
passo”, acrescentou Te-
reza Cristina ao admitir
que as negociações de-
moraram mais que ela es-
perava inicialmente. “Mas
isto já alivia um pouco os
exportadores brasileiros,
pois havia muitos con-
têineres que já estavam
embarcados, em alto-mar,
ou já em alguns portos da
própria China ”, comentou
a ministra, alegando que a
situação gerou contratem-
pos e prejuízos à pecuária
brasileira, mas que o setor
produtivo foi capaz de
encontrar alternativas.

“Não temos este pre-

juízo , mas houve sim
um prejuízo. O arroba
caiu e muitas indústrias
tiveram que dar férias .
Realmente, houve um pre-
juízo inicial, mas, agora, a
arroba do boi já voltou a
subir, pois houve abertu-
ras . O setor se movimen-
tou rapidamente e passou
a exportar . As plantas
que estavam habilitadas
a exportar para os EUA,
por exemplo, exportaram
mais – motivando uma
reação dos produtores
norte-americanos”, disse.

A ministrou acrescen-
tou que a Rússia anun-
ciou uma nova cota global
de importações. “Não é
uma cota só para o Brasil,
mas a qual o país poderá
ter acesso e, com certeza,
será um acesso grande,
pois somos um grande ex-
portador e já temos plan-
tas habilitadas . Então, o
setormostrou que é forte e
vai continuar exportando”,
concluiu a ministra. As in-
formações são da agência
de notícias Reuters e da
Agência Brasil.

Porto Alegre . Quarta, 24 de Novembro de 2021 OSUL | 30



Violência doméstica: pesquisa
mostra que 30% das mulheres
dizem que já foram ameaçadas

de morte pelo parceiro ou pelo ex.
Marcos Santos/USP

Para 49% das pessoas o momento de maior risco de feminicídio é o
do rompimento da relação.

A grande maioria (90%) dos
brasileiros considera que

o local de maior risco de as-
sassinato para as mulheres é
dentro de casa, por um par-
ceiro ou ex-parceiro. Os da-
dos são da pesquisa ”Percep-
ções da população brasileira
sobre feminicídio”, realizada
pelos institutos Patrícia Galvão
e Locomotiva com apoio do
Fundo Canadá.

Essa noção é reforçada
pelo número de mulheres que
dizem já terem sido ameaça-
das de morte por companhei-
ros ou ex: 30% delas, o equi-
valente a 25,7 milhões de bra-
sileiras. Entre elas, 1 em cada
6 já sofreu tentativa de femini-
cídio.

A maioria delas (57%) dis-
seram ter terminado o relaci-
onamento, enquanto 34% de-
nunciaram à polícia e 12% não
tomaram nenhuma atitude.

Participaram da pesquisa
1.503 pessoas (1.001 mulhe-
res e 502 homens), com 18
anos de idade ou mais, entre
22 de setembro e 6 de outubro
de 2021 em todo o país. A
margem de erro é de 2,5 pon-
tos percentuais.

Para Jacira Melo, diretora
do Instituto Patrícia Galvão, a
pesquisa revela que o femini-
cídio é um tema que mobiliza
a população.

”Além demostrar que a po-
pulação possui um alto grau
de compreensão sobre a gra-
vidade do feminicídio no Brasil
e avalia que o problema tem
aumentado nos últimos cinco
anos, a pesquisa revela tam-
bém que as ameaças demorte
e tentativas de feminicídio fa-
zemparte do cotidiano de uma
parcela significativa das brasi-
leiras: 30% das mulheres en-
trevistadas já foram ameaça-
das de morte por um parceiro
ou ex e 16% já sofreram tenta-
tiva de feminicídio”, afirmou.

”Se fizermos uma proje-
ção, são mais de 25 milhões

de brasileiras ameaçadas e
quase 14 milhões que já foram
vítimas de tentativa de femini-
cídio”, completou.

O número de vítimas de fe-
minicídio foi recorde em 2020.
Houve 1.350 vítimas, um au-
mento de quase 1% em rela-
ção ao ano anterior, segundo
o Anuário Brasileiro de Segu-
rança Pública.

Compreensão
Os brasileiros sabem o que

significa feminicídio, segundo
a pesquisa – 90% disseram ter
conhecimento sobre o termo,
enquanto apenas 7% nunca
ouviram falar sobre a lei do fe-
minicídio.

Menos da metade sabe o
significado do termo “femini-
cídio íntimo”, quando o crime
é cometido em ambiente do-
méstico e familiar. Após se-
rem apresentados ao signifi-
cado, 98% dos entrevistados
reconhecem a gravidade do
assunto.

— 93% dos entrevistados
concordam que a ameaça de
morte é uma forma de violên-
cia psicológica tão ou mais
grave que a violência física;

—68% dizem saber ao me-
nos um pouco sobre a lei
do feminicídio e apenas 7%
nunca ouviram falar sobre ela

A maioria da população
(57%) conhece alguma vítima
de ameaças de feminicídio ín-
timo, o que representa 91,2
milhões de pessoas, segundo
os institutos Locomotiva e Pa-
trícia Galvão.

Já 41% disseram conhe-
cer um homem que já amea-
çou de morte a atual ou ex-
parceira, o equivalente a 65,6
milhões de pessoas.

Relacionamentos
e feminicídio
A ameaça de feminicídio

é considerada uma forma de
violência grave e maioria en-
tende que, embora as amea-

çasmuitas vezes não sejam le-
vadas a sério, relações violen-
tas podem resultar em femini-
cídio.

— 97% concordam que
mulheres que permanecem
em relações violentas estão
correndo risco de serem mor-
tas;

— 87% disseram que ter-
minar a relação é a melhor
forma de acabar com o ciclo
da violência doméstica e evitar
o feminicídio.

Apesar desses números,
49% das pessoas entendem
que o momento de maior risco
de assassinato da mulher que
sofre violência doméstica pelo
parceiro é o do rompimento da
relação – para 28%, isso pode
ocorrer a qualquer momento.

Aumento da violência e
impunidade

— Entre as mulheres, 93%
consideram que esse crime
tem aumentado muito nos últi-
mos 5 anos; entre os homens
são 77%;

—para 86%, os feminicí-
dios estão se tornando mais
cruéis e violentos do que os
cometidos no passado;

— 90% das mulheres con-
sideram que arma de fogo em
casa dificulta a denúncia e au-

menta o risco de assassinato
(80%dos homens ouvidos têm
a mesma opinião);

— 65% consideram que o
homem que comete feminicí-
dio é o responsável pelo crime
e deve ser punido;

— 30% culpam ambos (ho-
mem e mulher);

— 3% culpa a mulher pelo
feminicídio;

— 92% consideram que os
homens que cometem violên-
cia doméstica contra mulhe-
res sabem que isso é crime,
mas continuam a agredir por-
que confiam que não serão
punidos.

Ainda que parcialmente,
um terço das pessoas atri-
buem a culpa do feminicídio à
mulher que é morta pelo par-
ceiro ou ex-parceiro.

A percepção de impuni-
dade é alta: apenas 25% acre-
ditam que a maioria dos ho-
mens que ameaçam suas par-
ceiras ou ex-parceiras são pu-
nidos na maior parte das ve-
zes. Para 27%,há punição
para quem tenta ou pratica fe-
minicídio.

Para 92% dos entrevista-
dos, a sensação de impu-
nidade incentiva a agressão
contra as mulheres.
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Nove em cada dez brasileiros temem
que local de maior risco de assassinato
de mulheres é dentro da própria casa.

Klaus Silva/TJSP

”Não temos mecanismos condizentes com a tragédia que é o femini-
cídio no Brasil”, diz Jacira Silva, diretora do Instituto Patrícia Galvão.

P ara nove em cada dez
brasileiros, o local de

maior risco de assassinato
para as mulheres é dentro
de casa, por um atual
ou ex-parceiro, aponta a
pesquisa ‘Percepções da
população brasileira sobre
feminicídio’, realizada pelo
Instituto Patrícia Galvão e
Locomotiva e divulgada
nesta terça-feira (23). A
diretora do instituto, Jacira
Melo, acredita que o setor
de segurança pública ‘con-
tinua devendo proteção às
mulheres que são amea-
çadas de feminicídio’.

“Nós temos uma lei
avançada, mas não temos
mecanismos condizentes
com a tragédia que é o
feminicídio no Brasil. É
preciso um melhor treina-
mento emais sensibilidade
dos agentes de segurança
pública e mais espaço
de acolhimento para as
mulheres”, defende Melo.

Segundo a pesquisa,
57% dos brasileiros conhe-
cem alguma mulher que
foi vítima de ameaça de
morte pelo atual ou ex-
parceiro, o que equivale a
91,2 milhões de pessoas.
Outros 41% conhecem um
homem que já ameaçou
de morte a atual ou ex-
parceira, o equivalente a
65,6 milhões de pessoas,
enquanto 37% conhecem
uma mulher que sofreu
tentativa ou foi vítima de
feminicídio íntimo, aquele
praticado por um atual ou
ex-parceiro.

Participaram da pes-
quisa 1.503 pessoas
(1.001 mulheres e 502
homens), com 18 anos de
idade ou mais, entre 22 de
setembro e 6 de outubro

de 2021 em todo o País. A
margem de erro é de 2,5
pontos percentuais.

A especialista avalia a
Lei do Feminicídio, que
completou seis anos neste
ano, analisa as falhas do
setor da segurança pública
com a proteção dasmulhe-
res e os desafios do en-
frentamento à violência do-
méstica no País.

1) O que essa pesquisa
nos revela sobre a situação
da mulher hoje no País?

A pesquisa revela um
quadro dramático. Tem
algo muito importante: o
feminicídio já está no ra-
dar da população, que en-
tende que o feminicídio
é algo gravíssimo e que
ocorre de maneira brutal
no País. 57% da popula-
ção conhece uma mulher
que já foi vítima de ame-
aça ou de morte pelo par-
ceiro ou ex-parceiro, é um
número bastante significa-
tivo. A gente captou infor-
mações muito complexas.

A maioria, 90% dos bra-
sileiros, considera que o
local de maior risco de
assassinato para as mu-
lheres é dentro de casa
por um parceiro ou ex-
parceiro, e isso coincide
com os dados de segu-
rança pública. Uma parte
significativa das mulheres
é assassinada por um par-
ceiro ou ex-parceiro dentro
da casa.

2) Segundo a pesquisa,
para 9 em cada 10, o local
de maior risco de assas-
sinato de mulheres é den-
tro de casa. Como aces-
sar esse lugar privado da
casa?

A gente que acompa-
nha essa trajetória das mu-

lheres vê que é muito com-
plexo para as mulheres
entender que aquela rela-
ção, aqueles desentendi-
mentos, muitas vezes vi-
olência doméstica, aquela
ameaça vai se concretizar.
É difícil isso. É uma situa-
ção muito complexa.

A motivação do as-
sassinato de uma mulher
por um parceiro ou ex-
parceiro é o desprezo e
o sentimento de perda de
controle sobre a mulher
que decide sair da relação.
Tem uma lógica masculina
de controle, de fazer com
que essa mulher aceito
todo tipo de violência, e
quando essa mulher toma
a decisão de sair dessa
relação, vem essa máxima
(para o homem) de perda
de controle e ele decide
agredi-la fortemente ou até
cometer o assassinato.

3) A pesquisa mostra
que 65% consideram que
o homem que comete fe-
minicídio é o responsável
pelo crime e deve ser pu-
nido. Ainda assim, 1 em
cada 3 culpa a mulher pelo
feminicídio: 30% culpam

ambos (homem e mulher)
e 3% culpam a própria mu-
lher. Por que a população
ainda tem essa percepção
de que a culpa pode ser da
mulher?

A gente ainda tem uma
parcela pequena da popu-
lação que tem essa visão
de que a mulher foi assas-
sinada porque ela rompeu
com a relação, porque saiu
de casa e deixou esse seu
parceiro transtornado. Na
verdade, não é bem assim.
O assassinato de mulheres
por parceiro ou ex-parceiro
não pode ser observado
como um ato isolado.

Esse assassinato não é
um crime passional, essa
morte não é fruto de pai-
xão. No movimento de
mulheres criamos umamá-
xima: ‘quem ama não
mata’. Quem não aceita o
fim da relação e mata, mui-
tas vezes com requinte de
crueldade, temque ser res-
ponsabilizado. É um crime
medonho, é um crime de
ódio.
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Polícia Federal desmonta quadrilha que
usava pesqueiros para levar cocaína até

navios em alto mar rumo à África e Europa.
Arquivo/Agência Brasil

Efetivo de 100 policiais federais cumpriu seis mandados de prisão preventiva e executou 20 ordens de
busca e apreensão.

A Polícia Federal de-
flagrou nesta terça-

feira (23), a Operação
Mar Aberto, para de-
sarticular uma organiza-
ção criminosa dedicada
ao tráfico internacional
de cocaína. De acordo
com os investigadores,
o grupo simulava ope-
rações de pesca e ten-
tava movimentar tonela-
das de cargas da droga
para alto mar, de onde
seriam resgatadas por
embarcações estrangei-
ras e então levadas até
países da África e Eu-
ropa.

Um efetivo de 100 po-
liciais federais cumpriu
seis mandados de pri-
são preventiva e execu-
tou 20 ordens de busca e
apreensão em Santa Ca-
tarina (Balneário Cambo-
riú, Camboriú, Itapema,
Porto Belo, Florianópo-
lis, Itajaí, Navegantes e
São José), Paraná (Curi-
tiba e Matinhos) e Espí-
rito Santo (Itapemirim).

Os mandados foram
expedidos pela 1ª Vara
Federal de Itajaí, que
ainda ordenou o seques-
tro de veículos, imóveis
e duas embarcações de
pesca industrial perten-
centes ao grupo sob sus-
peita.

Segundo a PF, as
investigações tiveram
início em outubro de
2020 e identificaram uma
organização criminosa
que se apossou de bar-
cos de pesca industrial

para transportar grandes
quantidades de cocaína
para o exterior.

Os investigadores di-
zem que, além de com-
prar barcos de grande
autonomia e capacidade
de armazenamento de
carga, o grupo sob sus-
peita contratou, em vá-
rios pontos do País, tripu-
lações especializadas na
atividade de navegação
marítima para realização
de longas travessias in-
tercontinentais.

As investigações
apontam que, ao longo
de um ano, a organiza-
ção criminosa tentou ex-
portar para os continen-
tes africano e europeu
ao menos 6,5 toneladas
de cocaína, diz a PF.
Segundo a corporação,
as diligências cumpridas
nesta terça-feira visam
auxiliar a identificação
dos financiadores da ati-
vidade criminosa, além
de outros eventuais in-
tegrantes do grupo sob

suspeita. Os investiga-
dos podem responder
pelos crimes de tráfico
internacional e associa-
ção para o tráfico.

Durante as apura-
ções, a Polícia Federal
diz ter identificado três
barcos pesqueiros, além
de operadores logísticos
e gerentes operacionais
em solo.

Um dos flagrantes
executados pela corpo-
ração se deu em 3 de
julho de 2021, quando
foi abordada uma em-
barcação na foz do rio
Itajaí-Açu carregada com
2,8 toneladas de co-
caína ocultas sob densa
camada de gelo. Na
ocasião, sete tripulantes
foram presos. Em uma
segunda fase da investi-
gação, aberta no dia 16
de setembro e denomi-
nada operação Coroa,
outras sete pessoas tam-
bém foram presas, todos
ligadas a atividades lo-
gísticas de facilitação à

operação de tráfico.
Em 20 de julho, outra

embarcação foi abor-
dada pela PF junto à
costa da cidade de Porto
Belo (SC). Na ocasião,
foram localizados 844
kg de cocaína no porão
da embarcação, ocul-
tos dentre as redes de
pesca, e oito pessoas
foram presas.

A PF ainda monito-
rou uma terceira em-
barcação, também da
frota pesqueira de Itajaí,
desde sua estada junto
ao porto de Natal (RN),
de onde partiu em 27 de
fevereiro. Em aproxima-
ção ao litoral de Recife
(PE), teria sido carre-
gada com 2.800 kg de
cocaína e seguiu viagem
rumo à costa da África.
Perseguida em alto mar,
a tripulação teria dispen-
sado as bolsas náuticas
que continham a droga,
não sendo possível a
apreensão da carga ilí-
cita.
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Repressão na América Central: Oposição
da Nicarágua denuncia prisão de mais

um crítico de Ortega. Embaixador é o 41º
opositor do governo detido desde maio.

Cesar Perez/Presidência da Nicarágua

Ortega se reelegeu para o seu quarto mandato consecutivo no dia 7, em uma eleição sem adversários
significativos.

G rupos de opo-
sição denuncia-

ram a prisão de Ed-
gard Parrales, ex-
embaixador da Nica-
rágua na OEA (Orga-
nização dos Estados
Americanos) e crítico
do presidente da Nica-
rágua, Daniel Ortega,
na segunda-feira (22).

Parrales, que tam-
bém foi sacerdote e
ministro de Bem-Estar
Social do país, apoiou
a Revolução Sandi-
nista na década de
1980 que levou Ortega
ao poder pela primeira
vez.

Com a prisão de
Parrales, subiu para 41
o número de oposito-
res do governo deti-
dos desde maio, am-
pliando o movimento
de repressão mesmo
após a reeleição de
Ortega.

”Edgard Parrales,
ex-diplomata, seques-
trado hoje pelo re-
gime Ortega-Murillo,
mais um cidadão pri-
vado de liberdade por
expressar sua opi-
nião”, informou a Uni-
dade Nacional Azul
e Branca (UNAB) em
uma rede social.

Ortega-Murillo é
uma referência ao pre-
sidente da Nicarágua
e sua mulher, Rosario

Murillo, que é vice-
presidente do país.

Ortega se reelegeu
para o seu quarto
mandato consecutivo
no dia 7, em uma
eleição sem adver-
sários significativos e
em meio a críticas da
comunidade internaci-
onal.

Prisão
Nem a polícia nem o

Ministério Público con-
firmaram a prisão de
Parrales, assim como
ocorreu com os outros
40 opositores presos
antes das eleições.

Mas a esposa do
ex-diplomata, Carmen
Córdova, confirmou
que seu marido foi
detido quando estava
saindo de sua casa em
Manágua, a capital e
maior cidade do país
da América Central.

A presidente do

Centro de Direitos Hu-
manos da Nicarágua
(CNDH), Vilma Núñez,
disse à imprensa que
Parrales foi capturado
por ”duas pessoas
em trajes civis que o
levaram de carro”.

Condições
Familiares de po-

líticos de oposição
presos na Nicarágua
desde maio disseram
no último sábado (20)
que a saúde dos de-
tidos piorou de forma
preocupante recente-
mente, e pediram ao
governo de Daniel Or-
tega a liberação imedi-
ata e sem restrições.

Em um comunicado
à imprensa, os famili-
ares afirmaram que os
políticos presos são in-
terrogados constante-
mente, há restrições
de alimentos e isola-
mento permanente (al-

guns deles estão em
solitárias, de acordo
com o texto).

Um deles, Víctor
Hugo Tinoco, per-
deu 14 quilos, de
acordo com sua mu-
lher, Deyanira Parra-
les. “Não permitem
que a gente entre-
gue alimentos a ele, e
também restringem os
produtos de higiene;
levamos 10 máscaras
por semana e só en-
tregam 1”, afirmou ela.

No comunicado, os
familiares afirmaram
que os presos ainda
sofrem com frio todas
as noites, e que não
permitem que eles
usem roupas de cama
e nem roupa para pro-
teger do frio. Algumas
das celas são ilumina-
das 24 horas por dia.
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Grupo de encapuzados ataca sede
do Clarín, maior jornal da Argentina,

com bombas incendiárias.
Reprodução de vídeo

Grupo de nove encapuzados atacou a sede do diário de maior circu-
lação da Argentina na noite de segunda-feira (22).

A sede do tradicional
jornal argentino Cla-

rín, em Buenos Aires,
foi atacada na noite de
segunda-feira (22) com
coquetéis molotov por
um grupo de pelo me-
nos nove encapuzados,
informou o próprio diá-
rio. Os ataques foram
gravados por câmeras de
segurança.

As imagens mostram
que ao menos sete ar-
tefatos artefatos incen-
diários foram lançados,
atingindo a calçada e
parte do hall de entrada.
Não houve feridos ou
danos materiais significa-
tivos. Seis das bombas
explodiram sem causar
grandes estragos, e uma
não detonou e foi reco-
lhida para laudo pericial.

Segundo o Clarín, a
equipe de segurança da
empresa fez uma denún-
cia do ataque às 23h05,
quando disse que nove
homens chegaram a pé
e, em frente ao edifício
Arte Gráfico Editorial Ar-
gentino (AGEA), no bairro
de Barracas, acenderam
e jogaram coquetéis mo-
lotov — feitos com garra-
fas e líquidos explosivos
— que atingiram a cal-
çada e parte do saguão
de entrada e causaram
um início de incêndio.

A investigação policial
sobre o caso trabalha
com a hipótese de “intimi-
dação pública”. Há peri-
tos em vestígios e do es-
quadrão antibomba tra-
balhando na equipe.

A Polícia Federal Ar-
gentina já identificou uma
digital no artefato que não
explodiu. A identidade
não corresponde às ba-
ses do Cadastro Nacio-
nal de Pessoas (Renaper)
e de pessoas com ante-
cedentes criminais, o que
leva os investigadores a
acreditarem tratar-se de
um estrangeiro.

Segundo imagens de
câmeras de segurança,
os responsáveis pelo ata-
que vestiam roupas escu-
ras e chegaram em mo-
tos, após se encontrarem
em um parque.

Em comunicado, o
Grupo Clarín condenou
”uma expressão violenta
de intolerância contra um
meio de comunicação”.
“Lamentamos e condena-
mos este grave fato que
à primeira vista aparece
como uma expressão
violenta de intolerância
contra um meio de co-
municação. Aguardamos
seu urgente esclareci-
mento e punição”, disse
a nota.

O presidente argen-
tino, Alberto Fernández,
condenou o ataque e pe-
diu que ”os fatos se-
jam esclarecidos e os
perpetradores identifica-
dos a partir da investi-
gação em andamento”.
“Quero expressar nosso
repúdio ao episódio ocor-
rido em frente à sede do
jornal Clarín. A violência
sempre altera a convivên-
cia democrática”, disse o
presidente numa rede so-

cial.
O vice-editor geral

do jornal, Ricardo Roa,
qualificou o incidente de
”muito grave” e disse que
a preocupação atual é
entender quem são os
autores, já que eles não
deixaram uma identifica-
ção.

”É um fato grave.
É preciso voltar muito
tempo para encontrar um
histórico desse tipo de
ataques contra a mídia”,
disse à emissora LN+.

O jornalista também
pediu ênfase no repúdio
aos ataques violentos.:

”Se não formos claros
em condenar a violência
de pessoas que ateiam
fogo ou possuem armas,
em qualquer lugar, se-
remos coniventes”, disse
Roa. ”A violência deve
ser discutida antes, não
depois. A Argentina tem
uma história trágica de
discutir a violência depois
.”

O Fórum de Jorna-

lismo Argentino (FOPEA)
emitiu um comunicado
no qual “repudia veemen-
temente o ataque violento
a um edifício do Grupo
Clarín na capital federal e
exige que a Justiça Fede-
ral investigue este novo
ato de intolerância e inti-
midação contra o traba-
lho da imprensa ”.

Na carta, acrescen-
tam: “O Fopea alerta para
a gravidade dos aconteci-
mentos ocorridos, que se
somam ao atentado que
o jornal Río Negro sofreu
em março deste ano, e
exige uma investigação
aprofundada e a conde-
nação dos responsáveis
pelo flagrante atentado
contra a liberdade de
imprensa”.

O Grupo Clarín é o
maior conglomerado de
mídia da Argentina, e o
Clarín é o diário de maior
circulação no país.
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Petróleo fecha em alta, apesar dos Estados
Unidos e outros países liberarem reservas.

Getty Images

Para analistas, o volume de reservas liberadas ficou abaixo do esperado e terá efeito limitado com uma
possível reação da Opep.

O petróleo fe-
chou em alta

nesta terça-feira (23),
mesmo após os Esta-
dos Unidos e outros
países anunciarem
que vão liberar reser-
vas estratégicas do
óleo mineral com o
objetivo de reduzir os
preços.
Na avaliação de

analistas, as medidas
devem ter efeito limi-
tado nas cotações.
Durante a manhã,
o preço da matéria-
prima chegou a re-
cuar no mercado in-
ternacional, mas pas-
sou a subir quando
o foco dos operado-
res se concentrou na
resposta que pode
vir da Organização
dos Países Expor-
tadores de Petróleo
(Opep), grupo que
reúne grandes pro-
dutores como Arábia
Saudita e Iraque.
O barril do petróleo

WTI para janeiro en-
cerrou o dia com ga-
nho de 2,28% a US$
78,50. Já o petróleo
tipo Brent para igual
mês subiu 3,27% a
US$ 82,31 por barril.

Liberação

O governo ameri-
cano anunciou pela
manhã a liberação de

50 milhões de barris
de petróleo de suas
reservas estratégicas
para tentar resolver
o descompasso en-
tre oferta e demanda,
que causa a elevação
dos preços. O Reino
Unido deve liberar 1,5
milhão de barris e a
Índia, 5 milhões.
Para o analista

Criag Erlam, da con-
sultoria Oanda, o vo-
lume anunciado ficou
abaixo do esperado.
”(A liberação0 não
superou expectati-
vas, então o mer-
cado já estava posi-
cionado”, afirmou.
Em reação à es-

tratégia coordenada
entre os países, o
secretário-geral da
Opep, Mohammed
Barkindo, reafirmou
o compromisso do
cartel com a garan-
tia de um mercado

de petróleo ”estável
e equilibrado” para
produtores e consu-
midores e que ga-
ranta apoio à recupe-
ração da economia
global.
Segundo Louise

Dickson, analista da
consultoria Rystad
Energy, o movimento
de hoje é uma ”men-
sagem clara” para
a Opep+ de que o
grupo não é o único
ator no cenário do
mercado global de
petróleo. A Opep+
reúne os membros
da Opep e outros 10
países exportadores
de petróleo, entre
eles a Rússia e o
México
”O esforço coor-

denado representa
a formação de uma
aliança não oficial
do lado da de-
manda quemantém a

Opep+ sob controle
se ela dispara os pre-
ços a um nível consi-
derado insatisfatório
para estimular o cres-
cimento econômico
e manter o poder de
compra do consumi-
dor sob controle”, diz
a profissional da con-
sultoria norueguesa.
Agora é esperado

que a Opep+ dis-
cuta seu acordo de
produção com mais
detalhes na próxima
semana, o que irá
influenciar o desenho
de qualquer novo
acordo de oferta.
Também há incerteza
sobre as perspecti-
vas de demanda, em
meio a novas restri-
ções de mobilidade
na Europa para con-
ter a piora da pande-
mia de covid-19.
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Juíza vê superlotação e determina
que detentos do Presídio Central
de Porto Alegre tenham tempo de
cumprimento de pena reduzido.

Caroline Tatsch/Ascom

O entendimento não vale para presos condenados ou acusados de
crime contra a vida, integridade física ou delito sexual.

A juíza da 1ª Vara de
Execuções Criminais

do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul (TJRS)
Sonáli da Cruz Zluha de-
terminou que seja con-
tado em dobro cada dia
de pena cumprido por
detentos custodiados no
Presídio Central de Porto
Alegre, uma das maiores
penitenciárias do País. A
decisão leva em conside-
ração a superlotação da
penitenciária e as condi-
ções ”degradantes e de-
sumanas” a que são sub-
metidos os presos. O en-
tendimento não vale para
presos condenados ou
acusados de crime contra
a vida, integridade física
ou delito sexual.

A decisão de Zluha
segue jurisprudência da
Corte Interamericana de
Direitos Humanos que,
em novembro de 2018,
determinou que cada dia
de pena cumprido no Ins-
tituto Penal Plácido de Sá
Carvalho, uma das unida-
des do Complexo de Ge-
ricinó, em Bangú, no Rio
de Janeiro, fosse conta-
bilizado em dobro para
todos os presos. Na
época, a CIDH enten-
deu que houve descum-
primento de compromis-
sos assumidos pelo po-
der público no sentido
de reduzir a superlotação
da unidade e recuperar o
controle das galerias que
fora tomado pelos pre-
sos.

“A situação é exata-
mente como a do Presí-
dio Central. Existem me-
didas cautelares determi-
nadas pela Corte IDH,
em 2013, que nunca fo-
ram cumpridas. A taxa
de ocupação média é de
cerca de 178%, havendo
galerias em que ultra-
passa os 300%”, afirmou
Sonáli da Cruz Zluha,
ao fundamentar a deci-
são sobre o presídio de
Porto Alegre. O despa-
cho foi dado no último
dia 4 e seu teor foi divul-
gado pelo Conselho Na-
cional de Justiça nesta
segunda-feira (22).

Na última contagem
informada pela adminis-
tração, em julho havia
3.460 presos cumprindo
pena ou aguardando jul-
gamento em instalações
com vagas para somente
1.824 pessoas. As infor-
mações foram divulgadas
pelo Conselho Nacional
de Justiça.

Em seu despacho, So-
náli da Cruz Zluha deter-
minou que as galerias do
presídio de Porto Alegre
com taxa de ocupação
superior a 120% serão
identificadas como super-
lotadas, seguindo o per-
centual de “superpopula-
ção crítica” definido pelo
Tribunal Europeu de Di-
reitos Humanos. Os ín-
dices de ocupação se-
rão informados pela ad-
ministração prisional, de
acordo com a decisão.

A juiza usou, como
medida da superlotação,
o espaço que cada preso
ocupa no presídio, em
média. Ao propor a ação
civil pública no qual a de-
cisão foi proferida, o Mi-
nistério Público do Rio
Grande do Sul inspeci-
onou o presídio e con-
cluiu que cada preso ocu-
pava em média 1,71 me-
tro quadrado – em algu-
mas celas, o espaço dis-
ponível era de 0,45 metro
quadrado por pessoa.

“Já faz 15 anos desde
aquela inspeção; o qua-
dro de degradação, no
entanto, segue o mesmo,
tanto em termos de su-
perlotação, quanto em
termos de desrespeito às
decisões judiciais. O es-
paço continua sendo pró-
ximo ao de uma mesa
do Tribunal para que um
ser humano desenvolva
todos os aspectos da vida
humana e, também, para

que absorva as qualida-
des necessárias para um
dia sair de lá com amente
sã e ‘ressocializada’”, afir-
mou Sonáli.

O representante legal
de cada preso deverá
pleitear à juíza responsá-
vel pela execução penal
a contagem em dobro do
tempo de pena cumprido
no Presídio Central. Cada
caso será analisado se-
paradamente.

De acordo com o Con-
selho Nacional de Jus-
tiça, o Presídio Central
de Porto Alegre é um
dos casos monitorados
pela Unidade de Moni-
toramento e Fiscalização
de decisões e delibera-
ções da Corte Interame-
ricana de Direitos Huma-
nos criada pelo colegiado
para fiscalizar o cumpri-
mento das decisões da
Corte IDH, às quais o
Brasil está sujeito desde
2002.
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Trecho 3 da Orla do Guaíba é o primeiro
parque de Porto Alegre a contar com
placas táteis para acessibilidade.

Giulian Serafim/PMPA

O espaço tem 29 quadras poliesportivas e a maior pista de skate da América Latina.

A berto ao público
há exatamente

um mês, o trecho 3
da Orla do Guaíba é
o primeiro parque de
Porto Alegre a con-
tar com placas táteis
para acessibilidade.
O espaço tem 29
quadras poliesporti-
vas e a maior pista
de skate da América
Latina.

Os três equipa-
mentos, instalados
na extensão do tre-
cho, funcionam como
uma ferramenta que
permite ao deficiente
visual a leitura de
toda a composição
do parque. Sua fun-
ção é auxiliar o usuá-
rio a se locomover
dentro do espaço.
Os mapas gravados
nas placas combi-
nam textos em Braille
e alto-relevo, em apli-
cações construídas
em cores e texturas
diferentes.

“A implantação do
mapa contou com o
trabalho minucioso
da nossa equipe de
projetos e obras para
acessibilidade. Após
uma longa procura
por fornecedores, op-
tamos por uma em-

presa de São Paulo,
que tem hoje os me-
lhores equipamentos
deste tipo no país”,
destaca o secretário
municipal de Obras e
Infraestrutura, Pablo
Mendes Ribeiro.

“A Orla trecho 3
foi pensada e execu-
tada para ser acessí-
vel a todos. Os ma-
pas táteis são uma
novidade iniciada na
orla que será, a par-
tir de agora, adotada
em todas as grandes
obras executadas por
nós. Estamos inves-
tindo para fazer de
Porto Alegre uma ci-
dade de todos”, ga-
rante.

Segundo a coorde-
nadora de Projetos e
Obras para Acessibi-
lidade da Smoi, Alda
Gislaine, a confecção

do mapa exigiu cui-
dados como a espes-
sura, tamanho, forma
e altura dos elemen-
tos.

“Houve o cuidado
para que todas as
informações possam
orientar os usuários,
não apenas em rela-
ção ao parque, mas
também os situando
dentro da cidade. Fo-
ram colocados, por
exemplo, referências
de localização do
Guaíba, do Beira-rio,
do Centro- Histórico
e da Usina do Gasô-
metro”, conta.
Orla totalmente

acessível
O trecho 3 da Orla

foi projetado para
ser totalmente aces-
sível. Os passeios
executados no par-
que foram feitos em

blocos, medidos se-
paradamente. Além
das inúmeras ram-
pas de acesso, dos
corrimãos próximos à
arquibancadas e das
vagas reservadas no
estacionamento, foi
executada a rota tátil.

Esta rota é com-
posta por piso po-
dotátil de dois tipos,
o direcional e o de
alerta, utilizado para
sinalizar obstáculos.
Para a instalação do
piso, foram executa-
dos 100 mil furos em
toda a extensão do
trecho. Ao todo, mais
de R$ 550 mil foram
investidos nas inter-
venções de acessibi-
lidade.
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Natal dos Encantos é
lançado em Porto Alegre.

Cesar Lopes/PMPA

”Que o espírito de Natal possa se estender o ano todo”, disse o
prefeito durante o lançamento no Paço Municipal.

Candidatas a embaixadora dos
250 anos de Porto Alegre serão
apresentadas nesta quarta-feira.

Giulian Serafim/PMPA

Concurso ocorrerá no próximo domingo, às 17h, no auditório Araújo
Vianna.

L ançado nesta terça-feira
(23) no Paço Municipal,

o Natal dos Encantos pro-
mete resgatar o sentimento
natalino dos porto-alegrenses
com diversas atividades gra-
tuitas e abertas ao público,
que ocorrerão de 4 a 23 de
dezembro.

O lançamento contou com
a presença do prefeito Sebas-
tião Melo, de secretários mu-
nicipais e do grupo Cia Sor-
riso com Arte. “Que o espí-
rito de Natal possa se esten-
der o ano todo. Este é o mo-
mento de se colocar no lugar
do outro e que juntos pos-
samos construir um mundo
melhor. Nosso desejo é que
esse espírito seja o de to-
dos os demais anos, de uma
sociedade que sofreu enor-
memente com a pandemia”,

disse Melo.
A primeira-dama de Porto

Alegre, Valéria Leopoldino,
reforçou a importância da do-
ação de brinquedos durante
a programação. “Conta-
mos com a solidariedade dos
porto-alegrenses para fazer o
Natal das crianças mais feliz
este ano”, afirmou.

A primeira atividade está
marcada para o dia 4, às 18h,
junto à Usina do Gasômetro,
com apresentações culturais
e um show natalino com a
chegada do Papai Noel. Os
shows e apresentações acon-
tecerão sempre aos finais de
semana na Orla do Guaíba.

No dia 5, será aberta a
Casa do Papai Noel no Mu-
seu do Trabalho, no Centro.
Também será montada uma
Vila de Natal em frente à pre-

feitura. No local, serão co-
mercializados artesanatos fei-
tos pelas comunidades.

A programação completa

do evento pode ser acessada
no site https://prefeitura.
poa.br/nataldosencantos.

N esta quarta-feira (24), as
candidatas ao título de

embaixadora dos 250 anos
de Porto Alegre terão um en-
contro especial. Às 18h, elas
serão apresentadas ao pú-
blico e tambémao cartão pos-
tal da cidade, o pôr do sol do
Guaíba.

O evento que trará to-
das as 30 candidatas ocorre
no Cais Embarcadeiro e vai
contar com a presença dos
produtores do concurso, do
secretário Extraordinário para
os 250 anos, Rogério Bei-
dacki, e do diretor de Econo-
mia Criativa da Capital, Evan-
dro Hazzy. Eles estarão
tirando as dúvidas da im-
prensa e promovendo o con-
curso, que será no próximo

domingo, 28, às 17h, no au-
ditório Araújo Vianna.

A embaixadora dos 250
anos de Porto Alegre vai re-
presentar a cidade durante
todo 2022. Não é um con-
curso de beleza, mas sim
uma escolha de uma mulher
que tenha relevância e repre-
sentação para a cidade.

As candidatas se inscreve-
ram e foram pré-selecionadas
com base numa diversidade
de atividades e perfis que
possam exemplificar o que a
Capital tem de melhor para
a convivência com as suas
diferenças. São empreende-
doras, trabalhadoras, ativis-
tas sociais que amam Porto
Alegre.
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Sistema de cercamento eletrônico
de Porto Alegre será compartilhado

com a Polícia Federal.
Anselmo Cunha/PMPA

Monitoramento por câmeras tem sido fundamental contra furtos e roubos de veículos.

A partir da semana
que vem, a prefei-

tura de Porto Alegre
ampliará as ações de
integração entre forças
de segurança pública,
por meio do compar-
tilhamento do acesso
ao sistema de cerca-
mento eletrônico com
a Polícia Federal (PF).
Atualmente, a Secretaria
Municipal de Segurança
(SMSeg) dispõe de 365
câmeras instaladas em
pontos estratégicos da
cidade.

Guarda Municipal,
Empresa Pública de
Transporte e Circulação
(EPTC), Brigada Militar
(BM), Polícia Civil e Polí-
cia Rodoviária Federal
(PRF) já têm acesso
ao banco de dados da
administração munici-
pal. Essa integração
tem sido decisiva para
conter furtos e roubos
de veículos, bem como
a identificação de carros
clonados, dentre outros
crimes.

São mais de 1,2 mi-
lhão de placas veicula-
res são monitoradas e
cadastradas pelo moni-
toramento. Caso seja
constatada irregulari-
dade ou suspeita, um
sinal de alerta é emitido
para que as guarnições
policiais mais próximas
possam atender a ocor-
rência. Com isso, ao
menos 1,2 mil carros já
foram recuperados na
capital gaúcha.

”Desde a implemen-
tação do circuito de
câmeras, em maio de
2018, as ocorrências de
roubo e furto de veícu-
los na Capital caíram
aproximadamente 70%
até setembro deste ano,
conforme dados da Se-
cretaria de Segurança
Pública ”, ressalta a
prefeitura.

Além de qualificar
o deslocamento da
Guarda Municipal e BM
para atender ocorrên-
cias, a tecnologia auxilia
o trabalho de investiga-
ção da Polícia Civil. Isso
inclui o detalhamento
de dados relativos ao
itinerário de veículos
flagrados pelo sistema,
por exemplo, além da
antecipação de ações e
prisões de suspeitos.

Integram a plata-
forma um painel de con-
trole de alertas de veí-
culos roubados e dois
aplicativos: ”Detetive
Cidadão” (por meio do

qual o cidadão pode
informar às autoridades
sobre veículos suspei-
tos) e ”Hórus” (que via-
biliza diretamente para
o agente de segurança
pública a análise de
placas).

Além disso, nesta
ano a Procempa efe-
tivou a integração do
cercamento eletrônico
ao Operador Nacional
dos Estados. Trata-se
de um sistema respon-
sável por cruzar infor-
mações tributárias às
diversas tecnologias de
identificação de veículos
nas rodovias brasileiras,
auxiliando nas ações de
fiscalização de trânsito
e de combate à sonega-
ção.

Ampliação
No âmbito de um pro-

grama que prevê investi-
mento de R$ 60 milhões
para diferentes áreas
da segurança pública,
mais 100 câmeras serão

adquiridas para ampliar
o cercamento eletrônico
na cidade. A iniciativa
abrangem, ainda, ou-
tros 300 equipamentos
similares, mas com foco
no monitoramento de
pessoas em espaços
públicos.

“Estamos traba-
lhando para integrar-
mos, cada vez mais, os
órgãos de segurança
em busca da redução
dos índices de crimi-
nalidade”, destaca o
secretário municipal de
Segurança, Mário Ikeda.
Ele acrescenta:

“Quanto mais acesso
ao banco de dados por
parte das polícias, mais
ações efetivas são pres-
tadas ao cidadão. Além
da prisão de criminosos,
o nosso cercamento ele-
trônico proporciona re-
sultados no que se re-
fere à recuperação de
veículos furtados ou rou-
bados”. (Marcello Cam-
pos)
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Projeto prevê isenção de impostos para
quem instalar negócios em prédios
históricos do Centro de Porto Alegre.

Marcello Campos/O Sul

Proposta foi submetida pela prefeitura à Câmara de Vereadores.

A prefeitura de Porto
Alegre protocolou

na Câmara de Verea-
dores um projeto de lei
para criação do ”Polo
Histórico, Cultural, Tu-
rístico, Gastronômico e
de Lazer do Centro His-
tórico”. Em destaque,
o incentivo à instalação
de negócios em imóveis
com significativo valor
histórico, arquitetônico
e cultural, por meio
de redução ou mesmo
isenção de impostos
municipais durante pelo
menos 15 anos.

Para aderir, os em-
preendimentos preci-
sam pertencer a seg-
mentos econômicos re-
lacionados à cultura,
às artes, ao turismo,
à gastronomia, ao en-
tretenimento e lazer, à
inovação e à economia
criativa.

Trata-se de uma das
principais iniciativas do
programa ”Centro+”,
coordenado pela Secre-
taria de Planejamento e
Assuntos Estratégicos
(SMPae), em virtude da
capacidade de atrair
empreendimentos e di-
namizar a economia
da região por meio de
incentivos e isenções
fiscais. O titular da
pasta, Cesar Schirmer,
ressalta:

“Com o Polo, pre-
tendemos dar início a
um novo momento do
nosso projeto, que trata

da atração e da estru-
turação de novos negó-
cios no Centro Histórico
da capital gaúcha, va-
lorizando a sua histó-
ria ao mesmo tempo em
que diversificamos a sua
economia”.

Vantagens
oferecidas

– Perdão de dívidas e
isenção do Imposto so-
bre a Propriedade Terri-
torial e Urbana (IPTU);

– Isenção do Imposto
sobre Transmissão de
Bens Imóveis (ITBI);

– Isenção da Taxa de
Aprovação e Licença de
Parcelamento do Solo,
Edificações e Obras;

– Redução para 2%
da alíquota do Imposto
Sobre Serviços de Qual-
quer Natureza (ISSQN);

– Perdão de dívidas
do IPTU ainda não pres-
critas.

Critérios de
adesão

Um dos critérios fun-
damentais é a idade do
imóvel, pois o Polo do
Centro Histórico apoiará
empreendimentos loca-
lizados no bairro sedia-
dos em edificações com
data de construção até o
ano de 1960.

Caso o projeto seja
aprovado pelo Legisla-
tivo, as propostas para
adesão ao programa se-
rão analisadas ematé 30
dias por uma comissão
que verificará a adequa-
ção do empreendimento

à iniciativa. O colegiado
é composto por repre-
sentantes do Gabinete
do prefeito e de diversas
Secretarias Municipais:
Planejamento, Fazenda,
Cultura, Meio Ambi-
ente, Inovação e De-
senvolvimento Econô-
mico/Turismo (SMDET).

Embora 36 itens es-
tejam previstos na lista
de atividades contem-
pláveis pelo projeto, as
propostas de adesão de
outros segmentos pode-
rão ser analisadas pela
comissão. Confira os
perfis de atuação que
poderão buscar o incen-
tivo:

– Agência de Turismo
Receptivo; – Agência e
empresa de comunica-
ção; – Albergue da Ju-
ventude; – Antiquário; –
Atelier de arte; – Ate-
lier de moda; – Bis-
trô; – Cafeteria; – Loja
de vinho, cerveja ou ca-
chaça artesanal; – Cho-

peria; – Cineclube ou
sala de cinema/teatro; –
Confeitaria; – Conserva-
tório de música; – Es-
paço de ”coworking”; –
Escola de artes plásti-
cas, artesanato, teatro,
cinema, música, dança,
circo, idiomas ou gastro-
nomia; – Galeria de arte
e exposições; – Hostel
ou pousada; – Livraria; –
Loja de artesanato com
identidade local e regio-
nal; – Museu ou espaço
de memória; – Produ-
tora de Áudio e Vídeo;
– Restaurante temático;
– Representação consu-
lar/diplomática; – Ser-
viço de atendimento ao
turista; – Sebo de li-
vros ou discos; – Empre-
sas de base tecnológica
(definidas em lei muni-
cipal específica). (Mar-
cello Campos)
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Rio Grande do Sul deve aumentar
em quase 30% a produção de grãos
na safra 2020/2021, estima Farsul.

Divulgação/ Arquivo

Projeção indica uma recuperação parcial após o ciclo frustrado do
ano passado.

O Rio Grande do Sul
deve aumentar em

28,4% a produção de
grãos na safra 2020/2021,
com uma colheita esti-
mada em 33,9 milhões
de toneladas.

A projeção do Sistema
Farsul (Federação da
Agricultura do Estado do
RioGrande do Sul ) indica
uma recuperação parcial
após o ciclo frustrado do
ano passado, quando
uma severa estiagem
atingiu o Estado e deixou
prejuízo de mais de 8
milhões de toneladas no
campo.

Por um lado, a soja
deve aumentar a produ-
ção em 75,8% - para 19,8
milhões de toneladas, vo-
lume inclusive acima da
safra 2018/2019. Mas por
outro, o milho deve sofrer
com uma segunda seca
em sequência e ter resul-
tados ainda piores do que
no ano passado.

A falta de chuva no iní-
cio do desenvolvimento
do grão, principalmente
na Região Noroeste,
tende a reduzir a pro-
dução para somente 3
milhões de toneladas,
28% menos em relação
à safra anterior e 47%
abaixo de 2018/2019.

O Sistema Farsul
ainda estima alta de
15,3% no volume de
trigo no próximo ano,
enquanto o arroz deve
registrar queda de 3,4%
depois do recorde de
produtividade da safra
passada. No geral, os
produtores devem colher

em torno de 2% a menos
do que em 2018/2019,
mesmo com uma evolu-
ção de 6,6% na área plan-
tada no mesmo período.

Apenas em2020/2021,
a expansão das lavouras
deve chegar a 3%, pu-
xada pelas lavouras de
soja, milho, arroz e trigo.
Na safra passada, a área
plantada já havia subido
3,5%, com destaque para
as culturas de inverno,
indicando melhor apro-
veitamento do espaço já
ocupado no verão.

Para o presidente do
Sistema Farsul, Gedeão
Pereira, os números mos-
tram que o setor foi
capaz de amenizar o
impacto das perdas de
2019/2020. ”O produtor
está acreditando como
nunca na sua atividade.
Não vivemos desse pas-
sado recente, mas da
perspectiva de mercado
para 2021, que é exce-
lente para todos os pro-
dutos do agronegócio”,
avalia. Mas o dirigente
também cobra soluções
para destravar investi-
mentos em irrigação em
situações de clima ad-
verso.

O coordenador da Co-
missão doMeio Ambiente
da Farsul, Domingos Lo-
pes, afirma que o pro-
blema do Estado não é
o volume de chuva, mas
a distribuição dela. As-
sim, o investimento em ir-
rigação deveria ser esti-
mulado, mas isso não é o
que ocorre na prática. E
o problema não está no fi-

nanciamento ou na buro-
cracia, já que existe cré-
dito disponível para essa
finalidade e não há pro-
cessos represados de li-
cenciamento para as cul-
turas de sequeiro.

”O problema é que o
produtor sequer dá en-
trada nos pedidos. Ele
tem consciência de que
não vai obter a licença
porque não vai conseguir
cumprir a legislação am-
biental”, afirma.

Na Metade Norte, os
produtores tentam fazer
pequenas intervenções
em Áreas de Preservação
Permanente para reser-
var água, mas a legisla-
ção considera que ações
nesses locais só podem
ocorrer por interesse so-
cial ou utilidade pública,
dando margem para in-
terpretação contrária.

Na Metade Sul, os
agricultores ainda con-
vivem com o impasse
de uma ação civil pú-
blica do Ministério Pú-
blico que não considera

as atividades pecuárias
como antrópicas e exige
20% da área do imó-
vel como Reserva Legal
no Bioma Pampa, apenas
com campo nativo, o que
também desmotiva o in-
vestimento.

Segundo o economista-
chefe do Sistema Farsul,
Antônio da Luz, o prejuízo
econômico da estiagem
em 2019/2020 foi pior
para o Estado do que
em outras secas histó-
ricas, em 2005 e 2012.
”Perdemos mais de 8
milhões de toneladas, em
boa medida porque não
podemos irrigar, e assim
deixamos de gerar cresci-
mento, PIB e empregos”.

Mesmo assim, houve
aumento de área plan-
tada no ano seguinte, o
que mostra um setor ”re-
siliente” que destoa do
ambiente econômico no
geral. ”Infelizmente, não
teremos esse esforço re-
compensado com safra
recorde, porque perde-
mos de novo no milho”.
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Assembleia Legislativa aprova projeto
que inclui a educação como critério de
distribuição de ICMS aos municípios.

Vinicius Reis/Agência ALRS/Arquivo

A proposta foi aprovada com emenda apresentada após reunião entre
o governo do Estado, Famurs e parlamentares.

N a sessão ordinária da tarde
desta terça-feira (23), o ple-

nário da Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Sul aprovou,
por 47 votos a 1, o projeto de
lei 369 2021, do governo do
Estado, que inclui a educação
como critério de distribuição do
ICMS aosmunicípios e que tran-
cava a pauta desde 20 de no-
vembro. A proposta foi apro-
vada com emenda apresentada
após reunião entre o Executivo,
Famurs e parlamentares.

Distribuição de
ICMS

Cinco emendas foram apre-
sentadas ao projeto: uma do lí-
der do governo, deputado Fre-
derico Antunes (PP), e outras
quatro do deputado Pepe Var-
gas (PT), das quais uma foi re-
tirada pelo autor. Apenas a
emenda de Frederico foi apreci-
ada em função de aprovação de
requerimento apresentado por
ele para preferência de votação
da emenda e do texto do pro-
jeto, o que teria prejudicado as
demais emendas. Ela recebeu
49 votos favoráveis e nenhum
contrário.

Conforme a emenda, os cri-
térios para obter o índice de
participação de cada município
na parcela de 25% do produto
da arrecadação do ICMS serão:
65% com base na relação per-
centual entre o valor adicionado
nas operações relativas à cir-
culação de mercadorias e nas
prestações de serviços realiza-
das em cada município e o va-
lor adicionado total no Estado,
apurada segundo o disposto na
Lei Complementar nº 63, de 11
de janeiro de 1990; e 35% apu-
rados a cada ano, durante os
primeiros seis anos de vigência
desta lei, da seguinte forma:

os seguintes percentuais
obtidos com base na Partici-
pação no Rateio da Cota-Parte
da Educação - PRE, indicador
composto pelo Índice Municipal
da Qualidade da Educação do
RS, pela população do Municí-
pio, fornecidos pela Secretaria
de Planejamento, Governança
e Gestão – SPGG, pelo nível so-
cioeconômico dos educandos
e pelo número de matriculas
no ensino fundamental da rede

municipal, a serem regulamen-
tados por decreto: para o 1º
ano, 10%; para o 2º ano, 11,4%;
para o 3º ano, 12,8%; para o
4º ano, 14,2%; para o 5º ano,
15,6%; e a partir do 6º ano, 17%;
7%obtidos combase na relação
percentual entre a área do
município, multiplicando-se por
três as áreas de preservação
ambiental, as áreas de terras
indígenas e aquelas inundadas
por barragens, exceto as loca-
lizadas nos municípios sedes
das usinas hidrelétricas, e a área
calculada do Estado, no último
dia do ano civil a que se refere
a apuração, informadas, em
quilômetros quadrados, pela
Secretaria de Planejamento,
Governança e Gestão; 3,5% ob-
tidos com base na relação per-
centual entre a produtividade
primária do município e a do
Estado, considerando a média
dos últimos três anos anteriores
à apuração, obtidas pela divisão
do valor da produção primária,
conforme levantamento da
Secretaria da Fazenda, pelo
número de quilômetros quadra-
dos, referidos na alínea “b”; 2%
obtidos com base na relação
inversa ao valor adicionado
fiscal “per capita” dos municí-
pios, conforme a metodologia
utilizada no inciso I deste artigo
e a população residente no
município, conforme dados
fornecidos pela Secretaria de
Planejamento, Governança e
Gestão, e, na ausência destes,
conforme dados fornecidos
pela Fundação Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica; os seguintes percentuais
obtidos com base na relação
percentual entre a pontuação
de cada município no Programa
de Integração Tributária – PIT,
instituído pela Lei nº 12.868, de
18 de dezembro de 2007, e o
somatório das pontuações de
todos os municípios, apuradas
pela Secretaria da Fazenda:
para o 1º ano, 0,5%; para o
2º ano, 0,6%; para o 3º ano,
0,7%; para o 4º ano, 0,8%;
para o 5º ano, 0,9%; e a partir
do 6º ano, 1%; os seguintes
percentuais obtidos com base
na relação percentual entre o
número de propriedades rurais
cadastradas no município e o

das cadastradas no Estado,
no último dia do ano civil a
que se refere a apuração infor-
mados pelo Instituto Nacional
de Colonização e Reforma
Agrária: para o 1º ano, 5%;
para o 2º ano, 4,9%; para o
3º ano, 4,8%; para o 4º ano,
4,7%; para o 5º ano, 4,6%; e
a partir do 6º ano, 4,5%; os
seguintes percentuais obtidos
com base na relação percentual
entre a população residente
no município e a residente
no Estado, conforme dados
fornecidos pela Secretaria de
Planejamento, Governança e
Gestão, e, na ausência destes,
conforme dados fornecidos
pela Fundação Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
– IBGE: para o 1º ano, 7%; para
o 2º ano, 5,6%; para o 3º ano,
4,2%; para o 4º ano, 2,8%; para
o 5º ano, 1,4%; e exclusão deste
critério a partir do 6º ano.

Luiz Fernando Mainardi (PT)
avaliou que ”uma das coisas
mais perversas que há no País
é a forma de distribuição do
ICMS, o que enriquece cada vez
mais os municípios mais ricos
e empobrece aqueles mais po-
bres”. Disse que a proposta do
Executivo acaba repetindo essa
”lógica perversa de dar mais
para os municípios mais ricos e
menos aos mais pobres”.

Fábio Ostermann (Novo) ci-
tou o exemplo do Ceará, que há
14 anos aprovou projeto seme-
lhante em relação à distribuição
do ICMS aos municípios. Para o

parlamentar, ”ao mudarmos os
incentivos a que gestores muni-
cipais estão submetidos pode-
mos operar algo próximo ao mi-
lagre”. Ainda falou de proposta
similar apresentada por ele que
teria inspirado o projeto do Exe-
cutivo.

Luciana Genro (PSOL) disse
que tudo que envolve a edu-
cação deve ser tratado com
muita cautela. Avaliou que o
projeto não vai fazer milagre
e pode aprofundar desigualda-
des, ”porque a melhoria dos ín-
dices educacionais dos municí-
pios não depende apenas da
vontade dos professores e ser-
vidores das escolas”.

Frederico Antunes (PP)
cumprimentou Ostermann por
apresentar projeto semelhante
ao que está em votação hoje.
Afirmou que lhe parece con-
vergente a ideia de que não
existe saída mais adequada
para diasmelhores que não seja
pelo investimento em educa-
ção. Relatou ainda que, desde
início de outubro, o governo
fez reuniões com municípios,
entidades e com parlamentares
para se chegar a ajustes no
texto do projeto, o que resultou
na emenda por ele apresentada.

Também se pronunciaram
Fernando Marroni (PT), Juliana
Brizola (PDT), Zé Nunes (PT),
Pepe Vargas (PT), Mateus Wesp
(PSDB) e Jeferson Fernandes
(PT).
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Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre
reforça pedidos por doações de sangue.

Cristine Rochol/PMPA

As doações podem ser feitas no Hemocentro do Rio Grande do Sul,
no bairro Partenon.

Prefeito de Porto Alegre sanciona extinção
gradativa da função de cobrador de ônibus.

Cesar Lopes/PMPA

Sebastião Melo sancionou o projeto nesta terça-feira.

N a Semana Nacional do
Doador de Sangue, o

HPS (Hospital de Pronto
Socorro) de Porto Alegre
reforça os pedidos de doa-
ções de todos os tipos san-
guíneos.

De acordo com a mé-
dica hematologista res-
ponsável pelo banco de
sangue da instituição, Eli-
ete Rosane Martins Pe-
reira, os estoques estão
cada vez mais baixos.

“O HPS usa, em mé-
dia, 270 bolsas de san-
gue por mês e, nos últimos
tempos, tivemos uma mé-
dia de apenas 70 doado-
res por mês. Um número
muito baixo para um hos-
pital que é referência em

trauma grave. O estoque
que temos hoje é suficiente
apenas para os casos mais
graves”, afirmou a médica.

As doações podem ser
feitas no Hemocentro do
Rio Grande do Sul, loca-
lizado na avenida Bento
Gonçalves, 3.722, no
bairro Partenon, na Zona
Leste da Capital, em nome
do HPS. O atendimento
ocorre de segunda-feira a
sexta-feira, das 8h às 18h.
Os agendamentos podem
ser feitos pelo telefone (51)
3336-6755.

Eliete acredita que a
pandemia de coronavírus
contribuiu para a redu-
ção do número de doa-
dores. “Doar sangue é

uma atitude que salva vi-
das. De uma doação, con-
seguimos salvar até quatro
vidas”, destacou a médica.
Confira os requisitos
para ser um doador:
- Estar em boas condi-

ções de saúde. - Ter entre
16 e 69 anos. - Pesar mais
de 50 quilos. - Não estar
em jejum. - Portar docu-
mento de identidade oficial
com foto.

O prefeito de Porto Ale-
gre, Sebastião Melo,

sancionou nesta terça-feira
(23) o projeto de lei que
cria o Programa de Extin-
ção Gradativa da Função
de Cobrador de Ônibus na
Capital.

O objetivo do Executivo
porto-alegrense é que o
todo programa seja con-
cluído até 2026. A me-
dida havia sido aprovada
pela Câmara dos Vereado-
res no começo do mês de
setembro.

Melo postou no Twitter
sobre a sanção:

”Acabo de sancionar a
lei que institui o programa
de extinção gradativa da
função de cobrador de ôni-
bus de Porto Alegre. Esses
profissionais terão oportu-
nidade de ingressar no Sis-
tema S ou serão aprovei-
tados nas próprias empre-

sas exercendo outras fun-
ções.”

Justificativa
O prefeito alegou, em

setembro, quando o pro-
jeto passou pela Câmara
de Vereadores, que a ação
“constitui ação indispensá-
vel para possibilitar não so-
mente a modicidade tari-
fária do transporte cole-
tivo de Porto Alegre, mas,

a médio prazo, a própria
continuidade da existência
e disponibilização de tal
serviço público”.

Ele destacou que o
atual contexto em que
se encontra o sistema de
transporte coletivo da Ca-
pital, “advindo do binômio
alto custo operacional e ta-
rifa arrecadada insuficiente
para cobri-lo, demanda

medidas e intervenção
urgente do Poder Público,
sob pena de inviabilidade
econômica dos contratos
de concessão e de even-
tual formação de um pas-
sivo a ser pago pelo erário
em um futuro próximo”.

O prefeito afirmou que a
proposta contribuirá para a
redução gradual dos cus-
tos da operação, o que re-
sultará na redução da ta-
rifa. O Programa deve
ser executado ao longo
de quatro anos, acabando
em 10 de janeiro de 2026,
o que resultará, conforme
o Executivo, na diminui-
ção da tarifa técnica (base
para determinação da ta-
rifa do usuário) correspon-
dente a R$ 0,70 ou uma
redução de 15,36% na ta-
rifa vigente, que passaria
dos atuais R$ 4,55 para R$
3,85.
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Rodovias estaduais gaúchas
receberam mais de 630 milhões de
reais em investimentos desde junho.

Divulgação/Daer

Em cinco meses já são 93 frentes de trabalho, algumas já concluídas.

O Plano de Obras
2021-2022 do go-

verno gaúcho alcançou
o montante de R$ 633,4
milhões em investimen-
tos na infraestrutura ro-
doviária do Rio Grande
do Sul. Desde que o
conjunto de ações foi
deflagrado, em junho, já
são 93 intervenções para
melhoria de estradas
estaduais – em algumas
delas o trabalho já está
concluído.

Conforme o Palácio
Piratini, esse aporte cor-
responde a 49% do total
de R$ 1,3 bilhão anun-
ciado pelo governador
Eduardo Leite. Durante
esses primeiros cinco
meses de atividades, 36
obras foram entregues e
57 iniciadas namalha ad-
ministrada pelo Depar-
tamento Autônomo de
Estradas de Rodagem
(Daer).

A maioria das ações já
concluídas corresponde
a serviços de recupera-
ção e manutenção de
trechos rodoviários. Até
o fim de outubro, 35
deles tiveram as condi-
ções de tráfego reno-
vadas em diferentes re-
giões gaúchas – como
Serra, Noroeste, vales
do Rio Pardo e Taquari,
Norte e Nordeste.

Dentre as estradas
atendidas, estão a ERS-
571 (Chiapetta–Santo
Augusto), ERS-210
(Boa Vista do Buricá),

VRS-813 (Garibaldi–
Farroupilha), ERS-331
(Marcelino Ramos),
RSC-471 (Encruzilhada
do Sul–Canguçu), ERS-
129 (Colinas) e a RSC-
472 (Três Passos–
Frederico Westphalen).

“Com foco no reequi-
líbrio financeiro e um tra-
balho sério na gestão
dos recursos públicos,
já conseguimos aplicar
neste período cinco ve-
zes mais do que a mé-
dia anual de investimen-
tos em nossas rodovias”,
ressalta o secretário de
Logística e Transportes,
Juvir Costella. Ele acres-
centa:

“Esse conjunto de
obras fará com que o
estado amplie a sua
capacidade de cresci-
mento econômico, pois
estradas melhores re-
duzem o custo logístico
no transporte de cargas,
atraem novos empreen-
dimentos e impulsionam
a qualidade de vida da
população.”

Pavimentações
de rodovias

Além da melhoria das
condições de estradas já
asfaltadas, os cinco pri-
meiros meses do Plano
de Obras 2021-2022
também registraram in-
vestimento superior a
R$ 423 milhões na pa-
vimentação de acessos
municipais e ligações
regionais. No total, 23
obras dessa modalidade

estão em andamento na
malha rodoviária esta-
dual.

Os serviços inicia-
dos incluem os aces-
sos municipais a Mon-
tauri (ERS-447), Sena-
dor Salgado Filho (VRS-
867) e São Martinho
da Serra (ERS-516) e
as ligações regionais
Viamão–Lami (ERS-118),
Ibirubá–Santa Bárbara
do Sul (ERS-506), Bagé–
Torquato Severo (RSC-
473) e Tupanciretã–
Santa Tecla (RSC-392).

“São obras aguarda-
das há décadas pela
sociedade gaúcha, mas
sempre esbarraram na
falta de recursos e na
atualização dos proje-
tos”, prossegue Costella.
“Priorizamos a solução
desses entraves e, hoje,
garantimos as condi-
ções necessárias para
entregar novos trechos
pavimentados.”

Ainda de acordo com
o titular da pasta, até o fi-

nal do ano que vem deve
ser reduzida em mais de
60% a lista de municípios
sem ligação asfáltica:
“Iniciamos o governo
com 62 e terminaremos
com 23, sendo que estes
estão com seus projetos
sendo revisados”.

De acordo com o
diretor-geral do Daer,
Luciano Faustino, novas
obras devem receber
ordem de início ainda
neste mês ou em dezem-
bro:

“Com os recursos já
liberados, intensificamos
o trabalho com nosso
quadro técnico na finali-
zação de projetos e con-
tratos para que mais ro-
dovias entrem no nosso
cronograma de pavimen-
tações. Daremos um
salto de qualidade em
infraestrutura rodoviária,
com estradas mais se-
guras e um Estado mais
competitivo do ponto de
vista logístico”. (Marcello
Campos)
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Assembleia Legislativa e Polícia Civil
gaúcha produzirão cartilha com orientações

para grupos vulneráveis à violência.
EBC

Iniciativa tem por finalidade proporcionar informações a vítimas para ajudar a romper o ciclo de violência.

A Assembleia Le-
gislativa do Rio

Grande do Sul forma-
lizou nesta semana um
termo de cooperação
com a Polícia Civil para
confecção de 5 mil car-
tilhas informativas aos
grupos vulneráveis à
violência e intolerância.
Dentre os segmentos
que compõem a lista
estão crianças, idosos,
mulheres, negros, po-
pulação LGBT, dentre
outros.

O ato foi realizado
no Plenarinho, com a
Mesa Diretora repre-
sentada pelo deputado
Clair Kuhn (MDB) e a
Polícia Civil pela de-
legada Caroline Bam-
berg Machado, dire-
tora do Departamento
Estadual de Proteção
aos Grupos Vulnerá-
veis.

Confeccionado pelo
Departamento Esta-
dual de Proteção a
Grupos Vulneráveis da
corporação e impres-
sas pelo Parlamento,
o material será dispo-
nibilizado pelas Dele-
gacias à população,
outros órgãos públicos
e iniciativa privada.

Dentre os objetivos
principais está asse-
gurar informações às
vítimas, como forma de
empoderamento para
ajudar e romper o ciclo
de violência.

Um prédio cedido
pela prefeitura de Porto
Alegre no bairro San-
tana deverá receber
uma Delegacia de
Pronto Atendimento
aos Grupos Vulnerá-
veis, centralizando as
ocorrências relaciona-
das a esse segmento
na capital gaúcha.

Além de integrar a
rede de proteção, o lo-
cal viabilizaria também
o acesso ao Instituto-
Geral de Perícias (IGP)
e teria horário e funcio-
namento ampliado.

Atualmente, os aten-
dimentos são realiza-
dos em horário de ex-
pediente, de segunda
a sexta-feira, com ex-
ceção daDelegacia Es-
pecializada de Atendi-
mento à Mulher em
Porto Alegre.

Em 2019 e 2020,
foram 312 mil ocor-
rências relacionadas
às mulheres, seguidas

de 86 mil ocorrências
envolvendo idosos, 7,7
mil de crianças e 147
mil de adolescentes.

Estrutura
A Polícia Civil dis-

põe de duas delega-
cias para atender ido-
sos, em Porto Alegre,
agora ampliada para a
recém criada Delega-
cia de Combate à In-
tolerância, e em Santa
Maria.

Com a Lei Maria da
Penha em vigência há
15 anos no país, o RS
dispõe de 23 delega-
cias especializadas de
atendimento às mulhe-
res e 44 ”Salas das
Margaridas”, ambien-
tadas para acolher as
mulheres vítimas de vi-
olência.

Uma das justifica-
tivas para a cartilha,
no que diz respeito
às mulheres, está re-
lacionada a alarmante
incapacidade em re-

gistrar as ocorrências
e alcançar a medida
protetiva, ferramenta
fundamental de sobre-
vivência para as vítimas
e seus filhos, explicou
a delegada Jeiselaure
de Souza.

Fruto dessa estru-
tura protetiva às mu-
lheres, até outubro fo-
ram efetuadas 765 pri-
sões, apreendidas 379
armas de fogo, ins-
taurados quase 27 mil
inquéritos policiais e
mais de 30 mil foram
remetidos ao poder ju-
diciário. Também o
Disque 100 e 180 têm
prestado serviço estra-
tégico para denúncias.
Já para vítimas meno-
res de 18 anos são
16 delegacias três em
Porto Alegre e 13 no In-
terior). (Marcello Cam-
pos)
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Porto Alegre sobe para o oitavo
lugar no ranking de competitividade

dos municípios brasileiros.
EBC

Levantamento é realizado pelo Centro de Liderança Pública, entidade não governamental.

P roduzida pelo Centro
de Liderança Pública

(CLP), a segunda edição
do ”Ranking de Com-
petitividade dos Municí-
pios” tem Porto Alegre
no oitavo lugar nacional,
subindo duas posições
em relação ao levanta-
mento anterior. A base
de avaliação é realidade
socioeconômica das 411
cidades brasileiras com
mais de 80 mil habitan-
tes, conforme o Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

Todos os municípios
foram avaliados com
base em 65 indicado-
res, distribuídos em 13
pilares temáticos e três
dimensões considera-
das fundamentais para
a promoção da competi-
tividade e a melhoria da
gestão pública munici-
pal.

O estudo tem por ob-
jetivo mostrar como a
competição no setor pú-
blico pode ser elemento
fundamental para pro-
moção da justiça, equi-

dade, desenvolvimento
e melhoria na qualidade
dos serviços oferecidos
à população.

Dentre os principais
motivos para a melhora
do status da cidade na
lista está o ganho de
102 colocações em taxa
bruta de matrículas no
Ensino Médio de nível
técnico, o avanço de 54
posições em acesso à
saúde e de 53 no que se
refere à qualidade do se-
tor.

Porto Alegre também
permanece em destaque

no critério ”inovação e di-
namismo econômico”. E
o mesmo vale para ”ca-
pital humano”, item no
qual subiu 30 posições,
chegando ao sétimo lu-
gar.

O CLP se define como
”organização supraparti-
dária que busca engajar
a sociedade e desenvol-
ver líderes públicos para
enfrentar os problemas
mais urgentes do Brasil”.
”Há 12 anos, a entidade
trabalha por um Estado
Democrático de Direito
de fato, que seja mais efi-

ciente no uso de seus re-
cursos e com respeito à
coisa pública”, ressalta o
site clp.org.br.

Lista nacional
1º) Barueri (SP); 2º)

São Caetano do Sul
(SP); 3º) Florianópolis
(SC); 4º) São Paulo (SP);
5º) Vitória (ES); 6º) Curi-
tiba (PR); 7º) Santana de
Parnaíba (SP); 8º) Porto
Alegre (RS); 9º) Campi-
nas (SP); 10º) Jaraguá
do Sul (SC). (Marcello
Campos)
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POLÍCIA PRENDE TRÊSMULHERES
POR “GOLPE DOS NUDES”.

➧ Nesta terça-feira (23), a Polícia
Civil gaúcha deflagrou nova etapa
de operação contra o já conhecido
“golpe dos nudes”, que consiste na
troca de fotos íntimas pela internet,
com posterior chantagemmediante
pedido de dinheiro. Foram presas
três mulheres em Novo Hamburgo
e Farroupilha por extorsão, lava-
gem de dinheiro e outros crimes.

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.

PROGRAMA “FAMÍLIA
ACOLHEDORA”: INSCRIÇÕES ATÉ

ESTA SEXTA.
➧ Promovido pela Fasc e abrigo
João Paulo II, o programa “Fa-
mília Acolhedora” mantém inscri-
ções até esta sexta-feira (26) para
interessados em receber crianças
e adolescentes que tiveram direi-
tos violados e recebem medida
de proteção por meio do Juizado
da Infância e da Juventude em
Porto Alegre. Detalhes em www.
abrigojoaopauloii.org.br.

ÔNIBUS DO PROCON ESTARÁ NO
BELÉM NOVO NESTA QUARTA.

➧ Das 9h às 13h desta quarta-
feira (24), o ônibus do Procon de
Porto Alegre estará na Praça Iná-
cio Antônio da Silva, bairro Be-
lém Novo (Zona Sul). Uma equipe
de atendimento do órgão munici-
pal atenderá a população, escla-
recendo dúvidas e fornecendo ori-
entações sobre o encaminhamento
de possíveis acordos. Saiba mais
em proconpoa. rs. gov. br.

BRIGADA ABRE CREDENCIAMENTO
PARA PSICÓLOGOS CIVIS.

➧ A Brigada Militar abriu processo
de credenciamento de psicólogos
civis para avaliação de pedidos de
registro e porte de arma-de-fogo
feitos por policiais inativos da cor-
poração. Os profissionais seleci-
onados atuarão de forma remune-
rada e autônoma, sem vínculo em-
pregatício ou subordinação. Inte-
ressados devem acessar o site bri-
gadamilitar. rs. gov. br.

EXAME DEMAMOGRAFIA PODE
SER SOLICITADO PORWHATSAPP.
➧ Mulheres com idade entre 50 e 69
anos ou fatores de risco fora dessa
faixa etária e que precisam se sub-
meter a mamografia contam com
novo canal de acesso em Porto
Alegre. Por meio do número de
WhatsApp (51) 3289-2757, é pos-
sível solicitar o exame de segunda
a sexta-feira (8h às 16h), no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS).

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.

TJ-RS DECIDE QUE BANCO DO
BRASIL RESSARCIRÁ CLIENTES.

➧ A 16ª Vara Cível do Foro Cen-
tral de Porto Alegre determinou que
o Banco do Brasil restitua consu-
midores que sofreram lançamentos
indevidos de tarifas em 2011. Con-
forme o Ministério Público do Rio
Grande do Sul em ação coletiva,
há vasta prova documental sobre a
irregularidade. Os detalhes podem
ser conferidos no site tjrs. jus. br.

JUSTIÇA CONDENA RÉUS POR
ATAQUE A BANCO COM REFÉNS.

➧ O Tribunal do Júri de Caçapava
do Sul condenou dois homens a
sentenças de 23 anos de prisão,
por participação em roubo a agên-
cia do Banrisul em Santana da Boa
Vista, no dia 30 de agosto de 2019.
Foram considerados agravantes o
uso arma-de-fogo, a tomada de re-
féns e tentativas de homicídio con-
tra brigadianos na ocasião.

PROFESSORES GAÚCHOSMANTÊM
CAMPANHA INSTITUCIONAL.

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

ESTACIONAMENTO DA CÂMARA
TEM FEIRA DE ORGÂNICOS.

➧ Interrompida no ano passado por
causa da pandemia de coronaví-
rus, a Feira Agroecológica do esta-
cionamento da Câmara de Verea-
dores de Porto Alegre voltou a ter
edição semanal às quartas-feiras.
As bancas funcionam das 10h às
17h, com frutas, legumes, verdu-
ras, cereais, geleias e ovos. Todos
os itens têm certificação de produto
orgânico.

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.
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CAI O TEMPOMÉDIO DE ABERTURA
DE EMPRESAS NO PAÍS.

➧ O tempo médio para a abertura
de uma empresa no Brasil é três
vezes menor do que no início de
2019, de acordo com dados esta-
tísticos da plataforma ”Governo Di-
gital”, relacionada ao Ministério da
Economia. Há quase três anos, o
prazo total para finalizar a burocra-
cia era de cinco dias e nove horas,
ao passo que agora é estimado em
47 horas.

MILITARES BRASILEIROS E
AMERICANOS FAZEM TREINO

CONJUNTO.
➧ A partir deste domingo (28),
militares brasileiros e norte-
americanos participarão de
treinamento conjunto em área
entre Lorena (SP) e Resende (RJ).
Os exercícios prosseguirão até 18
de dezembro para capacitar tropas
de Infantaria do Exército, dando
continuidade a intercâmbio que já
teve primeira edição de janeiro a
março nos Estados Unidos.

MONUMENTO DO CRISTO
REDENTOR GANHA PRIMEIRA

“BIOGRAFIA”.
➧ O jornalista e pesquisador Ro-
drigo Alvarez está lançando uma
“biografia” inédita do Cristo Reden-
tor, monumento mais famoso do
Brasil e que completou 90 anos em
2021. Intitulado “Redentor”, o livro
desfaz mitos e revela detalhes de
histórias como as primeiras expedi-
ções ao Corcovado, dentre outras.
Informações em globolivros. globo.
com.

MEGA-SENA OFERECE R$ 3
MILHÕES NESTA QUARTA-FEIRA.

➧ Com realização nesta quarta-
feira (24), o concurso nº 2. 431
da Mega-Sena oferece um prêmio
principal de R$ 3 milhões. No sor-
teio do último sábado, uma única
aposta registrada em Uberlândia
(MG) acertou todas as seis deze-
nas da modalidade, fazendo jus a
quase R$ 39,7 milhões. Números
contemplados: 19, 26, 39, 45, 46 e
56.

BOVESPA FECHA EM ALTA COM
SUPORTE DE VALE E PETROBRAS.

➧ O principal índice de ações da
bolsa de valores de São Paulo, a
B3, fechou em alta nesta terça-feira
(23), em sessão volátil, impulsio-
nado por empresas ligadas a com-
modities, como Vale e Petrobras,
enquanto noticiário relacionado à
PEC dos Precatórios e ao Auxílio
Brasil segue no radar dos investi-
dores, movimentando os negócios.
O Ibovespa subiu 1,50%, aos 103.
654 pontos.

DÓLAR FECHA EM ALTA E VOLTA A
SER NEGOCIADO ACIMA DE R$

5,60.
➧ O dólar fechou em alta de 0,27%,
cotado a R$ 5,6083, nesta terça-
feira (23), depois que omercado re-
percutiu positivamente notícias so-
bre mudanças propostas para o
texto da PEC dos Precatórios no
Senado. Na máxima do dia, che-
gou a R$ 5,6628. Com o resultado,
passou a acumular recuo de 0,70%
no mês. No ano, ainda tem valori-
zação de 8,12% contra o real.
TERCEIRO DISCO DE SANDRA DE
SÁ É RELANÇADO NO EXTERIOR.

➧ Lançado pela cantora Sandra de
Sá em 1983 e considerado um dos
melhores discos brasileiros do gê-
nero soul, o LP ”Vale Tudo” ganhou
uma reedição especial pelo selo
norte-americano Elemental Music.
O terceiro disco de estúdio da ar-
tista tem clássicos como a faixa-
título (em dueto com Tim Maia),
“Guarde Minha Voz” e “Trem da
Central”.
PROSSEGUE EXPOSIÇÃO DE PEÇAS

DO ACERVO DE RITA LEE.
➧ Prossegue até o final de novem-
bro no Museu de Imagem e do Som
(MIS) de São Paulo a exposição
de peças do acervo da cantora e
compositora Rita Lee, 73 anos. Co-
fundadora da banda Os Mutantes
e considerada a ”rainha do rock”
no Brasil, não se apresenta artisti-
camente desde 2012 e atualmente
passa por tratamento de tumor pul-
monar.

LIVRO DE BORIS FAUSTO FILOSOFA
SOBRE VIDA, MORTE E FAMÍLIA.

➧ Escrito pelo historiador e cientista
político paulistano Boris Fausto, 91
anos, o livro “Vida, Morte e Outros
Detalhes” reúne memórias e refle-
xões sobre relações familiares, en-
velhecimento e a finitude da exis-
tência. A obra foi inspirada pela
morte (por covid) do irmão do autor,
um dos maiores intelectuais brasi-
leiros. À venda em companhiadas-
letras. com. br.

SHOWDE SIMONAL SERÁ
LANÇADO EM DISCO APÓS 53

ANOS.
➧ Capitaneado pelo jornalista e
produtor carioca Marcelo Froes, o
selo fonográfico Discobertas lan-
çará em breve um disco inédito
com a antológica apresentação
do cantor Wilson Simonal (1938-
2000) no ginásio Maracanãzinho
em 1969, durante o 4º Festival In-
ternacional da Canção. O áudio
está sendo remasterizado a partir
de fita adquirida de um técnico de
som.

JUSTIÇA NEGA CESSÃO DE 72
MÚSICAS A ROBERTO E ERASMO.

➧ O Tribunal de Justiça de São
Paulo negou pedido dos compo-
sitores Roberto Carlos e Erasmo
Carlos para reaver direitos auto-
rais de 72 músicas. Eles moveram
ação contra e editora Fermata, ale-
gando ter firmado 47 contratos com
a empresa desde a década de 1960
para arrecadação e não para ces-
são. Mas o pedido foi considerado
improcedente.

RÁDIOMEC CONTA COM PERFIS
NO SPOTIFY E YOUTUBE.

➧ Sediada no Rio de Janeiro e
referência nacional em música de
qualidade, a Rádio MEC passou a
contar também com um perfis nas
plataformas on-line Spotify e You-
tube. com. A programação in-
clui listas segmentadas de música
e programas do tipo ”podcast”, com
conteúdos inéditos e de acervo que
contemplam jazz, erudito e MPB.
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MORRE CHUN DOO-HWAN,
EX-PRESIDENTE DA COREIA DO

SUL.
➧ O ex-presidente da Coreia do Sul
Chun Doo-hwan morreu nesta terça-
feira (23) (noite de segunda-feira no
horário de Brasília) aos 90 anos.
Chun chegou ao poder em 1979 após
um golpe militar, e só deixou o cargo
em 1988 após anos de protestos li-
derados por estudantes. Ele sofria
de um mieloma, um tipo de câncer
sanguíneo, e morreu em casa, em
Seul.

MÉXICO PEDE NA ONU COMBATE À
ORIGEM DO TRÁFICO DE ARMAS.

➧ O México pediu, no Conselho de
Segurança da ONU, cooperação in-
ternacional para combater o tráfico
e desvio de armas tanto no ”destino
como na origem”, um fenômeno que
afeta particularmente a América La-
tina. “O combate ao tráfico e ao des-
vio, tanto no local de destino quanto
na origem, é uma responsabilidade
compartilhada”, declarou o chanceler
mexicano, Marcelo Ebrard.

AMAZON E APPLE RECEBEM 200
MILHÕES DE EUROS EMMULTAS

NA ITÁLIA.
➧ A autoridade de defesa da concor-
rência na Itália multou Amazon. com
e Apple em um total de mais de 200
milhões de euros por suposta coo-
peração anticompetitiva na venda de
produtos Apple e Beats. As cláu-
sulas contratuais de um acordo de
2018 entre as empresas mostraram
que apenas revendedores seleciona-
dos tinham permissão para vender
produtos Apple e Beats na Amazon.
it, disse o regulador.

HOLANDA TRANSFERE PACIENTES
DE COVID-19 À ALEMANHA.

➧ A Holanda começou a transpor-
tar pacientes comCovid-19 pela fron-
teira para a Alemanha nesta terça-
feira para diminuir a pressão em seus
hospitais, que estão reduzindo aten-
dimentos de rotina para lidar com
uma disparada de casos de corona-
vírus. O número de pacientes de
Covid-19 em hospitais holandeses
atingiu seu maior nível desde maio
nas últimas semanas.

EMIWADA, FIGURINISTA
VENCEDORA DO OSCAR, MORRE

AOS 84 ANOS.
➧ A figurinista japonesa Emi Wada,
que venceu o Oscar por seu traba-
lho no filme ”Ran”, de 1985, dirigido
por Akira Kurosawa, morreu aos 84
anos, informou a mídia local. Wada
morreu em 13 de novembro e teve
um funeral para a família e amigos
próximos, de acordo com as repor-
tagens, que não citaram a causa da
morte.

BRIT AWARDS ADOTA
CATEGORIAS DE GÊNERO NEUTRO

PARA 2022.
➧ O Brit Awards, a maior premiação
de música do Reino Unido, descar-
tará as categorias feminina e mas-
culina a partir do próximo ano, con-
cedendo prêmios de gênero neutro
para artistas locais e internacionais,
informaram os organizadores. Agora
os músicos concorrerão a artista do
ano ou artista internacional do ano na
cerimônia anual, que acontecerá em
8 de fevereiro de 2022.

SINDICATOS DEFENDEM REJEIÇÃO
DE COMPRA DAMGM PELA

AMAZON.
➧ Quatro grandes entidades sindicais
defenderam que a agência de pro-
teção dos consumidores e da con-
corrência (FTC) dos Estados Uni-
dos se oponha à compra da Metro-
Goldwyn-Mayer Studios pela Ama-
zon, afirmando que o negócio vai re-
duzir a competição no mercado de
streaming de vídeo. A Amazon anun-
ciou a oferta de 8,45 bilhões de dóla-
res em maio.

RIDLEY SCOTT REVELA QUE
"BLADE RUNNER" VAI GANHAR

SÉRIE LIVE-ACTION.
➧ O clássico ”Blade Runner”, de
1982, vai ganhar uma série live-
action derivada da trama de ficção
científica. Em entrevista à BBC, o
diretor Ridley Scott fez a revelação
sobre o novo projeto que ainda não
tem data de estreia definida. ”Já es-
crevemos o primeiro episódio, e tam-
bém já finalizamos a bíblia para a
temporada completa, as primeiras 10
horas”, declarou.

VIOLÃO USADO POR ERIC
CLAPTON É VENDIDO PORMAIS DE

R$ 3,5 MILHÕES.
➧ Um violão da coleção de Eric Clap-
ton foi leiloada por US$ 625 mil (o
equivalente a cerca de R$ 3,5 mi-
lhões) em Nova York, o preço mais
alto em um leilão dedicado a lendas
do rock e outros gêneros musicais
entre sexta-feira, 19, e sábado, 20,
que totalizou quase US$ 5 milhões,
informou a Julien’s Auctions.

BRUCE SPRINGSTEEN LANÇA
FILME COMMÚSICAS DE SHOWS

DE 1979.
➧ Os shows realizados por Bruce
Springsteen nos dias 21 e 22 de se-
tembro de 1979, no Madison Square
Garden, em Nova York, ganharam
o tratamento audiovisual que mere-
ciam. Os concertos, que acontece-
ram entre as divulgações dos discos
Darkness on the Edge of Town e The
River, foram transformados no filme
musical Legendary 1979 No Nukes
Concerts.

VENDAS DEMORADIAS USADAS
NOS EUA SOBEM

INESPERADAMENTE.
➧ As vendas de moradias usadas
nos Estados Unidos subiram inespe-
radamente em outubro, mas os pre-
ços mais altos em meio à oferta res-
trita continuam como um desafio aos
compradores. As vendas de mora-
dias usadas avançaram 0,8% nomês
passado, para uma taxa de 6,34 mi-
lhões de unidades em dado ajustado
sazonalmente, informou a Associa-
ção Nacional de Corretores.

MARIDO SOCA NARIZ DE TUBARÃO
PARA SALVAR ESPOSA DE ATAQUE.
➧ Após 15 meses em reabilitação
intensiva, Chantelle Doyle, 35 anos,
relatou que seu marido foi responsá-
vel por salvá-la de um ataque de tu-
barão. Segundo ela, ele socou o ani-
mal no nariz várias vezes. O ataque
aconteceu em 2020 enquanto o ca-
sal surfava em New South Wales, na
Austrália. Devido ao ataque, Chan-
telle sofreu danos no músculo, osso,
ligamento, tendão e nervo.
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CLÁUDIO HUMBERTO

PESQUISA: 51,5% NÃO
QUEREM SABER DE ELEIÇÃO

Levantamento do Paraná Pesquisa desta semana revela que
51,5% dos brasileiros têm pouco (23,8%) ou nenhum (27,7%) in-
teresse nas eleições do ano que vem. Apenas 12,6% têm algum
interesse e outros 33,6% dizem ter “muito interesse” no pleito de
2022. O instituto realizou 2.020 entrevistas pessoais de eleitores
de 164 municípios em 26 estados e no Distrito Federal, entre 15 e
19 de novembro.

Quem sabe, sabe
O grupo menos interessado na eleição de 2022 são aqueles com
mais de 60 anos: 31,8% responderam não ter interesse algum nas
eleições.

Maiores interessados
Em contrapartida, mais de 45% daqueles com escolaridade de nível
superior disseram ter “muito interesse” na eleição do ano que vem.

Jovens nem aí
Apenas 28% dos jovens de 16 a 24 anos têm “muito interesse” na
eleição do ano que vem e 57,5% têm pouco ou nenhum interesse.

Mulheres x homens
Entre as mulheres brasileiras, 31,3% têm zero interesse sobre a
eleição de 2022. A taxa cai para 23,7% entre os homens.

Covid: Rússia deporta jovem violinista brasileiro
O “novo normal” da pandemia exige dos viajantes conhecimento
das medidas contra covid no destino. Por isso o violinista brasileiro
Guido Felipe Sant Anna, 18, passou o diabo, ao desembarcar em
Moscou para uma competição internacional: foi barrado e depor-
tado de volta a Dubai, de onde partira. Com fronteiras fechadas,
a Rússia faz muitas exigências, incluindo autorização especial do
ministério cuja área promove o evento. No caso, o Ministério da
Cultura do governo central.

Repartição errada
Diplomatas brasileiros explicaram que Guido tinha papel expedido
pelo Ministério da Cultura de Ufá, capital do Bascortostão, local do
evento.

Sem pão, nem água
Em relato nas redes sociais, o violinista contou ter ficado oito horas
detido no aeroporto, sem água e até sem direito a usar o banheiro.

Tentativas e erro
Guido havia tentado ir de Dubai a Moscou, mas a Emirates não
deixou, sabia das exigências. Só embarcou após receber “autori-
zação” de Ufá.

Apoio incerto
Apoiadores de João Doria torcem para que Arthur Virgílio abandone
a candidatura nas prévias para apoiar o governador de São Paulo.
Mas o ânimo do ex-prefeito de Manaus não recomenda essa ex-
pectativa.

Muita calma nesta hora

Mudando de ideia e alterando o humor a cada instante, o governa-
dor gaúcho Eduardo Leite parece pouco habituado à refrega política
que se estabeleceu na briga pela indicação do PSDB do candidato
ao Planalto.

Cada um na sua
Na coletiva desta terça (23), o governador de São Paulo demons-
trou muita segurança ao afirmar a certeza de que vencerá as pré-
vias. E Arthur Virgílio mostrou a falta que faz ao Senado Federal.

Cidades excelentes
O presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos
Saad, comandou nesta terça (23) a festa do Oscar da gestão
pública, em Brasília, com a entrega do Prêmio Band Cidades Exce-
lentes.

Censura stalinista
Relatório sobre projeto de lei das fake news, de Orlando Silva
(PCdoB, de inspiração stalinista), pretende caçar todos os que
divulguem posts que não representem o pensamento único. O texto
é muito ruim, talvez de propósito, para permitir interpretações que
lhes sejam convenientes.

Até quando?
Na prática, o PL será entregue informalmente a Jair Bolsonaro
no dia 30. A dúvida é se Valdemar Costa Neto, dono do PL,
repetirá Luciano Bivar, dono do PSL, forçando a desfiliação futura
do presidente.

Encontro nacional
Fundado e presidido pelo ex-ministro Gilberto Kassab, o PSD rea-
liza encontro nacional nesta quarta-feira (24), em Brasília. Será no
centro de convenções do hotel Golden Tulip.

Cinco anos de paz
Completa cinco anos nesta quarta-feira (24) o acordo de paz en-
tre o governo da Colômbia e os narcoguerrilheiros das Farc, que
encerrou uma guerra de mais de 50 anos. Seus crimes foram
“esquecidos”.

Pensando bem...
...a atenção à estátua do touro, em São Paulo, é inversamente
proporcional à importância do objeto.

PODER SEM PUDOR
Defunto elegante
O senador gaúcho Pinheiro Machado marcou uma visita ao hotel
onde estava o seu colega Bernardo Monteiro, no Rio de Janeiro.
O anfitrião o recebeu vestindo ceroulas comuns e Pinheiro Ma-
chado não conteve a observação: “Bernardo, você precisa estar
preparado para morrer na rua. Vista-se de seda por baixo. Seja
um cadáver decente.” Pinheiro Machado seria assassinado alguns
anos depois, no Hotel dos Estrangeiros, no Rio. Vestia ceroulas de
seda.
Com André Brito e Tiago Vasconcelos
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LEANDRO MAZZINI

RISCO
O Ministério da Saúde tem ignorado e evitado se manifestar
sobre alertas de risco de nova onda epidêmica de Covid-19.
Um deles, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde
do Amazonas (Cosems-AM), reforça: “O comportamento epi-
demiológico das doenças respiratórias observadas na região
Norte do País, principalmente no Amazonas, deve ser avaliado
em um contexto mais amplo visto as diferenças do padrão das
demais regiões do País”. Preocupados, deputados e sena-
dores de Estados da região pressionam o ministro Marcelo
Queiroga, mas sem resposta efetiva.

Catástrofe
Diante do alerta para nova onda e da experiência catastrófica
de Manaus durante a pandemia, o que se espera do Ministério
da Saúde é, no mínimo, um planejamento para evitar – em
caso de nova onda - a repetição da tragédia ocorrida anterior-
mente no Amazonas.

Iminente
O Conselho aponta para o risco iminente sobretudo pela pre-
dominância da variante Delta e baixa cobertura vacinal, pois
apenas três municípios do Amazonas estão com cobertura
acima de 70% da população vacinável com as duas doses do
imunizante.

Plano
Sobre o plano de vacinação para 2022 – quantidade de vaci-
nas, imunização de crianças, etc -, questionado há dias pela
Coluna, a postura da pasta é a mesma: sem resposta, até o
fechamento desta edição.

Sondagem
Além de travar a sabatina do ex-ministro da Justiça, André
Mendonça, indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF)
pelo presidente Jair Bolsonaro, o senador Davi Alcolumbre
(DEM-AP) tem sondado colegas e crava que, se a votação
fosse hoje, a indicação seria derrubada no plenário.

Nada disso
Para ser efetivado na Suprema Corte, o ex-ministro “terrivel-
mente evangélico” precisa de 41 votos favoráveis no plenário
do Senado. A sondagem de Alcolumbre não bate com os cál-
culos do próprio André Mendonça, que mantém peregrinação
diária no Senado, e do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco
(PSD-MG). Ambos sustentam que os votos para aprovação da
indicação estão garantidos. A conferir.

Desembarque
Depois de operar por mais de um ano na cidade, a empresa de
transporte Primar foi proibida pela Prefeitura de Paraty de fazer
embarque e desembarque na rodoviária do município, fazendo

com que os passageiros sejam deixados ou apanhados na
estrada de acesso à cidade. A população foi às redes sociais
pedir ao prefeito que volte atrás.

Barato
À Coluna, a Primar posiciona que “utilizará todos os meios
judiciais para poder trabalhar e ajudar os paratienses”. Lembra
ainda que, em plena pandemia, ofereceu um serviço barato de
transporte de ônibus, pagando impostos, trazendo emprego e
renda para a cidade. Procurada, a Prefeitura de Partay não se
manifestou.

Adutora
Cerca de 140 mil pessoas em Maceió estão sem abasteci-
mento de água por conta do rompimento de uma adutora
controlada pela concessionária BRK Ambiental. O prefeito de
Maceió, JHC, resolveu pedir ajuda ao comandante do Exército
na capital alagoana, tenente-coronel Paim, que concordou em
colaborar.

Caminhões-pipa
Ficou combinado que o Exército vai disponibilizar o cadastro de
reserva de prestadores de serviço de caminhões-pipa. Dessa
forma, a BRK vai conseguir localizá-los com mais velocidade
e contratá-los imediatamente para atenuar o problema até que
seja resolvido definitivamente por volta do dia 15 de dezembro,
segundo a empresa.

Conflitos 1
A UERJ e a Associação dos Magistrados Brasileiros firmaram
parceria para oferecer o curso de especialização “Organização
Judiciária, Autocomposição e Transformação de Conflitos” –
que pode se tornar um mestrado profissional.

Conflitos 2
”Essa é uma ação inédita, que oferece aos alunos da UERJ e
aos atores do sistema de justiça a oportunidade de aperfeiço-
amento em temas tão importantes”, ressalta a presidente da
AMB, Renata Gil.

ESPLANADEIRA
# Projeto Empreendedor Extraordinário acontece de 25 a 28
desse mês, na praia de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
# Curso online Hyper English oferece desconto aos alunos que
se matricularem até dia 27.
# Ambev quintuplicará cadastro de produtores de mandioca e
caju na plataforma ManejeBem.
# La Fabrique, hub de inovação, firma parceria com Plug and
Play Brazil.
# Bricoflex S.A anuncia compra de 100% dasmarcasMajipack,
Chef Du Bom e Selecta Premium.
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FLAVIO PEREIRA

BETO FANTINEL ENTREGA
RELATÓRIO DO PROCESSO QUE

PODE CASSAR DEPUTADO

O deputado Beto Fantinel (MDB), relator na subco-
missão instalada pela Assembleia gaúcha, entrega
hoje, antes do prazo final que seria sexta-feira, seu
relatório no processo ético movido contra o deputado
Ruy Irigaray (PSL), por suspeita de usar assessores
para a realização de serviços pessoais entre outras
denúncias. Os autos do processo estão protegidos
por sigilo. Beto Fantinel garantiu ontem que ”no
nosso trabalho não há espaço para corporativismo.
A sociedade pode esperar, deste parlamento e desta
subcomissão, a promoção da justiça no que é de
mais interesse, que é esclarecer os fatos e entregar
esse resultado para a sociedade”. O processo pode
terminar na cassação do mandato de Ruy Irigaray.
O suplente imediato é Rodrigo Lorenzoni, Secretário
de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto
Alegre, e atual presidente estadual do Democratas...
O novo mantra de governadores, prefeitos e opo-
sição: "Tudo é Carnaval. O resultado a gente vê
depois".
Legitimados pelo STF que, segundo o ministro Dias
Toffoli, governa o país sob a forma de Poder Mode-
rador, governadores e prefeitos geriram o combate à
pandemia, fecharam o comércio, as indústrias, bares
e restaurantes, e atropelaram o sagrado direito de ir
e vir, assegurado pela Constituição, sob o mantra ”a
economia a gente vê depois”. O resultado foi o que se
viu, embora de forma distorcida, tentem jogar no colo
do presidente Jair Bolsonaro, cujo papel foi apenas
mandar dinheiro para estados e municípios. Agora,
governadores e prefeitos. com apoio do consórcio
funerário da mídia, e da esquerda, querem abrir tudo
para o carnaval. Apenas no Rio, o Carnaval 2022
tem 506 blocos inscritos para desfilar, incluindo os
chamados megablocos como o de Anitta, Ludmilla e
Preta Gil. Tudo isso para atrair turistas do mundo
inteiro, numa integração democrática do vírus. Depois

do carnaval, tudo pode acontecer. Como em 2020.
Ciro Gomes não tomou os remédios?
O pré-candidato do PDT Ciro Gomes sentiu o impacto
da entrada em cena do ex-juiz Sérgio Moro, que o
desbancou para a série B da lista dos presidenciáveis.
Por conta disso, Ciro usou da sua principal, e única
estratégia nestes casos: desqualificar os adversários.
Foi o que fez ontem ao dizer que ”Moro e Bolsonaro
não dá. Moro é um corrupto. O stablishment, o
sistema, agora quer fazer do Moro à força. Eles não
aprendem nada. O Moro é uma filial deplorável do
Bolsonaro. Em qualquer lugar civilizado que você
diz: um juiz julgou um político, tirou dele os direitos
políticos e em seguida foi ser ministro do político que
ganhou as eleições que aquele político não estava
participando por uma sentença dele. Isto é de uma
ladroeira, de uma corrupção”.
"Político ladrão é mais honesto que servidor con-
cursado".
Melhor que Ciro Gomes, só mesmo recordando o ex-
presidiário Lula comentando sobre servidores concur-
sados, em setembro de 2016 quando foi denunciado
pelo Ministério Publico Federal como o grande chefe
do esquema de corrupção:
”Eu de vez em quando falo que as pessoas achinca-
lham muito a política, mas a posição mais honesta é a
do político, sabe por quê? Por que todo ano, por mais
ladrão que ele seja, ele tem que ir pra rua encarar o
povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na
universidade, faz um concurso e tá com um emprego
garantido para o resto da vida”.
A filiação de Jair Bolsonaro ao PL
Presidente estadual do PL, o deputado federal Gio-
vani Cherini informou ontem à noite à coluna, que ”o
Presidente da República Jair Bolsonaro, assinará a
ficha de filiação dia 30/11 (terça-feira), às 10:30 no
Brasil 21, Brasília-DF”.
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ANDRÉ MARCHESI

IMPOSTOS AFUGENTAM
O EMPREGO

Foi aprovada, em reunião do G20 no último 30 de
Outubro, proposta que firma um imposto global mí-
nimo de 15% sobre todas as grandes empresas.
Os dirigentes das principais economias justificam o
imposto como forma de impedir que as empresas
enviem seus lucros para paraísos fiscais. Como
expôs a secretária do Tesouro dos Estados Unidos,
Janet Yellen, trata-se de “um acordo histórico sobre
as novas regras tributárias internacionais, incluindo
um imposto mínimo global que poderia acabar com
a prejudicial corrida dos impostos corporativos”.
A partir da imposição de mais um fardo sobre as cos-
tas do setor produtivo global, que passará a vigorar
a partir de 2023, espera-se que os 136 países ade-
rentes, dentre os quais figura o Brasil, captem cerca
de US$ 150 bilhões a mais da renda gerada por
ano. Essa medida está baseada em dois pilares. O
primeiro é a alíquota mínima de 15% para empresas
com faturamento superior a US$ 867milhões ao ano.
O outro pilar objetiva que os impostos pagos pelas
grandes empresas cheguem aos países onde lucram
e não onde têm sua sede, o que limitaria as práticas
de otimização fiscal. Essa medida será aplicada às
multinacionais cujo volume de negócios global seja
superior a US$ 23 bilhões e cuja rentabilidade seja
superior a 10%.
Ou seja, não basta o empresário correr todos os
riscos que já corre, expor seu nome e sua reputa-
ção na tentativa de entregar valor para a sociedade,
por meio de produtos e serviços de cada vez maior
qualidade, a preços cada vez menores. Não basta
já “contribuírem”, essas empresas, com todos os
impostos que já lhes são impostos, com o perdão
do trocadilho; precisamos entender que não existe
o voluntarismo que se faz parecer, usando-se o
termo “contribuição”, quando se cobra via imposição.
Uma empresa no Brasil, por exemplo, deve arcar
com impostos sobre sua folha de pagamento (INSS),
bem como seu faturamento e eventuais lucros (IRPJ,

CSLL, PIS, COFINS, IPI, ISS, ICMS).
Qualquer governo se sustenta unicamente via re-
cursos obtidos pela cobrança de impostos explícitos
ou implícitos. Nesse último caso, enquadramos a
impressão de dinheiro, que, se descontrolada, gera
inflação, o mais perverso imposto, pois tira o poder
de compra de todos, mas principalmente dos mais
pobres. Cento e trinta e seis mandatários eleitos,
que deveriam estar servindo aos seus povos, com
o acordo aprovado acabam por servir-se ainda mais
deles. Dizem para aqueles que correm riscos para
produzir riqueza: “socializem ainda mais seus lu-
cros”, enquanto imputam mais custos. Com isso,
aumentam o risco do fracasso para esses empreen-
dimentos.
No momento em que se cobra mais do empresá-
rio, criam-se barreiras de entrada para o surgimento
de concorrência, tirando o incentivo para se inovar,
tanto de quem já está no mercado quanto de quem
estava pensando em entrar nele. Menos inovação
tecnológica resulta em menor produtividade. No
fim das contas, encontraremos produtos mais ca-
ros e de menor qualidade. Produtos caros vendem
menos, empresas faturam menos e, consequente-
mente, contratam menos. Cria-se um ciclo vicioso
que prejudica não apenas os empresários, mas tam-
bém toda a economia e a sociedade.
Ao elogiar-se e comprometer-se com iniciativas dia-
metralmente opostas aos interesses da sociedade,
ao mesmo tempo que propõe medidas que atestam
sua irresponsabilidade fiscal e descontrole das con-
tas públicas, com o furo do teto de gastos, o presi-
dente da República age ao arrepio dos melhores in-
teresses sociais. O anseio da sociedade é por maior
liberdade de trabalho, tomada de risco, geração de
riqueza e menor ingerência governamental em sua
vida.
André Filipe Marchesi
Empresário e associado do IEE
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EFEMÉRIDES

FATOS HISTÓRICOS DO
DIA 24 DE NOVEMBRO

Eventos
496 - Eleição do Papa Anastácio II.
642 - Eleição do Papa Teodoro I.
1631 - A cidade de Olinda é incendiada pelos
holandeses.
1831 - O físico experimental inglês Michael Fa-
raday anuncia a descoberta da lei do eletromag-
netismo que leva seu nome, também conhecida
como Lei da Indução.
1859 - Publicado pela primeira vez o livro ”A
Origem das Espécies”, do naturalista britânico
Charles Darwin.
1927 - Eclipse solar total é visto no norte da
Inglaterra e em Gales.
1932 - O presidente Paul von Hindenburg ne-
gocia com Adolf Hitler a formação de um novo
governo na Alemanha.
1965 - Mobutu Sese Seko assume a presidên-
cia da República Democrática do Congo, dando
início a 32 anos de ditadura.
1980 - Proclamado o Parque Nacional do Lago
Malawi.
2016 - O governo da Colômbia e as Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia—Exér-
cito do Povo assinam um acordo de paz revi-
sado, encerrando a guerra civil com mais de 50
anos de duração no país.
Nascimentos
1861 - Cruz e Souza, grande poeta brasileiro.
1874 - Charles Miller, futebolista anglo-
brasileiro (m. 1953).
1941 - Pete Best, músico britânico.
1942 - Billy Connolly, ator, comediante e cantor
britânico.

1946 - Ted Bundy, assassino em série norte-
americano (m. 1989).
1970 - Julieta Venegas, cantora mexicana.
1973 - Cássia Linhares, atriz brasileira.
1974 - Sabrina Parlatore, apresentadora de te-
levisão brasileira.
1978 - Katherine Heigl, atriz estadunidense.
1990 - Sarah Hyland, atriz norte-americana.
1991 - Richie Stanaway, automobilista neoze-
landês.
1994 - Reece Mastin, cantor australiano.
Falecimentos
1957 - Diego Rivera, pintor mexicano (n. 1886).
1963 - Lee Harvey Oswald, indiciado como as-
sassino do presidente Kennedy, morto por Jack
Ruby em Dallas, quando era transferido de pri-
são (n. 1939).
1982 - Sr. Barack Obama, economista queni-
ano, pai do presidente norte-americano Barack
Obama (n. 1936).
1991 - Freddie Mercury, cantor e compositor
anglo-tanzaniano, líder do grupo de rock Queen
(n. 1946).
2001 - Donald McPherson, patinador artístico
canadense (n. 1945).
2002 - John Rawls, cientista político americano
(n. 1921).
2005 - Pat Morita, ator americano (n. 1932).
2012 - Héctor Camacho, boxeador porto-
riquenho (n. 1962).
2019 - Leonardo Neves, surfista brasileiro (n.
1979).
2020 - Fernando Vannucci, jornalista e apresen-
tador de televisão brasileiro (n. 1951).
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Com um jogador a menos, Grêmio
empata em 2 a 2 com o Flamengo e
segue na luta contra o rebaixamento.

Alexandre Vidal/Flamengo

Empate deixa o Tricolor na 18ª colocação, com 36 pontos.

J ogando em casa na noite
desta terça-feira (22), o Grê-

mio empatou em 2 a 2 com o
Flamengo, em partida pendente
da segunda rodada do Campe-
onato Brasileiro. O Tricolor gaú-
cho chegou a sofrer dois gols de
diferença mas conseguiu igualar
o placar (mesmo com um joga-
dor a menos), chegando a 36
pontos, em 17º lugar e ainda
com chances de escapar do re-
baixamento.

A equipe gaúcha tem agora
pela frente o Bahia, às 19h desta
sexta-feira (26). Uma vitória
pode colocar o time de Porto Ale-
gre mais próximo da parte de
fora do Z-4, a apenas três roda-
das do final do torneio. Isso por-
que o adversário está em 18º na
tabela, com apenas um ponto a
mais.

Depois dos baianos, o Grê-
mio enfrentará São Paulo (na
Arena), Corinthians (em São
Paulo) e Atlético-MG (novamente
em casa).

Por vezes, na etapa inicial, os
gremistas tiveram maior controle
das ações, mas com o passar do
tempo, a partida se equilibrou.
Os visitantes saíram na frente no
marcador, com dois gols de Viti-
nho. Jhonata Robert acabou ex-
pulso por receber dois amarelos
e mesmo com apenas dez atle-
tas em campo, o Tricolor buscou
o empate. Borja e Ferreira igua-
laram o marcador no segundo
tempo.

Primeiro tempo
Logo nos primeiros momen-

tos do jogo, o Grêmio teve uma
oportunidade em cobrança de
falta. Campaz cobrou, colo-
cando na área e Geromel des-
viou de cabeça, mas por sobre
a meta. Outra chance gremista
saiu aos 10 minutos, quando Di-
ego Souza recebeu um passe na
entrada da meia-lua da grande
área, em condições e foi derru-
bado. O centroavante cobrou
por baixo da barreira, mas Hugo
defendeu.

Com 15 minutos de jogo, o
Tricolor chegou novamente em
uma das chances mais claras de
gol. A bola foi cruzada na área,
Jhonata Robert desviou de ca-
beça e Gustavo Henrique cortou
praticamente em cima da linha,

impedindo de o atacante abrir o
marcador. Dois minutos depois,
Ferreira passou por três marca-
dores e chutou direto, mas sem
muita força. Hugo defendeu com
tranquilidade.

O Grêmio tramou uma boa
jogada com Campaz, que rece-
beu na esquerda e chutou cru-
zado, mas o goleiro carioca de-
fendeu. Em resposta, o Fla-
mengo chegou em cobrança de
falta da intermediária. Kenedy
cobrou, mas ficou na barreira.

Passados 30 minutos, Fer-
reira recebeu um bom passe na
entrada da área, mas dividiu com
Gustavo Henrique, e caiu. Nada
assinalado. Dois minutos de-
pois, a equipe carioca ameaçou
com Vitor Gabriel, que chutou de
longe. Chapecó defendeu.

Na reta final do jogo, aos 42’,
Ferreira acionou Lucas Silva, que
fez o pivô para Diego Souza. O
centroavante chutou forte, obri-
gando Hugo a uma grande de-
fesa. No rebote, Ferreira tentou
o domínio, mas não conseguiu
dar sequência. Do outro lado, Vi-
tinho arriscou da esquerda, chu-
tando cruzado, mas Chapecó fez
nova defesa.

Nos acréscimos, Ferreira
chutou de fora da área, mas
Hugo conseguiu defender no
centro do gol. Ainda no primeiro
tempo, o Tricolor conseguiu
marcar com Diego Souza, mas
o jogador estava em posição de
impedimento.

Segundo tempo
O Grêmio voltou a campo

com a mesma formação para a
etapa complementar. Já no pri-
meiro minuto, o Tricolor já levou
perigo a meta adversária. De-
pois de bate-rebate na área, a
bola chegou a Diego Souza, que
dominou e finalizou, mandando
à direita da meta carioca. O Fla-
mengo chegou com um cruza-
mento, mas a defesa gremista
cortou pela linha de fundo. Após
cobrança de escanteio, Gabriel
saiu para fazer a defesa.

Aos 12 minutos, o Flamengo
chegou ao gol com Vitinho, que
recebeu um cruzamento na es-
querda e chutou cruzado, con-
seguindo ganhar de Chapecó e
mandando para as redes. Dois
minutos depois, Jhonata Robert

acabou cometendo uma falta so-
bre Vitinho e foi expulso por re-
ceber o segundo cartão amarelo
na partida.

O técnico Vagner Mancini
providenciou suas primeiras mu-
danças na equipe: Borja e Bob-
sin entraram nos lugares de Di-
ego Souza e Thiago Santos, aos
16’. Logo em seguida, Alisson e
Vanderson entraram também no
time, substituindo Lucas Silva e
Rafinha.

Antes dos 20 minutos, o Tri-
color tentou com Ferreira e Cam-
paz, que acabou finalizando,
mas mandando por sobre o
gol. Mas o Flamengo não fi-
cou atrás e ameaçou novamente.
João Gomes abriu na esquerda
para Kenedy, que chutou forte,
para grande defesa de Gabriel
Grando.

Mais uma mudança no Grê-
mio foi feita, aos 27’. Dou-
glas Costa ocupou o lugar de
Campaz. Com 28’ jogados, Ke-
nedy venceu a marcação gre-
mista, saiu livre em velocidade,
invadiu a área e rolou para Vi-
tinho, que recebeu na meia es-
querda e chutou, ampliando o
placar para o time carioca.

OGrêmio conseguiu descon-
tar com Borja, aos 30’, depois
de uma boa jogada individual de
Ferreira, que cruzou rasteiro para
o colombiano empurrar para o
fundo das redes.

Aos 33 minutos, o Tricolor
teve uma chance em cobrança
de falta da meia esquerda. A

bola foi colocada na área, mas a
zaga cortou.

E foi aos 36 minutos, que o
Grêmio por fim empatou a par-
tida. Após boa troca de passes,
a bola chegou para Ferreira, que
fez outra jogada individual e chu-
tou forte, sem chances de defesa
do goleiro Hugo. Tudo igual na
Arena.

Na reta final, Alisson deu um
passe para trás para Cortez, que
finalizou de primeira – a bola ba-
teu na rede, pelo lado de fora.
Em seguida, Vanderson fez um
cruzamento para Borja, que des-
viou de ombro, mas por cima,
em questão de detalhe.

Ficha técnica
– Grêmio: Gabriel Grando,

Rafinha (Vanderson), Ruan, Ge-
romel, Cortez, Thiago Santos
(Victor Bobsin), Lucas Silva (Alis-
son), Jhonata Robert, Campaz
(Douglas Costa), Ferreira e Di-
ego Souza (Borja). Técnico:
Vagner Mancini.

– Flamengo: Hugo Souza,
Rodinei, Gustavo Henrique
(Bruno Viana), Léo Pereira, Renê
(Ramon), João Gomes, Thiago
Maia, Kenedy, Diego (Arrasca-
eta), Vitinho (Piris da Mota) e
Vitor Gabriel (Pedro). Técnico:
Renato Portaluppi.

– Arbitragem: trio catari-
nense formado por Bráulio da
SilvaMachado, auxiliado por Kle-
ber Lúcio Gil e Alex dos Santos,
comRodrigo Dalonso Ferreira no
VAR.
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Inter ganha reforços importantes
para confronto decisivo com o

Fluminense nesta quarta.
Ricardo Duarte/S.C. Internacional

O último treino antes de a equipe viajar para a capital carioca foi
realizado na tarde desta terça-feira (23), no CT Parque Gigante.

O Inter tem um du-
elo decisivo nesta

reta final do Campeo-
nato Brasileiro. O Co-
lorado enfrenta o Flu-
minense, nesta quarta-
feira (24), às 21h30min,
no Maracanã, pela 35ª
rodada do torneio. Ape-
nas um ponto separa
os dois times na tabela
de classificação, com as
duas equipes buscando
a classificação para a
próxima Copa Liberta-
dores da América.

Para a partida, o In-
ter conseguiu reforços
importantes. O técnico
Diego Aguirre recebeu
boas notícias do jurídico
do clube. Em julga-
mentos no STJD (Su-
perior Tribunal de Jus-
tiça Desportiva), dois ti-
tulares, apesar de terem
sido punidos, ficaram li-
vres para atuar no Ma-
racanã: Edenilson e Pa-
trick.

O último treino antes
de a equipe viajar para
a capital carioca foi re-
alizado na tarde desta
terça-feira (23), no CT
Parque Gigante. O trei-
nador Diego Aguirre co-
mandou um trabalho tá-
tico no gramado, pro-
jetando o time que ini-
ciará a partida fora de
casa. Primeiro um exer-
cício de posse de bola
em campo reduzido, de-
pois uma atividade cole-
tiva e de bola parada.

O Inter soma 47 pon-
tos e está na oitava po-
sição na tabela de clas-
sificação. Já o Flumi-
nense, adversário desta
rodada, tem um ponto a
mais e ocupa a sétima
colocação.

Edenilson e
Patrick

Nesta terça-feira (23),
Edenilson e Patrick fo-
ram julgados pelo STJD
(Superior Tribunal da
Justiça Desportiva) após
confusões em partidas
contra o Palmeiras e
Corinthians, respecti-
vamente. Edenilson
pegou dois jogos de
suspensão e Patrick
foi suspenso por uma
partida. No entanto,
nenhum dos atletas des-
falcam o Colorado para
o confronto diante do
Fluminense.

O camisa 8 foi jul-
gado por conta das por
ofensas como “ladrão”
contra o árbitro Brau-
lio da Silva Machado na
partida diante do Pal-
meiras. Na ocasião, o
jogador recebeu o car-
tão vermelho direto. O
jogador pegou dois jo-
gos de suspensão, po-
rém, já cumpriu um de-
les contra o Bragan-
tino. Colorado conse-
guiu efeito suspensivo
para que Edenilson não
desfalcasse diante do
Fluminense, tendo em
vista que o confronto

é direto por uma vaga
naCopa Libertadores de
2022. O jogador está
liberado para atuar até
que o Pleno do STJD jul-
gue novamente o atleta.

No caso de Patrick,
o camisa 88 foi julgado
pelas confusões envol-
vendo o atleta corinthi-
ano Xavier, nas quais
ambos trocaram empur-
rões. A punição de Pa-
trick foi uma partida de
suspensão. Porém, no
confronto seguinte, con-
tra o São Paulo, Patrick
não atuou. Sendo as-
sim, o atleta já cumpriu
sua pena e não desfalca
o time do técnico Diego
Aguirre.

Para enfrentar o Flu-
minense nesta quarta-
feira, o provável Inter
tem: Marcelo Lomba;
Saravia, Bruno Méndez,
Victor Cuesta e Moisés;
Rodrigo Dourado e Ro-
drigo Lindoso; Edenil-

son, Taison e Patrick;
Carlos Palacios.

Paulo Paixão
Na noite de segunda-

feira (22), o Sport Club
Internacional comuni-
cou, por meio de nota
oficial, que o Coorde-
nador de Preparação
Física, Paulo Paixão, pe-
diu demissão do cargo.
O profissional procu-
rou o diretor-executivo
Paulo Bracks e alegou
não ter mais ambiente
para seguir no clube.

Paixão lamentou o
episódio da divulgação
de um áudio privado
e pediu desculpas ao
grupo de jogadores e ao
Inter. Ele ainda gravou
um vídeo fazendo um
pronunciamento sobre
a situação admitindo o
erro e declarando sua
torcida ao Inter nesta
reta final de Campeo-
nato Brasileiro.
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Cristiano Ronaldo marca, garante
vitória e classificação do Manchester

United na Liga dos Campeões.
Manchester United/Twitter

Português abre o caminho do triunfo sobre o Villarreal por 2 a 0, na
Espanha.

Barcelona empata sem gols com o Benfica
e se complica na Liga dos Campeões.

Barcelona/Twitter

Time catalão precisará vencer o Bayern de Munique na Alemanha
para não depender de resultados.

S e no Campeonato Inglês
Cristiano Ronaldo não

tem colecionado boas atua-
ções, na Liga dos Campeões
o astro português tem sido o
maior responsável pelas vitó-
rias do Manchester United na
fase de grupos. Nesta terça-
feira (23), diante do Villarreal,
na Espanha, o atacante fez
o primeiro gol na difícil vitória
por 2 a 0, e ajudou a garantir a
equipe nas oitavas de final da
competição, com dez pontos,
na liderança do Grupo F.

O jogo foi o primeiro de-
pois da demissão do técnico
Solskjaer, que caiu após per-
der por 4 a 1 para o Watford
no fim de semana, pelo Cam-
peonato Inglês. Ex-jogador
da equipe, Michael Carrick
comandou o Manchester Uni-
ted interinamente.

O placar não foi justo para
a equipe da casa, que me-
recia ter ficado à frente no

placar, principalmente no pri-
meiro tempo, mas foi impe-
dida pela bela atuação do go-
leiro De Gea, autor de gran-
des defesas.

O diferencial do Manches-
ter mais uma vez foi Cristiano
Ronaldo, como já fora contra
a Atalanta e o mesmo Villar-
real, na Inglaterra. Ele mar-
cou aos 33 minutos da etapa
final e alcançou a marca de
seis gols em cinco partidas.
Sancho, aos 45, deu números
finais à partida.

”Precisamos de ser no-
vamente sólidos (defensiva-
mente), porque se o con-
seguirmos, daremos ao Ro-
naldo uma oportunidade de
ganhar jogos no ataque. Ele
tem sido brilhante”, afirmou
zagueiro Maguire. ”É um re-
sultado muito importante. Os
últimos dois meses não fo-
ram nada bons e precisáva-
mos de um resultado como

este para retomar o caminho.
Esta vitória tem de ser apenas
o começo. Merecemos pelas
oportunidades que criamos”,
acrescentou.

Pelo Grupo E, o Bayern
de Munique somou o quinto
triunfo consecutivo na com-
petição, ao bater o Dínamo,
em Kiev, por 2 a 1. O

time ucraniano, com ape-
nas um ponto, está elimi-
nado. Lewandowski deixou
sua marca, aos 14 minutos
do primeiro tempo, enquanto
Coman ampliou, aos 42. Har-
mash, aos 25, fez o gol de
honra do time dos anfitriões.

O Barcelona perdeu a
chance de garantir a sua

classificação antecipada para
o mata-mata da Champions
League ao empatar sem gols
com o Benfica nesta terça-
feira (23). Com o resultado,
a decisão da segunda equipe
do Grupo E a se classificar
para o mata-mata fica para a
última rodada.

O Benfica conseguiu fazer
uma boa primeira etapa, cri-
ando boas chances de ata-
que contra o Barcelona. Em
cobrança de escanteio, a bola
foi rebatida até chegar aos
pés de Otamendi, que mar-
cou um golaço. O bandeiri-
nha, porém, anulou o gol, jus-
tificando que a bola saiu na
hora da cobrança do canto.

Assustado com a possibi-
lidade de sofrer um gol do
Benfica, o time do Barce-

lona optou por ir ao ataque
e pressionar a equipe portu-
guesa. No primeiro tempo,
o jogo mostrou-se bastante
equilibrado entre os dois la-
dos, mantendo o empate.

A segunda etapa foi quase
que 100% dominada pelo

Barcelona, com a equipe
blaugrana criando muitas
chances de perigo, mas
parando em muitas ocasiões
no goleiro Odysseas Vla-
chodimos, do Benfica, que
executou grandes defesas no
jogo.

Aos 37 minutos, Ronald
Araújo marcou o que seria o
gol da vitória do Barça, mas
o lance foi anulado pelo joga-
dor estar impedido. O Ben-
fica, nos acréscimos, teve a
chance de fazer o gol comSe-
ferovic mas, cara a cara com
ter Stegen, o atacante per-
deu.

Com o empate em 0 a
0, a situação do Barcelona é
muito complicada. Na sexta
e última rodada da Champi-
ons League, os catalães en-
frentam o Bayern de Muni-
que na Alemanha, enquanto o
Benfica enfrenta oDynamode
Kiev em Portugal.

O Barcelona enfrenta o Vil-
larreal às 17h (de Brasília) de
sábado (27). O Benfica, por
sua vez, atua contra o Bele-
nenses às 17h30 (de Brasília)
no mesmo dia.
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Com passagem pelas bases da Seleção
Brasileira e do Inter, volante Riuler de
Oliveira morre no Japão aos 23 anos.

CBF

O atleta sofreu um enfarte cuja causa não foi revelada.

Neymar e Alisson lutam pelo prêmio
The Best, concedido pela Fifa.

Divulgação

A votação já começou no site da Fifa e vai até 10 de dezembro.

C om passagens pela
base da seleção bra-

sileira e do São Paulo, o
volante Riuler de Oliveira
Faustino, de 23 anos, morreu
na madrugada desta terça-
feira (23), no Japão. O
jogador, que defendeu os
rivais paranaenses Athletico-
PR e Coritiba, sofreu um
enfarte, cuja causa não foi
revelada.

”O Athletico Paranaense
presta solidariedade a todos
os amigos e familiares de
Riuler, que faleceu hoje. Riu-
ler defendeu a nossa camisa
na Formação e jogava atual-
mente no Shonan Bellmare.
Desejamos forças a todos
neste momento difícil”, regis-
trou o Athletico nas redes so-
ciais.

Riuler defendia as cores
do Shonan Bellmare, da pri-
meira divisão do futebol ja-
ponês. Ele somava 11 jo-
gos e uma assistência na
atual temporada. O corpo
do atleta deve ser transferido
para ser enterrado no Brasil
nos próximos dias.

O volante de 23 anos
atuou na base do São Paulo,
doCoritiba e do Athletico. Os
times paranaenses até dividi-
ram os direitos econômicos
do atleta para futura venda,
mas o negócio acabou não
se concretizando. Depois
passou pela base do Inter,
de onde se transferiu para o
J.FC Miyazaki, do Japão, em
2019.

No ano seguinte, foi ne-
gociado com o Shonan Bell-

mare. Na mesma tempo-
rada, foi cedido por emprés-
timo ao FC Osaka. E, neste
ano, retornou ao Shonan.
Riuler acumulava ainda no

seu jovem currículo passa-
gens por diferentes equipes
da base da Seleção Brasi-
leira.

O atacante Neymar (PSG),
o goleiro Alisson (Liver-

pool) e o ítalo-brasileiro Jor-
ginho (Chelsea) estão entre
os indicados ao prêmio The
Best Awards, da Fifa, que
contempla os melhores joga-
dores, treinadores e goleiros,
entre homens e mulheres, na
temporada 2020-21. A vota-
ção já começou no site da
Fifa, e vai até 10 de dezem-
bro. Os nomes da lista fo-
ram eleitos por grupos (femi-
nino e masculino) formados
por ex-jogadores e técnicos.

A votação online do pú-
blico em geral representa
25% do colégio eleitoral, for-
mado ainda por treinadores
(25%) e capitães (25%) de
seleções nacionais, além de
jornalistas (25%). A cerimô-
nia de entrega - de forma vir-
tual - será em 17 de janeiro,

em Zurique (Suiça).
No ano passado, Ney-

mar também figurou entre os
dez indicados a melhor joga-
dor do ano, mas o troféu fi-
cou com o centroavante Ro-

bert Lewandowski (Bayern
de Munique), que também
defende a seleção da Polô-
nia.

Entre os brasileiros que
já conquistaram o The Best

Awards estão a atacante
Marta, melhor do mundo
em 2018, o goleiro Alisson,
atual detentor dos últimos
dois prêmios de melhor
goleiro, além da torcedora
do Palmeiras Silvia Grecco,
que ganhou o Fan Award
de 2019, por levar o filho
Nickollas (autista e com
deficiência visual) ao estádio
e narrar as partidas para ele.

De acordo com a Fifa, a
relação de indicados ao Prê-
mio Puskas será anunciada
em breve. A láurea foi inte-
grada em 2016 ao The Best
Awards, mas já era entregue
desde 2009. Neymar faturou
o troféu em 2011, quando de-
fendia o Santos, e Wendell
Lira, do Goianésia-GO, em
2015.
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Mulher diz que Maradona a estuprou
quando ela era adolescente: "Roubou

minha infância".
Reprodução/Instagram

“Eu deixei de sermenina, toda aminha inocência foi roubada demim”,
disse Mavys Alvarez.

Ronaldinho Gaúcho tem uma semana para
pagar pensão da ex ou pode ser preso.

Reprodução

Atualmente, Ronaldinho está no Catar, onde cumpre uma agenda
profissional.

A pós afirmar que teve
uma relação con-

sensual com Maradona,
mesmo sendo menor de
idade, a cubana Mavys
Alvarez afirmou em en-
trevista coletiva que o
astro do futebol, falecido
em novembro do ano
passado, a estuprou.

“Ele cobriu minha
boca, me estuprou,
não quero pensar muito
nisso”, disse Alvarez.
“Eu deixei de ser menina,
toda a minha inocência
foi roubada de mim. É
difícil. Você para de viver
as coisas inocentes que
umamenina dessa idade

tem que experimentar”,
afirmou.

Alvarez e Maradona
se conheceram em 2001,
quando ela tinha 16 anos
e ele, 40. A cubana
afirmou ter conhecido
o jogador em Cuba,
quando ele estava no
país para se submeter
a um tratamento anti-
drogas. O estupro teria
acontecido em uma clí-
nica em Havana, onde
ele estava hospedado,
com sua mãe no quarto
ao lado.

A cubana também
prestou depoimento na
semana passada a um

tribunal do Ministério
de Justiça argentino,
que investiga denúncias
de tráfico contra a ex-

comitiva de Maradona,
que teria acontecido na
mesma época em que
conheceu o jogador.

O jogador aposentado
Ronaldinho Gaúcho

tem até o dia 1º de
dezembro para pagar a
pensão que deve à ex-
noiva Priscilla Coelho,
após dezenas de ten-
tativas dos oficiais de
justiça do Rio de Janeiro
para encontrá-lo. Caso
não cumpra o pedido de
execução, ele pode ter
os bens penhorados e
até ser preso.

A pensão provisória
de alimentos foi deferida
no ano passado e arbi-
trada em cerca de R$ 100
mil por mês.

O processo movido

por Priscilla Coelho, que
alega ter sido noiva de
Ronaldinho durante seis
anos, está tramitando
desde 2019 na 1ª Vara

de Família do Rio.
Em entrevista ao Ex-

tra, o advogado de Pris-
cilla, Bruno Medrado,
afirmou que não cabe

recurso na ação. ”Neste
caso o procedimento de
execução, que já inicia-
mos para o recebimento
do valor, já definido lá
no processo que vai
julgar a respeito da união
estável, desta pensão
provisória, não cabe esta
discussão” explica: ”Se
ele quiser reverter essa
decisão, ele tem que ir
no processo principal.
Que foi o que deferiu
esta pensão provisória
de alimentos. Agora é
pagar ou pagar”, disse.

Ronaldinho está no
Qatar, onde cumpre uma
agenda profissional.
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Zumbido no ouvido pode
indicar problemas no coração.

Reprodução

Estudo realizado na cidade de São Paulo atestou a prevalência do zumbido em 22% da população.

A maioria das pes-
soas já teve ter

sentido algum tipo
de zumbido no ou-
vido. Muitas vezes,
o incômodo está re-
lacionado à aconte-
cimentos sem muita
relevância para a
saúde, como um
leve acúmulo de ce-
rúmen – cera de ou-
vido –, ou alterações
de pressão atmos-
férica ao subir uma
montanha.
Apesar do zum-

bido no ouvido não
ser uma doença, ele
pode indicar a pre-
sença de problemas
mais graves para a
saúde.
”O zumbido pode

derivar de uma
doença otológica,
como a perda au-
ditiva induzida por
ruído ou a presbia-
cusia (relacionada à
idade), mas também
pode surgir a partir
de problemas farma-
cológicos e vascu-
lares, cardiovascu-
lares (anemia), me-
tabólicos (diabetes
e alteração na glân-
dula tireoide), neuro-
lógicos e odontogê-

nicos (disfunção na
articulação da man-
díbula e nos mús-
culos ao redor)”, ex-
plica a otorrinolarin-
gologista Cristiane
Passos Dias Levy.
Para saber se o

zumbido no ouvido
está relacionado à
presença de alguma
doença ou condi-
ção mais grave, é
preciso ficar atento
aos sintomas e à
periodicidade do
incômodo. Se ele
aparece constante-
mente, demora para
desaparecer e ainda
é acompanhado de
dores e mal-estar, é
melhor ficar atento.
A recomendação é
procurar auxílio mé-
dico o quanto antes,
para que o problema

seja investigado e
tradado da melhor
maneira possível.
Mesmo que não

seja nada grave, o
zumbido no ouvido
também pode ser
combatido com au-
xílio especializado.
A médica ainda res-
salta que, apesar do
incômodo ser mais
comum entre as pes-
soas idosas, ele tam-
bém pode aparecer
em indivíduos mais
jovens e não deve
ser ignorado em hi-
pótese alguma.
”Um estudo re-

alizado na cidade
de São Paulo ates-
tou a prevalência do
zumbido em 22% da
população. Entre
os jovens, o índice
foi de 12% e, entre

os idosos, de 36%.
Ainda que não exis-
tam estudos recen-
tes e abrangentes
sobre o problema, a
prática clínica aponta
para maior ocorrên-
cia, de fato, entre
aqueles com mais
de 65 anos”, diz a
médica.
Por fim, também

é necessário desta-
car os impactos que
alguns hábitos ruins
podem ter diante dos
nossos ouvidos. ”O
estresse e o con-
sumo excessivo de
cafeína, cigarro ou
álcool, por exemplo,
podem ser determi-
nantes para a ma-
nifestação do zum-
bido, em alguns ca-
sos”, finaliza Cristi-
ane.
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Feijão perde terreno para a soja
no Brasil e pode desaparecer.

Reprodução

O arroz com feijão ainda é a base da refeição média brasileira.

O amado feijão com
arroz brasileiro

pode estar com os
dias contados, e não
somente pela crise
econômica e o au-
mento da pobreza,
que vêm tornando o
básico cada vez mais
raro no país, mas pela
própria produção do
alimento.

Uma reportagem da
BBC News Brasil mos-
tra que, por trás da
alta no preço está a es-
colha dos agricultores
de substituir cada vez
mais o feijão pelo cul-
tivo de soja, tornando-
o assim mais caro,
mesmo sendo o Brasil
historicamente um dos
maiores produtores de
feijão do mundo.

Segundo a matéria,
no mesmo período em
que a área das plan-
tações de feijão no
País foi reduzida em

cerca de 35%, o cultivo
de soja cresceu até 5
vezes, ampliando em
460% a dimensão das
plantações.

Utilizada como base
para diversos produ-
tos e especialmente
na produção de ra-
ção para a pecuária,
o mercado de soja
responde à demanda
internacional, segura
e atualmente em alta,
enquanto o feijão é
produzido essencial-
mente para o mercado
interno brasileiro –
para o consumo da
nossa população. No
mesmo período, tam-
bém cresceu conside-
ravelmente a produ-
ção de milho no Brasil.

Sobre tais variações
econômicas, outros
fatores agravaram o
quadro, como a praga
da mosca branca que,
especialmente entre

os anos de 2000 e
2001, acabou com
duas safras inteiras
de feijão, e principal-
mente o desmonte de
políticas de segurança
alimentar e nutricional
que vinham sendo re-
alizadas nos últimos
anos, que deixa o
estoque de produtos
agrícolas básicos pró-
ximos à quantidade
consumida.

A recomendação da
Organização das Na-
ções Unidas para a Ali-
mentação e a Agricul-
tura (FAO) é de que
os países mantenham
ao menos três meses
de estoque, para que
as produções não se-
jam tão sensíveis a va-
riações de mercado –
segundo consta, atu-
almente o Brasil não
possui quase nenhum
estoque de feijão.

As projeções do Mi-

nistério da Agricultura
para os próximos dez
anos é que o domínio
da produção de soja
se amplie em mais
26,8%, alcançando
cerca de 48,8 milhões
de hectares. Por fim,
entre outros fatores
apontados pela maté-
ria, pesa sobre o feijão
a falta de investimento
em pesquisas, para
o desenvolvimento
de novas variedades,
melhorias genéticas,
técnicas de adubação
e cultivo, e combate às
pragas.

O prato feito, por-
tanto, está cada vez
mais caro e, assim,
mais raro namesa bra-
sileira: a máxima de
que 9 entre 10 brasi-
leiros preferem feijão
vem se tornando pre-
ferência de luxo.
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Saiba como a alimentação pode influenciar
nas olheiras e bolsas abaixo dos olhos.

Reprodução

A retenção de líquidos favorece o surgimento de olheiras e o inchaço.

A s olheiras e/ou bol-
sas abaixo dos

olhos são condições
que incomodam este-
ticamente e, embora
não tendem a ser sinal
de uma condição séria
de saúde, podem ser
resultados de uma série
de fatores, incluindo
hábitos diários. As in-
formações são do “The
Sun”.

É comum associar as
olheiras ao sono e can-
saço, mas o optome-
trista Roshni Patel alerta
que a causa vai além
de uma noite de sono,
trata-se de práticas diá-
rias, iniciando pela ali-
mentação.

“O sal estimula a re-
tenção de líquidos no
corpo e pode resultar no
acúmulo de fluidos sob
os olhos. Uma redu-
ção na ingestão de sal
pode ajudar a reduzir
o inchaço. Para aque-
les que lutam contra a
anemia, comer alimen-
tos ricos em ferro tam-
bém pode ajudar a ame-
nizar, pois permitem que
o aumento do oxigênio
alcance os tecidos do
corpo, evitando o apare-
cimento de olheiras”, in-
dica o especialista.

Além da alimentação,
outros cinco fatores po-
dem contribuir para as
manchas escuras sob
os olhos; veja:

Retenção de
líquidos

Algumas pessoas es-

tão mais predispostas
à retenção de líquidos
— fator comum no en-
velhecimento, visto que
pele dos olhos fica mais
fina e pode resultar em
inchaço —, e isso favo-
rece ao surgimento de
bolsas e olheiras, espe-
cialmente pela manhã e
após uma refeição sal-
gada.

Alergias
Algumas alergias po-

dem ser motivo para te
fazer sofrer com bolsas
nos olhos. Se não tiver
certeza do que está de-
sencadeando, vale con-
sultar um médico para
encontrar causa e te aju-
dar reduzir sua exposi-
ção ao alérgeno.

Fumar
Fumar pode contri-

buir para a formação
das bolsas, pois a nico-
tina encontrada nos ci-
garros afeta diretamente
a qualidade do sono,
que além de ocasio-
nar em cansaço, au-
menta os fluidos corpo-

rais. Além disso, o há-
bito prejudica a elastici-
dade da pele e reduz a
produção de colágeno,
favorecendo o inchaço e
flacidez.
Uma condição
hereditária

Algumas pessoas po-
dem seguir todas as di-
cas para evitar as olhei-
ras e bolsas, mas não
conseguirão, porque se
tratam de condições
hereditárias. Portanto,
se você tem um histó-
rico familiar de olheiras
e/ou bolsas abaixo dos
olhos, saiba que esse
pode ser o motivo das
suas. Para amenizar,
vale fazer compressas
frias pela manhã ou
antes de sair de casa,
demodo a reduzir a apa-
rência temporariamente.
Exposição ao sol
Se você costuma se

expor ao sol frequen-
temente, e sem pro-
teção necessária aos
olhos, seu corpo pode
ter uma resposta natural

inflamatória para tentar
protegê-los. Os danos
do sol e o excesso de
calor geralmente cau-
sam inchaço e man-
chas.

Como evitar ou redu-
zir as olheiras e bolsas:

— Tenha sono mais
longo e consistente;

— Em caso de aler-
gia, use o anti-alérgico
recomendado pelo seu
médico;

—Reduza o estresse;
— Coma menos sal e

inclua na dieta alimentos
ricos em ferro;

— Lembre-se de tirar
a maquiagem antes de
dormir;

— Realize compressa
fria;

— Reduza a ingestão
de álcool;

— Use protetor solar
e óculos de sol com pro-
teção UV;

— Inclua creme de re-
tinol em sua rotina diária
de cuidados com a pele;

— Beba água e se
mantenha hidratada.
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Dona do Google coloca robôs
para fazer tarefas em escritórios.

Reprodução

A maioria dos robôs ainda opera em ambientes especificamente projetados, em locais controlados e sob
supervisão humana.

P esquisadores da
Alphabet, empresa

controladora do Goo-
gle, estão colocando
robôs para trabalhar na
limpeza de seus escritó-
rios. O projeto “Every-
day Robots” pretende
tirar as máquinas dos
laboratórios e colocá-
las no mundo real para
realizar tarefas do dia
a dia de maneira autô-
noma.

Os bots nada mais
são do que braços me-
cânicos especializados
montados sobre rodas,
com uma pinça mul-
tifuncional na extremi-
dade, presa a uma torre
de comando. Uma cen-
tral no topo dessa torre
possui câmeras e sen-
sores acoplados, res-
ponsáveis pela “visão”
e navegação do robôs.

“Agora estamos ope-
rando uma frota de
mais de 100 protótipos
de robôs que realizam
de forma autônoma
uma série de tarefas
úteis em nossos escri-
tórios. O mesmo bot
que separa o lixo agora
pode ser equipado com
um rodo para limpar as
mesas e usar a mesma
pinça que segura os
copos para aprender a
abrir portas”, explica o
chefe do projeto Every-
day Robots, Hans Peter
Brondmo.
Aprendizagem de

máquina

A maioria dos robôs
ainda opera em ambi-
entes especificamente
projetados, em locais
controlados e sob su-
pervisão humana. Es-
ses bots realizam ta-
refas muito singulares,
com movimentos me-
ticulosamente codifica-
dos para executar es-
sas ações exatamente
como foram progra-
mados e no momento
certo.

Para construir um
robô capaz de mani-
pular objetos nunca
vistos anteriormente em
um ambiente novo —
algo que os humanos
estão acostumados a
fazer diariamente — os
engenheiros investiram
em sistemas de apren-
dizagem de máquina,
inserindo os bots em
espaços não estrutura-
dos onde eles podem
aprender com as pró-
prias experiências.

“Nos últimos anos,

construímos um sis-
tema integrado de hard-
ware e software proje-
tado para transferir o
aprendizado do mundo
virtual para o real. Nos-
sos robôs são equi-
pados com diferentes
câmeras e sensores
para captar o mundo ao
seu redor. Usando uma
combinação de técni-
cas de aprendizado por
reforço, eles ganharam
uma compreensão me-
lhor da realidade e se
tornaram mais habilido-
sos nas tarefas diárias”,
acrescenta Brondmo.

Evolução
Em 2016, quando os

primeiros testes do pro-
jeto Everyday Robots
começaram a ser rea-
lizados em laboratório,
um robô levada cerca
de quatro meses para
aprender tarefas sim-
ples como pegar pe-
quenos objetos, com
uma taxa de sucesso
que dificilmente ultra-

passava a marca de
75%.

Hoje, com a utiliza-
ção de programas de
simulação e aprendiza-
gem de máquina, os
mesmos robôs apren-
dem sozinhos a realizar
ações muito mais com-
plexas, como abrir por-
tas ou segurar uma taça
de cristal, com um ín-
dice de acerto superior
a 90% em apenas um
dia de aprendizado no
mundo real.

“Esperamos criar
robôs que sejam tão
úteis em nossa vida
física quanto os compu-
tadores em nossa vida
digital, encontrando for-
mas de conviver de ma-
neira sustentável com
os humanos. Por en-
quanto, estamos foca-
dos em ensinar novas
tarefas aos robôs, ga-
rantindo que eles con-
sigam nos auxiliar sem
precisar ajuda”, encerra
Hans Peter Brondmo.
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Sindicatos americanos defendem rejeição
de compra da MGM pela Amazon.

Reprodução

A Amazon anunciou a oferta de 8,45 bilhões de dólares em maio.

Facebook adia lançamento de recurso
de privacidade em mensagens.

Reprodução

A função, presente no WhatsApp desde 2016, foi anunciada por Mark
Zuckerberg em 2019.

Q uatro grandes entida-
des sindicais defende-

ram que a agência de pro-
teção dos consumidores e
da concorrência (FTC) dos
EstadosUnidos se oponha à
compra da Metro-Goldwyn-
Mayer Studios pela Amazon,
afirmando que o negócio
vai reduzir a competição no
mercado de streaming de ví-
deo.

A Amazon anunciou a
oferta de 8,45 bilhões de
dólares em maio, afirmando
que a compra do famoso es-
túdio de cinema dos Esta-
dos Unidos, que detém fran-
quias como a James Bond,
daria à empresa um acervo
de filmes e programas de te-
levisão para que possa com-
petir com rivais como Netflix
e Disney+.

Os sindicatos, em um
estudo produzido por uma
entidade que eles chama-
ram de ”Strategic Organi-
zing Center”, argumentam
que o negócio vai levar
o acervo da Amazon para
mais de 55 mil títulos, sem
contar os em desenvolvi-
mento, o que dará à em-
presa um incentivo maior
para promover discrimina-
ção contra rivais. A Netflix
tem o segundo maior catá-
logo, com pouco menos de
20 mil títulos, segundo o do-
cumento.

”A perspectiva da Ama-
zon adquirir uma série de
conteúdos adicionais da
MGM deveria soar alarmes”,
afirmou o grupo. ”Com o
controle do vasto acervo da
MGM, a Amazon vai ter su-

ficiente poder no mercado
de streaming para elevar
preços para competidores
ou consumidores.”

As entidades sindicais
— Service Employees In-
ternational Union, Internati-

onal Brotherhood of Teams-
ters, Communications Wor-
kers of America e United
Farmworkers — enviaram a
carta a Holly Vedova, dire-
tora do gabinete de concor-
rência da FTC.

O recurso de criptografia
de ponta a ponta, res-

ponsável por “trancar” in-
formações e não permitir
que terceiros as intercep-
tem, deve chegar ao Insta-
gram e ao Facebook Mes-
senger apenas em 2023 – a
previsão inicial era de que
a ferramenta seria lançada
ainda em 2022. O anúncio
do adiamento foi feito por
Antigone Davis, diretora de
segurança da empresa.

A função, presente no
WhatsApp desde 2016, foi
anunciada por Mark Zucker-
berg em 2019 – o plano do
fundador e presidente exe-
cutivo do Facebook era im-
plementar a ferramenta em
todos os seus serviços de
mensagens, mirando priva-
cidade.

Antigone Davis afirmou
que a empresa vai adiar os

planos para garantir que a
implementação da tecnolo-
gia seja segura – defensores
da segurança infantil têm ar-
gumentado que a criptogra-
fia poderia proteger abusa-
dores.

“Há um debate contínuo
sobre como as empresas
de tecnologia podem con-

tinuar a combater o abuso
e apoiar o trabalho vital da
aplicação da lei se não pu-
derem acessar suas men-
sagens. Acreditamos que
as pessoas não deveriam
ter de escolher entre privaci-
dade e segurança”, disse a
executiva ao jornal britânico
Telegraph.

“É por isso que esta-
mos incorporando fortes
medidas de segurança em
nossos planos e nos envol-
vendo com especialistas em
privacidade e segurança,
sociedade civil e governos
para garantir que acerte-
mos”.

A companhia está no
centro de uma crise por
conta das denúncias da ex-
funcionária Frances Hau-
gen: documentos vazados
estão demonstrando que
o Facebook negligenciou
a moderação de conteúdo
para continuar lucrando.

Emmeio às críticas, o Fa-
cebook interrompeu em se-
tembro seu projeto de Ins-
tagram para crianças, com
a mesma justificativa de que
precisa de mais tempo para
discutir a iniciativa.
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SpaceX detalha como imagina
a colonização de Marte.

Reprodução

Elon Musk antecipa o mês de janeiro de 2022 como o primeiro voo
da Starship SN20.

A Nasa já havia co-
mentado sobre a ex-

pectativa de chegarmos
até Marte após 2030,
mas nunca explicou de
fato “o que” faríamos lá
quando chegássemos.
Bem, a SpaceX tem uma
ideia consideravelmente
detalhada de como vê
a colonização do pla-
neta vermelho se desen-
volvendo, e reuniu tudo
em um documento en-
tregue a vários mem-
bros da comunidade ci-
entífica internacional.

O documento em si
dedica uma boa parte
de seu tamanho falando
sobre coisas que já
sabemos: o Programa
Artemis que levará o
homem de volta à Lua,
as missões não tripula-
das para além de nosso
satélite, o uso da nave
orbital Starship tanto
como prova de conceito
como para a condução
de missões tripuladas.
Mas é após chegarmos
a Marte que as coisas
ficam interessantes:

O plano em si é sur-
preendentemente sim-
ples: no meio da dé-
cada atual (2020-2029),
a SpaceX deve começar
a enviar missões não
tripuladas da Starship
em direção a Marte,
no intuito de avaliar o
desempenho da nave
orbital Starship para
uma viagem tão longa.
Tais missões também
serviriam para entregar

“amplas quantidades”
de recursos variados,
a fim de que, quando
nós chegássemos lá,
pessoalmente, nós já
tivéssemos como traba-
lhar.

Nesta parte, a neces-
sidade mais urgente se-
ria, provavelmente, a de
instalar uma estrutura de
produção de propelente
líquido, para que futu-
ras missões tivessem a
capacidade de reabas-
tecer seus tanques de
combustível.

Além disso, outros
equipamentos entre-
gues atuariam em de-
mandas como extração
de água, produção e
ampliação de capaci-
dade de energia, es-
cudos e defesas contra
radiação, bases de lan-
çamento e pouso pré-
configuradas, recursos
selantes para proteção
contra poeira de Marte,
abrigos reforçados e
toda a sorte de estrutu-
ras para que a SpaceX
ajude a tornar a vida
humana seja minima-
mente viável no planeta
vermelho.

“Os humanos prova-
velmente viveriam den-
tro das Starships nos
primeiros anos, até que
habitações mais tradici-
onais fossem construí-
das. A primeira leva
de Starships não tripu-
ladas também poderão
ser realocadas ou rede-
senhadas conforme de-

manda para auxiliar a
vida humana na superfí-
cie , servindo como re-
cursos essenciais para
armazenamento, habita-
ção, laboratórios cientí-
ficos e fonte para estru-
turas refinadas de me-
tal”, diz trecho do docu-
mento.

O mais impressio-
nante é na parte de
datas: a SpaceX le-
vanta as (incrivelmente
improváveis) possibili-
dades de conduzir as
primeiras missões não
tripuladas ao planeta
vermelho entre 2022 e
2024. Inclusive, a julgar
pelas estimativas do
documento, isso faria
com que a busca por
Marte viesse antes do
retorno do homem à Lua
– o objetivo primário do
Programa Artemis que,
dizem as estimativas
mais recentes, deve só
começar em 2025 ou
além.

Apesar de haver al-

guns detalhes interes-
santes, é importante
notar que todo o con-
teúdo do documento
divulgado pela SpaceX
ainda está dentro do
reino do que “pode ser”
que aconteça no planeta
vermelho. Ainda assim,
essa é a primeira vez
que um plano voltado
à colonização de Marte
tem suas informações
(relativamente) promovi-
das de forma tão aberta.

Resta saber se a em-
presa terá essa capa-
cidade. A Starship,
por ora, ainda não saiu
se comprovou: embora
alguns voos de teste
tenham tirado protóti-
pos da nave da Terra,
a sua classificação de
“transporte orbital” está
pendente de ser confir-
mada. Elon Musk ante-
cipa o mês de janeiro de
2022 como o primeiro
voo da Starship SN20, o
atual protótipo da nave.

Porto Alegre . Quarta, 24 de Novembro de 2021 . 69



Ferramenta da Nasa permite
rastrear satélites em tempo real.

Reprodução

A ferramenta pode ser acessada de qualquer dispositivo conectado à internet.

A Nasa (agência espa-
cial americana) criou

uma ferramenta de visu-
alização 3D que permite
que os usuários rastreiem
os satélites da agência
em tempo real e que
acessem os dados cien-
tíficos da Terra que eles
fornecem.

Chamado Eyes on the
Earth (Olhos na Terra), o
recurso, que, segundo a
Nasa, “coloca o mundo
ao seu alcance”, recebeu
uma atualização recente
para incluir mais conjun-
tos de dados.

Ao acessar o serviço, é
possível rastrear os sinais
vitais do planeta – desde
o nível de dióxido e mo-
nóxido de carbono da at-
mosfera até as taxas de
umidade do solo. Tudo
isso, acompanhando a
frota de satélites que for-
necem essas medições.

Informação com
interatividade
De acordo com a

Nasa, a navegabilidade
do sistema é fácil e intui-
tiva. Existem oito sinais

vitais para escolher, com
informações básicas so-
bre a função que cada um
desempenha.

Por exemplo, para ver
as medições do dióxido
de carbono – gás de
efeito estufa – em uma
parte específica do globo,
basta o usuário navegar
até o menu Sinais Vitais e
clicar no botão dióxido de
carbono.

Feito isso, o Eyes on
the Earth proporcionará
uma visualização dos
dados do satélite Orbiting
Carbon Observatory 2
(OCO-2), que mede o
gás desde o solo até o
topo da atmosfera. Ao
clicar em “animar dados”,
é possível especificar um
intervalo de datas e ver a
evolução dos níveis mu-
dam ao longo do tempo.

A versão mais recente
do Eyes on the Earth tam-
bém fornece simulações
instantâneas de eventos
significativos no mundo
natural. Por exemplo,
você pode ver detalhes
sobre as velocidades má-

ximas do vento em uma
tempestade tropical, os
impactos de um incêndio
no norte da Califórnia, e
até mesmo a escala de
uma floração de fitoplânc-
ton na Nova Zelândia.

“Com os últimos avan-
ços em tecnologia, so-
mos capazes de apro-
veitar essas inovações
para combinar grandes
quantidades de dados
e imagens para que os
usuários visualizem como
nosso planeta está mu-
dando constantemente”,
disse Jon Nelson, super-
visor do grupo de Aplica-
ções e Desenvolvimento
de Tecnologia de Visu-
alização do Laboratório
de Propulsão a Jato da
Nasa, que desenvolveu o
Eyes.

Quem quiser saber
mais sobre o satélite
Aqua, basta clicar no
ícone que mostra o curso
da nave ao redor do
planeta. Junto com in-
formações básicas sobre
a missão, há um mo-
delo 3D interativo para

fornecer uma visão mais
detalhada.

O usuário também
pode conferir o recém-
lançado Landsat 9, além
de duas poderosas mis-
sões futuras: NISAR
(abreviação de Radar de
Abertura Sintética NASA-
ISRO) e SWOT (sigla em
inglês para Topografia
de Águas Superficiais e
Oceânicas).

Segundo Nelson, os
gráficos são tão ricos
quanto os dados, “pro-
porcionando mergulhos
fascinantes à medida que
você entende sobre a
ciência, conhece melhor
o planeta e aprende so-
bre algumas das muitas
missões da Nasa que
rastreiam a saúde do
globo”.

Sem que nenhum
download seja necessá-
rio, o aplicativo baseado
na web pode ser aces-
sado de qualquer dispo-
sitivo com um navegador
e uma conexão com a
Internet, incluindo seu
smartphone.
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Enoturismo é alternativa para
viagem longe de aglomerações.

Reprodução

Houve um aumento de 18% no consumo da bebida em 2020 no Brasil.

Serra Gaúcha terá maior piscina
com borda infinita do mundo.

Divulgação

Atração faz parte do Wyndham Bento Gonçalves Resort & Spa
Bewine.

A os poucos os brasileiros
estão retomando os pla-

nos de viagem à medida que
a vacinação contra covid-19
avança no Brasil e em ou-
tros países. A pandemia,
por sua vez, ainda não aca-
bou. Nesse sentido, rotei-
ros de viagens que permitem
passeios ao ar livre, como
o enoturismo, estão desper-
tando atenção e ajudando na
retomada do segmento.

Uma pesquisa da plata-
forma MaxMilhas, realizada
no primeiro semestre de 2021
em parceria com o instituto
Opinion Box, mostra que
cinco em cada dez brasileiros
entrevistados darão preferên-
cia a destinos turísticos mais
isolados e sem aglomerações
no período pós-pandemia.

Diante dessa tendência,
o turismo vinculado à cul-
tura, tradição e apreciação de

vinhos (o conhecido enotu-
rismo) surge como uma op-
ção ideal para os viajantes du-
rante o período atual.

Passeio
responsável
Segundo a Uvibra (União

Brasileira de Vitivinicultura),
antes da pandemia, o nú-
mero de “enoturistas” vinha
crescendo de 10% a 15% ao
ano no Brasil. Os dados
apontam que, só em 2019,
por exemplo, 1,5 milhão de
turistas passaram por Bento
Gonçalves, município do Rio
Grande do Sul que é conhe-
cido por ser uma tradicional
região produtora de vinho.

Além das características
favoráveis do enoturismo
para passeios responsáveis,
existe um outro fator que con-
tribui para o crescimento da
atividade no país. De acordo
com dados da Organização

da Vinha e do Vinho (OIV),
houve um aumento de 18%
no consumo da bebida em
2020 no Brasil.

Dessa forma, a tendência
é que surjam novos enoturis-
tas para movimentar a ativi-
dade durante a retomada das
atividades econômicas.

O enoturismo é uma via-

gem diferente, na qual o prin-
cipal objetivo é visitar as re-
giões que se dedicam à pro-
dução do vinho. Nelas, é
possível conhecer o cultivo, a
prensagem, a fermentação, o
amadurecimento e o envase
dos mais diversos tipos de vi-
nhos e espumantes, além de
degustar e adquirir rótulos.

P rocurando mais um bom
motivo para planejar uma

viagem à Serra Gaúcha? A
região vai ganhar um resort
commaior piscina com borda
infinita do mundo.

A atração faz parte do
Wyndham Bento Gonçalves
Resort & Spa Bewine, que
deve ser inaugurado no se-
gundo semestre 2025.

O megaempreendimento
de luxo em Bento Gonçalves
terá 421 quartos, com terra-
ços privativos, divididos em
três categorias: Luxo, Super
Luxo e Master. Algumas op-
ções terão, inclusive, piscina
e sala com lareira. As infor-
mações são do site Melhores
Destinos.

O Wyndham Bento Gon-
çalves Resort & Spa Bewine
terá ainda spa, academia,
lobby bar, centro de eventos,
além de um parque temático

do vinho e um elevador incli-
nado com projeções holográ-
ficas.

O parque temático terá 2
km de extensão e ambien-

tes que prometem simular di-
ferentes “terroir”, de acordo
com cada micro região viní-
fera do mundo.

Outra atração do empre-
endimento será uma adega
vertical de vinhos, quee se-
gundo a empresa, será “a
maior do mundo”.

A atração que deve atrair
visitantes ao Wyndham Bento
Gonçalves é mesmo a mega
piscina, que terá uma cas-
cata e oferecerá aos hóspe-
des uma bela vista dos vinhe-
dos da região.

Orçado em R$ 300 mi-
lhões, o empreendimento
no sistema multipropriedade
ocupará uma área de 60 mil
m² no Vale dos Vinhedos.
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Livro amplia detalhes sobre
Clarice Lispector.

Reprodução

Biografia escrita por Teresa Montero resgata observação da Polícia
Política sobre suas atividades.

E m 27 de janeiro de
1950, a escritora Cla-

rice Lispector (1920-1977)
foi fichada pela Delega-
cia Especial de Segurança
Política e Social, cujo ar-
quivo reunia informações
sobre lideranças políticas,
militares, comunistas, in-
tegralistas, associações,
periódicos, entre outros.

“O que nos chama
a atenção é o que te-
ria levado a polícia po-
lítica a fichar a escritora
considerando-se que, na
ocasião, ela não exer-
cia nenhuma atividade
fora do seu ofício como
escritora que pudesse
nomeá-la de ‘subversiva’”,
observa a professora Te-
resa Montero, uma das
maiores especialistas na
vida e obra de Clarice e
que lança agora À Procura
da Própria Coisa (Rocco),
biografia da escritora e
que pode ser considerada
uma edição revisada e
aumentada de Eu Sou
Uma Pergunta, da mesma
Teresa e publicada em
1999.

Nesses mais de 20
anos que separam as
duas obras, Teresa au-
mentou o volume de sua
pesquisa com informa-
ções praticamente desco-
nhecidas, trazendo mais
detalhes sobre a biogra-
fia da grande escritora
– como o fichamento
pela Polícia Política. Na
pesquisa, Teresa não en-
controu evidências que
justifiquem tal ato, assim,
elabora algumas hipóte-
ses. Uma delas é o fato de

Clarice ter “nacionalidade
russa”, como consta em
sua ficha. “Nascer na
Rússia era motivo para
as autoridades policiais
especularem possíveis
vínculos com os ideais
comunistas”, argumenta
a pesquisadora.

Clarice era casada com
Maury Gurgel Valente, que
trabalhava no Itamaraty,
na Divisão Econômica, e
auxiliava a Comissão de
Reparações de Guerra.
“Ser esposa de um fun-
cionário do Itamaraty a
tornava mais suscetível?”,
especula Teresa, lem-
brando ainda da amizade
do casal com o jorna-
lista Samuel Wainer e
sua esposa Bluma que,
no entender da polícia
do governo de Eurico
Gaspar Dutra, podiam
ser classificados como
“comunistas”.

Mais evidentes parece-
ram os motivos de ou-
tro órgão de investigação
a ficar de olho em Cla-
rice Lispector, como Te-
resa também mostra no li-
vro. Em 1973, o Serviço
Nacional de Informações,
o SNI, considerado o prin-
cipal órgão de inteligência
da ditadura militar, reuniu
documentos que, além de
trazer informações biográ-
ficas da autora, informa ter
ela participado da passe-
ata dos estudantes con-
tra a censura, no Rio, em
1968, integrando o grupo
de intelectuais e artistas.

A ficha aponta uma de-
claração de Clarice ao jor-
nal Última Hora: “Eles

têm toda razão em lu-
tar por um mundo menos
podre do que esse em
que vivemos atualmente”.
Outro documento informa
que Clarice teria partici-
pado ainda de uma reu-
nião com religiosos e líde-
res sindicais, no Colégio
Santo Inácio, no qual pro-
nunciou discurso sobre a
“necessidade de união de
classes contra a ditadura”.

Também sobre esse fi-
chamento, Teresa levanta
hipóteses. Ela lembra
que Clarice era colabora-
dora do Jornal do Brasil
desde 1967, no qual pu-
blicava crônicas aos sába-
dos. “A imprensa estava
sob censura. A visibili-
dade de uma coluna cer-
tamentemotivava uma ob-
servação permanente pe-
los órgãos de informa-
ção”, especula a pesqui-
sadora, lembrando ainda
que o redator-chefe do JB
era Alberto Dines, jorna-
lista vigiado de perto pelo
SNI.

Segundo Teresa, a co-

luna não é citada na in-
vestigação do órgão, que
ressalta a participação de
Clarice na passeata em
apoio aos estudantes, em
junho de 1968. “A ade-
são de um grupo expres-
sivo de artistas e intelec-
tuais reflete como Clarice
estava sintonizada coleti-
vamente contra o regime
ditatorial em vigência na-
quele período. Isso por
si só justificaria a aber-
tura da ficha naquele mo-
mento?”, questiona.

Finalmente, Teresa
Montero lista outro fato
que confirma o quanto
Clarice estava sob o con-
trole pelos serviços de
informação da época: a
entrevista que fez, para a
revista Fatos & Fotos, com
o poeta Ferreira Gullar, em
1977. O escritor acabara
de voltar de um exílio e,
ao chegar, passara por
momentos tensos ao ser
detido para as chamadas
averiguações de praxe, já
que havia sido indiciado
em 1971.
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"Harry Potter" chega aos 20 anos em
meio a polêmicas e fidelidade de fãs.

Reprodução

Fãs garantem que a saga ajudou a sair da depressão e a fazer amigos
ao longo das décadas nos cinemas e nas livrarias.

A franquia Harry Pot-
ter é daqueles ra-

ros casos em que os
livros e os filmes con-
seguiram transcender
a barreira do sucesso
e alcançaram o status
de fenômeno. Foram
oito filmes da franquia
principal, dois da saga
de Animais Fantásticos.
Sete livros. Uma peça
de teatro. Nas livrarias,
as histórias do bruxinho
venderam 450 milhões
de exemplares em 79
idiomas. Já os filmes
arrecadaram US$ 7,74
bilhões de bilheteria,
com 12 indicações para
o Oscar.

Hoje, 20 anos depois
do lançamento do pri-
meiro filme nos cine-
mas, Harry Potter e a
Pedra Filosofal, a fran-
quia ainda tem o poten-
cial de influenciar a vida
de milhões de pessoas
ao redor do mundo que
ajudaram a saga cri-
ada por J.K. Rowling
a se tornar o que é
hoje. Não é à toa que
a Warner Bros., estúdio
dono do personagem,
confirmou um especial
que vai reunir os ato-
res que interpretavam
Harry (Daniel Radcliffe),
Hermione (Emma Wat-
son) e Rony (Rupert
Grint), marcado para
2022.

Matheus Vale, influ-
enciador digital de Goi-
ânia, não esconde a
emoção ao falar sobre

o evento. ”Não há
jeito melhor de come-
çar o ano com o pé
direito”, diz, comemo-
rando a reunião de boa
parte do elenco.

”Sou fã há 16 anos.
Quando estreou Harry
Potter e o Cálice de
Fogo nos cinemas, eu
tinha 9 anos, indo à mi-
nha primeira pré-estreia
do filme junto com mi-
nha irmã mais velha”,
conta Vale, de 25 anos.
”Desde então, fui a to-
das as pré-estreias e
o fanatismo só aumen-
tou.”

O carinho pela fran-
quia acabou inspirando
a profissão de Vale. Ele,
hoje, tem um perfil no
Instagram com mais de
75 mil seguidores. O
foco principal é Harry
Potter e, logo na des-
crição do perfil, ele se
autodenomina como
”alucinado” pela saga.
”Achei um nicho em
que me sinto bem e
consigo influenciar pes-
soas trabalhando com
algo que amo desde
criança”, diz.

Alguns fãs, enquanto
isso, afirmam que Harry
Potter influencia na
forma como veem o
mundo. ”Ajudou a
identificar e combater
situações de conflito e
preconceito e também
aprimorou em mim va-
lores familiares e de
amizade, me conec-
tando com questões

de respeito étnico e
social, imprescindíveis
hoje em um país como
o nosso, tão fragilizado
quanto às diversida-
des”, afirma o carioca
Vanderson Vieira Bor-
ges, de 33 anos, recep-
cionista de unidade de
saúde e acadêmico de
biologia.

Futuro
Hoje, a saga do

bruxo britânico vive um
impasse. Desde o final
da franquia com Harry
Potter e as Relíquias da
Morte: Parte 2, os filmes
seguiram por um cami-
nho que divide os fãs.
Animais Fantásticos,
saga protagonizada
por Eddie Redmayne,
teve bons resultados
com o primeiro filme,
mas derrapou no se-
gundo - a presença de
Johnny Depp, acusado
na época de agredir a
ex-mulher, fez diminuir
o alcance do longa.

Além disso, J.K. Ro-

wling, a mente por trás
desse universo, entrou
em polêmicas no Twit-
ter ao fazer declarações
consideradas transfóbi-
cas por parte da co-
munidade LGBT. Diante
disso, a Warner Bros.
anunciou que a escri-
tora não estará no espe-
cial da saga em 2022.

Os fãs, enquanto
isso, se dividem. Luan
Ferreira, por exemplo,
diz que está em dúvida
sobre os novos rumos
da franquia. ”Após
decisões não condi-
zentes com a história
dos livros, tenho pouca
esperança de que a
saga Animais Fantásti-
cos tenha um nível acei-
tável. Mas a produção
de especiais no HBO
Max traz esperança de
novos conteúdos que
façam jus aos livros”,
observa.
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Mariah Carey diz que suas músicas de Natal
são para esquecer tristezas da infância.

Divulgação

A cantora disse que objetivo de ser ’rainha do Natal’ é levar aos filhos o momento mágico da data, coisa
que ela não teve na sua infância.

Q ue Mariah Ca-
rey, de 51 anos

de idade, é a ”rai-
nha do Natal” isso
todo mundo já sabe,
mas a cantora deu
uma entrevista a Ke-
vin Frazier, do Enter-
tainment Tonight, e
falou que nem sem-
pre foi assim.

”Em meu livro de
memórias eu falo
sobre como quando
eu era criança, cres-
cendo sem dinheiro,
com uma mistura
étnica, não enten-
dendo meus proble-
mas de identidade e
passando por muitas
outras situações na
carreira e vida pes-
soal que não falei
nem mesmo com
alguns dos meus
melhores amigos”,
explicou Mariah.

”Quando eu es-
crevi sobre o Natal,
eu disse: ’ah, espera
aí, eu não quero de-
sanimar as pessoas,
porque isso parecia
algo deprimente que
aconteceu’. Mas
essa é a razão que
me motivou a real-
mente dar tudo de
mim em cada Na-
tal, todos os anos.
Eu só quero que

meus filhos tenhamo
melhor desta época
e, honestamente,
muito disso é para
mim”, completou a
cantora sobre levar
aos outros a ma-
gia da data mais
famosa do ano que
ela, quando criança,
não teve.

All I Want for Ch-
ristmas Is You, o
maior clássico do
Natal de Mariah já
tem quase 30 anos e,
mesmo com tantos
outros hits natalinos
em sua discografia, a
canção foi a primeira
música dedicada à
data que a cantora
escreveu.

”Quando eu es-
crevi All I Want for
Christmas Is You, a
gravadora ficou: ’ok,
mas por que você

não faz um álbum de
Natal?’. E eu tipo:
’sério? Agora?’. E
eu pensei, ’bem, eu
amo as festas de fim
de ano, então posso
tentar’. Então, All I
Want for Christmas
Is You é a primeira
música de Natal que
eu já escrevi e tra-
balhei nela com meu
então parceiro de
composição, Walter
A, e queríamos ape-
nas um clássico mo-
derno”, ainda disse a
musa pop.

Este ano Mariah
lança o especial Ma-
riah´s Christmas:
The Magic Conti-
nues, que estreia no
dia 3 de dezembro
na AppleTV, que terá
vários convidados
especiais, incluindo
o cantor gospel Kirk

Franklin e o rapper
Khalid, além de uma
nova música, claro,
sobre o Natal: Fall in
Love at Christmas.

Mesmo com tan-
tas músicas, inclu-
sive natalinas, Ma-
riah elege sua pri-
mogênita, All I Want
for Christmas Is You,
como sua favorita.
”Adoro. Tenho que
aprender a me per-
mitir conviver com os
erros, com o que eu
teria mudado nela e
outras coisas assim,
mas eu a amo e ela
faz parte da minha
vida. Eu sinto que
cresci com aquela
música e o compar-
tilhei com o mundo.
Ah, e espero que
você ouça este ano”,
brincou Mariah.
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Internautas acusam Adele de
plagiar música de Chico Buarque.

Reprodução

Cantora britânica lançou o aguardado ”30” na última sexta-feira (19).

Kevin Spacey é condenado a
pagar 31 milhões de dólares à
produtora de "House of Cards".

Reprodução

Ator americano foi demitido em 2017 da série ”House of Cards”.

D epois da controvérsia de se-
melhanças entre músicas de

Martinho da Vila e Adele, que ge-
rou até um processo de plágio
para o compositor da britânica,
usuários de redes sociais volta-
ram a apontar similaridades en-
tre uma canção da cantora com
outro clássico da Música Popular
Brasileira (MPB). ”To Be Loved”,
do recém-lançadoCD ”30”, teria o
começo similar a ”Eu te Amo”, de
Chico Buarque e Antônio Carlos
Jobim.

No Twitter, internautas apon-
tam, mais especificamente, para
a semelhança nos toques de pi-
ano dos primeiros segundos das
canções. Apesar da grande re-
percussão de algumas publica-
ções, as opiniões divergem, já
que os toques são considerados
formas musicais simples e que
naturalmente podem soar seme-
lhantes. A equipe de Chico ne-

gou que a britânica tenha pla-
giado o artista brasileiro. ”Eu
te Amo” foi lançada por Chico
no álbum ”Vida” (1980), em du-
eto com Telma Costa e com pro-
dução de Sergio de Carvalho.

Martinho
Já a situação envolvendo a

semelhança entre ”Mulheres” e
”Million Years Ago”, que integra
o álbum ”25” (2015), pode real-
mente parar na justiça. O compo-
sitor mineiro Toninho Geraes, au-
tor da canção, já enviou duas no-
tificações extrajudiciais já foram
enviadas à Greg Kurstin, compo-
sitor da faixa da britânica.

A gravadora Recor-
dings/Beggars Group e o grupo
Sony Music também estariam
cientes da ação, que afirma
que eles ”se apropriaram das
primeiras notas da introdução,
refrão e final”.

”Fiquei estarrecido quando
me dei conta. A melodia e a har-
monia são iguais. É uma cópia
escancarada”, disse Toninho à re-
vista Veja.

”Nossa intenção era tentar
um acordo, mas, diante do si-

lêncio, recorreremos à Justiça”,
disse o advogado Fredímio Bia-
sotto Trotta. De acordo com eles,
foram contabilizaram 88 compas-
sos com cópia, o que soma 3 mi-
nutos e 3 segundos da faixa e re-
presenta 87% da canção.

O ator americano Kevin Spa-
cey deverá pagar quase US$

31 milhões (cerca de R$ 173 mi-
lhões) à produtora de ”House of
Card”, série que protagonizou até
ser demitido em função das de-
núncias contra ele por assédio se-
xual, determinou a Justiça.

A decisão é de outubro de
2020, mas só foi tornada pública
nesta segunda-feira (22), quando
a MRC, produtora da série trans-
mitida pela Netflix, apresentou
uma petição para confirmar o ve-
redicto diante de um tribunal de
Los Angeles.

No documento, a MRC deta-
lha que após as denúncias pu-
blicadas contra Spacey por assé-
dio e agressão sexual em 2017,
suspendeu o ator e ordenou uma
investigação que determinou que
”Spacey rompeu com determina-
ções estabelecidas nos acordos
de atuação e produção executiva
que estabelecemos padrões para

sua conduta no local de trabalho,
incluindo a violação da política de
assédio da MRC.”

A onda de acusações que in-
terrompeu a aclamada carreira de
Spacey, de 62 anos, correspon-
deu ao surgimento do movimento

#MeToo, que nasceu do caso
do todo-poderoso produtor Har-
vey Weinstein.

Spacey estrelou em cinco
temporadas de ”House of Cards”
até que várias acusações de as-
sédio sexual contra colegas de

trabalho foram tornadas públicas
na mídia.

Duas vezes vencedor do Os-
car, o artista de ”Beleza Ameri-
cana” acabou sendo demitido da
série em que interpretou Frank
Underwood, um político ameri-
cano sem escrúpulos.

A produtora acrescentou que
a consequente saída do ator ame-
ricano da série de sucesso exigiu
uma reorganização do trabalho
que resultou em ”perdas substan-
ciais” para a empresa.

A MRC argumenta que teve
que reescrever o roteiro, ex-
cluindo Underwood, o persona-
gem principal da série, e reeditar
a sexta temporada, que passou
de 13 para 8 episódios.

A produtora iniciou uma ba-
talha judicial contra Spacey em
2019 e, de acordo com a petição,
em 2020 um juiz arbitral decidiu a
favor da MRC declarando a viola-
ção do contrato de Spacey.
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Daniel Cady fala pela primeira
vez de suposta crise no

casamento com Ivete Sangalo.
Reprodução/Instagram

Ele explicou que apenas estava adequando a rede social ao seu novo
projeto profissional.

Marina Ruy Barbosa fala sobre
envolvimento com pessoas maduras:
"Gosto de relações onde aprendo".

Reprodução/Instagram

A atriz respondeu a perguntas de fãs e falou sobre relações com
pessoas mais velhas e/ou maduras.

D aniel Cady falou em uma
live sobre os boatos de

que seu casamento com
Ivete Sangalo estaria em
crise, que surgiram após o
nutricionista apagar algumas
fotos com a cantora de seu
Instagram.

Ele explicou que apenas
estava adequando a rede so-
cial ao seu novo projeto pro-
fissional e que a relação com
a cantora, com quem tem
três filhos, as gêmeas Helena
e Marina, de 3 anos, e Mar-
celo, de 12, vai muito bem.

”Já vou logo começar
a live adiantando esse as-
sunto, que foi fofoca pura.
Não teve nada com meu ca-
samento. Não sei de onde
surgiu essa história. Alguma
semente do mal viu quando

eu estava recomeçando meu
Instagram e soltou isso”, co-
meçou Daniel.

Ele explicou que está lan-
çando uma coleção de cami-
setas inspiradas na natureza.
”Estou sempre tentando tra-
zer para vocês aqui o que há
de melhor, minhas experiên-
cias, meus erros. Então é
isso, o que era para ser uma
surpresa, uma coisa bacana
do trabalho com as camisas,
virou esse reboliço todo aí.
Tá tudo bem por aqui. Tudo
em paz com a minha família,
graças a Deus”, garantiu.

M arina Ruy Barbosa, de
26 anos de idade, foi

questionada no Instagram
sobre sua preferência de se
relacionar com pessoas mais
maduras e filosofou sobre o
assunto.

”Acho que depende...
Mas eu realmente tenho
MUITAS amizades com pes-
soas mais velhas cio que eu.
Eu gosto de relações onde
eu aprendo sabe? E pes-
soas com mais experiência
- normalmente - acabam me
trazendo mais repertório e
aprendizados...”, começou
ela, que fez ressalvas.

”Mas claro que existem
várias exceções e pessoas
super interessantes de todas
as idades. Mas eu prio-

rizo relações, amizades ver-
dadeiras, que não sejam su-
perficiais, convenientes... E

sou MUITO leal com osmeus
sabe? E isso é bom, mas mi-
nha intensidade também as

vezes me machuca. Sabe
aquilo de expectativa x reali-
dade? Ou o ’não faça com
os outros o que não gosta-
ria que fizessem com você’”,
completou ela, que disse ser
bem autêntica em suas rela-
ções.

”E sou MEGA transpa-
rente e não escondo o que
sinto... e às vezes a maio-
ria das pessoas tem atitudes
mais ’políticas’ e vão escon-
dendo os sentimentos pra
manter as coisas ou ’aparên-
cias’. Eu sou o oposto. Eu
sempre falo e exponho o que
sinto”, finalizou Marina, que
atualmente namora o político
Guilherme Mussi, que tem 13
anos a mais que ela.
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Gilberto Gil conta que foi
chamado de "negro boçal" por um

professor, e comentários
apontam que prática é frequente.

Divulgação

Recentemente, Gilberto Gil, de 79 anos, foi eleito para a cadeira 20
na Academia Brasileira de Letras.

N o mês da Consci-
ência Negra, relatos

de racismo vivenciados
nas escolas denunciam
ações preconceituosas
que ainda hoje acon-
tecem no ambiente de
ensino. Em um post de
Gilberto Gil nas redes
sociais, internautas se
solidarizaram com o can-
tor após ele relatar que
os próprios professores
do Colégio Marista, em
Ituaçu, na Bahia, local
onde estudou na adoles-
cência, o discriminavam
e chamavam de “negro
boçal”. Nos comentá-
rios, dezenas de pessoas
afirmaram que já haviam
passado por situação
semelhante.

”Só fui sentir o ra-
cismo no Colégio Ma-
rista. Era uma discri-
minação disfarçada, mas
com manifestações agu-
das. Lembro que uma
vez, quando pedi uma
explicação, um profes-
sor simplesmente disse:
”cale a boca, seu negro
boçal”. E eu calei. Era
uma época muito difícil”,
escreveu Gil, que já havia
feito a mesma declaração
em 2019, no Twitter, so-
bre esse caso de precon-
ceito que o marcou.

No programa Con-
versa com Bial, da TV
Globo, veiculado no ano
passado, o artista re-
lembrou sua infância na
cidade de Ituaçu, interior

da Bahia, e afirmou que,
por ser filho de médico
e professora, não se
sentia vítima de racismo.
A realidade mudou ao
entrar para o ginásio,
por estudar em escola
da elite, com “apenas 10
negros”.

Na última semana, um
outro episódio racista em
escola repercutiu na in-
ternet. O áudio de uma
professora da Apae Ri-
beirão das Neves, na
Região Metropolitana de
Belo Horizonte, viralizou
após ela pedir para que
os alunos colassem bom-
bril em um desenho que
representava uma pes-
soa negra de cabelos ca-
cheados. Segundo relato
de pais de alunos, a pe-
dagoga disse ter passado
a tarefa para celebrar o
Dia Nacional da Consci-
ência Negra.

”Vocês vão fazer o
seguinte: colocar em
cima do cabelo, fazendo
um enfeite com bombril”,
disse a professora no
áudio.

Em outro caso de dis-
criminação, um Colégio
Adventista de Tocantins
divulgou imagens de cri-
anças brancas pintadas
com tinta preta e usando
uma peruca simulando
o cabelo black power,
afirmando que se tratava
de uma caracterização. A
prática conhecida como
’blackface’ é caracteri-

zada como racismo re-
creativo, que segundo
Adilson Moreira, profes-
sor e doutor em direito
antidiscriminatório, con-
siste em ridicularizar e
estereotipar pessoas ne-
gras.

”O racismo recreativo
é uma política cultural
hostil estratégica, ao
comparar pessoas ne-
gras a animais, associá-
las à criminalidade. Isso
permite que pessoas
brancas ou instituições
mantenham uma ima-
gem social positiva en-
quanto argumentam que
qualquer tipo de humor
é sempre benigno, por
produzir um efeito cô-
mico, se esquivando da
intenção de ofender ou
discriminar”, explica.

Após a repercussão
negativa, a escola apa-
gou as fotos e publicou
uma nota de esclareci-

mento afirmando que não
fez pintura nas crianças e
nem as estimulou. Movi-
mentos negros do Tocan-
tins se posicionaram re-
pudiando a ação. O Co-
letivo Nacional de Juven-
tude Negra - Enegrecer -
disse que ”é inconcebível
que uma escola que se
propõe o papel de edu-
car futuros cidadãos, se
preste ao papel de expor
e incitar crianças a discri-
minação ou preconceito
de raça, cor”.

O Coletivo Negro de
Gurupi afirmou que a
estratégia pedagógica
usada pela escola foi
inadequada e que a po-
pulação negra não quer
ser ridicularizada pelo
tom de pele, cabelo e ou-
tros traços. ”Não vamos
aceitar atitudes que há
muito tempo provocam
ridicularização e rebaixa-
mento”.
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