
Porto Alegre, Sexta, 03 de Dezembro de 2021 - Ano 21 - Número 7386

OPERAÇÃO CONTRA DESVIOS NO SETOR
PÚBLICO CUMPRE MANDADOS DE BUSCA E
APREENSÃO EM REPARTIÇÕES, EMPRESAS E
RESIDÊNCIAS NA REGIÃO NORTE DO ESTADO.
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S O Ministério Público do Rio

Grande do Sul (MP-RS) defla-
grou nesta quinta-feira (2) na
cidade gaúcha de Pontão (Re-
gião Norte do Estado) a terceira
fase da operação "Aliança Cri-
minosa". O foco é o combate a
fraudes em licitações, lavagem
de dinheiro e peculato cometi-
dos por empresários e servido-
res municipais. Página 42

MINISTRO DA CIDADANIA DIZ QUE
PRIMEIRO PAGAMENTO DE 400 REAIS DO
AUXÍLIO BRASIL SERÁ NESTE DEZEMBRO.

Página 19
Lucas Uebel/Grêmio FBPA

EMCASA, GRÊMIO VENCE O SÃO PAULO POR 3 A 0 E GANHA FÔLEGO NA LUTA CONTRA O REBAIXAMENTO.
O Grêmio venceu o São Paulo por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (2), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em jogo válido
pela 35ª rodada do Brasileirão e, com isso, ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. Com o triunfo, o Tricolor Gaúcho
aparece em 18º lugar, com 39 pontos, três atrás do Athletico-PR, primeiro time fora da zona de rebaixamento e que joga nesta
sexta-feira (3) contra o Cuiabá. Página 54

SENADO APROVA PEC DOS PRECATÓRIOS,
QUE RETORNA À CÂMARA DOS DEPUTADOS.

Página 22



Nesta sexta-feira, Porto Alegre tem
vacinação contra covid até a meia-noite.

Giulian Serafim/PMPA

Ação especial será realizada nas imediações do Largo Zumbi dos
Palmares (Cidade Baixa).

C om serviço disponí-
vel em 40 endere-

ços, Porto Alegre man-
tém nesta sexta-feira (3)
a campanha de imuniza-
ção contra o coronavírus.
A novidade é a segunda
edição da ”Parada da Va-
cina”, com unidade mó-
vel instalada das 21h até
a meia-noite na avenida
Loureiro da Silva próximo
ao Largo Zumbi dos Pal-
mares (ex-Epatur), bairro
Cidade Baixa.

A ação consiste em
um mistro de drive-thru
e programa ”Balada Se-
gura”, com realização
pela Secretaria Munici-
pal da Saúde (SMS) em
parceria com a Empresa
Pública de Transporte e
Circulação (EPTC) e Bri-
gada Militar (BM). Serão
aplicados imunizantes em
condutores e passageiros
de veículos, sem a neces-
sidade de desembarque,
bem como pedestres e
ciclistas.

Já as demais opções
incluem a estrutura mon-
tada pela prefeitura em
frente ao Mercado Público
(Centro Histórico), sala es-
pecial no shopping João
Pessoa (bairro Santana),
duas farmácias parceiras
e 34 postos de saúde –
em seis, o atendimento vai
até as 21h (Belém Novo,
Morro Santana, Primeiro
de Maio, Ramos, São Car-
los e Tristeza).

São oferecidas pri-
meira e segunda dose de
todos os fármacos para
o público a partir dos 12
anos, bem como a injelão
de reforço para a faixa de
18 anos em diante, con-
forme prazos específicos.
Endereços, imunizantes

e outros detalhes podem
ser conferidos de forma
detalhada no site oficial
prefeitura.poa.br.

Exigências
Em procedimentos de

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

Já na segunda inje-
ção é obrigatório o cartão
de controle fornecido pelo
agente de saúde na pri-
meira etapa. Pode se di-
rigir aos locais indicados
quem recebeu Coronavac
há pelo menos 28 dias ou
Pfizer oito semanas atrás.
No caso do imunizante de
Oxford, o intervalo tam-
bém é de oito semanas
entre as duas ”picadas”.

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

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

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

maioria das 8h às 17h e
com seis unidades aten-
dendo até 21h (Belém

Novo, Morro Santana, Pri-
meiro de Maio, Ramos,
São Carlos e Tristeza);

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

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

– Farmácias parceiras,
das 9h às 17h;

– Endereços: consultar
no site da prefeitura.

2ª dose de
Coronavac

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

– Postos de saúde;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Endereços: consultar

no site da prefeitura.
2ª dose de
Oxford

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

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;

– Unidade móvel no
Largo Glênio Peres;

– Endereços: consultar
no site da prefeitura.

2ª dose da Pfizer
– Quem recebeu pri-

meira injeção há pelo me-
nos oito semanas;

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Farmácias parceiras;
– Endereços: consultar

no site da prefeitura.

Dose de reforço
– Idosos a partir de 60

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

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Endereços: consultar

no site da prefeitura. (Mar-
cello Campos
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Em quase 21 meses, o Rio Grande do Sul
perdeu 36.165 vidas para o coronavírus.

EBC

Balanço desta quinta-feira menciona 20 novas vítimas no Estado, com idades entre 40 e 92 anos.

O boletim epidemi-
ológico divulgado

nesta quinta-feira (2)
pela Secretaria Esta-
dual da Saúde (SES)
acrescentou 1.090 tes-
tes positivos de coro-
navírus e 20 mortes
pela doença. Com a
atualização, chega a
1.493.170 o número de
contágios conhecidos
no Rio Grande do Sul
em quase 21 meses de
pandemia, com 36.165
desfechos fatais.

Dentre os infectados
até agora, ao menos
1.452.735 (97%) já se
recuperaram, em todos
os 497 municípios gaú-
chos. Outros 4.169
(1%) são considerados
casos ativos (em anda-
mento), o que abrange
desde os assintomáti-
cos em quarentena do-
miciliar até casos gra-
ves atendidos em hos-
pitais.

A taxa média de ocu-
pação das unidades de
terapia intensiva (UTIs)
por adultos estava em
59,4% no início da
noite, conforme o pai-
nel de monitoramento
covid.saude.rs.gov.br.
Esse índice resulta da
proporção de 1.913 pa-
cientes para um total de
3.221 leitos da modali-
dade em 301 hospitais.
Já o total de hospita-
lizações pela doença
chega a 113.811 (8%).
Perdas humanas
Confira, a seguir, as

novas perdas humanas
relatadas pelo balanço

oficial, em uma lista em
ordem crescente con-
forme a idade das víti-
mas, de 40 a 92 anos.
Também menciona o
gênero (masculino ou
feminino) e o municí-
pio de residência (e não
onde foi registrado o
óbito).

– Esteio (homem, 40
anos); – Guaíba (mu-
lher, 46 anos); – Portão
(mulher, 52 anos); –
Farroupilha (homem,
59 anos); – Santa Rosa
(mulher, 59 anos); –
Porto Alegre (homem,
62 anos); – Sapiranga
(homem, 62 anos); –
Gravataí (homem, 63
anos); – Nova Santa
Rita (mulher, 63 anos);
– Pelotas (homem, 63
anos); – Pelotas (mu-
lher, 65 anos); – Cruz
Alta (homem, 69 anos);
– Gravataí (mulher, 72
anos); – Passo Fundo
(mulher, 76 anos); –
Porto Alegre (mulher,
79 anos); – Novo Ham-
burgo (homem, 80
anos); – Sapiranga (ho-

mem, 82 anos); – Can-
guçu (mulher, 85 anos);
– Tupandi (homem, 85
anos); – Cachoeira do
Sul (mulher, 92 anos).

De todas as 497 cida-
des gaúchas, apenas
uma não registra até
agora qualquer óbito
por covid. É Novo
Tiradentes, localizada
na Região Norte do Es-
tado e que acumula 129
testes positivos desde o
começo da pandemia.
Andamento da
vacinação

Já no que se re-
fere à aplicação de va-
cinas contra o coronaví-
rus, quase 8,9 milhões
de habitantes do Es-
tado receberam a pri-
meira dose. Por seg-
mento demográfico, a
cobertura é de 95,6%
dos gaúchos a partir
de 18 anos, 81,2% dos
adolescentes (12 a 17
anos), 94,4% da popu-
lação apta a ser imuni-
zada e 80,5% da popu-
lação geral (11,37 mi-
lhões).

O esquema com-
pleto de vacinação,
por sua vez, abrange
até agora mais de 7,6
milhões de indivíduos
– seja quem recebeu
duas doses para fár-
macos com esse sis-
tema ou os contem-
plados pela vacina da
Janssen (apenas uma
injeção). Com isso, es-
tão imunizados 86,6%
dos adultos, 24,4% dos
adolescentes, 81,3%
do público vacinável
e 69,4% da população
total.

No caso específico
da Janssen, as aplica-
ções somam 304.607.
E a dose de reforço
já chegou aos braços
de quase 1,29 milhão
de gaúchos, em to-
dos os 497 municípios.
As informações cons-
tam na base de dados
da Secretaria Estadual
da Saúde, reunida na
plataforma digital va-
cina.saude.rs.gov.br.
(Marcello Campos)
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Brasil registra 205 mortes por Covid em
24 horas; média móvel é de 218 por dia.

Reprodução

País contabiliza 615.225 óbitos e 22.117.364 casos de coronavírus desde o início da pandemia.

O Brasil registrou
nesta quinta-feira

(2) 205 mortes por
Covid-19 nas últimas
24 horas, com o total
de óbitos chegando a
615.225 desde o início
da pandemia. Com
isso, a média móvel de
mortes nos últimos 7
dias ficou em 218. Em
comparação à média
de 14 dias atrás, a
variação foi de 4% e
aponta tendência de
estabilidade.

Os números estão
no novo levantamento
do consórcio de veícu-
los de imprensa sobre
a situação da pande-
mia de coronavírus no
Brasil, consolidados
às 20h desta quinta.
O balanço é feito a
partir de dados das
secretarias estaduais
de Saúde.

Média móvel
Sexta (26): 227 Sá-

bado (27): 230 Do-
mingo (28): 227 Se-
gunda (29): 227 Terça
(30): 231 Quarta (1º):
229 Quinta (2): 218

Em 31 de julho, o
Brasil voltou a regis-
trar média móvel de
mortes abaixo de 1
mil, após um período
de 191 dias seguidos
com valores superio-
res. De 17 de março
até 10 de maio, fo-
ram 55 dias seguidos

comessamédiamóvel
acima de 2mil. No pior
momento desse pe-
ríodo, a média chegou
ao recorde de 3.125,
no dia 12 de abril.

Três Estados não ti-
veram registro de mor-
tes nas últimas 24 ho-
ras: AC, AP e MS.

Em casos confir-
mados, desde o co-
meço da pandemia,
22.117.364 brasilei-
ros já tiveram ou têm
o novo coronavírus,
com 12.733 desses
confirmados no úl-
timo dia. A média
móvel nos últimos 7
dias foi de 8.822 no-
vos diagnósticos por
dia. Isso representa
uma variação de 2%
em relação aos casos
registrados em duas
semanas, voltando a
indicar estabilidade
nos diagnósticos.

Em seu pior mo-
mento, a curva da

média móvel nacional
chegou à marca de
77.295 novos casos
diários, no dia 23 de
junho deste ano.

Estados
Em alta (6 Estados):

MG, GO, MS, AP, RR
e MA Em estabilidade
(13 Estados): PR, RS,
ES, RJ, SP, AC, PA,
RO, AL, BA, CE, PB e
PE Em queda (7 Esta-
dos e o DF): SC, DF,
MT, AM, TO, PI, RN e
SE

Essa comparação
leva em conta a média
de mortes nos últimos
7 dias até a publicação
deste balanço em rela-
ção àmédia registrada
duas semanas atrás.

Há estados em que
o baixo número médio
de óbitos pode levar
a grandes variações
percentuais. Os da-
dos de médias móveis
são, em geral, em nú-
meros decimais e arre-

dondados para facili-
tar a apresentação dos
dados.

Vacinação
Dados também reu-

nidos pelo consórcio
de veículos de im-
prensa mostram que
135.164.013 pessoas
tomaram a segunda
dose ou dose única
de vacinas e, assim,
estão totalmente imu-
nizadas. Este número
representa 63,36% da
população.

159.343.702 pes-
soas, o que representa
74,70% da população,
tomaram ao menos
a primeira dose de
vacinas. A dose de
reforço foi aplicada em
117.159.509 (8,04%
da população).

Somando a primeira
dose, a segunda, a
única e a de reforço,
são 311.667.224 do-
ses aplicadas desde o
começo da vacinação.
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Prefeitura de São Paulo decide
cancelar festa de Ano Novo e
mantém máscara obrigatória.

Agência Brasil

De acordo com o prefeito, a descoberta da nova variante ômicron foi determinante para a decisão.

O prefeito de São
Paulo, Ricardo Nu-

nes, anunciou nesta
quinta-feira (2) o can-
celamento da festa de
final de ano na Avenida
Paulista, como tam-
bém manteve a obri-
gatoriedade do uso de
máscaras de proteção
em locais fechados
e ambientes externos
ou abertos com aglo-
meração de pessoas.
A decisão foi tomada
após o prefeito rece-
ber, na noite de quarta-
feira, os estudos da
Vigilância Sanitária da
SecretariaMunicipal da
Saúde.

O prefeito Ricardo
Nunes e secretários
municipais participam
de uma viagem de tra-
balho a Nova York, de
onde fez o anúncio das
medidas sanitárias.
“Quero primeiro enfati-
zar que todas as ações
da Prefeitura de São
Paulo são baseadas
nos estudos e reco-
mendações da Vigilân-
cia Sanitária. Recebi
ontem à noite o estudo,
que seria concluído no
dia 5. Por conta disto
é possível anunciar a
continuidade do uso
de máscara na cidade
de São Paulo e que
não teremos a festa de
réveillon na cidade de
São Paulo”, disse.

De acordo com o
prefeito, a descoberta
da nova variante ômi-
cron foi determinante
para a decisão. “Lem-
bro que quando teve a
variante delta, a Pre-
feitura de São Paulo
se antecipou criando
as barreiras sanitárias
e não tivemos grande
impacto. O momento
atual é de cautela,
sendo necessário to-
marmos esta decisão,
pois o prazo para can-
celamento do réveillon
ficaria muito curto mais
para frente”, afirmou
Ricardo Nunes.

A Secretaria Munici-
pal da Saúde pretende
divulgar um novo es-
tudo no final de dezem-
bro, já com o acompa-
nhamento da nova vari-
ante ômicron.

Em relação à reali-
zação do Carnaval, o
prefeito ressaltou que

ainda haverá tempo
para a Secretaria da
Saúde monitorar os
efeitos da nova vari-
ante. “A decisão será
mais para frente, enfati-
zando novamente que
será tomada baseada
nas recomendações
da Vigilância Sanitá-
ria”, disse Ricardo Nu-
nes.

Estado
O governador de

São Paulo, João Do-
ria, determinou nesta
quinta-feira (2) que
o uso de máscaras
em ambientes abertos
será mantido, devido
às incertezas sobre o
impacto do surgimento
da variante Ômicron.
Anteriormente, havia
sido anunciada a fle-
xibilização da medida
a partir do próximo dia
11.

A recomendação foi
feita pelo Comitê Cien-

tífico, que mencionou
os riscos das aglome-
rações em festas de
Natal e Réveillon.

“Decidimos adotar
essa medida por pru-
dência com o cenário
epidemiológico no es-
tado. Todos os núme-
ros demonstram que
a pandemia está recu-
ando em São Paulo,
mas vamos optar pela
precaução. O nosso
maior compromisso é
com a saúde da popu-
lação”, disse Doria.

Em São Paulo, a va-
cinação contra a covid-
19 registra 78 milhões
de doses aplicadas
nos 645 municípios
paulistas; 76,15% da
população tem es-
quema vacinal com-
pleto e 84,7% está com
uma dose de imuni-
zante.
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Ministério da Saúde confirma cinco
casos da variante ômicron no Brasil;

pacientes de Brasília vieram da
África e passaram por São Paulo.

Reprodução

Além dos registros confirmados da nova variante no País, oito casos
estão sob investigação, sendo um em Minas Gerais, um no Rio de
Janeiro e seis no Distrito Federal.

O Ministério da Saúde
confirmou nesta

quinta-feira (2) mais dois
casos da variante ômi-
cron em Brasília. Com as
outras três infecções já
detectadas anteriormente
em São Paulo, o Brasil
registra até o momento
cinco pacientes com a
nova versão do corona-
vírus.

Os dois novos casos
são de pessoas que esta-
vam em um voo que veio
da África do Sul, passou
pela Etiópia e aterrissou
no aeroporto de Guaru-
lhos, em São Paulo, no
sábado, 27 de novem-
bro. De Guarulhos, os
dois passageiros segui-
ram para Brasília (DF).
Um dos infectados está
com sintomas e o ou-
tro permanece assinto-
mático. Ambos foram iso-
lados.

A confirmação dos
cinco casos ocorreu du-
rante apresentação de
ações do Ministério da
Saúde sobre ações con-
tra a nova variante. O
ministro Marcelo Quei-
roga defendeu que a
população confie nas
autoridades de saúde,
mantenha a vacinação
em dia e disse que não
existem motivos para um
”fechamento total”.

”Não podemos sair de
uma situação libertária
de festas, réveillon e car-
naval para uma situação
de fechamento total da
nossa economia, por-

que as consequências
nós não sabemos. Até
porque não há motivo
para isso. O que há é a
notificação da variante,
tem mutações, mas o
grau de impacto na saúde
de cada um nós não sa-
bemos”, disse Queiroga.

Apesar da confirma-
ção de novos casos,
Queiroga também disse
que o ritmo da vacinação
no país garante ”tran-
quilidade” para enfrentar
todas as variantes do
coronavírus.

”Ontem, 2 milhões de
pessoas foram vacina-
das. Isso nos dá tran-
quilidade para enfrentar
não apenas a ômicron,
mas outras variantes que
podem surgir no mundo”
, disse Marcelo Queiroga.

Queiroga reforçou a
atuação do Brasil na vigi-
lância e sequenciamento
genético do coronavírus.
“Digo e repito: a segu-
rança da população bra-
sileira é o Sistema Único
de Saúde, o SUS. Pela
sua logística, ele tem que
trabalhar de forma in-
tegrada com estados e
municípios. É a força
desse conjunto que vai
dar o que a sociedade
precisa. Neste momento,
é necessário que a po-
pulação brasileira confie
ainda mais nas autorida-
des sanitárias”, disse.

O secretário de Vigi-
lância em Saúde, Arnaldo
Medeiros, afirmou que o
Ministério da Saúde con-

tinuará trabalhando para
aumentar a cobertura va-
cinal, aplicar a dose de re-
forço na população, refor-
çar a vigilância laborato-
rial e minimizar a dissemi-
nação das variantes.

“Nós temos reforçado
cada vez mais o aumento
da vigilância genômica,
que é extremamente im-
portante como instru-
mento para o monito-
ramento do padrão da
circulação das variantes.
Nós já adquirimos se-
quenciadores genéticos
para todos os estados
do país. Esse é um dos
exemplos do esforço do
nosso Ministério para
aumentarmos a vigilância
genômica”, afirmou.

Além dos registros
confirmados da nova va-
riante no País, oito casos
estão sob investigação,
sendo um em Minas Ge-
rais, um no Rio de Janeiro
e seis no Distrito Federal.
Todos os pacientes se-

guem monitorados pelo
Centro de Informações
Estratégicas em Vigilân-
cia em Saúde (CIEVS) de
cada estado.

Segundo Queiroga,
ainda que não haja evi-
dências científicas sobre
a resposta vacinal contra
a nova variante, vacinar
ainda é a melhor saída,
uma vez que o Brasil
registrou uma queda de
92,57% na média de
óbitos desde o pico da
pandemia, registrado em
19 de abril. Nesta quinta,
o País chegou à marca
de 90% do público-alvo
vacinado com a primeira
dose da vacina Covid-19.
Ao todo, 159,3 milhões
de brasileiros iniciaram
o ciclo vacinal contra a
doença e 79,03% com-
pletaram o esquema com
as duas doses ou dose
única. As informações
são do portal de notícias
G1 e do Ministério da
Saúde.
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BioNtech e Pfizer devem ter,
ainda este mês, uma resposta
sobre a variante Ômicron.

Reprodução

De acordo com OMS, a variante apresenta um ”grande número de
mutações”, algumas preocupantes.

A BioNtech e a Pfizer já
começaram os estu-

dos do impacto da Ômi-
cron na eficácia de sua
atual vacina contra covid-
19. “Esperamos resulta-
dos já em dezembro. Aí
saberemos se é preciso
desenvolver nova versão
do imunizante”, explicou
Marta Dias, à coluna de
Sonia Racy, do jornal O
Estado de S. Paulo.

A presidente da Pfizer
no Brasil lembra que a
tecnologia de RNA pos-
sibilitou encurtar o cami-
nho de desenvolvimento
de vacina. “Estimamos
que, se for o caso de
precisarmos de nova ver-
são, serão necessárias
seis semanasmais outros
cem dias para a produ-
ção”, disse a executiva
espanhola, que está no
Brasil desde 2020.

Marta confirma a assi-
natura de contrato, nesta
semana, com o governo
brasileiro. “Esse prevê o
fornecimento de 100 mi-
lhões de doses da vacina
em 2022. E inclui opção
de compra de outras 50
milhões de vacinas adici-
onais.”

Mas se houver neces-
sidade de desenvolver
nova vacina? O contrato,
segundo Marta, já inclui
possíveis novas versões
do imunizante para vari-
antes e para diferentes
faixas etárias.
AstraZeneca
A Universidade de Ox-

ford disse no dia 30 que
não há evidências de que
as vacinas contra o co-

ronavírus não prevenirão
doenças graves da vari-
ante ômicron, mas acres-
centou que está pronta
para desenvolver rapida-
mente uma versão atuali-
zada de sua vacina pro-
duzida com a AstraZe-
neca, caso necessário.

A AstraZeneca já está
fazendo pesquisas em
Botsuana e em Essuatini
— países onde a nova
variante foi detectada.

Janssen
A Johnson&Johnson

(Janssen) disse que está
avaliando a eficácia do
seu imunizante contra
a ômicron ao mesmo
tempo em que desen-
volve uma vacina espe-
cífica para a variante.

”Começamos a traba-
lhar para projetar e de-
senvolver uma nova va-
cina contra a ômicron
e vamos progredir ra-
pidamente em estudos
clínicos, se necessário”,
disse Mathai Mammen,
chefe global de pesquisa
da unidade farmacêutica
da J&J.

CoronaVac
Em entrevista ao Jor-

nal da CBN, Sandra Coc-
cuzzo, diretora do Cen-
tro de Desenvolvimento
Científico do Instituto Bu-
tantan, disse que o ins-
tituto já coletou amos-
tras dos indivíduos con-
taminados pela ômicron
e os testes foram inicia-
dos. Segundo Coccuzzo,
o resultado deve sair en-
tre duas e três semanas.

A Sinovac, fabricante

da CoronaVac, disse que
está avaliando se o imu-
nizante funciona contra
a nova variante ou se
será necessário desen-
volver novas vacinas.

Moderna
Na contramão de to-

dos esses grandes la-
boratórios, o executivo-
chefe da farmacêutica
americana Moderna,
Stephane Bancel, disse
ao jornal Financial Times
o seguinte: “Não existe
um mundo em que a
eficácia da vacina seja do
mesmo nível que tivemos
com a delta. Nós temos
que esperar os dados,
mas todos os cientistas
com quem falei dizem
que não vai ser bom”.

O laboratório já come-
çou a trabalhar, na se-
mana passada, em uma
nova vacina para colocar
no mercado caso seja ne-
cessário.
Sobre a variante

ômicron
A variante ômicron

– também chamada
B.1.1529 – foi reportada
à OMS em 24 de no-
vembro de 2021 pela
África do Sul. De acordo
com OMS, a variante
apresenta um ”grande
número demutações”, al-
gumas preocupantes. O
primeiro caso confirmado
da ômicron foi de uma
amostra coletada em 9
de novembro de 2021 no
país.

No dia 30 de novem-
bro, autoridades sanitá-
rias holandesas afirma-
ram que a variante já es-
tava presente na Holanda
no dia 19 de novembro
— uma semana antes do
que se acreditava e antes
da OMS classificar como
variante de preocupação.

A primeira imagem da
variante ômicron do coro-
navírus revelou mais que
o dobro de mutações que
a da variante delta. As
informações são do jornal
O Estado de S. Paulo e do
portal de notícias G1.
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Médicos sul-africanos relatam
sintomas leves da Ômicron:

febre, tosse e dor de garganta.
Reprodução

Cientistas ainda tentam descobrir se a variante Ômicron é mais trans-
missível.

C ientistas ainda ten-
tam descobrir se

a variante Ômicron é
mais transmissível, se
está ligada a casos mais
agressivos ou se escapa
da proteção da vacina.
Ainda sem evidências
científicas consolidadas,
os relatos de médicos da
África do Sul, país onde
a nova cepa foi identifi-
cada, dão pistas sobre o
comportamento do vírus.
Os profissionais de saúde
reportam sintomas leves
entre os vacinados –
como febre, tosse, dores
de cabeça e garganta –,
e hospitalizações entre os
pacientes que ainda não
se imunizaram.

A África do Sul, pri-
meiro país a detectar
a Ômicron, está pas-
sando pela quarta onda
de covid-19, com casos
quase dobrando de um
dia para o outro. Ao jornal
O Estado de S. Paulo,
Mvuyisi Mzukwa, que faz
parte do conselho diretor
da Associação Médica da
África do Sul (Sama, em
inglês), disse que até o
momento a vacina tem
garantido que a Ômicron
não cause covid grave no
país.

Segundo Mzukwa, va-
cinados que foram infec-
tados pela nova variante
apresentam sintomas le-
ves como dores de ca-
beça, de garganta e no
corpo, febre, mal-estar e
perda de apetite. “Es-
ses sintomas aparecem
principalmente em jovens

e em pessoas vacina-
das, mesmo que idosas”,
disse. O diretor afirmou
que “pouquíssimos paci-
entes tiveram os sintomas
usuais da covid”, como a
perda do paladar e do ol-
fato.

Ele estima que cerca
de 90% dos pacientes
hospitalizados com a
nova variante não são
vacinados. “Precisamos
de um pouco de tempo,
uma semana ou duas,
para termos uma ideia
melhor, mas isso é o que
vemos até agora: não
vacinados ficando hos-
pitalizados, em especial
os mais idosos, e até
mais jovens que não são
vacinados”.

O governador da pro-
víncia de Gauteng, Da-
vid Makhura, disse em
coletiva de imprensa que
médicos têm reportado
que a preocupação maior
com a nova variante são
os jovens que não to-
maram a vacina, já que,
os vacinados têm, se-
gundo dados iniciais, re-
gistrado sintomas leves.
“Não estamos em pânico,
mas estamos preocupa-
dos com aqueles que não
vieram tomar as vacinas”,
diz.

Nesta quinta-feira, 2,
as autoridades sanitárias
da província mais popu-
losa da África do Sul, que
responde por 72% dos
casos da nova variante,
foram de porta em porta
e em escolas pedindo
que os jovens se vaci-

nem. Makhura afirmou
que a vacina é a melhor
arma para reduzir hospi-
talizações e mortes. “A
variante está por aí e os
encontros de jovens são
um grande risco. A dife-
rença para a onda de de-
zembro do ano passado é
que não tínhamos vacina
antes. Agora consegui-
mos vencer essa onda,
não há falta de vacina”,
disse o governador, que
pediu que os já vacinados
com a primeira dose, re-
tornem para tomar a se-
gunda.

O Instituto Nacional de
Doenças Transmissíveis
da África do Sul (NICD)
disse, na quarta-feira, 1º,
que 8.561 novos casos
positivos foram registra-
dos em 24 horas no país.
Dos 51.977 testes de
covid feitos em 24 horas,
8.561 foram positivos, o
que representa uma taxa
de 16,5%.

Na terça, a África do
Sul tinha 4.373 novos ca-

sos em um dia, com
uma taxa de infecção de
10,2%. Essa mesma taxa
girava em torno de 1%
a 3% no começo de no-
vembro. A África do Sul
também registrou 135 no-
vas internações hospita-
lares nas últimas 24 horas
e novas 28 mortes.

Gauteng tinha menos
de 100 casos por dia
no início de novembro
e nesta quarta registrou
6.168 novos casos, leva-
dos, principalmente, por
jovens de 20 a 24 anos.

Em coletiva nesta
quinta-feira, John Nken-
gasong, diretor do Centro
Africano para Controle e
Prevenção de Doenças
(CDC Africa), disse que
dos 52 mil novos casos
que o continente regis-
trou na última semana, 31
mil são da África do Sul,
causados pelo resultante
crescimento da Ômicron.
As informações são do
jornal O Estado de S.
Paulo.
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Alemanha impõe lockdown para
quem não se vacinou contra a covid.

Reprodução

País tenta conter uma disparada de infecções diárias pelo coronavírus que pode ser agravada pela descoberta da variante ômicron.

A Alemanha decretou
nesta quinta-feira

(2) restrições às pes-
soas que não se vaci-
naram contra a covid-
19, na tentativa de
conter uma disparada
de infecções diárias
pelo coronavírus que
pode ser agravada pela
descoberta da variante
ômicron.

Entre as novas medi-
das decretadas, estão:

– Restrição do nú-
mero de pessoas que
podem se encontrar em
ambiente fechado;

– Fechamento de bo-
ates e discotecas;

– Lockdown para to-
dos nos não vacinados.

O país ainda tem pla-
nos para tornar a vacina
obrigatória.

A chanceler Angela
Merkel e seu sucessor,
Olaf Scholz, conversa-
ram com os líderes dos
16 Estados alemães a
restrição de acesso de
pessoas que não se va-
cinaram a tudo que não

sejam estabelecimen-
tos essenciais, como
mercados, farmácias e
padarias.

Ansiosos para evitar
lockdowns gerais que
poderiam atrapalhar a
recuperação frágil da
maior economia da Eu-
ropa, eles devem man-
ter os estabelecimen-
tos comerciais abertos
para os quase 69% da
população que estão
totalmente vacinados,
assim como aqueles
que se recuperaram do
coronavírus.

”A situação é muito
séria, o número de in-
fecções estabilizou-se
em um patamar muito
alto”, disse Merkel.

Virologistas atribuem
a quarta onda, que
pode sobrecarregar as
unidades de tratamento
intensivo e que nesta
quinta-feira resultou em
mais de 73 mil infec-
ções novas e 388 mor-
tes, à resistência de
uma grande parcela da

sociedade à vacinação.
Eles também criticam
políticos por agirem
tarde demais.

A taxa de vacinação
alemã de pouco menos
de 70% se aproxima da
média da União Euro-
peia, mas é inferior a de
países como Portugal e
Irlanda.

Há sinais de que a
curva começa a se esta-
bilizar: a incidência de
sete dias para 100 mil
habitantes caiu pelo ter-
ceiro dia consecutivo e
ficou em 439,2.

Essas restrições
drásticas no acesso
à vida social para os
não vacinados foram
descritas por vários
líderes políticos como
um ”confinamento”.

Pessoas não vacina-
das já estão sujeitas a
restrições de acesso às
vias públicas há várias
semanas, mas as re-
gras variam e não co-
brem todas as regiões
do país.

Para evitar multidões
nas festividades de final
de ano, o governo e as
regiões também proibi-
ram fogos de artifício,
muito populares entre
os alemães.

Clubes e boates te-
rão que fechar se o
marco dos 350 casos
for ultrapassado, o que
já aconteceu na maioria
das regiões. O uso de
máscaras voltou a ser
obrigatório nas escolas
do país.

Essas medidas bus-
cam melhorar a situa-
ção nas próximas se-
manas, antes de uma
votação sobre a obriga-
toriedade das vacinas.
A medida já foi ado-
tada pela vizinha Áus-
tria, onde poderá entrar
em vigor em fevereiro,
após a manifestação do
Conselho de Ética e a
votação do Parlamento.
As informações são do
portal de notícias G1 e
da agência de notícias
AFP.
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Plano de Joe Biden para conter
avanço da covid nos Estados
Unidos evita restrições duras.

Adam Schultz/The White House

Segundo Biden, as aulas não devem ser suspensas, nem será neces-
sário decretar quarentenas.

C om a proximidade do in-
verno no Hemisfério Norte

e o aumento do número de ca-
sos da variante Ômicron do co-
ronavírus em todo o mundo,
o presidente dos EUA, Joe Bi-
den, apresentou nesta quinta-
feira (2) um plano para preve-
nir um novo surto de Covid-19
no país. As medidas incluem
aumentar as doses de reforço
para todos os adultos, vacinar
crianças, expandir os testes di-
agnósticos gratuitos e introdu-
zir protocolos de viagem mais
rígidos, exigindo que os viajan-
tes que cheguem aos EUA se-
jam submetidos a um teste de
diagnóstico no dia anterior ao
voo.

Desde o início da pande-
mia, o número total de casos
de covid-19 no território ame-
ricano chegou a 48,5 milhões,
com 780 mil mortes. Em no-
vembro foram 37 mil mortes.
Cerca de 60% do total da popu-
lação, ou 196 milhões de pes-
soas, foram totalmente vacina-
das, considerado um patamar
baixo para um país rico – no
Brasil, por exemplo, 63% da
população estão vacinados. O
governo americano diz que ou-
tros 110 milhões podem rece-
ber reforços, e Biden pediu a
estes que o façam.

Na manhã desta quinta-
feira, o departamento de saúde
pública de Minnesota informou
que um adulto totalmente va-
cinado, que esteve recente-
mente em Nova York, está in-
fectado com a nova variante.
É o primeiro caso conhecido
de transmissão de Ômicron em
paciente que não tenha es-
tado fora do país. Outro caso
foi identificado à tarde. Trata-
se, desta vez, de uma mulher
que chegou recentemente da
África. O primeiro caso da nova
variante nos EUA foi identifi-
cado na Califórnia, na quarta-
feira.

O plano de Biden prevê que
o Departamento de Saúde e
Serviços Humanos e empresas
farmacêuticas criem uma cam-

panha de informação pública
para encorajar os adultos ame-
ricanos a tomarem doses de re-
forço. Já as farmácias entrarão
em contato com os clientes por
texto e e-mail e tomarão medi-
das para aumentar a disponibi-
lidade da vacina.

Ainda segundo os planos
de Biden, o governo deve lan-
çar centenas de clínicas de va-
cinação familiar em todo o país,
permitindo que pais, avós e fi-
lhos recebam as vacinas inici-
ais e doses de reforço. Os
centros de saúde comunitários
irão hospedar as clínicas ao
longo de dezembro. Clíni-
cas de saúde móveis também
serão implantadas em todo o
país, começando em Washing-
ton e Novo México, de acordo
com o plano.

Além disso, funcionários do
governo federal receberão li-
cença remunerada para rece-
ber suas vacinas de reforço,
disse Biden, instando os em-
pregadores privados a fazerem
o mesmo por seus trabalhado-
res.

A Casa Branca informou
que todas as novas pílulas de
tratamento para covid-19 apro-
vadas pelos EUA os regula-
dores seriam ”equitativamente
acessíveis a todos os ameri-
canos, independentemente de
sua renda ou código postal”,
acrescentando que está traba-
lhando para garantir 13milhões
de doses de antivirais.

Os centros de prevenção
de doenças afirmam que todos
os adultos vacinados devem re-
ceber uma dose de reforço de-
vido à diminuição da proteção
ao longo do tempo e ao surgi-
mento do Ômicron.

Sem quarentena
Segundo Biden, as aulas

não devem ser suspensas,
nem será necessário decre-
tar quarentenas. O governo
exigirá que as seguradoras de
saúde privadas reembolsem
seus 150 milhões de clientes
em 100% do custo dos testes
covid-19 domiciliares, disse-

ram funcionários do governo, e
disponibilizem mais 50 milhões
de testes gratuitamente em
clínicas rurais e de saúde
centros para os não segurados.

Os EUA também planejam
exigir que os passageiros inter-
nacionais que entrem no país
sejam testados para covid-19
em até um dia antes da par-
tida. A exigência de máscara
em aviões, trens e veículos de
transporte público será esten-
dida até 18 de março.

As companhias aéreas tam-
bém terão que irão fornecer às
agências de saúde pública no-
mes dos passageiros que esti-
veram recentemente em países
da África onde foram identifica-
dos os primeiros casos de Ômi-
cron, como a África do Sul.

O presidente garantiu que
vai acelerar esforços para va-
cinar outros países em todo
o mundo. Os esforços para
expandir os testes e injeções
ocorrem no momento em que
o mundo enfrenta novas ame-
aças da variante Ômicron e
os EUA enfrentam uma cultura
antivacinação fortemente arrai-
gada e politicamente alimen-
tada. Os temores sobre a va-
riante atingiram os mercados
financeiros e criaram dúvidas
sobre a velocidade da recupe-
ração econômica global à me-
dida que a pandemia avança.

Questão política
As medidas implementadas

nesta quinta-feira podem ser
expandidas ainda mais, disse o
secretário de imprensa daCasa
Branca, Jen Psaki: “Estamos
avaliando e revisando, traba-
lhando 24 horas por dia, sete
dias por semana para avaliar,
aprender mais sobre essa va-
riante e avaliaremos se restri-
ções adicionais precisam ser
implementadas”, disse Psaki
sobre viagens.

Exigir que as seguradoras
paguem pelos testes foi algo
que a administração ”concor-
dou que era implementável e
possível de fazer agora e va-
mos continuar a desenvolver
isso”, acrescentou Psaki.

Biden disse que a luta con-
tra a covid-19 ”não deve” ser
uma questão de divisão polí-
tica. “Eu sei que a covid-19 tem
sido muito divisionista. Neste
país, tornou-se uma questão
política (...), o que é uma ob-
servação triste. Não deveria
ser, mas tem sido”, disse ele
no Instituto Nacional de Saúde,
em Washington. As informa-
ções são do jornal O Globo e
de agências internacionais de
notícias.
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Nova variante: Estados Unidos passam
a exigir teste negativo para covid de

todas as pessoas que entrarem no país.
Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fala sobre medidas de
inverno contra Covid, nesta quinta-feira (2).

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Joe Bi-

den, anunciou nesta quinta-
feira (2) uma série de medi-
das contra a Covid-19, com
novas exigências para os vi-
ajantes e um aumento nos
esforços de vacinação.

Reforçando a ideia de
que a variante ômicron é
motivo de ”preocupação,
mas não de pânico”, como
já havia afirmado, o pre-
sidente disse que “vamos
lutar contra essa variante
com ciência e velocidade,
não com caos e confusão”.

A principal preocupação
é pelo grande número de
pessoas que já poderia ter
recebido sua dose de re-
forço e ainda não o fez.
Estima-se que 100 milhões
de norte-americanos este-
jam nessa situação.

Da sede dos Institutos
Nacionais de Saúde, na re-
gião de Washington, Biden
fez um discurso enume-
rando uma série de ações
para lutar contra a Covid-
19 durante o inverno do
hemisfério norte, num mo-
mento em que a variante
ômicron se propaga pelo
mundo, gerando novas pre-
ocupações e restrições.

Biden anunciou nesta
quinta-feira que postos de
vacinação estarão disponí-
veis durante à noite, in-
cluindo durante finais de se-
mana, para aplicar doses
de reforço.

O atendimento em redes
de farmácias que aplicam
vacinas também será am-
pliado e campanhas edu-
cacionais destinadas princi-
palmente ao público adulto
serão instituídas para in-
centivar que todos comple-
tem a vacinação.

”Essas doses de reforço
são gratuitas, não deixem

de tomar as suas”, pediu
à população. ”Entramos
neste inverno em uma po-
sição de vantagem em re-
lação ao Natal do ano pas-
sado”, disse, lembrando
que há um ano os norte-
americanos ainda não ti-
nham vacinas disponíveis
como agora e o número de
casos e mortes era muito
mais elevado.

”Quando assumi o
cargo, mais da metade das
escolas do país estavam
fechadas. Hoje temos uma
vacina para as crianças a
partir de cinco anos e mais
de 99% das escolas em
todo o país estão completa-
mente abertas”, ressaltou.

Ele garantiu ainda que
os laboratórios de indús-
trias farmacêuticas e cien-
tistas dos EUA estão tra-
balhando em conjunto para
aperfeiçoar as vacinas já
existentes e criar novos
medicamentos de combate
à Covid, incluindo as no-
vas variantes do coronaví-
rus recém-descobertas.

Nova variante
Apesar de Biden ter con-

quistado a presidência com
a promessa de lutar con-
tra a pandemia, as muta-
ções do coronavírus repre-
sentam um enorme desafio,
o que tem contribuído para
a queda de sua populari-
dade.

Na quarta-feira foi de-
tectado o primeiro caso de
contágio com a variante
ômicron nos Estados Uni-
dos.

A Casa Branca já anun-
ciou que a partir ”do início
da próxima semana”, todos
os viajantes deverão, além
de vacinados, apresentar
um teste negativo feito um
dia antes do deslocamento.
A medida será aplicada a

americanos e estrangeiros.
Para os deslocamentos

internos, Biden anunciou
uma prorrogação da obri-
gatoriedade do uso de
máscaras em aviões, trens
e outros transportes públi-
cos até meados de março.

As novas medidas pre-
tendem tranquilizar os ame-
ricanos e mostrar que Bi-
den está fazendo tudo a seu
alcance para evitar que a
pandemia afete a recupe-
ração econômica dos Esta-
dos Unidos e as festas de
fim de ano.

O presidente e seus as-
sessores reiteraram nos úl-
timos dias que não aconte-
cerá um retorno aos gran-
des confinamentos.

Mas o governo enfrenta
um cenário em que muitos
americanos não são recep-
tivos aos apelos de Biden
por uma ação coletiva para
derrotar a pandemia. De
fato, quase 40% da popu-
lação ainda não está com-
pletamente imunizada, ape-
sar das tentativas criativas
de estimular vacinação.

Campanha
nacional

Uma campanha naci-

onal direcionada aos be-
neficiários do sistema de
saúde pública Medicare
tentará ampliar vacinação
e as doses de reforço. Em
sua estratégia, o governo
estabeleceu uma associa-
ção com a AARP, um impor-
tante grupo que representa
os interesses das pessoas
com mais de 50 anos.

No outro extremo da
faixa etária, a administra-
ção Biden tentará assegu-
rar que as escolas não re-
tornem aos fechamentos.

O governo também pre-
tende estimular o uso de
kits de teste domiciliar com
o anúncio de que ”o seguro
médico deve cobrir 100%
do seu custo”.

Para aqueles sem se-
guro médico, a disponi-
bilidade de kits gratuitos
deve aumentar nos próxi-
mos meses.

Mais de 150 milhões de
pessoas poderão adquirir
os testes e serão reembol-
sadas por seus seguros,
e aqueles que não tem a
cobertura receberão testes
em centros médicos e clíni-
cas rurais, explicou o presi-
dente.
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Nova cepa pode alongar
período de inflação alta.

Reprodução

O aumento de casos de covid-19 e o surgimento da variante ômicron representam riscos ao emprego e
à atividade econômica.

O aumento de ca-
sos de covid-

19 e o surgimento
da variante ômicron
representam riscos
ao emprego e à ati-
vidade econômica
e aumenta a incer-
teza para a inflação
nos EUA, alertou o
presidente do Fede-
ral Reserve (Fed, o
Banco Central norte-
americano), Jerome
Powell.

“A piora nas pre-
ocupações sobre o
vírus podem redu-
zir a disposição das
pessoas para o tra-
balho presencial, o
que desaceleraria a
melhora no mercado
de trabalho e inten-
sificaria as rupturas
nas cadeias de su-
primentos”, afirmou
Powell em audiên-
cia na Comissão de
Bancos do Senado.

Também no Reino
Unido, o surgimento
da nova variante do
coronavírus é visto
como um fator que
pode manter a in-
flação alta por mais
tempo do que o es-
perado. Isso pode
ocorrer se a reto-
mada de restrições
à mobilidade impedir
os consumidores de

mudar seus gastos
de bens para servi-
ços e se houver um
prolongamento nas
rupturas das cadeias
de suprimentos glo-
bais, alertou ontem
Catherine Mann, que
faz parte do comitê
de política mone-
tária do Banco da
Inglaterra (o BC bri-
tânico).

Na zona do euro,
a inflação ao con-
sumidor subiu para
4,9% ao ano em no-
vembro, a taxa mais
ala em 25 anos, se-
gundo informou a
agência de estatís-
tica da União Euro-
peia. A pressão de
preços foi alimen-
tada pela disparada
no custo da energia.
Em outubro, a infla-
ção anual estava em
4,1%.

Brasil
No Brasil, o Índice

de Preços ao Consu-
midor Semanal (IPC-
S), medido pela Fun-
dação Getulio Var-
gas (FGV), registrou
inflação de 1,08%
em novembro deste
ano, taxa superior ao
0,77% registrado no
mês anterior. Em 12
meses, o IPC-S acu-
mula taxa de 9,89%,
também superior aos
9,73% acumulados
até outubro.

A alta da taxamen-
sal de outubro para
novembro foi puxada
por apenas dois dos
oito grupos de des-
pesas que compõem
o IPC-S. A inflação
de transportes mais
do que duplicou no
período, ao pas-
sar de 1,31% para
3,07%. Já os gastos

com habitação pas-
saram de 0,37% para
0,56%.

Por outro lado,
seis grupos de des-
pesa tiveram queda
na taxa de um mês
para outro: alimen-
tação (passou de
0,88% para 0,66%),
vestuário (de 0,81%
para 0,59%), saúde
e cuidados pesso-
ais (de 0,25% para
0,16%), educação,
leitura e recrea-
ção (de 1,57% para
1,51%), despesas
diversas (de 0,28%
para 0,20%) e comu-
nicação (de 0,44%
para 0,09%). As
informações são do
jornal Valor Econô-
mico e da Agência
Brasil.
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PIB cai 0,1% no terceiro trimestre
e economia brasileira tem dois
trimestres seguidos de retração.

Reprodução

Em relação a igual período de 2020, o PIB cresceu 4,0%.

O PIB (Produto In-
terno Bruto) do Bra-

sil caiu 0,1% no 3º tri-
mestre de 2021, na com-
paração com os três
meses imediatamente
anteriores, confirmando
a entrada do País em
uma nova recessão téc-
nica, segundo divulgou
nesta quinta-feira (02) o
IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatís-
tica). Em relação a igual
período de 2020, houve
crescimento de 4%.

A recessão técnica é
caracteriza por dois tri-
mestre seguidos de re-
tração. O resultado do
2º trimestre foi revisado
para uma queda de -
0,4%, resultado pior do
que a leitura inicial de
queda de -0,1%. O IBGE
também revisou o resul-
tado da alta do PIB do
1º trimestre do ano, de
1,2% para 1,3%.

Os dados oficiais re-
forçam a leitura de forte
desaceleração da recu-
peração após o PIB ter
conseguido retomar no
início do ano o patamar
pré-pandemia. ”O PIB
está no patamar do fim
de 2019 e início de 2020,
período pré-pandemia,
e ainda está 3,4% abaixo
do ponto mais alto da
atividade econômica na
série histórica, alcan-
çado no primeiro trimes-
tre de 2014”, destacou o
IBGE.

O resultado veio um
pouco pior do que o es-
perado. A expectativa
em pesquisa da Reu-
ters era de estabilidade
no 3º trimestre sobre
os três meses anterio-
res. O PIB é a soma de
todos os bens e servi-
ços produzidos no País
e é o principal indica-
dor usado para medir
a evolução da econo-
mia. No acumulado
do ano até setembro, o
PIB avançou 5,7% con-
tra igual período do ano
passado.

O que puxou a
queda

Apesar da alta de
1,1% nos serviços, que
respondem por mais de
70% do PIB nacional, a
queda no 3º trimestre foi
pressionada para baixo
por conta da queda de
8% na agropecuária e
também pela queda de
9,8% nas exportações
de bens e serviços.

Já a indústria, que
responde por cerca de
20% do PIB, ficou es-
tagnada, afetada pelo
encarecimento dos in-
sumos e outros proble-
mas na cadeia produ-
tiva, além da crise ener-
gética.

Segundo o IBGE, o
forte recuo na agrope-
cuária foi consequência
do encerramento da sa-
fra de soja, que também

acabou impactando as
exportações.

“Como ela é a prin-
cipal commodity brasi-
leira, a produção agrí-
cola tende a ser me-
nor a partir do segundo
semestre. Além disso,
a agropecuária vem de
uma base de compara-
ção alta, já que foi a ati-
vidade que mais cres-
ceu no período de pan-
demia e, para este ano,
as perspectivas não fo-
ram tão positivas, em
ano de bienalidade ne-
gativa para o café e com
a ocorrência de fatores
climáticos adversos na
época do plantio de al-
guns grãos”, explicou a
coordenadora de Con-
tas Nacionais do IBGE,
Rebeca Palis.

Já o crescimento
dos serviços foi puxado
por outras atividades
(4,4%), que reúnem
os serviços prestados

às famílias. “Com o
avanço da vacinação
contra Covid-19 e o con-
sequente aumento da
mobilidade e reabertura
da economia, as famílias
passaram a consumir
menos bens e mais
serviços.”, destacou a
pesquisadora.

Cinco atividades de
serviços apresentaram
crescimento: outras
atividades de serviços
(4,4%), informação e
comunicação (2,4%),
transporte, armazena-
gem e correio (1,2%),
administração, defesa,
saúde e educação públi-
cas e seguridade social
(0,8%). As atividades
imobiliárias (0,0%) fi-
caram estáveis e ape-
nas as atividades fi-
nanceiras, de seguros
e serviços relaciona-
dos (-0,5%) e comér-
cio (-0,4%) registraram
queda.
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Mas, afinal, o que é uma recessão
e como ela afeta o País? Entenda.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O PIB (Produto Interno Bruto) registrou desempenho negativo pelo
segundo trimestre seguido.

O PIB (Produto Interno
Bruto) – conjunto de

bens e serviços produ-
zidos pelo País – regis-
trou desempenho negativo
pelo segundo trimestre se-
guido, segundo dados di-
vulgados nesta quinta-feira
(2) pelo IBGE. Com isso, o
País entrou em um quadro
conhecido como recessão
técnica. Mas, afinal de
contas, o que é uma reces-
são? E como isso afeta a
vida dos brasileiros?

Não existe uma defini-
ção única sobre o que é
recessão. Por convenção,
dois trimestres seguidos
de queda no PIB são cha-
mados de “recessão téc-
nica”. No caso do Brasil, a
economia recuou 0,4% en-
tre abril e junho e 0,1% en-
tre julho e setembro.

“A recessão técnica é
quando o país tem pelo
menos dois trimestres
consecutivos com taxa de
crescimento negativa. Em
geral, isso não é suficiente
para atestar que a eco-
nomia está encolhendo.
Mas é um indício grande
de que a economia está
caminhando para esse
cenário”, explica Juliana
Inhasz, professora e co-
ordenadora do curso de
Economia do Insper.

Economistas avaliam
que indicadores mais
amplos, como emprego,
produção das empresas,
atividade dos serviços, e
os ciclos da economia
qualificam melhor quando
um país entra em períodos
recessivos ou de expan-
são.

No Brasil, o Comitê de
Datação de Ciclos Econô-
micos (Codace) da Fun-
dação Getulio Vargas faz
essa avaliação, seguindo

parâmetros parecidos com
os do National Bureau
of Economic Research
(NBER), que é a referência
para o PIB americano.

E, na avaliação do Co-
dace, o Brasil está em re-
cessão desde março de
2020. Na prática, para
as famílias brasileiras, re-
presenta que o país está
gerando menos emprego,
renda e qualidade de vida.
Para as empresas, os ne-
gócios estão patinando.

A última vez que o Co-
dace se manifestou sobre
o PIB brasileiro foi em ju-
nho de 2020, quando ates-
tou que uma nova reces-
são – a quinta só neste
século – havia se iniciado
em março daquele ano.
Desde então, o Codace
não atualizou sua posição,
o que indica que o ciclo
de recessão permanece,
explica Claudio Considera,
pesquisador associado da
FGV-Ibre.

“A gente não reconhece
o termo recessão técnica.
O comitê se reúne quando
existe algum fato novo, e
isso ainda não ocorreu. O
desemprego continua alto,
com uma inflação que vai
para dois dígitos. Se o Co-
dace se reunir é para dizer
que a recessão piorou”, al-
fineta.
Queda na renda

per capita
Para Considera, ainda

que o PIB encerre este ano
com expansão de 4,78%,
como preveem os analis-
tas do mercado, segundo
o último Boletim Focus do
Banco Central, o saldo
para a economia não é po-
sitivo. Isso porque, em
2020, o país recuou 4,1%.
Ou seja, no fim das con-

tas, o crescimento seria de
apenas 0,68%.

“Aí você compara com
o crescimento da popula-
ção, que foi de 0,9%, e per-
cebe que na verdade o PIB
per capita está em queda”,
ressalta o economista.

Juliana Inhasz, do Ins-
per, ressalta que a eco-
nomia teve ganhos no úl-
timo trimestre com a rea-
bertura da economia e o
aumento da circulação de
pessoas, o que contribuiu
para o setor de serviços.
No entanto, a alta dos pre-
ços administrados, como
combustível e conta de luz,
somada à inflação dos ali-
mentos, tem reduzido o
poder de compra da popu-
lação.

Pessimismo para
2022

Para 2022, a situação
pode se agravar com a
chance de avanço da vari-
ante Ômicron pelo mundo
e as eleições presidenciais
no Brasil.

“Geralmente a gente
tem um certo otimismo no
final do ano, mas desta
vez estamos entrando em
2022 esperando um cres-

cimento de praticamente
zero. Existe essa profecia
autorrealizável na econo-
mia, em que quando a
perspectiva é ruim, o in-
vestimento não acontece,
as pessoas gastam me-
nos, as empresas abrem
menos vagas. A recessão
se retroalimenta”, diz a
economista.

Sergio Vale, economista-
chefe da MB Associados,
acredita que o país não
verá ainda neste ano uma
recessão tão forte quanto
a do ano passado. No en-
tanto, é possível que haja
um cenário mais grave
para 2022, por conta das
eleições.

“Dado esse cenário
mais complicado para a
economia, o setor de ser-
viços vem desacelerando
no terceiro e quatro tri-
mestres. É uma economia
que está parada, está
estagnada, e me parece
que vai continuar ao longo
do ano que vem. Pode
acontecer, a depender
do cenário político, uma
recessão com um pouco
mais de gravidade no ano
que vem.” As informações
são do jornal O Globo.
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Em dia de anúncio de PIB negativo,
Ministro da Economia afirma que
Brasil "está decolando de novo".

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A oposição questionou possível conflito de interesses no fato de Paulo Guedes eventualmente se benefi-
ciar de políticas do governo ao manter uma empresa no exterior.

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes,

se referiu nesta quinta-
feira (2) ao resultado da
arrecadação de impos-
tos federais para afirmar
que o Brasil está ”deco-
lando de novo”.

Nesta quinta-feira (2),
o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE) informou que o
Produto Interno Bruto
(PIB) registrou retração
de 0,1% no terceiro tri-
mestre deste ano, o que
representa uma nova
”recessão técnica” – o
nível de atividade já havia
recuado nos três meses
anteriores.

”Mês a mês, batemos
a arrecadação histórica,
em termos reais, tirando
a inflação. A arrecada-
ção está muito forte, o
que mostra que o Brasil
está decolando de novo,
pelo nosso tempo. Pre-
parar para decolagem”,
afirmou o ministro, em
evento em Brasília sobre
os dez anos de conces-
sões aeroportuárias.

Em outubro, a arreca-
dação de impostos, con-
tribuições e demais re-
ceitas federais atingiu R$
178,742 bilhões. Foi o
melhor resultado para o
período em cinco anos.
Na parcial do ano, to-
talizou R$ 1,592 trilhão,
novo recorde histórico.

O ministro da Econo-
mia citou também previ-
sões de investimentos na
economia brasileira, re-
lacionadas aos processo

de concessões e privati-
zações, que já somam,
de acordo com Guedes,
mais de R$ 600 bilhões
para os próximos anos.

”O crescimento está
contratado. Essa con-
versa de que o Brasil não
vai crescer é coisa de
maluco. Gás natural, pe-
tróleo, saneamento, ca-
botagem, ferrovias, aero-
portos. Está tudo contra-
tado, R$ 600 bilhões, e
vem mais R$ 100 bilhoes
com o 5G”, acrescentou
Guedes.

Com o processo de
concessões e privatiza-
ções em andamento,
que contemplam inves-
timentos nos próximos
anos, ele declarou que o
”Brasil está condenado a
crescer”.

”A pergunta é se vai
ter um pouco mais ou
um pouco menos de in-
flação. Mas aprovamos
o BC independente, que
vai atuar, pela primeira
vez, em um ano eleito-

ral”, concluiu.

Precatórios
O ministro Paulo Gue-

des observou que a
Bolsa de Valores de
São Paulo, a B3, está
operando em alta nesta
quinta-feira, apesar do
anúncio da recessão téc-
nica, e avaliou que isso
se deve à aprovação,
pelo Senado Federal, da
PEC dos Precatórios.

Essa é a principal
aposta do governo para
bancar o programa so-
cial Auxílio Brasil. A
expectativa do governo é
que o projeto deve abrir
espaço superior a R$ 106
bilhões no orçamento. É
uma parte desses recur-
sos que será usada para
bancar o Auxílio Brasil,
substituto do Bolsa Fa-
mília.

O texto já havia sido
aprovado pela Câmara.
Entretanto, como sofreu
alterações na tramitação
pelo Senado, a PEC vol-
tará a ser analisada pelos

deputados.
” está subindo por-

que acabou de ser apro-
vada a PEC em segundo
turno. Significa que
os gastos públicos conti-
nuam sob controle. Tem
toda uma conversa fiada
de que o Brasil perdeu
o controle sobre o fis-
cal. É uma conversa fi-
ada, uma narrativa polí-
tica, fake news”, decla-
rou.

Ele avaliou que a
aprovação da PEC dos
Precatórios pelo Senado
representa o controle da
quarta maior despesa
orçamentária, atrás dos
gastos com previdên-
cia, dos juros da dívida
pública e das despesas
com servidores públicos.

”A narrativa falsa era
que querem furar o teto.
Ao contrario, queremos
os precatórios embaixo
do teto ”, acrescentou
Guedes.
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Senado aprova Medida Provisória
que cria o Auxílio Brasil, que vai

para sanção presidencial.
Waldemir Barreto/Agência Senado

O relator, senador Roberto Rocha, lembrou que a erradicação da
pobreza é um dos mandamentos da Constituição.

E m votação simbólica,
o Plenário aprovou

a Medida Provisória (MP
1.061/2021) que cria o Au-
xílio Brasil, programa que
substitui o Bolsa Família. A
versão aprovada pelo Con-
gresso inclui um dispositivo
para acabar com a atual
fila de espera pelo bene-
fício. O Projeto de Lei de
Conversão (PLV) 26/2021,
com as regras do subsídio,
segue agora para sanção
presidencial.

O relator, senador Ro-
berto Rocha (PSDB-MA),
lembrou que a erradicação
da pobreza é um dos man-
damentos da Constituição e
registrou que a MP recebeu
mais de 400 emendas de
parlamentares. Segundo
ele, os programas Auxílio
Brasil e Alimenta Brasil vão
garantir que as crianças em
situação vulnerável tenham
mais atenção governamen-
tal.

“Alguns se apressaram a
dizer que o Bolsa Família
estava sendo extinto. Não,
ele está sendo melhorado.
O Auxílio Brasil une o me-
lhor do Bolsa Família com o
melhor do auxílio emergen-
cial. É um programa per-
manente, a ser previsto na
Constituição, e que já nasce
com valores mais genero-
sos do que o seu anteces-
sor. É uma política que
traz maior segurança para
as famílias vulneráveis pla-
nejarem suas vidas; é disto
que se trata”, afirmou Ro-
berto Rocha.

Ele comemorou a apro-
vação da chamada PEC dos
Precatórios, por entender
que as mudanças vão per-
mitir a sustentabilidade dos
benefícios do Auxílio Brasil,
criado pela MP 1.061/2021.

“Com a aprovação da

PEC dos Precatórios, a pro-
teção social não contribu-
tiva passa, finalmente, a fa-
zer parte da Constituição, li-
vrando tantos brasileiros da
abjeta exploração político-
eleitoral dos benefícios soci-
ais. Agora, a Constituição
preverá que eles são perma-
nentes”, destacou.

Roberto Rocha fez al-
guns ajustes de redação,
mas rejeitou emendas apre-
sentadas para evitar o re-
torno do texto à Câmara dos
Deputados e uma possível
perda de validade da MP,
que se esgota no próximo
dia 7. Uma das emendas do
relator foi questionada como
não sendo de redação, mas
a Mesa do Senado deu ra-
zão a Roberto Rocha, con-
firmando que a emenda era
redacional.

Na avaliação do rela-
tor, em comparação com o
Bolsa Família, o Auxílio Bra-
sil terá regras mais flexíveis
e maiores limites de rendi-
mento, o que deve aumentar
a abrangência e o valor dos
benefícios.

O Auxílio Brasil está em
vigor desde o dia 17 de
novembro, quando come-
çaram os pagamentos para
quem já era beneficiário do
Bolsa Família. Atualmente,
14,5 milhões de famílias têm
direito ao amparo. Quem
recebeu o auxílio emergen-
cial, mas não recebia Bolsa
Família, não está automati-
camente incluído no Auxílio
Brasil. Aqueles que não re-
cebiam o Bolsa Família, mas
estão inscritos no Cadastro
Único e atendiam aos requi-
sitos do programa, poderão
ser incluídos nos próximos
meses, mas não há garan-
tias nem prazos.

O projeto não estipula o
valor exato do apoio finan-

ceiro, que é pago mensal-
mente e calculado por inte-
grante da família. De acordo
com o Ministério da Cida-
dania, o valor médio em
novembro de 2021 foi de
R$ 217 por família. O go-
verno promete elevar o auxí-
lio para R$ 400 em2022 com
a promulgação da PEC dos
Precatórios (PEC 23/2021).

Durante a sessão ple-
nária, o líder do governo,
Fernando Bezerra Coelho
(MDB-PE), afirmou que oMi-
nistério da Cidadania traba-
lha para que as famíliasmais
pobres recebam o subsídio
reajustado já no Natal deste
ano. O senador calcula que
o número de famílias bene-
ficiadas poderá chegar a 17
milhões nos próximos me-
ses e em 20 milhões ao
longo do próximo ano.

Faixa de pobreza
O Congresso elevou a li-

nha de extrema pobreza, fi-
xada pelo governo em R$
100 por pessoa, para R$
105; e a de pobreza, de R$
200 para R$ 210, o que abre
caminho para a entrada de
mais famílias no programa
Auxílio Brasil. Deputados
e senadores também incluí-

ram um dispositivo que de-
termina que o Orçamento
deverá ser suficiente para
atender a todas as famílias
elegíveis.

O objetivo é zerar a “fila
de espera” para receber o
benefício. Assim, toda famí-
lia que tiver os critérios ana-
lisados pelo governo e for
aprovada para o programa
poderá receber a transferên-
cia de renda. As duas medi-
das podem impactar os va-
lores dos auxílios prometi-
dos.

“É importante que esta
fila seja zerada neste mo-
mento de crise social, o
que o governo já se com-
prometeu a fazer. A partir
de 2022, competirá ao Po-
der Executivo compatibilizar
a despesa gerada pela nova
lei com as dotações orça-
mentárias disponíveis, man-
tendo esta fila zerada. Afi-
nal, aprovamos nesta Casa
a PEC dos Precatórios, que
assegura recursos para o
Auxílio Brasil pelomenos até
2026”, disse o relator. As
informações são da Agência
Senado.
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Ministro da Cidadania diz que
primeiro pagamento de 400 reais do
Auxílio Brasil será neste dezembro.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A tendência, segundo Roma, é que os beneficiários recebam também o valor retroativo ao mês de
novembro.

O ministro da Ci-
dadania, João

Roma, afirmou que o
primeiro pagamento
de R$ 400 do Auxílio
Brasil deve ocorrer
ainda em dezem-
bro. A tendência,
segundo Roma, é
que os beneficiários
recebam também o
valor retroativo ao
mês de novembro.

A declaração do
ministro ocorreu du-
rante evento que
marcou a assinatura
dos decretos que
regulamentam o Au-
xílio Gás, programa
do governo federal
para subsidiar o gás
de cozinha.

Nesta quinta-feira,
o Senado aprovou
a PEC dos Precató-
rios, que agora vol-
tará para a Câmara.
Após essa votação, o
projeto irá para san-
ção do presidente e
abrirá espaço no teto
para o aumento do
Auxílio Brasil.

O valor do be-
nefício de R$ 400
no último ano de
mandato foi determi-
nado pelo presidente
Bolsonaro e é visto
como uma das es-

tratégias do governo
na campanha pela
reeleição.

“O pagamento
chegará aos brasi-
leiros ainda em de-
zembro. Só posso
precisar a data após
a definição final na
Câmara, mas da ma-
neira como já está
aprovada a PEC no
Senado, e a MP do
Auxílio Brasil tam-
bém na Câmara e
no Senado, conse-
guiremos fazer che-
gar ainda no mês
de dezembro o pa-
gamento mínimo de
R$ 400 a todos os
beneficiários do pro-
grama”, disse Roma.

O ministro da
Cidadania afirmou
ainda que a situa-
ção das 2 milhões
de famílias que esta-

vam na fila do Bolsa
Família também já
está equacionada.
Com isso, o governo
espera aumentar o
número de famílias
beneficiadas para
cerca de 17 milhões
com o novo paga-
mento.

“Iremos envidar
todos os esforços
para que o quanto
antes esses recursos
cheguem. Os prazos
estão apertados e
estão além do que
esperávamos, mas
isso não será obs-
táculo para que a
gente consiga cum-
prir a nossa missão”,
afirmou.

Durante o evento,
o presidente Jair Bol-
sonaro também co-
memorou a aprova-
ção da PEC dos Pre-

catórios no Senado.
O presidente negou,
entretanto, que ame-
dida seja um calote
nas dívidas judiciais
do governo.

“A última boa no-
tícia também vem
agora, depois de
passar pela Câmara,
o Senado Federal.
A aprovação já em
segundo turno da
PEC dos Precató-
rios. Deixo bem
claro, não a PEC do
Calote”, disse o pre-
sidente, que comple-
tou: “Nós dá uma
folga no Orçamento
para, inclusive, mais
do que dobrar o tí-
quete médio do an-
tigo Bolsa Família,
atual Auxílio Brasil.”
As informações são
do jornal O Globo.
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Banco Central estuda mudar a regra de
correção da caderneta de poupança.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O BC quer que a poupança tenha uma correção mais próxima da-
quela que é usada para fazer o financiamento de projetos imobiliários.

O BC (Banco Cen-
tral) estuda mudar

a regra de correção
da caderneta de pou-
pança, a principal fonte
para os financiamentos
à casa própria e ainda
hoje o investimento
mais popular dos bra-
sileiros.

A medida não é para
agora, exigirá um prazo
para consulta pública e
uma transição longa e
feita em etapas. Mas
a fala do presidente do
BC, Roberto Campos
Neto, revelando os es-
tudos em andamento,
durante evento do se-
tor imobiliário, acabou
colocando o tema da
remuneração da pou-
pança em debate na
véspera da reunião
do Comitê de Política
Monetária (Copom),
quando a taxa Selic,
hoje em 7,75%, poderá
ultrapassar 8,5%.

Pela regra em vigor,
se os juros passarem
desse patamar, a ca-
derneta passaria a ren-
der 0,5% ao mês mais a
Taxa Referencial (hoje,
zerada). Com a Selic
abaixo de 8,5%, o ren-
dimento da poupança
é de 70% da taxa Se-
lic mais a TR. Esse mo-
delo existe desde 2012
e foi adotado na época
para permitir a redução
dos juros naquele mo-
mento.

O BC quer que a
poupança tenha uma
correção mais próxima

daquela que é usada
para fazer o financia-
mento de projetos imo-
biliários. Hoje, há um
descasamento de pra-
zos e de indexadores.
A caderneta, que tem
uma liquidez de curto
prazo (ou seja, o pou-
pador pode a qualquer
momento fazer o saque
do dinheiro), é também
fonte do crédito imobi-
liário, em geral de longo
prazo, entre 20 anos e
30 anos.

Esse descasamento
exige um colchão de
liquidez alto (uma re-
serva) para fazer frente
aos saques. O ponto
em análise pelo BC
é que se a poupança
tivesse um indexador
mais próximo daquele
que é usado para o
financiamento, esse
colchão tão elevado
não seria necessário,
liberandomais recursos
para o sistema.

O BC tem há mais de
um ano um grupo de
estudo dedicado a fazer
uma nova fórmula da
poupança que funcione
melhor como captador
de recursos e como
repassador. Embora
a mudança exija cau-
tela e muito cuidado na
implementação, poderá
ser anunciada ainda em
2022, durante o go-
verno Bolsonaro. O as-
sunto vem sendo discu-
tido com os bancos.

“Com a Selic em 2%,
estávamos preocupa-

dos com a migração
alta para a poupança.
Com a taxa de juros
subindo, temos preo-
cupação com a saída
de recursos da pou-
pança”, enfatizou Cam-
pos Neto no evento,
quando foi provocado
por um participante que
questionou os depósi-
tos compulsórios altos
da poupança e propôs
a criação de uma cader-
neta indexada ao IPCA.

Segundo o presi-
dente da Câmara Bra-
sileira da Indústria da
Construção (CBIC),
José Carlos Martins,
essa mudança é uma
demanda antiga do
setor. “Faz anos que
está em todas as pro-
postas que da Cbic
ter indexador de índice
de preços e não a TR,
que é manipulada pelo
governo”, diz.

Para Rodrigo Sga-
violi, head de Aloca-
ção e Fundos da XP,
a dinâmica de relacio-

namento da poupança
com o investidor bra-
sileiro vem mudando e
cada vez mais a aplica-
ção vem sendo usada
como um “pit stop”
(parada) dos recursos
para serem gastos por
pouco tempo ou uma
reserva de emergência.
Um instrumento fácil de
acessar e de resgatar,
o qual o poupador opta
mesmo que perca em
rentabilidade.

“Ouso dizer que
no ano passado a
poupança foi alvo de
uma captação absurda
sendo que deveria ser
o contrário. Minha per-
cepção é que a pou-
pança foi vista como um
lugar seguro quando
todo mundo ficou com
medo da pandemia
num momento de aver-
são a risco”, avalia.
As informações são do
jornal O Estado de S.
Paulo.
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Ações da Petrobras disparam e Bolsa
tem a maior alta desde maio de 2020.

Reprodução

O Ibovespa teve um dia influenciado pelo bom humor ao longo de
toda a sessão e fechou em alta de 3,66%, aos 104.466 pontos.

O principal índice de
ações da Bolsa de

valores de São Paulo,
a B3, fechou em forte
alta nesta quinta-feira (2),
após a aprovação da PEC
(Proposta de Emenda
Constitucional) dos Preca-
tórios no Senado e diante
de sessão positiva para
as bolsas nos Estados
Unidos.

O Ibovespa teve um dia
influenciado pelo bom hu-
mor ao longo de toda a
sessão e fechou em alta
de 3,66%, aos 104.466
pontos, a maior alta desde
maio de 2020. O ín-
dice foi influenciado, so-
bretudo, pela Petrobras. A
estatal subiu 7,1% após
a Opep+ manter a polí-
tica de aumentar gradual-
mente a produção global
de petróleo, uma medida
que pressiona o preço
da gasolina, mas que au-
menta os ganhos das pe-
trolíferas, uma vez que as
restrições na oferta ten-
dem a elevar a cotação da
commodity no mercado
internacional. O Brent, por
exemplo, avançou 1,7%, a
70,1 dólares. Os investi-
dores ignoraram comple-
tamente o PIB negativo e a
recessão técnica. Mas re-
percutiram também a PEC
dos Precatórios, que foi
aprovada em dois turnos
no Senado e, enfim, saiu
do caminho do mercado.
A proposta fura o teto de
gastos e desagrada os in-
vestidores, mas o desejo
era de que fosse logo
aprovada para os analis-
tas terem os números fe-
chados para fazer as con-
tas.

A maior alta do dia
foi registrada pela Bras-

kem. A companhia dis-
parou 9,3% após revelar a
distribuição de 6 bilhões
de reais em dividendos
antecipados. A empresa
também informou que sua
acionista, a Odebrecht,
estuda fazer uma oferta
secundária das ações da
empresa. Até agora, este
é o papel que mais se
valorizou no conturbado
2021 – cerca de 130%.

Na quarta-feira, a bolsa
fechou em queda de
1,12%, a 100.775 pon-
tos. No acumulado da
semana, acumula alta
de 2,19%. No ano, no
entanto, o tombo é de
12,23%.

Dólar
Já o dólar fechou

em queda nesta quinta-
feira (2), com o real
beneficiando-se de um
dia de recuperação das
commodities e de um rali
de ativos de risco no ex-
terior, apesar de números
mais fracos da economia
brasileira divulgados na
sessão em que a PEC dos
Precatórios foi aprovada
pelo Senado..

A moeda norte-
americana recuou 0,21%,
cotada a R$ 5,6585. Veja
mais cotações.

Na quarta-feira, o dólar
fechou em alta de 0,91%,
a R$ 5,6703. Com o re-
sultado desta quinta, acu-
mula alta de 1,14% na se-
mana e de 9,09% no ano.

Cenário
O Ibovespa marcou

alta superior a 1% logo
no início dos negócios,
diante da expectativa de
aprovação no Senado da
PEC dos Precatórios. Se-
gundo a agência Reuters,

omovimento ganhoumais
força com abertura em
Nova York melhor do que
os futuros de ações norte-
americanos indicavam e,
mais tarde, com o efetivo
avanço da PEC no Con-
gresso.

”O mercado quer com-
prar três coisas: o fato de
que a aprovação da PEC
dos Precatórios é o final
da história do risco fiscal,
que a inflação está che-
gando no pico, e ainda
está louco para comprar
essa versão da terceira
via”, disse Roberto Attuch,
presidente da OHMRese-
arch. ”Se vai se concreti-
zar eu não sei, mas cria-se
um clima para um ’rallyzi-
nho’ de final de ano”, adi-
ciona ele.

O Senado aprovou
nesta quinta-feira, em
dois turnos, a PEC dos
Precatórios, que modifica
as regras de quitação
dessas dívidas do go-
verno e altera o prazo
de correção do teto de
gastos, gerando espaço
para o financiamento do
novo programa social do
governo, o Auxílio Brasil,
em ano eleitoral.

Na teoria, o texto vol-
taria para a Câmara dos
Deputados, por conta das
alterações sofridas. No
entanto, o presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP-
AL), disse que vai conver-
sar com o Senado para
que o texto comum en-
tre as duas casas - par-
tes da PEC aprovadas por
ambas, sem modificação
- seja promulgado, en-
quanto o restante só deve
ter uma palavra final dos
deputados no ano que
vem.

Além disso, o Senado
também aprovou a me-
dida provisória que cria o
Auxílio Brasil e o texto se-
gue à sanção presiden-
cial.

Os mercados também
avaliaram os dados do PIB
do terceiro trimestre, que
registrou queda de 0,1%.
Os números do segundo
trimestre também foram
revisados para baixo,
mostrando uma queda de
0,4%. As informações são
da revista Veja e do portal
de notícias G1.

OSUL | 21 Porto Alegre . Sexta, 03 de Dezembro de 2021



Senado aprova PEC dos Precatórios,
que retorna à Câmara dos Deputados.

Jefferson Rudy/Agência Senado

Líder do governo e relator da PEC, FernandoBezerra Coelho conversa
com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

O Plenário do Senado
aprovou, por 61 votos

a favor, 10 contra e 1 absten-
ção, nesta quinta-feira (2), a
PEC (Proposta de Emenda
Constitucional) 23/2021. A
PEC dos Precatórios, como
ficou conhecida, abre no
Orçamento da União de 2022
um espaço fiscal estimado
em R$ 106 bilhões para
bancar R$ 400 mensais aos
beneficiários do Auxílio Brasil
– programa de transferência
de renda sucessor do Bolsa
Família – por meio da mu-
dança da fórmula de cálculo
do teto de gastos imposto
pela Emenda Constitucional
95, de 2016, e da criação
de um subteto para o pa-
gamento de precatórios, as
dívidas da União e dos entes
federativos oriundas de sen-
tenças judiciais definitivas.

A proposta retorna à Câ-
mara dos Deputados.

Na sessão desta quinta-
feira, o relator da PEC, se-
nador Fernando Bezerra Co-
elho (MDB-PE), líder do go-
verno no Senado, fez a lei-
tura da última versão de seu
parecer, que incorporou vá-
rias sugestões dos senado-
res. Entre elas, ressaltou a
inclusão na Constituição de
um dispositivo assegurando
que “todo brasileiro em situ-
ação de vulnerabilidade so-
cial terá direito a uma renda
básica familiar”. A “pereniza-
ção” desse tipo de programa
foi uma das maiores preo-
cupações dos senadores du-
rante a discussão da PEC.

Outra alteração do texto
garantiu que até 2026 o es-
paço fiscal aberto será total-
mente vinculado a gastos so-
ciais (programa de transfe-
rência de renda, saúde, Pre-
vidência Social e assistência
social). Senadores expres-
saram receio de que uma
eventual sobra seja utilizada
pelo governo para gastos
eleitorais.

“Assim, todo o esforço

feito pelo Congresso Nacio-
nal na busca de recursos es-
tará vinculado às finalidades
sociais mais urgentes neste
momento de crise”, ressaltou
o líder do governo.

Bezerra também acolheu
proposta da senadora Si-
mone Tebet (MDB-MS), re-
duzindo de 2036 para 2026
o prazo de vigência do sub-
teto dos precatórios (ou seja,
o valor máximo anual que o
governo pagará sem parce-
lamento). Segundo o rela-
tor, isso dará ”tempo sufici-
ente para o Executivo me-
lhor acompanhar o processo
de apuração e formação dos
precatórios e seus riscos fis-
cais, sem criar um passivo
de ainda mais difícil execu-
ção orçamentária”.

Pouco antes da votação,
o líder do governo reconhe-
ceu argumentos de Randolfe
Rodrigues (Rede-AP) e de
outros senadores e anunciou
dois complementos de voto:
o acréscimo de um inciso
no texto para uma ”leitura
mais clara de que o enca-
deamento da vinculação do
espaço fiscal aberto estaria
atendido” e a supressão de
uma frase do artigo 4º, para
evitar uma interpretação de
que os gastos com saúde
poderiam ser excluídos do
teto de gastos constitucional.

O líder do MDB, Eduardo
Braga (AM), saudou a inclu-
são na versão final do texto
de emendas criando uma
comissão mista para fazer
uma auditoria dos precató-
rios e garantindo prioridade
aos precatórios relativos ao
pagamento de abono salarial
à categoria dos professores.

“Meu partido entende que
talvez este não seja o texto
ideal. Mas é muito melhor
termos uma resposta imedi-
ata à fome, e um alto con-
trole , em parceria com o
Conselho Nacional de Jus-
tiça e o Tribunal de Contas da
União”, afirmou.

Autores de um substitu-
tivo que propunha outra so-
lução para a criação do es-
paço fiscal – excluir os pre-
catórios do teto de gas-
tos, excepcionalmente, em
2022 –, Oriovisto Guimarães
(Podemos-PR) e Alessandro
Vieira (Cidadania-SE) e José
Aníbal (PSDB-SP), declara-
ram apoio à aprovação do
texto, mesmo tendo traba-
lhado por outra fórmula que
financiasse o programa de
transferência de renda.

“O Brasil terá como res-
posta do Senado um texto
suficiente para atender as
exigências de hoje”, disse
Alessandro.

Todos os senadores que
se pronunciaram na ses-
são declararam apoio ao
Auxílio Brasil. Álvaro Dias
(Podemos-PR) disse que o
Auxílio Brasil deveria atingir
20 milhões de famílias, e não
17 milhões, como previsto.
Esperidião Amin (PP-SC)
citou estudo segundo o qual
dez emendas constitucionais
já trataram de precatórios no
passado.

Senadores do governo,
da oposição e independen-
tes louvaram na tribuna o tra-
balho de negociação desem-
penhado pelo líder do go-
verno. Bezerra agradeceu
especificamente aos sena-

dores Eduardo Braga, Davi
Alcolumbre (DEM-AP), Espe-
ridião Amin, Antonio Anas-
tasia (PSD-MG), Otto Alen-
car (PSD-BA), Carlos Porti-
nho (PL-RJ), Marcos Rogé-
rio (DEM-RO), Carlos Fávaro
(PSD-MT), Rogério Carvalho
(PT-SE) e Jaques Wagner
(PT-BA) pelas contribuições.

Diversos senadores,
como Zenaide Maia (Pros-
RN) e Izalci Lucas (PSDB-
DF) cobraram do líder do
governo e do presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco,
a obtenção junto à Câmara
dos Deputados do compro-
misso de que será mantido o
texto aprovado pelo Senado.

Simone advertiu para o
risco de ”desmembramento”
da PEC na Câmara, que po-
deria levar à promulgação de
uma emenda sem os aprimo-
ramentos feitos pelos sena-
dores.

“Embora a redação possa
não ser a ideal, queremos
o compromisso: que lá eles
não tirem aquilo que é pri-
mordial, que é a vinculação
de todo o espaço fiscal única
e exclusivamente para a se-
guridade social. Infelizmente
já tivemos situações adver-
sas”, cobrou a senadora. As
informações são da Agência
Senado.
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Após filiar Bolsonaro, o PL quer
mais espaço no governo e mira
o Ministério da Infraestrutura.

Reprodução/Instagram

O presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

A pós filiar o pre-
sidente Jair Bol-

sonaro, o PL espera
aumentar seu espaço
dentro do governo em
pastas estratégicas. O
avanço da sigla co-
mandada por Valde-
mar Costa Neto so-
bre os cargos não será
imediata. A expecta-
tiva é que indicados do
PL ocupem postos de
novos filiados que de-
vem sair para disputar
as eleições de 2022.

Um dos cargos co-
biçados pelo PL é o
Ministério da Infraes-
trutura, comandado
por Tarcísio de Freitas,
aposta de Bolsonaro
para concorrer ao go-
verno do estado de
São Paulo pelo PL.
Apesar da pressão
do presidente, Tarcí-
sio ainda não confir-
mou oficialmente que
estará na disputa e
cogita concorrer ao
Senado por Goiás.

O PL – anterior-
mente chamado de PR
– comandou o Minis-
tério do Transportes,
que cuida das áreas
hoje no guarda-chuva
da Infraestrutura, entre
2003 e 2018, portanto
nas gestões de Lula e
de Dilma Rousseff, do
PT, e Michel Temer, do
MDB.

Não será a primeira

vez que Costa Neto
tenta avançar na pasta
de Tarcísio no governo
Bolsonaro. No ano
passado, quando o
presidente se apro-
ximou do Centrão, o
cacique queria ficar
com o controle do De-
partamento Nacional
de Infraestrutura de
Transportes (DNIT).
Na ocasião, Tarcísio
blindou o órgão, que
é comandado desde o
início do governo pelo
general Antonio Leite
dos Santos Filho.

O PL também vê
a possibilidade de ga-
nhar espaços com a
saída de ministros que
vão se filiar ao PL,
como Onyx Lorenzoni,
da Cidadania, Gilson
Machado, do Turismo,
e Rogério Marinho, do
Desenvolvimento Re-
gional. O convite tam-

bém está feito para as
ministras da Agricul-
tura, Tereza Cristina, e
da Mulher, Família e
Direitos Humanos, Da-
mares Alves.

Interlocutores de
Costa Neto afirmam
que o presidente da
sigla considera ”natu-
ral” que o partido de
Bolsonaro fique com
esses postos quando
os ministros se des-
compatibilizarem em
abril para disputar a
eleição, embora ne-
nhum destes nomes
tenha chegado aosmi-
nistérios por indicação
partidária.

Atualmente, o PL
ocupa apenas a Se-
cretaria de Governo
com a ministra Flávia
Arruda, que deixará o
posto para concorrer
ao Senado pelo Dis-
trito Federal. O PP

ocupa o Casa Civil
com o ministro Ciro
Nogueira, e o Repu-
blicanos está no Mi-
nistério da Cidadania
com João Roma. Os
três partidos têm apa-
drinhados também em
cargos de segundo
escalão.

Apesar da cobiça
do PL, segundo inter-
locutores do governo
e dos partidos, os de-
talhe ainda não foram
discutidos na negocia-
ção para a filiação de
Bolsonaro. Auxiliares
do Planalto afirmam
que a reforma minis-
terial que obrigatori-
amente ocorrerá por
causa das eleições en-
volverá outra negocia-
ção e deverá contem-
plar todos os partidos
aliados. As informa-
ções são do jornal O
Globo.
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Deputado do PL é alvo da Polícia Federal
por suposto desvio de 15 milhões de reais.

Câmara dos Deputados

O deputado Josimar de Maranhãozinho é alvo em investigação sobre
desvio de verbas de prefeituras relacionadas a emendas parlamenta-
res.

A Polícia Federal cum-
priu na quarta-feira

(1º) mandados de busca
e apreensão em qua-
tro municípios do Mara-
nhão, em investigação
sobre desvio de verbas
de prefeituras relaciona-
das a emendas parla-
mentares. O alvo é o de-
putado federal Josimar
Maranhãozinho (PL-MA).

A autorização partiu
da ministra Rosa We-
ber, do STF (Supremo
Tribunal Federal), que
também é relatora de
ações que pedem o fim
das emendas de relator-
geral, base do orça-
mento secreto, esquema
revelado pelo Estadão
em maio.

Os mandados foram
cumpridos nos municí-
pios de Zé Doca, Ma-
ranhãozinho, Carutapera
e na capital do Estado,
São Luís. A prefeita de
Zé Doca, Josinha Cunha,
é irmã do deputado fede-
ral Josimar Maranhãozi-
nho. O caso tramita sob
sigilo.

De acordo com inves-
tigações da PF, a rela-
ção de parentesco e liga-
ções pessoais de Mara-
nhãozinho com prefeitos
e secretários municipais
fazem parte do modus
operandi para desvio de
dinheiro em áreas como
saúde e infraestrutura. A
operação de quarta-feira,
segundo pessoas envol-
vidas com o caso, está
relacionada à infraestru-
tura.

Há pelo menos dois
inquéritos sigilosos aber-

tos no Supremo Tribunal
Federal (STF) para apu-
rar o esquema, batizado
de “feirão das emen-
das” por deputados e
assessores. A suspeita
é de que parlamenta-
res cobram comissão
para indicar recursos
do Orçamento a uma
determinada prefeitura.
O dinheiro seria pago por
empresas interessadas
nas obras e serviços
ou pelo próprio agente
público.

No caso de Mara-
nhãozinho, ele já havia
sido alvo da Operação
Descalabro, deflagrada
em dezembro. Na oca-
sião, a PF apontou que
ele indicou um total
de R$ 15 milhões em
emendas para fundos
de saúde controlados
por prefeituras mara-
nhenses, que, por sua
vez, firmaram contratos
fictícios com empresas
de fachada em nome de
laranjas. O destinatá-
rio final do dinheiro, de
acordo com a investi-
gação, seria o próprio
deputado.

“Posteriormente es-
sas empresas efetuaram
saques em espécie e o
dinheiro era entregue ao
deputado, no seu escri-
tório regional parlamen-
tar em São Luís”, afirma
relatório da PF sobre a
operação de dezembro.

Como desdobra-
mento da Operação
Descalabro, um novo
inquérito foi aberto, em
maio. Desta vez, além
de Maranhãozinho, mais

dois deputados e um
senador são alvo. Os
nomes dos outros par-
lamentares não foram
revelados.

Em uma das inves-
tigações, a PF encon-
trou papéis com nomes
de parlamentares e men-
ções a possíveis paga-
mentos de propina pela
destinação de emendas
parlamentares. O caso
teve origem em denún-
cia feita pelo ex-prefeito
de São José de Riba-
mar (MA), Eudes Sam-
paio, que se disse ame-
açado por agiotas que
buscavam obter porcen-
tuais de recursos transfe-
ridos para a prefeitura.
CGU também
investiga

Em outubro, o mi-
nistro da Controladoria-
Geral da União, Wagner
Rosário, admitiu, em au-
diência na Câmara, “não
ter dúvida” de que há
corrupção envolvendo
recursos federais indi-
cados por parlamenta-
res via emendas. Ao
ser questionado sobre

o orçamento secreto,
esquema montado pelo
governo de Jair Bolso-
naro para aumentar sua
base eleitoral no Con-
gresso, Rosário afirmou
que sua pasta e a PF
investigavam a venda
de emendas e que, “em
breve”, deveria haver
novidades.

A ação da Polícia Fe-
deral ocorre um dia de-
pois de o presidente Jair
Bolsonaro se filiar ao par-
tido de Maranhãozinho,
o PL. O deputado tem
relação próxima com o
presidente nacional do
partido, Valdemar Costa
Neto, condenado pelo
esquema do mensalão,
quando fazia parte de
base aliada do governo
de Luiz Inácio Lula da
Silva (PT).

A defesa de Mara-
nhãozinho disse que não
se manifestaria porque
não teve acesso à deci-
são que autorizou a ope-
ração de quarta. As infor-
mações são do jornal O
Estado de S. Paulo.
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Bolsonaro diz que ministros indicados
por ele vão representar 20% das teses

do governo no Supremo.
Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro e André Mendonça, aprovado pelo Senado para ocupar vaga no STF.

O presidente Jair
Bolsonaro afirmou

nesta quinta-feira (2)
que os ministros indi-
cados por ele para o
STF (Supremo Tribunal
Federal) vão represen-
tar 20% das teses do
governo na Corte. Bol-
sonaro deu a declara-
ção em uma cerimônia
no Palácio do Planalto,
na qual o governo as-
sinou decretos relaci-
onados ao programa
vale-gás para famílias
de baixa renda.

Na quarta (1º), o Se-
nado aprovou a indi-
cação do ex-ministro
da Justiça André Men-
donça para uma vaga
no Supremo. Ele foi o
segundo indicado por
Bolsonaro para o tri-
bunal desde o início
do governo – o pri-
meiro foi o ministro Nu-
nes Marques, que to-
mou posse em novem-

bro de 2020.
”Hoje em dia, eu não

mando nos dois vo-
tos no Supremo, mas
são dois ministros que
representam, em tese,
20% daquilo que nós
gostaríamos que fosse
decidido e votado den-
tro do Supremo Tribu-
nal Federal”, declarou
o presidente no evento.

Na sequência do
discurso desta quinta-
feira, Bolsonaro afir-
mou que o presidente
da República em 2023
poderá indicar mais
dois nomes para o
STF, o que represen-
tará ”uma enorme re-
novação”.

”Está polarizada a
política. E quem por-
ventura se eleger ou
se reeleger no ano
que vem vai indicar no
primeiro semestre de
2023 mais dois nomes
para o Supremo Tri-

bunal Federal. Será
uma enorme renova-
ção para o Supremo. E
todas as instituições,
no meu entender, já
que somos mortais,
devem ser renovadas”,
declarou.
André Mendonça
Em rápida entrevista

coletiva, logo após
o resultado da vota-
ção no Senado, Men-
donça afirmou que os
evangélicos não são
melhores nem piores
que ninguém, mas
apenas querem seguir
ajudando o país, tra-
balhando para que o
Brasil seja uma grande
nação. Ele, que é
pastor presbiteriano,
também disse que os
evangélicos querem
fazer da Justiça brasi-
leira uma referência e
dar mais esperança ao
povo brasileiro.

“A nossa diferença

não está em nós, mas
naquele que habita em
nós”, afirmou.

Mendonça também
disse saber que haverá
decisões em que será
criticado. Ele admi-
tiu que, muitas vezes,
as críticas poderão ser
merecidas, mas apon-
tou que vai tentar fa-
zer do Brasil um país
mais justo. Emocio-
nado, o futuro ministro
agradeceu a Deus, fa-
lou de amor e elogiou
sua família. Ele ainda
afirmou que a transfor-
mação do país começa
quando as famílias são
transformadas.

“Que Deus nos
ajude a fazer do Brasil
uma grande nação”,
concluiu. As informa-
ções são do portal de
notícias G1 e da Agên-
cia Senado.
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Com posse marcada para o dia 16, futuro
ministro do Supremo cuidará de

processos sobre Bolsonaro, queimadas,
taxação de grandes fortunas e sentenças

de condenados por improbidade.
EBC

André Mendonça ”herdará” a relatoria de 992 processos que estavam
no gabinete de Marco Aurélio Mello, aposentado em julho.

C om sua indicação apro-
vada nesta semana

pelo Senado, o ex-titular da
Advocacia-Geral da União
(AGU) e ex-ministro da Justiça
André Mendonça, será empos-
sado como ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF)
no dia 16. E caberá a ele a
relatoria de 992 processos que
estavam no gabinete de Marco
Aurélio Mello, aposentado em
julho.

Dentre os casos herdados
porMendonça estão ações que
questionam atos do governo
do presidente Jair Bolsonaro
(responsável por sua indicação
para a Corte máxima). Os te-
mas abrangem questões polê-
micas, como combate a quei-
madas, reforma agrária, licen-
ciamento de agrotóxicos, blo-
queio de seguidores de perfis
de Bolsonaro nas redes soci-
ais.

Esta última estava com
Marco Aurélio, que chegou a
votar no plenário virtual pela
proibição do presidente da
República em impedir o acesso
por internautas. Mas um
pedido de destaque feito pelo
ministro Nunes Marques (tam-
bém indicado por Bolsonaro)
jogou o caso para julgamento
presencial.

Em geral, quando o ante-
cessor já votou, o novo ocu-
pante do cargo não vota mais,
mas como houve a mudança
de plenário virtual para físico,
André Mendonça terá a oportu-
nidade de se manifestar sobre
o caso.

Algo parecido ocorreu na
ação em que o Psol questi-
ona leis dos municípios per-
nambucanos de Petrolina e Ga-
ranhuns que proíbem nas es-
colas a chamada ”ideologia de
gênero” (expressão que cos-
tuma ser utilizada por pes-
soas contrárias ao ensino de
questões relacionadas a diver-
sidade sexual): Marco Aurélio,
relator, votou no plenário vir-

tual, mas um destaque de Nu-
nes Marques postergou a deci-
são.

O relator é o ministro res-
ponsável por tocar um pro-
cesso no tribunal. Muitas de-
cisões são tomadas em con-
junto, em julgamentos no ple-
nário e nas turmas da Corte,
mas o relator pode também de-
cidir individualmentemuitos ca-
sos. Além disso, é ele quem
dita o ritmo do processo, po-
dendo dar mais celeridade ao
seu andamento ou, ao contrá-
rio, retardá-lo.

Presidente da
Câmara

André Mendonça também
será responsável por dois
inquéritos que têm como alvo
o presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PP-AL).
Marco Aurélio era relator de
dois inquéritos que tramitam
em conjunto e foram abertos
quando Lira ainda não coman-
dava a Casa legislativa.

Em outubro de 2019, a
Primeira Turma do STF acei-
tou a denúncia feita pela
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) pelo crime de
corrupção passiva e rejeitou
a parte que o acusava de
lavagem de dinheiro. Con-
forme a denúncia, um assessor
parlamentar, pego com R$ 106
mil em aeroporto de São Paulo,
declarou que o dinheiro era do
deputado.

Para a PGR, o valor se-
ria para comprar o apoio po-
lítico do deputado, que era lí-
der do PP, a favor da manuten-
ção do presidente da Compa-
nhia Brasileira de Trens Urba-
nos (CBTU) no cargo.

A defesa de Lira recorreu
contra a decisão para enterrar
a denúncia. A maioria da Pri-
meira Turma, inclusive Marco
Aurélio, votou para negar o pe-
dido. Nesse caso, quando
a análise for retomada, André
Mendonça não vai poder votar.

Mas quando o inquérito final-
mente virar ação penal (com
Lira passando à condição de
réu), caberá ao novo ministro
do STF tocar o processo.

Outros
processos

– Pantanal e Amazônia: há
algumas ações apresentadas
por partidos de oposição ques-
tionando a forma como o go-
verno federal vem enfrentando
as queimadas no Pantanal e na
Amazônia, e pedindo a adoção
de providências.

– Improbidade administra-
tiva: o PSB questionou algu-
mas punições previstas na lei
de improbidade administrativa.
O ministro Gilmar Mendes pre-
feriu decisão restringindo o al-
cance da norma, para que as
penas sejam aplicadas apenas
nos casos mais graves, entre-
tantop o processo ficará com
Mendonça.

– Grandes fortunas: o Psol
pediu que o STF declare a
omissão do Congresso em re-
gulamentar o imposto sobre
grandes fortunas. Se isso for
aceito, o Parlamento terá que
legislar sobre o assunto.

– Agrotóxicos: o Partido
Verde questionou atos do Mi-

nistério da Agricultura que, no
primeiro semestre de 2019, le-
vou ao registro de 229 novos
agrotóxicos no Brasil.

– Reforma agrária: partidos
de esquerda e entidades so-
ciais cobraram a retomada de
processos de reforma agrária
no Incra.

– Brumadinho: PT e PSOL
questionaram um acordo judi-
cial firmado pela Vale após o
rompimento da barragem. Os
partidos alegam que nem to-
dos os atingidos pelo desastre
foram ouvidos.

– Prisão após condenação
em segunda instância: o STF
já decidiu que a regra é só
prender quando não é mais
possível apresentar recursos, e
não após a condenação em se-
gunda instância. Mas há um
recurso ainda não julgado.

– Ministério Público: a As-
sociação Nacional dos Procu-
radores da República (ANPR)
questionou a proibição de in-
tegrantes do Ministério Público
exercerem atividades político-
partidárias. Até 2016, era pos-
sível se licenciar do cargo, sem
deixar em definitivo a institui-
ção, para concorrer a um cargo
eletivo.
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Além de André Mendonça como futuro
ministro do Supremo, Senado aprova
quase 30 novos nomes para tribunais,

embaixadas e outros órgãos.
Pedro França/Agência Senado

Desembargadora paranaense Morgana de Almeida Richa recebeu o ”ok” para vaga no Tribunal Superior
do Trabalho.

A indicação de André
Mendonça para mi-

nistro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) não
foi a única a receber o
sinal-verde do Senado
nesta semana. Por meio
de uma espécie de ”es-
forço concentrado”, os
parlamentares aprecia-
ram em plenário 30 in-
dicações para cargos-
chave em diversos ór-
gãos, das quais apenas
duas não receberam o
aval da Casa.

Os sabatinados in-
cluíram uma ministra
para o Tribunal Superior
do Trabalho (TST), um
diretor da Comissão
de Valores Mobiliários
(CVM, vinculada ao Mi-
nistério da Economia),
um chefe da represen-
tação brasileira na Or-
ganização dos Estados
Americanos (OEA), sete
integrantes do Conselho
Nacional do Ministério
Público (CNMP) e um
diretor para a Agência
Nacional de Aviação
Civil (Anac).

Na área diplomática,
12 nomes foram apro-
vados para Embaixadas
do Brasil em países
como Suécia, Suíça,
Uruguai, Peru, Polônia,
Hungria e Portugal. No
caso de Portugal, a
tarefa caberá ao mi-
nistro do Tribunal de
Contas da União (TCU)
Raimundo Carreiro, o

que permitirá ao Senado
eleger um dos senado-
res para substitui-lo no
órgão.

Também passaram
pelo crivo do Senado
três indicações, sendo
uma para o Cade e duas
para a Agência Nacional
de Saúde (ANS). Por
outro lado, as rejeições
atingiram Roberto da
Silva Fragale Filho para
o CNJ e Paulo Marcos
de Farias para o CNMP.

No caso do TST, re-
cebeu o ”ok” a desem-
bargadora paranaense
Morgana de Almeida
Richa, do Tribunal Re-
gional do Trabalho da
9ª Região, sediado em
Curitiba. Ela ocupará
vaga aberta pelo minis-
tro Walmir Oliveira da
Costa, que morreu em
abril, vítima de covid.
Indicação mais

recente
Na quarta-feira (1º),

foi a vez de Gustavo
Augusto Freitas de
Lima ser indicado para
integrar o Conselho
Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade),
após sabatina na Co-
missão do Senado que
trata do assunto, e rece-
beu 16 votos a favor e 9
contrários.

Já nesta quinta-feira
(2), o Plenário do Se-
nado deu sinal-verde à
indicação de mais dois
nomes para Embaixa-
das do Brasil na Europa.
Luís Antonio Balduíno
Carneiro comandará a
representação na Fin-
lândia, ao passo que
João Mendes Pereira
responderá pelo órgão
na Bélgica e Luxem-
burgo.

Também foi aprovado
o nome do diplomata
Pedro Miguel da Costa
e Silva para a chefia da
representação brasileira

junto à União Europeia
(UE), em Bruxelas (Bél-
gica).

Ele havia sido saba-
tinado dois dias antes
pela Comissão de Re-
lações Exteriores (CRE)
da Casa. Costa e Silva
disse que sua ”priori-
dade número 1” será
concluir o acordo entre
Mercosul e União Eu-
ropeia (UE), que pode
criar uma das maiores
áreas de livre comércio
do mundo.

Parte dos países do
Velho Continente ame-
açam rejeitar a me-
dida por preocupações
com a situação ambien-
tal brasileira, questões
trabalhistas e sobre a
qualidade dos produ-
tos brasileiros. Para o
diplomata, porém, são
”narrativas sem funda-
mento, que precisam
ser desconstruídas”.

OSUL | 27 Porto Alegre . Sexta, 03 de Dezembro de 2021



Juiz rejeitado pelo Senado para vaga
no Conselho Nacional do Ministério
Público diz que sua atuação na

Lava-Jato contribuiu para derrota.
Agência Senado

”Fiz sempre as coisas de uma forma muito correta, mas isso gera
algum desconforto para uma parte da classe política”, afirma Paulo
Marcos de Farias.

O juiz Paulo Marcos de
Farias teve sua indi-

cação rejeitada para uma
vaga no Conselho Nacio-
nal do Ministério Público
(CNMP). A derrota, se-
gundo ele, pode ser atri-
buída a sua atuação nos
casos da Operação Lava-
Jato. “A gente sabe que
o País vive um momento
complexo”, afirmou ele.

Farias precisava de 41
votos favoráveis, mas rece-
beu 36 e não alcançou o
mínimo necessário. Outros
27 senadores foram contrá-
rios e três se abstiveram no
plenário do Senado. A indi-
cação domagistrado para o
CNMP, órgão responsável
por fiscalizar os procurado-
res, foi feita pelo Supremo
Tribunal Federal (STF).

Entre 2016 e 2020, o
juiz trabalhou nos gabine-
tes dos ministros Teori Za-
vascki (morto em um aci-
dente aéreo em janeiro de
2017) e Edson Fachin. Am-
bos foram relatores da Lava
Jato em processos con-
tra autoridades com foro
privilegiado, entre eles al-
guns senadores como Re-
nan Calheiros (MDB-AL) e
Fernando Bezerra (MDB-
PE).

“Commuito orgulho, tra-
balhei com o ministro Te-
ori Zavascki e o ministro
Edson Fachin na Operação
Lava-Jato. Acho que fiz
sempre as coisas de uma
forma muito correta, mas
isso gera algum descon-
forto para uma parte da
classe política e isso pode
ter de certa forma prejudi-
cado a minha imagem, que
eu tentei consertar, mas

acabei não obtendo êxito”,
afirmou Farias. “Apesar de
eu ter uma expectativa de
que eu obteria os 41 votos,
eu tinha consciência que o
resultado negativo era uma
possibilidade.”

Para ele, a avaliação dos
senadores foi política, e não
levou em consideração a
sua formação. “O Senado
agiu dentro da sua compe-
tência e eu vou respeitar a
decisão do Senado. Eu já
tinha ciência, quando eu fui
indicado, que eu teria que
passar por esse processo
de avaliação política. Se
não deu, bola para frente”,
afirmou. “Eu acredito que
mesmo que minha vida te-
nha sido escrutinada nos
últimos dois anos, nada foi
encontrado, que não um
fundamento político para a
minha rejeição. Mas eu te-
nho que respeitar.”

Farias é juiz oriundo
do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina. Ele está
na magistratura há mais
de 20 anos. Seu nome foi
indicado ao Senado em no-
vembro de 2019, durante a
gestão do ministro Dias Tof-
foli à frente da Presidência
do Supremo. Caso fosse
aprovado, ele assumiria o
posto do conselheiro Valter
Shuenquener.

A indicação do juiz foi
aprovada na Comissão
de Constituição e Justiça
(CCJ) do Senado emmarço
de 2020. Na ocasião,
foi defendida em plenário
pelos senadores Jorginho
Mello (PL-SC), Dário Berger
(MDB-SC) e Mecias de
Jesus (Republicanos-RR).

Por causa da pandemia

da covid-19, a votação de
autoridades pelo plenário
do Senado acabou poster-
gada. A votação de autori-
dades exige quórum quali-
ficado, ao contrário das in-
dicações para embaixadas,
que podem ser votadas de
forma simbólica.

Esta não é a primeira
vez que um nome indicado
ao CNMP é rejeitado pelos
parlamentares.Em 2019,
os senadores barraram as
reconduções do procura-
dor federal Lauro Machado
Nogueira e do promotor
de Justiça Dermeval Farias
Gomes Filho para mais um
mandato. A indicação do
procurador Vladimir Barros
Aras foi rejeitada em 2013.

O CNMP foi criado em
2004 e é o órgão responsá-
vel por fiscalizar a conduta
de procuradores e promo-
tores. Neste ano, o ‘Con-
selhão’, como é conhecido,
foi alvo de uma Proposta
de Emenda à Constituição
(PEC) que mudava tanto
sua composição quanto a
própria função do colegi-

ado. Na tentativa de “en-
quadrar” o MP, o texto au-
mentava o número de va-
gas do CNMP e ampliava a
influência do Legislativo so-
bre o órgão, criticado pe-
los parlamentares por agir
com corporativismo e evitar
punições severas a procu-
radores e promotores que
extrapolam funções. A pro-
posta foi derrotada.

Apelidado de PEC da
Vingança e considerado
uma revanche contra a
Lava-Lato, o projeto era
uma das prioridades da
agenda do presidente da
Câmara, Arthur Lira. As
entidades que representam
procuradores e promoto-
res, como a Associação
Nacional de Procuradores
da República (ANPR) e a
Associação Nacional dos
Membros do Ministério Pú-
blico (Conamp), se posicio-
naram contra a proposta.
As informações são do
jornal O Estado de S. Paulo.

Porto Alegre . Sexta, 03 de Dezembro de 2021 OSUL | 28



Comissão da Câmara dos Deputados
aprova projeto que veta demissão de

funcionário por justa causa em razão de
"embriaguez habitual" ou "jogo de azar".

Antônio Cruz/Agência Brasil

proposta segue agora para Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.

A Comissão de
Trabalho, de Ad-

ministração e Ser-
viço Público da Câ-
mara dos Deputa-
dos aprovou projeto
de lei que revoga
a possibilidade de
demissão por justa
causa de funcioná-
rio em razão de ”em-
briaguez habitual”
ou ”prática de jogo
de azar”. A proposta
segue agora para a
Comissão de Cons-
tituição e Justiça e
de Cidadania (CCJ).
O texto aprovado

na terça-feira, dia
23 de novembro,
é um substitutivo
do deputado Kim
Kataguiri (DEM-SP)
ao Projeto de Lei
5662/13, do depu-
tado Carlos Bezerra
(MDB-MT). Para Ka-
taguiri, o vício em
jogos de azar ”deve
ser visto como ques-
tão de saúde pú-
blica” e ”de forma
análoga à embri-
aguez” e a justa
causa só seria apli-
cável em caso de
flagrante de embri-
aguez no ambiente
de trabalho.

”A prática cons-
tante de jogos de
azar, que deve ser
vista como uma do-
ença, quando prati-
cada de forma com-
pulsiva, não se con-
funde com a ideia
vigente à época
da edição da CLT,
quando a prática
de jogo de azar foi
incluída na Lei de
Contravenções Pe-
nais no capítulo re-
ferente à polícia de
costume”, diz Kata-
guiri.
Na avaliação de

Tomaz Nina, advo-
gado trabalhista e
sócio da Advocacia
Maciel, a proposta
”acompanha a juris-
prudência” conside-
rando que ”o vício

em jogos de azar,
por si só, não reflete
diretamente no con-
trato de trabalho do
empregado”.
”Já a embriaguez

em serviço, a qual
foi mantida no texto
legal, em regra po-
derá ensejar a justa
causa em caso de
desvio social, ou
seja, quando não
verificado que o em-
pregado padece de
alcoolismo, doença
que assola o mundo
sendo reconhecida,
inclusive, pela Or-
ganização Mundial
da Saúde, oportuni-
dade em que o em-
pregado deverá ser
encaminhado para
o órgão previdenciá-
rio”, diz o advogado.

Ainda segundo
Tomaz, o impacto
da proposta, caso
seja aprovada pela
Comissão de Cons-
tituição e Justiça e
de Cidadania e de-
pois pelo Plenário
da Câmara dos De-
putados, vai depen-
der de algum caso
concreto.
”A mudança não

autoriza nenhum
empregado a traba-
lhar embriagado ou
jogar ’roleta’ no am-
biente de trabalho.
O que se pretendeu
com essa alteração
foi dar um olhar mais
humano e, principal-
mente, fazer a distin-
ção entre o desvio
social x doença”,
alega.
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Em meio à pandemia, número de crianças
e adolescentes brasileiros fora da escola
já aumentou mais de 170% neste ano.

Sinepe RS/Divulgação

Estatística consta em pesquisa divulgada pelo IBGE.

D esde o começo do
ano, o Brasil regis-

trou aumento no número
de crianças e adolescen-
tes fora da escola: já são
244 mil meninos e meni-
nas de 6 a 14 anos não
matriculados no segundo
trimestre. Esse o con-
tingente representa uma
alta de 171,1% em rela-
ção ao mesmo período
em 2019.

Esses são os primeiros
dados sobre os efeitos
da pandemia na Educa-
ção brasileira e mostram
que, além de dificuldades
de garantir aprendizagem
durante o ensino remoto,
o Brasil também enfrenta
problemas emdar acesso
à educação.

Os números são da
Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios
Contínua, do Instituto
Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), e
foram tabulados pelo
movimento ”Todos pela
Educação”.

Conforme a estatística,
o Brasil recuou em rela-
ção à universalização do
atendimento escolar para
crianças e adolescentes.
O índice de crianças e jo-
vens de 6 a 14 anos ma-
triculados no ensino fun-
damental ou médio ficou
em 96,2%, o menor valor
desde 2012. Em 2019, o
índice era de 98%.

Novos dados, relativos
aos últimos meses de
2021, devem ser publi-
cados em breve, mas
a expectativa não é de
melhora. ”Com o fe-

chamento prolongado
das escolas no Brasil,
houve umdistanciamento
grande entre crianças,
jovens e suas escolas.
Isso cria desengajamento
e consequentemente leva
algumas crianças e jo-
vens, principalmente os
mais pobres, a sair da
escola”, explica Gabriel
Corrêa, líder de políticas
educacionais do ”Todos
pela Educação”.

No ano passado, o
IBGE estimava que 4,9
milhões de crianças não
recebiam lições escola-
res em meio à pandemia.
O aumento da pobreza
no Brasil também faz com
que crianças e jovens te-
nham de ajudar financei-
ramente em casa - o que
os afasta das escolas.

Questões locais
Agora, mesmo com

a reabertura das esco-
las, gestores locais sen-
tem dificuldades em tra-
zer todos para a sala de
aula. Até a mobiliza-
ção para o Exame Na-
cional do Ensino Médio
(Enem) ficou prejudicada
pela pressão externa para
que os jovens ajudem a
colocar comida em casa
- o número de inscritos
este ano caiu quase pela
metade.

”O número de pessoas
de baixa renda aumen-
tou. No retorno 100%
presencial, parte dos alu-
nos não veio por falta
do dinheiro para o trans-
porte”, disse o secretário
estadual da Educação do
Rio Grande do Norte, Ge-

túlio Marques. O Estado
prevê ações para resga-
tar o vínculo, como oferta
de aulas com cursos pro-
fissionalizantes.

Na Bahia, um dos efei-
tos da pandemia foi a
quantidade de pedidos
dos adolescentes para a
troca de turno – eles que-
rem estudar à noite, para
dar conta de outras tare-
fas durante o dia ”Perce-
bemos que os estudan-
tes passaram a ter outras
atividades econômicas”,
diz Rainer Guimarães, su-
perintendente de gestão
da Informação Educacio-
nal na Bahia. O Estado
ainda não tem balanço de
queda nas matrículas.

Problema com
impacto social
Sem vínculo com a

educação, o risco é de
que essas crianças não
completem os estudos e
fiquem ainda mais vul-
neráveis a outros proble-
mas, como violência e
a insegurança alimentar.
Para Corrêa, será preciso

identificar crianças que
saíram do sistema educa-
cional e ir atrás das famí-
lias – a chamada ”busca
ativa”.

Já o segundo passo é
garantir a matrícula e ou-
tras condições de acesso
e permanência, como o
transporte e até ajuda fi-
nanceira para que as fa-
mílias consigam deixar os
filhos na escola.

Os dados do IBGE
também apontam para
outro desafio: aumento
de crianças e jovens que,
embora estejam matri-
culados, ficaram atrasa-
dos na trajetória esco-
lar. Neste ano, o Brasil
registrou crescimento no
número de estudantes de
6 a 14 anos matriculados
na pré-escola, etapa vol-
tada para crianças de 4 e
5 anos. Também houve
aumento no contingente
de jovens de 15 a 17
anos ainda no Ensino
Fundamental.
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Doze Estados e o DF registram alta de
casos de síndrome respiratória grave.

EBC

Balanço da Fiocruz mostra alta na faixa etária de 10 a 29 anos, que
reúne menos imunizados.

O número de casos
de Síndrome Res-

piratória Aguda Grave
(SRAG) cresce, na ten-
dência de longo prazo,
em praticamente me-
tade das unidades da
Federação (12 Estados
e o Distrito Federal),
segundo a nova edição
do Boletim InfoGripe
da Fiocruz, divulgado
nesta quinta-feira (2).
A grande maioria des-
sas ocorrências está
relacionada à Covid-19.
Concentra-se na faixa
etária dos dez aos 29
anos, na qual há menos
imunizados.

O aumento foi regis-
trado no Acre, Amazo-
nas, Amapá, Bahia, Ce-
ará, Distrito Federal, Es-
pírito Santo, Maranhão,
Mato Grosso do Sul,
Pará, Rio de Janeiro,
Rondônia e São Paulo.
A tendência de aumento
é especialmente mais
forte no Pará, no Ce-
ará e no Rio. Neste úl-
timo, o quadro pode es-
tar sendo agravado por
uma epidemia de gripe.

Os números são re-
ferentes à semana epi-
demiológica número 47
(de 21 a 27 de novem-
bro). Tiveram como
base os dados inseridos
no Sistema de Informa-
ção da Vigilância Epi-
demiológica da Gripe
(Sivep-Gripe) até 22 de
novembro.

De acordo com o
pesquisador Daniel Vi-

lela, “na população com
mais de 30 anos, o cres-
cimento é relativamente
pequeno, sendo mais
expressivo e presente,
desde novembro, em
crianças, adolescentes
e jovens adultos (20 a
29 anos)”.

No caso das crianças
(0 a 9 anos), os resulta-
dos laboratoriais associ-
ados a esses casos se-
guem apontando predo-
mínio de Vírus Sincicial
Respiratório (VSR), que
acompanha a tendência
de aumento de casos de
SRAG nesta faixa etária.
Os casos entre adoles-
centes (10 a 19 anos) e
jovens adultos (20 a 29
anos) se mantêm majo-
ritariamente associados
à covid-19.

“Com o avanço da
vacinação, o número
de casos vinha caindo
no Brasil todo”, afirmou
Vilela. “Nas últimas
semanas, no entanto,
houve desaceleração
da queda e, agora, um
ligeiro aumento; não
um aumento como no
início da pandemia, mas
um aumento que inspira
cuidados.”

Para Vilela, os mais
jovens são, justamente,
os que voltaram a cir-
cular com maior liber-
dade e também os me-
nos vacinados, porcen-
tualmente. Isso explica-
ria a tendência de au-
mento nessa faixa etária.
No Rio, a maior parte

do aumento se deu en-
tre as crianças e os jo-
vens adultos. O Pará
apresenta sinal de cres-
cimento em todas as fai-
xas etárias desde o iní-
cio de novembro. A situ-
ação é similar no Ceará.

O crescimento dos
casos de SRAG entre
crianças e jovens adul-
tos no Rio pode estar as-
sociado ao aumento de
casos de síndrome gri-
pal causados pelo vírus
influenza A. Daniel Vi-
lela ressalta, no entanto,
que, para uma avalia-
ção mais adequada dos
resultados é necessário
aguardar ainda algumas
semanas para que os
casos de gripe entrem
no banco de dados do
Sivep. Até o princípio
de novembro, manteve-
se a presença majoritá-
ria de casos associados
ao Sars-CoV-2.

Para Vilela, a entrada
da variante Ômicron no
País não deve ter um
impacto grande, uma

vez que boa parte da
população está vaci-
nada. “Quando a va-
riante Gama (original-
mente identificada em
Manaus) entrou no País,
houve crescimento in-
tenso de casos no Brasil
todo e o colapso do
sistema de saúde”, lem-
brou. “Quando a Delta
(identificada original-
mente na Índia) entrou,
já num momento pos-
terior, houve aumento
apenas em alguns Esta-
dos. O quemudou entre
a entrada de uma e de
outra foi justamente o
avanço da vacinação.”

Agora, diz ele, a va-
cinação está ainda mais
avançada e boa parte
dos idosos já recebeu
até a terceira dose de re-
forço. “Pode até ser que
haja um crescimento”,
disse. “Mas nada com-
parável ao que vimos no
início do ano.”
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Polícia Federal conclui que navio
grego foi responsável por manchas

de óleo na costa brasileira.
Reprodução/Redes Sociais

Manchas escuras na praia de Camurupim, no Rio Grande do Norte.

A Polícia Federal con-
cluiu as investiga-

ções sobre a origem
das manchas de óleo
que atingiram o litoral
brasileiro entre agosto
de 2019 e março de
2020. De acordo com
o órgão, um navio pe-
troleiro grego foi o res-
ponsável pelo derrama-
mento da substância no
mar.

As manchas atin-
giram mais de 1 mil
localidades nos nove
estados do Nordeste
– Alagoas, Bahia, Ce-
ará, Maranhão, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte e Ser-
gipe – e também no
Espírito Santo e no Rio
de Janeiro.

Considerando as
provas e os demais
elementos de convic-
ção produzidos sobre
o caso durante os dois
anos de investigação,
a PF concluiu existir
indícios suficientes de
que o navio de bandeira
grega foi o responsável
pelo desastre ambien-
tal.

A empresa, que não
teve o nome revelado,
os proprietários dela, o
comandante e o chefe
de máquinas do navio
foram indiciados pela
prática dos crimes de
poluição, descumpri-
mento de obrigação
ambiental e dano a uni-
dades de conservação
(artigos 40, 54 e 68 da

Lei 9.605/98).
A PF apurou que

apenas os custos ar-
cados pelos poderes
públicos federal, esta-
dual e municipal para
a limpeza de praias e
oceano foram estima-
dos em mais de R$ 188
milhões. Diante disso,
esse foi estabelecido
como valor inicial e
mínimo para o dano
ambiental causado.

O valor total do dano
ambiental está sendo
apurado pela perícia da
PF, que deverá encami-
nhar ”com brevidade”
o laudo às autoridades
responsáveis.

Com a conclusão,
o inquérito policial foi
encaminhado para a
Justiça Federal do Rio
Grande do Norte e para
o Ministério Público
Federal para análise e
adoção das medidas
cabíveis.
Investigação
De acordo com a PF,

as investigações tive-
ram três vertentes e fo-
ram realizadas em par-
ceria com diversos ór-
gãos e instituições naci-
onais e internacionais.

Inicialmente, foi in-
vestigada a substância
que atingiu o litoral.
Isso foi feito através de
análises químicas que
determinaram o tipo de
material, as característi-
cas e a procedência - se
era nacional ou estran-

geira.
A segunda frente da

investigação foi enten-
der o local exato onde
ocorreu o vazamento.
Para isso, foram utili-
zadas técnicas de ge-
ointeligência, com ima-
gens de satélite e mo-
delos e simulações re-
alizadas por softwares
específicos.

O outro ponto da
investigação foi utilizar
base em dados, docu-
mentos e informações
para esclarecer os fa-
tos, por meio de coope-
ração nacional e inter-
nacional, inclusive com
apoio da Interpol.

Manchas de óleo
As primeiras apari-

ções aconteceram no
dia 30 de agosto de
2019 em praias da Pa-
raíba. Na primeira se-
mana de setembro, ou-
tros cinco estados do
Nordeste - Rio Grande
do Norte, Alagoas, Ser-

gipe, Ceará e Pernam-
buco - já registravam
casos no seu litoral.

Na terceira semana,
os casos se concentra-
ram principalmente nas
praias do Rio Grande
do Norte, local mais
afetado pelo desastre.
Nas semanas seguin-
tes, chegou aos demais
estados do Nordeste e
também ao Sudeste.

Em algumas regiões,
além da atuação do
Poder Público na lim-
peza, vários trabalha-
dores locais fizeram o
recolhimento do óleo
das praias, já que de-
pendiam do local como
ponto turístico para so-
brevivência.

Animais, como pei-
xes e tartarugas, tam-
bém chegaram a ser
encontrados nas areias
da praia encobertos pe-
lasmanchas escuras de
óleo.
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Brasil e Argentina celebram
reaproximação, mas proximidade entre
Fernández e Lula ainda pode atrapalhar.

Reprodução

Presidente Jair Bolsonaro ao lado do embaixador argentino em Bra-
sília, Daniel Scioli.

A troca de farpas foi deixada
de lado, o comércio bila-

teral vem crescendo em ritmo
sustentado, todas as barreiras
comerciais foram derrubadas e
os dois presidentes, Jair Bolso-
naro e Alberto Fernández, não
fazemmais malabares para evi-
tar encontros. Na comemo-
ração organizada na noite de
quarta-feira pela Embaixada da
Argentina emBrasília para cele-
brar o Dia da Amizade entre os
dois países, o clima foi de idílio
e descontração.

Os convidados se diverti-
ram com o show dado pelo em-
baixador da Coreia do Sul, Lim
Ki-mo, que deleitou a plateia
cantando tangos como Cami-
nito. Foi uma festa e tanto,
que contou com a presença de
altas autoridades dos dois go-
vernos. Em 30 de novembro
de 1985, os então presiden-
tes Raúl Alfonsin e José Sar-
ney determinaram que aquele
seria o dia da amizade entre
os dois países, marco histórico
que buscou deixar atrás déca-
das de desconfiança e disputa
regional. Anos depois nasceu
o Mercosul, em 1991, e posteri-
ormente os dois países viveram
épocas de glória no vínculo bi-
lateral.

Mas tudo isso pareceu ir
por água abaixo quando Fer-
nández foi eleito presidente da
Argentina, em dezembro de
2019. O comércio já vinha
em queda e o vínculo bilate-
ral passou por várias turbulên-
cias, mas com Bolsonaro e o
retorno do peronismo ao po-
der a relação viveu uma crise
que, por momentos, pareceu
terminal. O presidente brasi-
leiro, num primeiro momento,
orientou seu governo a não se
relacionar com a Casa Rosada.

Os motivos da discórdia fo-
ram variados, mas umdosmais
importantes foi a proximidade
entre o presidente argentino e
o ex-presidente brasileiro Luiz
Inácio Lula da Silva, a quem
Fernández visitou na prisão. O
chefe de Estado brasileiro, por
sua parte, não perdeu opor-
tunidade de atacar a Argen-

tina publicamente e usar o país
como exemplo de modelo es-
querdista e socialista que, se-
gundo Bolsonaro, seu governo
evitaria que fosse implemen-
tado no Brasil.

A situação de extrema fri-
eza e distanciamento come-
çou a melhorar em meados
de 2020, quando o embaixa-
dor argentino, Daniel Scioli, ex-
governador da província de Bu-
enos Aires e ex-candidato pre-
sidencial (derrotado pelo ex-
presidente Mauricio Macri, ali-
ado de Bolsonaro, em 2015),
chegou ao Brasil afirmando
que seu desafio era ”desestres-
sar a relação”.

Lula em Buenos
Aires

Na noite da última quarta-
feira, ficou claro que a meta tra-
çada por Scioli, que parecia im-
possível há um ano e meio, foi
alcançada. O desafio agora, re-
conhecem fontes dos dois paí-
ses, é preservar essa conquista
durante a campanha eleitoral
brasileira. Lula planeja uma vi-
agem a Buenos Aires para an-
tes da próxima cúpula de pre-
sidentes do bloco, no dia 17
de dezembro, em Brasília. As-
sim, temem as fontes ouvidas
pelo GLOBO, “o clima pode
azedar”.

A intenção de Scioli e do
Itamaraty é que Fernández e
Bolsonaro finalmente tenham
um encontro bilateral, no âm-
bito da reunião presidencial –
os dois governos estão traba-
lhando para isso. Mas, se-
gundo fontes do PT, está pre-
visto que Lula seja recebido por
Fernández em 10 de dezem-
bro, e essa visita preocupa o
governo brasileiro. O clima de
pré-campanha eleitoral no Bra-
sil e a disputa central entre Lula
e Bolsonaro são uma pedra no
sapato da relação, que nem
Scioli nem os articulares que
o ajudaram do lado brasileiro
podem garantir que não atra-
palhará a relação ao longo de
2022.

O evento na embaixada
contou com a participação dos
ministros da Saúde, Marcelo

Queiroga, de Minas e Energia,
Bento de Albuquerque, e do
secretário especial de Assun-
tos Estratégicos do Palácio do
Planalto, almirante Flávio Viana
Rocha, um dos que mais se
empenharam em recompor o
vínculo bilateral. Viana Rocha
foi o primeiro funcionário de
alto escalão que visitou Bue-
nos Aires, em janeiro de 2021,
e, em dobradinha com Scioli,
vem trabalhando nos bastido-
res para aparar arestas e rea-
proximar os dois países.

Do lado argentino, veio de
Buenos Aires o secretário de
Assuntos Estratégicos, Gus-
tavo Beliz, que na tarde desta
quarta se reuniu com oministro
da Economia, Paulo Guedes, e
também foi recebido por Bolso-
naro. No encontro, o ministro
brasileiro expressou o apoio do
Brasil à Argentina nas negoci-
ações com o Fundo Monetário
Internacional (FMI), cruciais no
atual momento para a Casa Ro-
sada e o futuro do desgastado
governo Fernández, entre vá-
rios outros assuntos da agenda
bilateral que foram conversa-
dos num clima de extrema cor-
dialidade.

Céu azul
Os presidentes do Brasil e

da Argentina enviaram sauda-
ções por vídeo e destacaram a
importância da relação bilate-
ral. Bolsonaro assegurou que
”sempre estaremos juntos”, e

Fernández disse que ”trabalha-
mos todos os dias para que
esta união seja crescente e de
benefício mútuo”.

O céu está azul e Scioli con-
seguiu que o Brasil volte a ser o
principal sócio comercial da Ar-
gentina, que acumula três me-
ses consecutivos de superávit
comercial na balança bilateral.

Os dois governos fecharam
recentemente um acordo im-
portante para reduzir a Tarifa
Externa Comum (que taxa pro-
dutos de fora do Mercosul),
menos do que Guedes que-
ria, mas mais do que a Ar-
gentina pretendia, e agora es-
peram que o Uruguai aceite o
entendimento na próxima cú-
pula presidencial. O governo
do presidente Luis Lacalle Pou
está fazendo exigências, a prin-
cipal delas é que o Brasil apoie
explicitamente sua decisão de
negociar acordos por fora do
bloco – começando pela China.
Mas entre Brasil e Argentina
hoje predominam entendimen-
tos.

Bolsonaro e Fernández fo-
ram convencidos da necessi-
dade de reconstruir a relação,
apesar das diferenças ideológi-
cas e de certa antipatia mútua.
Resta saber se a eleição bra-
sileira provocará novos sobres-
saltos entre os dois principais
sócios do Mercosul.
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Ex-presidente da Argentina vira
réu em caso de espionagem.

Arquivo/O Sul

Mauricio Macri (2016-2019) é acusado de facilitar arapongagem para obter dados pessoais e informações
sobre familiares dos tripulantes de submarino naufragado em 2017.

O ex-presidente da
Argentina Mauri-

cio Macri virou réu por
supostamente ter es-
pionado famílias dos
44 marinheiros mor-
tos do submarino mili-
tar ARA San Juan em
2017, quando ocupava
a chefia do Executivo,
informou o juiz encarre-
gado da investigação.
Na acusação formal,
o magistrado detalhou
que Macri responderá
em liberdade, mas está
proibido de deixar o
território nacional.

Macri é acusado de
facilitar a espionagem
para obter dados pes-
soais e informações so-
bre os familiares dos tri-
pulantes do submarino.
Inclusive, segundo o
juiz, para verificar infor-
mações como opiniões
políticas e participação
em organizações soci-
ais, sindicais e partidá-
rias.

Esse é o primeiro
processo formal contra
o ex-presidente desde
que ele deixou o cargo,
em 2019. ”As práti-
cas ilegais que se sus-
peitam nesta resolução
nos remontam às épo-
cas mais obscuras de
nosso país”, disse o
magistrado, referindo-
se à ditadura militar que
comandou a Argentina
entre 1976 e 1983.

”É uma perseguição
política”, alegou Macri
sobre o processo, em

declaração feita du-
rante visita ao Chile na
quarta-feira (1º). Ele co-
mandou a Argentina en-
tre 2016 e 2019, quando
perdeu a eleição para
o atual presidente, Al-
berto Fernández.

Naufrágio
O ARA San Juan

desapareceu em 15
de novembro de 2017,
quando voltava do
porto de Ushuaia, onde
havia feito exercícios
militares, para a base
naval de Mar del Plata.

Horas antes, o co-
mandante tinha emitido
alerta sobre uma falha
provocada pela entrada
de água por um duto
de ventilação que vazou
no compartimento das
baterias elétricas e pro-
duziu um princípio de
incêndio.

Embora a Marinha
argentina tenha garan-
tido em várias ocasiões
que esse problema foi
”corrigido” e que o San

Juan continuou nave-
gando para Mar del
Plata, o certo é que
seu rastro foi perdido
e a embarcação jamais
chegou ao porto dessa
cidade, onde deveria
ter atracado em 19 de
novembro.

Só um ano depois
do desaparecimento, o
submarino foi encon-
trado em uma região
de cânions (espécie
de rios submarinos), a
907 metros de profun-
didade, e a 600 km da
cidade de Comodoro
Rivadavia, onde se ti-
nha montado o centro
de operações durante a
busca.

Uma explosão sub-
marina foi registrada no
local três horas depois
da última comunica-
ção com o submarino,
quando o capitão da
embarcação reportou a
superação de uma falha
no sistema de baterias
devido à entrada de

água pelo snorkel.
Após especulações

sobre a situação do
submarino e sobre sua
capacidade de renovar
o oxigênio a bordo,
essa tese da explosão
passou a ser uma pista
para a causa do aci-
dente. Ela explicaria a
ausência da ativação da
baliza de emergência e
a interrupção completa
das comunicações do
submarino.

Alguns tripulantes
comentaram que a em-
barcação tinha sido se-
guida por navios ingle-
ses. Alguns familiares
pensam que poderiam
ter passado pela zona
de exclusão das Ilhas
Malvinas (Falklands),
cuja soberania motivou
um conflito entre Argen-
tina e Reino Unido em
1982. A derrota do país
sul-americano acabou
sendo um dos fatores
que apressou o fim da
ditadura.
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Papa aceita renúncia do arcebispo de
Paris após acusação sobre

relacionamento íntimo com uma mulher.
Divulgação/Vaticano

Michel Aupetit, 70 anos, foi acusado de manter relacionamento íntimo com uma mulher.

O papa Francisco
aceitou a re-

núncia de monse-
nhor Michel Aupetit,
arcebispo de Paris
(França). Conforme
anúncio feito nesta
quinta-feira (2) pelo
Vaticano, o religioso
de 70 anos apresen-
tou em novembro o
seu pedido de afas-
tamento ao líder da
Igreja Católica, após
notícias na imprensa
mencionaram que ele
mantinha relaciona-
mento com uma mu-
lher, fato que ele ne-
gou.

A diocese local ad-
mitiu que o arcebispo
se comportou de ma-
neira ”ambígua” com
uma mulher em 2012,
mas rejeitou a ideia de
que um contato amo-
roso ou sexual. Tam-
bém garantiu que, na-
quela época, Aupetit
procurou os superio-
res para informar so-
bre a situação.

A Conferência Epis-
copal francesa confir-
mou nesta quinta-feira
a decisão do papa e
a nomeação de Geor-
ges Pontier, arcebispo
emérito da cidade de
Marselha, ao cargo de
administrador apostó-
lico de Paris.

Em um comuni-
cado, monsenhor

Aupetit se declarou
”muito perturbado”
com os ataques sofri-
dos, mas afirmou que
tem ”o coração em
paz”.

O arcebispo se no-
tabilizou por adminis-
trar a crise pelo in-
cêndio na Catedral de
Notre-Dame de Paris,
em 2019, e tem a
fama de ser muito rí-
gido no que diz res-
peito a questões como
família e bioética.

Abusos
A renúncia do arce-

bispo acontece em um
contexto de choque
dos católicos france-
ses, depois que uma
comissão indepen-
dente calculou em
outubro que padres
e religiosos abusaram
de quase 216 mil me-
nores de idade no país
europeu entre 1950 e
2020.

Nesta semana,
após a divulgação de
um relatório indepen-
dente sobre a con-
duta de integrantes do
clero e fiéis, o papa
Francisco demonstrou
”vergonha, tristeza e
pesar” pelas vítimas
de abusos sexuais
na Igreja Católica da
França.

O documento com
2,5 mil páginas aponta
que ao menos 216
mil crianças foram
abusadas nos últimos
70 anos, número que
pode ultrapassar os
300 mil se incluídas
vítimas de pessoas
da esfera da Igreja
que não compõem o
corpo eclesiástico (ca-
tequistas, professores
e supervisores).

Conforme com as
descobertas, a Igreja
mostrou ”por anos,
indiferença profunda,

total e até cruel”,
protegendo-se em vez
de ajudar as vítimas.
Estima-se que o total
de abusadores fique
entre 2,9 mil e 3,2 mil
– dois terços deles,
eram padres. Dentre
as vítimas, 80% eram
meninos e com idade
entre 10 e 13 anos.

Na maioria dos ca-
sos, os atos estão
prescritos e os autores
dos abusos já morre-
ram, mas o relatório
aponta 22 supostos
crimes que ainda po-
dem ser investigados.
Todos foram encami-
nhados ao Ministério
Público. Outros 40 ca-
sos muito antigos para
serem processados,
mas que envolvem
pessoas que ainda
estão vivas, foram en-
caminhados aos diri-
gentes da Igreja.
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Lei federal concede à cidade gaúcha
de Lagoa Vermelha o título de

“Capital Nacional do Churrasco”.
Divulgação/Prefeitura

Cidade já contava com o mesmo reconhecimento em âmbito esta-
dual.

L ocalizada na Região
Nordeste do Estado,

a cidade gaúcha de La-
goa Vermelha é oficial-
mente a “Capital Nacio-
nal do Churrasco”. O
título foi oficializado por
meio do projeto de Lei
nº 2.436/2019, que rece-
beu nesta semana a ru-
brica do presidente da
República, Jair Bolso-
naro, e já consta no Diá-
rio Oficial da União.

O município de apro-
ximadamente 28 mil
habitantes possuía o
mesmo status culinário
no Rio Grande do Sul
desde janeiro de 2019,
quando uma lei esta-
dual do então deputado
Sérgio Turra (PP) foi
sancionada pelo Palá-
cio Piratini. A ideia de
expandir o reconheci-
mento partiu, naquele
ano, da então senadora
Ana Amélia Lemos (PP-
RS), hoje titular da Se-
cretaria Extraordinária
de Relações Federati-
vas e Internacionais do
Executivo gaúcho.

Como justificativa
para tal a honraria foi
apontado ”o modo pi-
oneiro do lagoense de
se expressar, através
do preparo de assa-
dos com características
como o uso de espe-
tos de madeira e com
cortes diferenciados”,
conforme evidenciado
na Festa Nacional do
Churrasco, realizada a

cada dois anos desde
1983”, frisou na época
a autora. Antes da pan-
demia de coronavírus, o
evento recebia mais de
100 mil pessoas.

Nascida em Lagoa
Vermelha, Ana Amélia
considerou: “É gastro-
nomia, arquitetura, arte,
cultura, poesia, tradi-
ção, ciência, técnica,
filosofia, folclore, cam-
peirismo, gauchismo,
saber popular, modo
de vida e jeito de ser,
mantendo viva uma tra-
dição centenária e per-
petuando e transmitindo
os segredos da arte de
carnear e assar.”

Mas o alimento pre-
parado na brasa não
representa apenas uma
opção culinária. Por
causa do forte vínculo
com a pecuária e favo-
recida posição geográ-
fica, peculiaridade do
povo lagoense, além
de se tratar de um ele-
mento cultural, acaba
se configurando como
elemento fundamental
à economia da região,
simbolizando parte da
própria história do muni-
cípio.

”A tradição do chur-
rasco na cidade é antiga
e decorre inclusive de
sua localização como
rota utilizada para con-
duzir rebanho bovino
até São Paulo, além
da criação do gado
Devon, raça bovina de

corte introduzida no Rio
Grande do Sul no início
do século 20 e que
proporciona uma carne
de ótima qualidade.

Prefeitura se
manifesta

Após a publicação da
lei federal, o prefeito
Gustavo Bonotto (PP)
classificou a iniciativa e
o título: “Este é um
fato de extrema impor-
tância para toda a nossa
comunidade e que nos
deixa muito felizes pelo
reconhecimento de di-
reito àquilo que ocorria
de fato, com singulari-
dade e qualidade”.

Ele prometeu dar
continuidade a ações
capazes de manter essa
tradição, por meio de
ações de impacto. No
foco estão a realização
de um festival e de um
concurso de melhor as-
sador de churrasco do
Estado, por exemplo.

Assunto de
faculdade

Em 2014, essa tradi-
ção já havia resultado
em uma ação conjunta
em âmbito municipal
para promover um curso
de extensão universitá-
ria no campus de Passo
Fundo do Instituto de
Desenvolvimento do
Alto Uruguai (Ideau),
com um título nada
modesto: “A Arte e o
Segredo no Preparo do
Tradicional Churrasco
de Lagoa Vermelha, O
Melhor do Brasil”.

A iniciativa contou
com o engajamento do
Centro de Tradições
Gaúchas (CTG) Alexan-
dre Pato, responsável
pela realização da Festa
Nacional do Churrasco
e Comida Campeira.
Também participou a
Associação Brasileira
de Criadores de Devon
(ABCD). (Marcello Cam-
pos)
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Vice-governador detalha estratégias do
RS Seguro em eventos dos 180 anos da

Polícia Civil, na Serra Gaúcha.
Grégori Bertó / Ascom SSP

Vice-governador Ranolfo ressaltou impacto positivo dos resultados do
RS Seguro também para a economia do Estado -

A s estratégias nas redu-
ções de criminalidade

nos últimos dois anos no
Estado foram o destaque
de dois eventos na Serra
Gaúcha nesta quarta-feira
(1º), dentro da programação
dos 180 anos da Polícia Civil,
que se completam nesta
sexta-feira (03).

O programa RS Seguro e
seus impactos na queda dos
homicídios foram tema de
palestras do vice-governador
e secretário da Segurança,
delegado Ranolfo Vieira Jú-
nior, na 55ª Reunião Ordiná-
ria do Conselho Nacional de
Chefes de Polícia e no 2º En-
contro Nacional dos Direto-
res deDepartamentos deHo-
micídios.

O primeiro evento, no
Hotel Laghetto Stilo Vita,
em Gramado, reúne to-
dos os chefes de Polícia
e delegados-gerais dos 26
Estados e do Distrito Federal.
Ranolfo detalhou a constru-
ção do RS Seguro, desde o
seu lançamento em fevereiro
de 2019 até a evolução
para o formato atual, com
a priorização de 23 municí-
pios para o monitoramento
intensivo de quatro indicado-
res: CLVI (crimes violentos
letais intencionais), roubo de
veículos, roubo a pedestre
e um índice escolhido pelas
autoridades locais, conforme
as especificidades de cada
cidade.

“Nossos pilares do RS
Seguro, conhecidos como
os três ‘is’: integração, in-
vestimento qualificado e in-
teligência são fundamentais
para o sucesso das ações de
Segurança Pública em qual-
quer contexto. Aqui, a par-
tir de dados científicos, veri-
ficamos onde o crime mais
se faz presente para, levando
em conta essas premissas,
agir com o foco na territoriali-
dade, tanto no eixo principal,
de combate ao crime, quanto

nas políticas de prevenção”,
disse Ranolfo.

O vice-governador desta-
cou ainda a recente con-
quista obtida pelo RS Se-
guro, por meio do sistema
utilizado pela Gestão de Es-
tatística em Segurança, que
venceu o prêmio Gartner
Eyes on Innovation Awards
For Government 2021, pro-
movido pela maior institui-
ção global de Tecnologia da
Informação e Comunicação
(TIC) e tido entre especialis-
tas no ramo como o mais im-
portante reconhecimento de
iniciativas da área aplicadas
à gestão pública no mundo.

A partir do trabalho de ci-
ência de dados, a plataforma
de análise tecnológica, que
já opera em versão beta, au-
tomatiza cálculos e fornece
relatórios em padrões visuais
para acelerar e aprimorar a
leitura dos dados de ocorrên-
cias, o que qualifica o acom-
panhamento de foco territo-
rial adotado pelo RS Seguro
para monitorar os indicado-
res criminais e traçar as es-
tratégias de prevenção e re-
pressão.

Ranolfo detalhou ainda
os investimentos anunciados
pelo Avançar na Segurança,
no total de R$ 280,3 milhões
para as instituições vincula-
das à SSP (Secretaria da Se-
gurança Pública) – o maior
montante destinado de uma
só vez, exclusivamente com
recursos do Tesouro do Es-
tado, para as forças de se-
gurança em toda a história
do Rio Grande do Sul. Para
a Polícia Civil, serão R$ 85,8
milhões a serem aplicados
na aquisição de tecnologias
e equipamentos (R$ 36,7 mi-
lhões), veículos (R$ 35,1 mi-
lhões) e obras (R$ 14 mi-
lhões).

“Não há como se falar em
avanço da Segurança Pú-
blica sem que faça investi-
mentos. Desde o final de

2019, tomamos como deci-
são de governo só adqui-
rir, dali para frente, viaturas
semiblindadas. Mesmo que
se tenha um pequeno acrés-
cimo de custo, isso repre-
senta mais segurança para
os homens e mulheres que
eles lá na ponta protegendo
a população. E esse inves-
timento histórico do Avançar
chega agora para darmos
mais um importante passo
no incremento de capaci-
dade das nossas forças”, co-
mentou Ranolfo.

A queda recorde nos in-
dicadores, com os menores
índices da década em cri-
mes como ataques a banco,
roubo de veículos, homicí-
dios e latrocínios. Incluídos
os feminicídios, os primeiros
dois anos da atual gestão,
com a implantação do RS
Seguro, resultaram na pre-
servação de 1.343 vidas – fo-
ram 600 mortes a menos no
primeiro ano (de 2018 para
2019) e 743 no segundo (de
2019 para 2020).

Na sequência, Ranolfo
apresentou os dados aos
participantes do 2º Encon-
tro Nacional de Diretores de
DHPPs. Além das informa-
ções detalhadas no evento
anterior, o vice-governador
acrescentou uma síntese do

estudo sobre as taxas de ho-
micídios no Brasil e no Rio
Grande do Sul até 2017, que
orientou a construção do RS
seguro.

Naquele ano, a taxa de
mortes no país era de 30,6
assassinatos para cada 100
mil habitantes no país e de
28,6 no Rio Grande do Sul
– nos dois casos, 30 vezes
acima do patamar da Eu-
ropa. No Estado, com as
ações do RS Seguro, a taxa
de homicídios caiu para 14,8
homicídios a cada 100 mil
habitantes, a menor marca
desde 2010.

“Segurança é primordial
e, por isso, prioridade do
nosso governo. Nenhum
empreendedor, em qualquer
lugar do Brasil ou mundo,
vai buscar investir em um lo-
cal onde tenha receio de que
seu negócio vai sofrer pre-
juízos em razão da crimina-
lidade. Aqui no RS não é
diferente. Por isso, esses
resultados que temos alcan-
çado trazem também um im-
pacto positivo do ponto de
vista econômico, pois temos
conseguido proporcionar um
Estado mais seguro para se
viver e empreender”, afirmou
o vice-governador.
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Governo gaúcho anuncia investimento de
mais de 275 milhões de reais na

Agropecuária e no Desenvolvimento Rural.
Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Governador Leite e secretária Silvana Covatti apresentaram detalhes
do programa durante lançamento no Palácio Piratini.

O governo do Estado anun-
ciou, nesta quinta-feira (2),

em evento no Palácio Piratini, o
Avançar na Agropecuária e no
Desenvolvimento Rural, com aporte
de R$ 275,9 milhões. Conforme
o Executivo, é o dobro do que já
foi investido no setor nos últimos
10 anos. O investimento será
voltado ao atendimento de três
eixos estratégicos: qualificação
da irrigação (R$ 201,42 milhões),
fortalecimento da agricultura familiar
(R$ 35,34 milhões) e melhorias
nos acessos às propriedades para
facilitar o escoamento da produção
agropecuária (R$ 39,15 milhões).

Com esse novo lançamento, o
programa Avançar já passa dos R$ 4
bilhões anunciados em investimen-
tos em diferentes setores do Estado.
A apresentação de mais essa etapa
foi conduzida pelo governador Edu-
ardo Leite e pela secretária da Agri-
cultura, Pecuária e Desenvolvimento
Rural, Silvana Covatti. A aplicação
dos valores vai atender às principais
demandas que chegam à Secretaria
da Agricultura, Pecuária e Desenvol-
vimento Rural (Seapdr) e impulsio-
nar ainda mais o setor que responde
por grande parte do Produto Interno
Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul.

“Esses recursos vão fazer a dife-
rença na qualificação da nossa pro-
dução primária ao garantirem a se-
gurança hídrica, por exemplo, en-
tre outras ações que vão ser via-
bilizadas. É um impacto econô-
mico expressivo. Somos um Es-
tado de gente trabalhadora, com ca-
pacidade empreendedora admirável
também no campo. Precisamos ter
um ambiente que dê condições para
que essas pessoas que tanto tra-
balham possam ter seus resultados
amplificados, e é o que estamos fa-
zendo a partir desses investimen-
tos”, afirmou o governador.

O Avançar vai impulsionar a pro-
dução agrícola do Estado com in-
centivos aos projetos de irrigação
e construção de açudes, prepa-
rando as comunidades rurais para
enfrentar períodos de estiagem. Ao
mesmo tempo, vai financiar o de-
senvolvimento do pequeno agricul-
tor e agroindústrias familiares e
trabalhar na melhoria dos aces-
sos às propriedades, facilitando o
escoamento da produção do pe-
queno,médio e grande produtor ru-
ral. O programa também vai garantir
água para consumo de milhares de
famílias que sofrem com a escassez,
injetando um volume significativo de
recursos na perfuração de poços.

Para a secretária Silvana, o lan-
çamento deste Avançar é um re-
conhecimento do governo sobre a
relevante contribuição que o setor

agropecuário tem dado para a eco-
nomia do Estado e para toda a so-
ciedade. “Precisamos lembrar que
nossos produtores rurais colocam,
todos os dias, comida na mesa dos
gaúchos, mesmo durante a pande-
mia e mesmo com todas as adver-
sidades provocadas pela seca que
perdurou entre 2019 e 2020”, des-
taca Silvana, ao enfatizar que toda
a equipe de servidores da Seapdr
estará comprometida, entre outras
ações, com a execução do Avan-
çar em 2022. “Temos muito traba-
lho pela frente e vamos entregar o
melhor possível aos nossos produ-
tores e produtoras rurais e à soci-
edade gaúcha. Vamos seguir atu-
ando com muita gestão e responsa-
bilidade na aplicação dos recursos
públicos”, ressaltou .

Irriga+
Do total de investimento previsto

para o Avançar na Agropecuária e
no Desenvolvimento Rural, o maior
aporte de recursos será canalizado
para os programas de irrigação. Ao
todo, serão R$ 201,42 milhões para
a construção, expansão e adequa-
ção de reservatórios de água e po-
ços artesianos.

Serão construídos 6 mil microa-
çudes, com investimento de R$ 66,2
milhões. Com essa infraestrutura,
estima-se que o produtor rural con-
seguirá reservar 1,7 mil metros cú-
bicos de água, podendo irrigar área
de três a seis hectares.

Outros R$ 67,5 milhões serão in-
vestidos na contratação da perfura-
ção de 750 poços, além das bom-
bas, montagens, quadros de co-
mando e outorgas do uso de água.
Hoje, a Seadpr conta com apenas
quatro máquinas para esse tipo de
serviço, tendo uma média de 80 po-
ços perfurados por ano. A Seapdr
também inova neste projeto ao apli-
car outros R$ 22,5 milhões em 750
conjuntos de redes de adução de
poços, tubulações, torres metálicas
e caixas d’água. Dessa forma, a
pasta providenciará todas as etapas
para que água seja disponibilizada
às comunidades, restando aos mu-
nicípios a execução da rede de dis-
tribuição. Estima-se o atendimento
de 30 mil famílias que hoje sofrem
com escassez hídrica.

Além disso, estão previstos R$
17,4 milhões na construção de 1,5
mil cisternas com capacidade de 30
mil a 50 mil litros, contemplando 1,5
mil famílias que poderão utilizar a
água armazenada para fornecer aos
animais e pequenas irrigações de
subsistência.

O Avançar contempla ainda
1.350 mil projetos de irrigação, com
subvenção por produtor de até R$
15mil. Para isso, serão aplicados R$

20,2 milhões. O interessado poderá
financiar seus projetos por meio de
linhas de crédito operacionalizadas
pelo Banrisul, Badesul e BRDE e
sistemas de crédito cooperativo.
Esse projeto substitui e supera o
“Mais Água, Mais Renda”, programa
que quitava a primeira e a última
parcelas do projeto de irrigação,
mas que não alcançava valor tão
significativo quanto ao subsídio in-
dividual que agora será viabilizado.

O incentivo à irrigação gerará
efeitos, entre outros, para o au-
mento da produção de milho no
Estado, grão estratégico para as
cadeias de proteína animal. Atu-
almente, o volume colhido desse
grão no Rio Grande do Sul não su-
pre a demanda interna, forçando as
agroindústrias a comprarem em ou-
tros estados e países, aumentando
os custos de produção.

A irrigação também vai ajudar a
evitar perdas nas lavouras em perío-
dos de estiagem. Projeção feita pelo
Departamento de Políticas Agrícolas
e Desenvolvimento Rural da Seapdr
apontou que, na safra 2021/2022,
um eventual novo episódio de seca
(cogitado em razão do fenômeno La
Niña) poderia causar perdas econô-
micas não desejadas de até R$ 31
bilhões caso 50% da produção gaú-
cha de soja, milho e feijão fosse
comprometida.

Ainda no eixo relacionado à irri-
gação, haverá aporte de R$ 7,5 mi-
lhões para a qualificação do Sistema
de Monitoramento e Alertas Agrocli-
máticos (Simagro) da Seapdr, entre
os quais a aquisição de 30 estações
meteorológicas.

Fortalecimento da
agricultura familiar

Entre as ações para o fomento
à agricultura e agroindústrias fami-

liares, se destaca a injeção de R$
19 milhões para contratação de 705
financiamentos para compra de má-
quinas, equipamentos e insumos
que poderão ser acessados por
agricultores e pecuaristas familiares,
camponeses, assentados, pescado-
res artesanais, aquicultores, quilom-
bolas e indígenas, com operaciona-
lização via Fundo Estadual de Apoio
ao Desenvolvimento dos Pequenos
Estabelecimentos Rurais (Feaper).

Serão alocados ainda R$ 5 mi-
lhões na contratação de 500 financi-
amentos, por meio do Feaper, des-
tinados aos empreendimentos in-
cluídos no Programa Estadual de
Agroindústria Familiar (Peaf). Mais
R$ 10 milhões serão investidos na
compra de equipamentos (roçadei-
ras, semeadoras, pulverizadores e
silos) que poderão ser cedidos a 200
municípios.

Escoamento da
produção

O aporte de R$ 39,15 milhões
vai permitir a compra de 15 conjun-
tos de máquinas, que serão empre-
gadas na recuperação dos acessos
às propriedades rurais. Serão 78
máquinas ao todo, entre escavadei-
ras hidráulicas, rolos compactado-
res, motoniveladoras, retroescava-
deiras, caminhões basculantes e ca-
minhões prancha. Os conjuntos fa-
rão rotatividade entre os municípios
e a expectativa é de que 150 cidades
sejam atendidas ao ano. O objetivo
é tornar mais eficiente e menos one-
roso ao produtor rural o escoamento
dos grãos e a movimentação animal
no Estado.
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Justiça gaúcha condena
pedófilo a 180 anos de prisão.

Reprodução

O criminoso se aproveitava da relação próxima com parentes das meninas e agia com graves ameaças
e humilhações.

E m uma sentença de
150 páginas, a 1ª

Vara do Foro da Co-
marca de São Sebas-
tião do Caí, no Vale do
Rio Caí, condenou um
homem a 180 anos e
três meses de prisão
por estupro de vulne-
rável e exploração se-
xual de quatro crianças
e adolescentes.

Conforme a denún-
cia do MP (Ministério
Público), os crimes
ocorreram de 2010 até
o ano passado, quando
o réu foi preso. Ele se
aproveitava da relação
próxima com parentes
das meninas e agia
sempre com graves
ameaças e humilha-
ções. Uma das vítimas
sofreu os abusos dos
10 aos 15 anos de idade
e a outra dos 12 aos 20
anos.

Na denúncia, o MP
afirma que, em um
dos casos, os abusos
aconteciam quase toda
a semana, quando a
esposa do réu saía
para trabalhar. Ele
ameaçava as vítimas,
dizendo que contaria
para as respectivas
mães que as meninas
se ofereciam para o
criminoso. Quando
uma das adolescentes
completou 18 anos, o
homem passou a or-
denar que ela saísse
com vizinhos casados,

sob ameaça de con-
tar para sua mãe, que
apresentava problemas
psicológicos na época
(depressão após o fale-
cimento do marido, pai
da vítima). Conforme
a menina, a mãe acre-
ditava em tudo o que
o réu falava, pois era
considerado pessoa de
confiança.

O pedófilo também
obrigava as vítimas a se
relacionarem com ou-
tros homens e a grava-
rem vídeos pornográfi-
cos. Em um dos casos,
uma das adolescentes
foi coagida a manter
relações sexuais com
homens aleatórios che-
gando ao ponto de, em
uma única noite, fazer
sexo com cinco pes-
soas. No total, gravou
cerca de 30 vídeos para
o acusado. Tudo acon-
tecia mediante graves
ameaças de distribuir o
material para toda a ci-

dade em que moravam.
“A utilização cons-

tante de estratégias de
imposição de alterna-
tivas dolorosas à não-
capitulação terminou
por capturar das jovens
a livre regência da von-
tade, em um quadro de
verdadeira dominação
psicológica. Passaram
as jovens à disciplina
do acusado, das quais
obtinha imediata e auto-
mática obediência, de
uma forma previsível
e protraída no tempo,
sob pena de repreen-
são pessoal, familiar
e social”, destaca a
sentença.

Na decisão, é res-
saltado ainda que a vi-
olência cometida pas-
sou de fatos episódicos
a um patamar de es-
tabilidade e permanên-
cia. “P. não só minou a
resistência das vítimas,
mas também lhes incu-
tiu um sentido de obedi-

ência. Perderam não só
a capacidade de resis-
tir como também a de
se indignar. Implicadas
em um jogo de ame-
aças e manipulações,
as jovens tornaram-se
suas submissas, ou, em
um termo vulgar, po-
rém adequado ao caso,
suas escravas sexuais.”

O criminoso também
foi condenado ao pa-
gamento de indeniza-
ções que somam R$
195 mil para as quatro
vítimas, com correções
monetárias. O réu, que
não teve o nome divul-
gado, está preso e não
poderá recorrer em li-
berdade. O processo
tramita em segredo de
Justiça. As informa-
ções foram divulgadas
nesta quinta-feria (02)
pelo Tribunal de Justiça
do RS.
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Projeto que amplia acesso a autotestes de
HIV completa dois meses em Porto Alegre.

Cristine Rochol/PMPA

Foram enviados 425 kits via Correios e retirados 41 testes no armário do Shopping Total.

E m dois meses
de funcionamento

em Porto Alegre, o
projeto A Hora é
Agora oferece nova
opção para ampliar
o acesso à testagem
do HIV de populações
vulnerabilizadas, de
acordo com estatís-
ticas do Ministério da
Saúde, com autotes-
tes de fluido oral ou
por uma gota de san-
gue disponíveis no
site ahoraeagora.org.
Nesse período, foram
enviados 425 kits via
Correios, com a reti-
rada de 41 testes no
armário localizado no
Shopping Total.

As populações-
chave são homens
gays e outros homens
que fazem sexo com
homens, mulheres
transexuais, traves-
tis e profissionais do
sexo, que têm acesso
ao kit de autotesta-
gem no site.

“As estatísticas
mostram que essas
populações têm mais
dificuldade de acesso
ao diagnóstico e tra-
tamento em tempo
oportuno”, afirma
a coordenadora de
Atenção à Tubercu-
lose, Infecções Sexu-
almente Transmissí-
veis, HIV/Aids e He-

patites Virais da SMS,
Daila Raenck. A ade-
são de Porto Alegre
ao projeto começou
em 29 de setembro.

Para a população
em geral, testes rápi-
dos de infecções se-
xualmente transmissí-
veis, como HIV, sífilis
e hepatites B e C, po-
dem ser feitos nas 133
unidades de saúde da
cidade, das 8h às 17h,
de segunda a sexta-
feira, nos postos com
horário ampliado ou
ainda no Centro de
Testagem e Aconse-
lhamento Santa Marta
(rua Capitão Monta-
nha, 27, 5º andar,
Centro Histórico), das
8h às 12h e das 13h às
17h.

O projeto A Hora é
Agora é uma parceria
entre as secretarias
municipal e estadual
de Saúde, Ministé-

rio da Saúde, Escola
Nacional de Saúde
Pública da Funda-
ção Oswaldo Cruz,
Fundação para o De-
senvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico
em Saúde, Centros
para Controle e Pre-
venção de Doenças
dos Estados Unidos
da América e Plano de
Emergência do Presi-
dente para o Alívio da
Aids.

Confira como
funciona o

projeto A Hora é
Agora:

1. Faça o cadas-
tro no site ahorae-
agora.org. Público-
alvo: homens gays e
outros homens que
fazem sexo com ho-
mens, mulheres tran-
sexuais, travestis e
profissionais do sexo.
Os usuários devem
ser maiores de 15

anos e residentes na
Capital.

2. Receba o kit de
testagem em casa,
pelos Correios, ou re-
tire em armário digital
no Shopping Total (av.
Cristóvão Colombo,
545, bairro Floresta),
no térreo, próximo à
Caixa Econômica Fe-
deral, todos os dias,
das 10h às 22h.

3. Em caso de
resultado positivo,
dirija-se ao Centro
de Saúde Murialdo
para dar início ao tra-
tamento (av. Bento
Gonçalves, 3722 -
Partenon), de se-
gunda a sexta-feira,
das 8h às 19h.

4. O telefone de
contato do projeto em
Porto Alegre é o (51)
3289-5740.
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Depoimento de DJ da boate Kiss
encerrou o segundo dia de julgamento
dos réus pelo incêndio na casa noturna.

Juliano Verardi/TJ-RS

Lucas Cauduro Peranzoni trabalhava na casa noturna quando o in-
cêndio vitimou 262 pessoas.

E m um depoimento en-
cerrado às 22h10min e

com forte carga emocional,
o DJ Lucas Cauduro Peran-
zoni foi a última testemu-
nha a prestar depoimento
nesta quarta-feira (2), se-
gundo dia de julgamento
dos quatro réus pelo incên-
dio que matou 262 pessoas
na boate Kiss, em 27 de ja-
neiro de 2013. Ele chegou
a receber atendimento psi-
cológico durante a sessão
no Fórum Central de Porto
Alegre.

Lucas contou que traba-
lhava havia seis meses na
casa noturna de Santa Ma-
ria, inclusive na noite da tra-
gédia. Ele narrou como
começou o fogo, a partir
do acionamento do artefato
pirotécnico: ”Surgiu uma
bola de fogo e, depois, uma
nuvem preta muito densa.
Ela se espalhou muito rá-
pido. E estava muito es-
curo. A sensação é que ti-
nham tocado gasolina”.

Algumas pessoas que
estavam perto do palco ten-
taram apagar o fogo jo-
gando água e acionando o
extintor de incêndio, sem
sucesso. Como conhe-
cia a boate, ele conseguiu
sair a tempo (depois des-
maiou e precisou de aten-
dimento hospitalar), mas
acredita que quem não co-
nhecia o local teve dificul-
dade. ”Perdi muitos cole-
gas, amigos e conhecidos”.

A testemunha também
disse jamais ter ouvido
qualquer ordem para que
os seguranças barrassem
clientes para não saírem
sem pagar. Sobre o con-
trole de público na dance-
teria, respondeu que havia
mas não soube dizer se era
cumprido à risca. ”Havia

placas de sinalização no in-
terior da boate, não podiam
ser vistas devido à escu-
ridão durante o incêndio”,
acrescentou.

Nesta sexta-feira (3), se-
rão ouvidas as testemu-
nhas de acusação Daniel
Rodrigues da Silva e Gian-
derson Machado da Silva,
que pediram para antecipar
suas oitivas. Já na parte
da tarde, prestarão depoi-
mento a testemunha Pedri-
nho Antônio Bortoluzzi (ar-
rolada pela defesa de Mar-
celo) e a vítima Érico Paulus
Garcia.

Engenheiro
À tarde, quem prestou

depoimento foi o enge-
nheiro Miguel Ângelo Tei-
xeira Pedroso, 72 anos,
responsável pelo projeto
de isolamento acústico da
boate Kiss para adequar a
casa a um Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC)
firmado com o Ministério
Público para resolver o
problema de ruído.

Primeira testemunha ar-
rolada pela acusação, Pe-
droso teve o depoimento
adiantado, a pedido dele
próprio nos autos, em ra-
zão da sua idade, o que
foi acordado pelas partes.
A sua oitiva durou quase
cinco horas. Ele explicou
que o estudo não previa
uso de material absorvente
como espuma e que acon-
selhou os donos da Kiss a
retirarem esse tipo demate-
rial em algumas paredes do
estabelecimento.

Pedroso detalhou outros
aspectos técnicos e rela-
tou ter acompanhado re-
presentantes do MP em
uma vistoria ao local, na
época. ”A equipe foi até
a danceteria, fez fotos e

verificou que tudo estava
conforme o projeto”, con-
tou. Mas posteriormente
um dos sócios avisou que
o isolamento acústico ainda
era insuficiente, mas que
após um serviço de medi-
ção de ruído o engenheiro
acabou não prestandomais
serviços à Kiss.

Como foi constatada a
presença de espuma na bo-
ate incendiada, ele acre-
dita que tenha sido reali-
zada uma obra posterior ao
projeto, sem o seu conheci-
mento. O depoimento ter-
minou às 20h10min.

Vítimas
Já pela manhã e até a

metade da tarde, foram ou-
vidos Emanuel de Almeida
Pastl e Jéssica Montardo
Rosado, que estavam com
os irmãos dentro da casa
noturna na noite do incên-
dio. Enquanto ele estava
pela primeira vez no local,
comemorando o aniversá-
rio com o irmão gêmeo,
a jovem, que morava pró-
ximo à danceteria, costu-
mava frequentar as festas.
Jéssica acabou perdendo
o irmão, Vinícius, vitimado
pela fumaça tóxica.

Conforme o jovem, a
parte onde ele e o grupo de
amigos estavam, não visu-
alizavam o palco. Quando
viram a fumaça subindo,
começaram a correr. A
fumaça e a temperatura
aumentaram rapidamente.
”Era insuportável, as pes-
soas entraram em pânico”,
relembrou.

Na correria, ele e o irmão
se perderam, seguindo por
lados diferentes, mas os
dois conseguiram deixar a
boate. Como sequela,
Emanuel ficou com bron-
quiolite. Quando saiu, ele
disse que não viu movimen-
tação significativa na frente
da boate, inclusive de bom-
beiros.

Chegou a pedir ajuda
para pessoas que passa-
vam, mas não foi atendido.
Só quando uma viatura da
Brigada Militar se aproxi-
mou que Emanuel foi le-
vado ao Hospital de Cari-
dade. Logo em seguida
começaram a chegar mui-
tas vítimas. Uma das ami-
gas que estavam com ele
na festa acabou falecendo.
(Marcello Campos)
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Operação contra desvios no setor
público cumpre mandados de busca e
apreensão em repartições, empresas e
residências na Região Norte do Estado.

Divulgação/MP-RS

Ofensiva foi deflagrada no município de Pontão,

O Ministério Público
do Rio Grande do

Sul (MP-RS) deflagrou
nesta quinta-feira (2)
na cidade gaúcha de
Pontão (Região Norte
do Estado) a terceira
fase da operação ”Ali-
ança Criminosa”. O
foco é o combate a
fraudes em licitações,
lavagem de dinheiro
e peculato cometidos
por empresários e ser-
vidores municipais.

Foram cumpridos
mandados de busca e
apreensão na sede da
prefeitura e de quatro
secretarias municipais
(Saúde, Finanças, As-
sistência Social, In-
dústria e Comércio),
dentre outras reparti-
ções. O roteiro tam-
bém incluiu três em-
presas e seis residên-
cias.

A investigação é

coordenada pelo di-
retor da Promotoria
de Justiça Especiali-
zada Criminal de Porto
Alegre, Mauro Lucio
da Cunha Rocken-
bach, com apoio do
promotor Alcindo Luz
Bastos da Silva Filho.
O ponto de partida foi
uma ofensiva iniciada
em maio no município
de Dona Francisca
(Região Central).

“Essa é mais uma
aliança criminosa
mantida entre empre-
sários inescrupulosos
e servidores muni-
cipais, agora neste
pequeno município”,
destacou Mauro Roc-
kenbach.

Outras medidas
Além das ordens de

busca e apreensão,
a Justiça atendeu a
um pedido do Minis-

tério Público para que
os investigados ficas-
sem proibidos de ter
acesso às dependên-
cias da prefeitura.

Ao menos nove ser-
vidores foram suspen-
sos do exercício de
suas funções públicas
e oito suspeitos es-
tão impedidos de fir-
mar contrato como se-
tor público. (Marcello
Campos)
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NOVO COMANDO DO TRT-4 TOMA
POSSE NESTA SEXTA-FEIRA.

➧ Eleito presidente do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 4ª Região
(TRT-4) para o biênio 2022-2023,
o desembargador Francisco Ros-
sal de Araújo será empossado no
cargo em cerimônia na tarde desta
sexta-feira (3). Natural de Alegrete
(RS), ele ingressou namagistratura
em 1990 e atualmente exerce a
vice-presidência da Corte, sediada
em Porto Alegre.
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.
SINDICATO ALERTA PARA GOLPES

CONTRA PROFESSORES.
➧ O Sindicato dos Professores do
Ensino Privado (Sinpro) alerta para
a ação de estelionatários que en-
tram em contato por telefone ou
WhatsApp com educadores gaú-
chos, em nome da entidade, pe-
dindo depósitos de ”honorários ad-
vocatícios” para liberar créditos de
supostas ações judiciais. Em caso
de dúvida, acesse o site sinprors.
org. br.

BANCO DE LEITE MATERNO
PRECISA DE REFORÇO NO

ESTOQUE.
➧ Os estoques do Banco de Leite
do Hospital Materno Infantil Pre-
sidente Vargas, de Porto Alegre,
estão abaixo do necessário para
atender aos bebês prematuros de
sua UTI neonatal. Colaboraras po-
dem entrar em contato com a ins-
tituição, localizada na esquina da
avenida Independência com a rua
Garibaldi. O telefone é (51) 3289-
3334.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PODE SER
AVISADA EM CARTÓRIOS DO RS.

➧ Os mais de 700 cartórios gaú-
chos aderiram à campanha ”Sinal
Vermelho”, destinada a incentivar e
facilitar denúncias de violência do-
méstica: por meio de um símbolo
”X” desenhado na palma da mão,
qualquer mulher pode sinalizar si-
tuação de emergência ao funcioná-
rio da unidade, de forma discreta,
para que seja acionada a Polícia.

INSCRIÇÕES PARA SOLDADO DA
BM VÃO ATÉ O FIM DOMÊS.

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

AVENIDA DE FLORES DA CUNHA É
TEMA DE CONCURSO NACIONAL.

➧ Estão abertas até 22 de de-
zembro as inscrições para o con-
curso público nacional de projetos
de arquitetura e urbanismo promo-
vido pela prefeitura de Flores da
Cunha (Serra Gaúcha). No foco
da iniciativa está a revitalização da
avenida 25 de Julho, no Centro da
cidade. As propostas podem ser
enviadas para o site concursoave-
nida25dejulho. org.

“TOP OFMARKETING”: CERIMÔNIA
DE PREMIAÇÃO SERÁ NO DIA 14.

➧ Sediada no Rio Grande do Sul, a
Associação dos Dirigentes de Mar-
keting e Vendas do Brasil (ADVB)
realiza no dia 14 a entrega dos tro-
féus aos 26 vencedores do 38º prê-
mio “Top of Marketing”. O local es-
colhido para a cerimônia é o Teatro
do Bourbon Country, em Porto Ale-
gre. A lista de agraciados pode ser
conferida em advb. com. br.

4º PRÊMIO EVA SOPHER: EVENTO
SERÁ DIA 22 DE DEZEMBRO.

➧ OTheatro São Pedro realizará na
noite de 22 de dezembro a cerimô-
nia de entrega do 4º Prêmio Eva
Sopher, oferecido a artistas, pro-
dutores, figuras públicas e institui-
ções que contribuem para a cultura
no Rio Grande do Sul. A honra-
ria leva o nome da alemã-gaúcha
Eva Sopher (1923-2018), que co-
mandou a casa durante mais de 40
anos.

3º FESTIVAL DE MÚSICA DE NOVA
PRATA COMEÇA NO DIA 9.

➧ De 9 a 12 de dezembro, Nova
Prata (Serra Gaúcha) promove a
terceira edição de seu Festival de
Música, em formato híbrido com
transmissões virtuais e shows pre-
senciais na Praça da Bandeira,
destacando performances instru-
mentais. A entrada será franca.
Programação completa, inscrições
e outros detalhes são informados
em fmnp. com. br.

BEBETO ALVES EXPÕE FOTOS EM
SÃO LEOPOLDO ATÉ O FIM DO ANO.
➧ Com obras do músico e fotó-
grafo gaúcho Bebeto Alves e do ar-
tista plástico Antônio Augusto Bu-
eno, a exposição itinerante ”Linha
de Voo” é um dos destaques cul-
turais de São Leopoldo (Vale do
Sinos) até o fim do ano. O local
escolhido é a galeria do Centro Mu-
nicipal José Pedro Boéssio, na rua
Osvaldo Aranha nº 934 (Centro).

DISCO-TRIBUTO CELEBRA OBRA
DOMÚSICO GERALDO FLACH.

➧ Nome essencial na música
instrumental gaúcha, o pianista,
compositor, arranjador e produ-
tor porto-alegrense Geraldo Flach
(1945-2011) é celebrado com o
disco-tributo ”Flachianas”, do Cris-
tian Sperandir Grupo e convidados.
O álbum já está disponível em pré-
venda em formato CD e nas pla-
taformas digitais, no site geraldo-
flach. com. br.
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GOVERNO FEDERAL LANÇA
PROGRAMA DE FOMENTO À

QUALIFICAÇÃO.
➧ Por meio do Ministério da Edu-
cação, o governo federal lançou
o programa ”EJA Integrada”, com
foco na oferta de cursos técnicos
integrados à Educação de Jovens e
Adultos (EJA), qualificação profissi-
onal e aumento do número de va-
gas de emprego. A medida consta
em portaria publicada no Diário Ofi-
cial da União (DOU) desta quinta-
feira (2).

PREÇOS DOS IMÓVEIS TIVERAM
ALTA DE 0,53% EM NOVEMBRO.

➧ O preço de venda dos imóveis
residenciais registrou um novo au-
mento de 0,53% em novembro, se-
gundo o Índice FipeZap. No mês
passado, a alta foi de 0,43%. A alta
de novembro deve ficar abaixo do
avanço projetado para o IPCA. Se-
gundo o boletim Focus, do Banco
Central, a inflação deve ter subido
1,03% no mês passado.

MEGA-SENA PODE PAGAR R$ 16
MILHÕES NESTE SÁBADO.

➧ Ninguém acertou as seis deze-
nas do concurso 2. 433 da Mega-
Sena, realizado na noite de quarta-
feira (1º). Com isso, o prêmio acu-
mulou e, para o próximo sorteio,
neste sábado (4) está estimado em
R$ 16 milhões. Os números con-
templados foram: 08, 09, 32, 52,
53 e 57. A aposta mínima custa R$
4,50 e pode ser feita nas Lotéricas
e também pela internet.

ÓLEO EM PRAIAS DE 11 ESTADOS
VEIO DE PETROLEIRO GREGO.

➧ Causadoras de um prejuízo de
quaseR$ 190milhões, asmanchas
de óleo que apareceram em cente-
nas de praias em 11 Estados entre
agosto de 2019 e março de 2020
vieram de um petroleiro grego. A
conclusão foi divulgada agora pela
Polícia Federal (PF). O inquérito
foi encaminhado à Justiça Fede-
ral e ao Ministério Público Federal
(MPF).

JOVEM NEGRO ALGEMADO E
ARRASTADO POR PM EMMOTO

CONTINUARÁ PRESO.
➧ Em decisão proferida na audi-
ência de custódia, a Justiça de SP
converteu a prisão em flagrante de
um jovem de 18 anos detido e ar-
rastado algemado à moto de um
policial militar em prisão preven-
tiva. Ele foi autuado por tráfico de
drogas e disse que ganharia R$ 1,5
mil para transportar 11 tabletes de
maconha.
MÃE É PRESA POR SUSPEITA DE

ABANDONAR BEBÊ EM GELADEIRA.
➧ Umamulher de 29 anos, suspeita
de ter abandonado um bebê há um
ano, encontrado na noite da última
terça-feira (30) dentro de uma ge-
ladeira, foi presa em flagrante. O
corpo da bebê, de idade não iden-
tificada, foi localizado pela dona de
casa Susy Costa, de 56 anos, que
estava fazendo uma limpeza na ge-
ladeira.

AOS 91 ANOS, CANTORA ELZA
SOARES REVELA CONTÁGIO POR

CORONAVÍRUS.
➧ Em vídeo postado nas redes so-
ciais, a cantora Elza Soares, 91
anos, revelou ter sido diagnosti-
cada recentemente com o corona-
vírus e que já está recuperada.
”Mesmo sem sintomas, o teste po-
sitivo causou um tremendo susto”,
contou. Elza também aproveitou
para enaltecer a importância da va-
cinação – ela já havia recebido a
dose de reforço.

INFLUENCIADORA DIGITAL
DENUNCIA ESTUPRO EM
CAMAROTE DE RODEIO.

➧ APolícia Civil informou que apura
uma suspeita de estupro dentro de
um camarote do rodeio de Jagua-
riúna (SP). A vítima, Franciane An-
drade, uma estudante e influenci-
adora digital de 23 anos, relatou
o crime em stories no Instagram.
A organização do rodeio informou
que analisa imagens de 53 câme-
ras de segurança para reconstituir
o episódio.

ATOR DE “VALE TUDO” MORRE AOS
60 ANOS, VÍTIMA DE AVC.

➧ O ex-ator global Jairo Lou-
renço morreu aos 60 anos, em São
José dos Pinhais, Região Metro-
politana de Curitiba (PR), vítima
de um acidente vascular cerebral
(AVC) no sítio onde morava. Atual-
mente afastado da TV, ele obteve
seu maior destaque como o jovem
Luciano, colega de Ivan (Antônio
Fagundes) na novela ”Vale Tudo”
(1988-1989).

COLEGAS SE DESPEDEM DA ATRIZ
DA NOVELA “CARROSSEL”.

➧ Diversos artistas usaram as re-
des sociais para se despedir da
atriz paulista Noemi Gerbelli, 68
anos, conhecida por papeis como
a diretora de escola na novela
do SBT “Carrossel” (2012-2013).
Ela morreu na quarta-feira (1º), de
causa não revelada. Em mais de
quatro décadas de carreira, atuou
em obras para TV, teatro e cinema.

TIM BURTON TEM ILUSTRAÇÃO
ESTAMPADA EMMURAL DE SÃO

PAULO.
➧ O cineasta norte-americano Tim
Burton teve uma ilustração de sua
autoria reproduzida na parede de
um prédio da avenida 25 de Março,
uma das mais movimentadas do
Centro de São Paulo. A iniciativa é
da prefeitura e doMuseu de Arte de
Rua. Na imagem aparece a luta de
um robô gigante com um monstro
de dentes afiados.

FESTIVAL LOLLAPALOOZA ABRE
LOTE ADICIONAL DE INGRESSOS.

➧ O Lollapalooza abriu um lote ex-
tra de ingressos Lolla Day ou Lolla
Comfort Day. Os preços variam en-
tre R$ 648 a R$ 2. 400 (com a taxa
de conveniência incluída). Ambos
os ingressos são válidos para um
dia de evento. O Lollapalooza 2022
acontece nos dias 25, 26 e 27 de
março, no Autódromo de Interla-
gos, em São Paulo.
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PEDIDOS DE
AUXÍLIO-DESEMPREGO NOS EUA

TÊM ALTA.
➧ O número de norte-americanos
que entraram com novos pedidos de
auxílio-desemprego aumentou me-
nos do que o esperado na semana
passada. Os pedidos iniciais de
auxílio-desemprego subiram em 28
mil, para 222 mil em dado ajus-
tado sazonalmente, na semana en-
cerrada em 27 de novembro, infor-
mou o Departamento do Trabalho
nesta quinta-feira.

SETORMANUFATUREIRO DOS EUA
ACELERA EM NOVEMBRO.

➧ A atividade manufatureira dos EUA
acelerou em novembro, em meio à
forte demanda por bens, o que man-
teve a inflação alta enquanto fábricas
continuavam lutando contra a escas-
sez de matérias-primas. O Instituto
de Gestão do Fornecimento informou
que seu índice de atividade fabril na-
cional subiu para 61,1 no mês pas-
sado, ante 60,8 em outubro.

MULHER DE "EL CHAPO" É
CONDENADA A TRÊS ANOS DE

PRISÃO NOS EUA.
➧ A esposa do traficante mexicano
”El Chapo”, que admitiu ter parti-
cipado de atividades milionárias de
contrabando, foi condenada a 36me-
ses de detenção em uma penitenciá-
ria federal. Emma Coronel Aispuro
se declarou culpada por três acusa-
ções no Tribunal Distrital dos EUA,
pela distribuição de 100 toneladas de
maconha, cocaína, heroína e metan-
fetamina.

NEGROS NA ALEMANHA SOFREM
"EXTENSA" DISCRIMINAÇÃO, DIZ

PESQUISA.
➧ Os negros que vivem na Alema-
nha enfrentam problemas generali-
zados com racismo e discriminação,
de acordo com uma pesquisa que
marca o primeiro esforço em grande
escala para registrar as experiências
da comunidade. “Os resultados da
Afrozensus indicam que o racismo
anti-negro é generalizado na Ale-
manha e ancorado nas instituições”,
disse um comunicado.

NETFLIX ANUNCIA SÉRIE
DERIVADA DE "LA CASA DE PAPEL"

PARA 2023.
➧ A série La Casa de Papel chega
ao final nesta sexta-feira, 3, com os
últimos episódios encerrando o ciclo
de personagens como Professor (Ál-
varo Morte) e Rio (Miguel Herrán).
No entanto, está longe omomento da
Netflix desistir desse universo espa-
nhol. O serviço de streaming anun-
ciou uma série derivada focada em
Berlim para 2023.

BEN AFFLECK FALA PELA PRIMEIRA
VEZ SOBRE VOLTA COM J-LO.

➧ Após sofrer por alguns anos com
o alcoolismo, o ator e diretor Ben Af-
fleck, de 52 anos, tem conseguido
reorganizar a vida profissional e a
pessoal - recentemente, ele assumiu
relacionamento com Jennifer Lopez,
sua antiga namorada. O astro falou
pela primeira vez sobre o romance
J-Lo. “Posso dizer que é definitiva-
mente belo para mim”, disse ele.

ADELE ANUNCIA “WEEKENDSWITH
ADELE”, RESIDÊNCIA DE SHOWS

EM LAS VEGAS.
➧ Adele surpreendeu os fãs com o
anúncio de sua residência de shows
em Las Vegas para ano que vem. In-
titulada ”Weekends with Adele”, a sé-
rie de apresentações serão realiza-
das no teatro The Colosseum, parte
do hotel Ceasers Palace, um dos
mais famosos da região. Os shows
irão acontecer a partir de 21 de ja-
neiro de 2022 e a temporada vai du-
rar até abril do mesmo ano.

MULHER INVADE AEROPORTO,
TENTA PARAR AVIÃO PARADO E É

LEVADA AO HOSPITAL.
➧ A polícia de Los Angeles, nos Es-
tados Unidos, encaminhou uma mu-
lher para avaliação psicológica após
a jovem invadir a pista do Aero-
porto Internacional de Los Angeles
(LAX) e tentar parar um avião que
já encontrava-se desligado. A identi-
dade da mulher não foi revelada pe-
las autoridades.

JUSTIN BIEBER PROVOCA A IRA DE
DEFENSORES DOS DIREITOS

HUMANOS.
➧ O cantor Justin Bieber está no
centro de uma polêmica depois de
ter aceitado fazer um show na Arábia
Saudita e ativistas de direitos huma-
nos pedem seu cancelamento pelas
violações no reino do Golfo. O ca-
nadense, de 27 anos, deve se apre-
sentar em Jidá no domingo para mi-
lhares de pessoas durante o primeiro
Grande Prêmio de Fórmula 1 da Ará-
bia Saudita.

CASA ORIGINAL DE "ESQUECERAM
DEMIM" PODE SER ALUGADA NO

AIRBNB.
➧ Com o lançamento do reboot do
clássico ”Esqueceram de Mim” no
Disney+, a casa do filme original da
trama de Natal dos anos 1990 entrou
na lista casas de filmes disponíveis
para aluguel no Airbnb. Localizada
em Chicago, nos EUA, a residência
serviu de locação para a família Mc-
Callister no longa e estará disponível
para o grande público a partir do pró-
ximo dia 12.

SANDRA BULLOCK DIZ QUE
GOSTARIA DE TERMESMA COR DE

PELE DOS FILHOS.
➧ Sandra Bullock se incomoda com o
julgamento da sociedade em relação
à sua família. Em entrevista ao pro-
grama ‘Red Table Talk’, a atriz de 57
anos desabafou e disse que gostaria
de ter amesma cor de pele dos filhos.
Sandra Bullock émãe de Louis, de 11
anos, e Laila, de 9 anos. As duas cri-
anças são negras e foram adotadas,
respectivamente, em 2010 e 2015.

"EU NÃO PUXEI O GATILHO", DIZ
ALEC BALDWIN SOBRE TIRO FATAL

NO SET DE FILMAGEM.
➧ O ator Alec Baldwin disse que não
puxou o gatilho da arma que dispa-
rou uma bala e matou uma diretora
de fotografia no set do filme ”Rust”,
segundo trecho de entrevista para
uma emissora de televisão, e que
estava segurando uma arma ceno-
gráfica que lhe disseram que estava
segura. Ele concedeu a primeira en-
trevista completa sobre o incidente
de 21 de outubro.



Porto Alegre . Sexta, 03 de Dezembro de 2021 OSUL | 46



OSUL | 47 Porto Alegre . Sexta, 03 de Dezembro de 2021



Porto Alegre . Sexta, 03 de Dezembro de 2021 . 48

CLÁUDIO HUMBERTO

MARCOS PONTES PODERÁ
DISPUTAR GOVERNO DE SP

Diante da relutância do ministro Tarcísio Freitas (Infraestrutura), o
governo Bolsonaro já tem opção para a disputa pelo governo de São
Paulo, em 2022. Trata-se do ministro Marcos Pontes, titular da pasta
de Ciência, Tecnologia e Inovação. “Se Tarcísio não quer, Pontes
quer”, resumiu fonte qualificada no Palácio do Planalto. Paulista de
Bauru, o brasileiro que viajou ao espaço sonha governar o Estado
onde nasceu.

Vida partidária
Marcos Pontes tem interesse político. Ele já foi filiado ao DEM, depois
ficou no PSB desde 2013 até 2018, quando assinou ficha no PSL.

Segundo suplente
Enquanto Bolsonaro ganhava para presidente, o astronauta era eleito
segundo suplente de senador, na chapa do falecido Major Olímpio.

Com o pé no PL
Esta semana, o ministro astronauta fez questão de marcar presença
no evento de filiação do presidente ao PL, na última terça (30).

Ministro popular
Bolsonaro considera o titular do Ministério de Ciência, Tecnologia e
Inovação um dos seus ministros de maior popularidade.

Tucanos vêem corpo mole nas prévias do PSDB
Políticos tucanos de vários Estados atribuem ao presidente estadual
do PSDB-SP, Marco Vinholi, a única derrota de João Doria nas pré-
vias de sábado (21). Dos quatro grupos de votação, o governador de
São Paulo perdeu apenas entre os vereadores tucanos. A missão de
Vinholi era exatamente de localizar e cuidar do voto dos vereadores
do partido. Questionado, Vinholi disse que “a pergunta está direcio-
nada para o local errado” e que cuidou só da campanha no Estado,
nas prévias.

Apenas 124 votos
A vantagem de Leite entre os vereadores totalizou 124 em 2.858
votos. O gaúcho somou 1.491 e o paulista 1.367.

Ação insuficiente
O insucesso não comprometeu o resultado final, mas ficou a sensa-
ção de que a derrota de Doria poderia ter sido evitada.

Iniciativa tardia
Dias antes das prévias, coordenadores da campanha de Doria foram
enviados a todos os Estados, mas a iniciativa pode ter sido tardia.

Só Fux desempata
Muitos que vendiam a derrota de André Mendonça agora dizem que
o temor é o “poder de desempatar decisões” do futuro ministro. Igno-
ram até que só o presidente do STF tem a prerrogativa do desempate.

Bye, bye corona

O Brasil anunciou oficialmente ter superado os 90% do público-alvo
vacinado com ao menos uma dose contra covid. Outra boa notícia é
que 12 estados e o DF já têm mais de 60% da população imunizada.

Novo diretor-executivo
O delegado Sandro Avelar, um dos mais admirados da corporação,
é o novo diretor-executivo da Policia Federal. Ele já foi secretário de
Segurança do DF e adido policial à embaixada do Brasil em Londres.

Apenas um soluço
A queda de 0,1% no PIB, “festejada” por setores da mídia, inspira cui-
dados, mas, para o mestre em Economia e Mercados Allan Augusto
Gallo Antonio, não há previsão de recessão econômica em 2022.

Difícil produzir
Relatório da Confederação Nacional da Indústria (CNI) confirma que
a inflação atual não decorre de alta demanda, mas baixa oferta: 68%
das indústrias têm dificuldade de abastecimento de insumos.

Jovens e espertos
O petista Lula lidera as intenções de votos na Bahia com 50,4%,
segundo o Paraná Pesquisa. Seu pior resultado é entre os jovens de
16 a 24 anos, mesmo assim o ex-presidiário tem 45% da preferência.

Contra o câncer
O deputado Weliton Prado (Pros-MG) é autor do requerimento para
criação da primeira Comissão Especial de Combate ao Câncer.
Prado é um conhecido batalhador pelas causas da saúde na Câmara.

Roubalheira
Presidente da Conexis, associação das telecoms, Marcos Ferrari
disse esta semana que só no 1º semestre de 2021, 2,3 milhões de
metros de cabos de rede foram roubados. Aumentou 15% em relação
a 2020.

Pensando bem...
...o Auxílio Brasil vai garantir a ceia de Natal de muitas famílias e o
Vale Gás permitirá cozinhar tudo.

PODER SEM PUDOR

Manhas do Malvadeza
O admirado jornalista Luiz Cláudio Cunha entrevistava ACM, então
governador da Bahia, para a revista Playboy. Quando publicada, a
entrevista ganhou um título magnífico, inspirado no filme do baiano
em Glauber Rocha: “Deus e o Diabo na terra do Sol”. O almoço
estava no final quando o telefone tocou. Era Clóvis Rossi, da Folha.
ACM não queria deixar de atender, tampouco falar. Ele já havia pa-
rado de comer, mas meteu uma garfada na boca e pegou o telefone:
“Aô, bubo bem?” – saudou, de boca cheia. Constrangido, Rossi se
desculpou por interromper o almoço e desligou.
Com André Brito e Tiago Vasconcelos
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LEANDRO MAZZINI

O “TERRÍVEL” GRANDIOSO
Na véspera da sabatina do agora confirmado futuro mi-
nistro do STF, André Mendonça, parlamentares “terri-
velmente evangélicos” se esbaldaram em um regabofe
oferecido pelo presidente Jair Bolsonaro, no Palácio da
Alvorada. O clima foi de festa, embora não houvesse,
naquele momento, a certeza dos votos para a aprova-
ção do ex-ministro. Deputados da Frente Parlamentar
Evangélica – como Marco Feliciano (PL-SP), José Me-
deiros (PODE – MT), Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ)
e outros – se aglomeraram, sem máscara, próximo ao
piano e improvisaram um coro da tradicional canção
gospel ‘Grandioso És Tu’. A ministra da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves ficou
perto do piano, mas não se arriscou na cantoria.
Nunca antes
Pelo menos oito delegados federais foram exonerados
ou remanejados após contrariar interesses do Governo
ou do presidente Bolsonaro e seus aliados.
Agora, vai
Eymael entrou na disputa presidencial e já se coloca
como um nome da terceira via.
No DF
O PSDC já escolheu seus candidatos. Em Brasília, o
cientista político Lucas Sales assumiu a presidência da
legenda e é a aposta para disputar o Governo do DF.
Não se mistura
Presidente em todas as reuniões do presidente Jair Bol-
sonaro no terceiro andar do Palácio, o general Heleno,
do GSI, evita entrar na sala quando chega Valdemar do
PL.
Profissão: Informante
O que há em comum entre o vazamento de um relatório
da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que abalou
a República, o teor da delação que atingiu desem-
bargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
e a localização de Fabrício Queiroz na residência do
advogado Frederick Wassef? Uma advogada, não tão
jovem, famosa por quebrar a confiança de seus clientes
ao passar suas informações adiante.

Aposta nela
A ascensão política da neófita Flávia Arruda, esposa do
ex-governador do DF José Roberto, pode surpreender
mais aos incrédulos. Ela é cotada para vice na chapa
do governador Ibaneis Rocha, que vai à reeleição. E
Paulo Octavio apoiado ao Senado.
Adeus, Roma
Ex-adido na Embaixada em Roma, o delegado Fer-
nando Segovia tateia as paredes da sede da PF, atrás
de uma diretoria. Tem visitado o diretor-executivo San-
dro Avelar.
Fontes...
Na busca de fontes alternativas de recursos para ati-
vidade de pesquisa científica e tecnológica na pande-
mia, com cortes orçamentários públicos nas contas,
53 fundações de apoio de universidades públicas con-
seguiram aumentar em 58% as captações em 2020,
alcançado um valor inédito de R$ 7,5 bilhões junto ao
setor privado.
...extras
Os dados são da prestação de contas do Conselho
Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de
Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica
(CONFIES), realizado entre outubro e à primeira etapa
de novembro.
ESPLANADEIRA
# Ricardo Amado é escolhido Melhor Consultor Político
do Ano pelo Napolitan Victory Awards.
# Abertas até dia 10 de janeiro inscrições para pro-
grama Oportunidades Acadêmicas, da EducationUSA.
# Banco24Horas, em parceria com edtech Dentro da
História, lança e-book sobre educação financeira para
crianças.
# Campanha ”Educação Financeira contra o Racismo”,
da NoFront e Benfeitoria, recebe doações até dia 10 de
dezembro.
# CNA Go e ELSA Speak firmam parceria para aprimo-
rar ensino de inglês. # SC Johnson anuncia meta de
uso de 25% de plástico pós-consumo em suas emba-
lagens até 2025.
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FLAVIO PEREIRA

JAIR BOLSONARO DIZ QUE "PEC
DOS PRECATÓRIOS GARANTE O

AUXILIO BRASIL PARA 17
MILHÕES DE BENEFICIÁRIOS"

A aprovação com folga pelo Senado (64 votos a 13)
da PEC dos Precatórios, foi comemorada ontem pelo
presidente Jair Bolsonaro como uma vitória do diálogo
no Congresso. Ele lamentou que parte da mídia tenha
batizado a proposta de ”PEC do Calote”. Explica que
”não existe calote. O que existe é que tínhamos uma
previsão de pagar R$ 30 bilhões em precatórios, e o
Supremo Tribunal Federal mandou o governo pagar
outros R$ 40 bilhões. Fomos obrigados a zerar os
calotes dos governos anteriores”. O presidente rebate
outra narrativa: a de que a PEC dos Precatórios pune
os humildes: ”Como pune os humildes, se vamos
pagar todos os precatórios até o valor de R$ 600
mil,e parcelar os valores acima disso? ”. O espaço
fiscal criado pela medida, vai permitir aumentar R$
192 para R$ 400 o auxilio pago pelo Auxilio Brasil,que
substitui o Bolsa Família, para 17 milhões de benefi-
ciários. Jair Bolsonaro, na solenidade em que assinou
o decreto que regulamenta o Auxilio Gás, disse que
está otimista em relação ao crescimento da economia,
lembrando que mesmo com a pandemia, e com os
efeitos do ”Fique em Casa que a Economia a gente
vê Depois”, o mantra de governadores e prefeitos,
ainda assim o setor econômico no Brasil só não foi de-
vastado, graças às medidas de apoio que o Governo
autorizou.
PEC dos Precatórios terá de voltar à Câmara
Embora com vitória folgada, a PEC (Proposta de
Emenda Constitucional) dos Precatórios aprovada on-
tem pelo Senado por 64 votos a 13, terá de retornar
à Câmara dos Deputados, porque foram introduzidas
mudanças no texto original. A PEC vai abrir um es-
paço fiscal de R$ 106,1 bilhões, dos quais cerca de
R$ 50 bilhões complementarão o orçamento de 2022
para pagar o Auxílio Brasil a 17 milhões de beneficiá-

rios, com valor médio de R$ 400.
General Santos Cruz quer a vaga de Lasier Martins
no RS
Movido apenas pelo ressentimento, o general da re-
serva Santos Cruz, que foi ministro-chefe da secreta-
ria de Governo de Bolsonaro até hoje não absorveu
sua saída do governo. Santos Cruz foi afastado da
pasta, devido às trapalhadas que cometeu, pela total
falta de habilidade para dialogar com setores políticos,
na época em que esteve na Secretaria de Governo
da Presidência da República. Filiado ao Podemos,
agora cogita disputar uma cadeira ao Senado pelo Rio
Grande do Sul. Vai ter de comprar uma briga, porque o
Podemos já conta com o senador Lasier Martins, que
é candidato à reeleição, e apenas uma vaga estará
em disputa em 2022. Como se vê, mesmo agora,
Santos Cruz continua sem noção de universo politico
e partidário. Será um peso a ser carregado pelo pré-
candidato à presidência, Sérgio Moro.
Bibo Nunes prepara ingresso no PL
O deputado federal Bibo Nunes (PSL), parlamentar
que mais defende na tribuna da Câmara o presidente
Jair Bolsonaro, confirmou que ”serei o primeiro de-
putado federal a entrar no PL”. Bibo anunciou que
não procedem os comentários de que disputaria uma
cadeira ao Senado. ”Pretendo concorrer à reeleição,
em dobradinha com minha filha Camila, que irá a
deputada estadual. E vou apoiar a pré-candidatura
do ministro Onyx Lorenzoni para o governo do Rio
Grande do Sul”, garantiu.
André Mendonça já é ministro do STF
Em edição extra do Diário Oficial da União desta
quinta-feira (2) foi publicado o ato de nomeação pelo
presidente Jair Bolsonaro, de André Mendonça para
a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal.
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EFEMÉRIDES

FATOS HISTÓRICOS DO
DIA 3 DE DEZEMBRO

Eventos
1905 - Prisão de Leon Trotski.
1963 - Criação da Base Aérea de Brasília.
1965 - Os Beatles lançam o seu sexto álbum, Rub-
ber Soul.
1967 - ODoutor Christian Barnard realiza o primeiro
transplante de coração, no Hospital Groote Schuur,
na Cidade do Cabo, África do Sul.
1973 - A sonda Pioneer 10 sobrevoa o planeta
Júpiter a aproximadamente 131 mil km.
1974 - A sonda Pioneer 11 sobrevoa o planeta Jú-
piter a aproximadamente 46 mil km.
1976 - Fidel Castro se diploma Presidente da Re-
pública de Cuba.
1979 - Onze pessoas morrem na correria para con-
seguir melhores lugares no show da banda The
Who em Cincinnati, Ohio, Estados Unidos.
1992 - Enviado o primeiro SMS, no Reino Unido,
com o texto ”Merry Christmas.” (Feliz Natal).
1994 - Lançamento do Playstation da Sony no Ja-
pão.
1997 - 700 mil trabalhadores israelitas fazem greve
contra o programa governamental de privatizações
e aposentadorias, paralisando aeroportos, portos,
bancos, empresas estatais e parte dos serviços
públicos.
2007 - Austrália ratifica o Protocolo de Quioto, dei-
xando os Estados Unidos ”sozinhos” para também
o ratificar.
Nascimentos
1895 - Anna Freud, psicanalista austríaca, filha de
Sigmund Freud (m. 1982).
1900 - Richard Kuhn, químico alemão (m. 1967).
1904 - Roberto Marinho, jornalista e empresário
brasileiro (m. 2003).
1911 - Nino Rota, compositor italiano (m. 1979).
1917 - Wilhelm Brasse, fotógrafo polonês (m.

2012).
1927 - Andy Williams, cantor e compositor norte-
americano (m. 2012).
1930 - Jean-Luc Godard, cineasta francês.
1948 - Ozzy Osbourne, músico inglês.
1958 - Gilberto Barros, apresentador de televisão
brasileiro.
1960 - Daryl Hannah, atriz estadunidense; e Juli-
anne Moore, atriz estadunidense.
1961 - Marcelo Fromer, músico brasileiro (m.
2001).
1963 - Terri Schiavo, mulher de St. Petersburg,
Flórida, ícone da questão da eutanásia no início do
século XXI (m. 2005).
1968 - Brendan Fraser, ator estadunidense.
1980 - Anna Chlumsky, atriz estadunidense; e
Jenna Dewan, dançarina e atriz estadunidense.
1985 - Amanda Seyfried, atriz, modelo e cantora
estadunidense.
Falecimentos
1902 - Prudente de Morais, terceiro presidente do
Brasil (n. 1841).
1919 - Pierre-Auguste Renoir, pintor impressionista
francês (n. 1841).
1959 - Gustavo Barroso, escritor, jornalista e po-
lítico brasileiro, presidente da Academia Brasileira
de Letras (n. 1888).
1960 - Antônio Silva, organista brasileiro (n. 1908).
1993 - Lewis Thomas, conselheiro de política e
investigador estadunidense (n. 1913).
2002 - Glenn Quinn, ator irlandês (n. 1970).
2007 - Heloneida Studart, escritora, ensaísta, tea-
tróloga, jornalista, defensora dos direitos das mu-
lheres e política brasileira (n. 1932).
2009 - Leila Lopes, atriz brasileira (n. 1959).
2015 - Scott Weiland, cantor estadunidense (n.
1967).
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Equipe do Inter segue com treinos nesta
sexta para o confronto com o Atlético-GO.

Ricardo Duarte/S.C. Internacional

Na manhã desta quinta-feira (2), o grupo de jogadores foi ao gramado e trabalhou forte para o próximo
confronto.

O elenco do Inter se-
gue na prepara-

ção para as últimas
duas rodadas do Cam-
peonato Brasileiro. Na
manhã desta quinta-
feira (2), o grupo de
jogadores foi ao gra-
mado e trabalhou forte
para o próximo con-
fronto. A comissão
técnica terá a semana
livre para preparar o
time que entrará em
campo para enfrentar o
Atlético-GO.

O treinamento co-
meçou com atividades
físicas no CT Parque
Gigante. Depois o
treinador Diego Aguirre
separou os atletas em
quatro grupos e co-
mandou um trabalho
de posse de bola, se-
guido por um exercício
intenso de quatro con-
tra quatro em curto es-
paço. Para finalizar a
manhã, o técnico rea-
lizou um treino de oito
contra oito, exigindo
muita intensidade e fi-
nalizações.

O grupo colorado
volta aos trabalhos na
tarde desta sexta-feira
(3), dando sequência à
preparação para o con-
fronto com o Atlético-
GO. A partida está mar-
cada para segunda-
feira (6), às 20h, no
estádio Beira-Rio, pela
37ª rodada do Brasilei-
rão.

O elenco de jogado-
res havia voltado aos

treinamentos na tarde
de quarta-feira (1°), no
CT Parque Gigante. Na
data, Aguirre coman-
dou atividades físicas,
técnicas e táticas com
o elenco colorado.
Para o duelo com o
time goiano, Rodrigo
Dourado e Paulo Victor
retornam de suspen-
são e ficarão à disposi-
ção da comissão.

Para o confronto
com o Atlético-GO, o
Colorado está prepa-
rando medidas para
ter o apoio máximo
da torcida na última
partida do Beira-Rio no
ano. Todos os sócios
do clube gaúcho terão
o acesso gratuito ao
estádio mediante rea-
lização do Check-In.

Os gaúchos dispu-
tam uma vaga na pró-
xima Copa Libertado-
res da América, porém,
com os últimos resulta-
dos ruins o objetivo di-
ficultou. A promoção

para o duelo contra os
goianos serve também
como uma retribuição
do clube ao associado
que se manteve fiel du-
rante todo o ano.

O Inter não cobrará
ingressos de nenhuma
categoria social cuja
modalidade está dire-
cionada para a Área
Livre do estádio colo-
rado. Caso seja o de-
sejo do torcedor ir no
local das cadeiras lo-
cadas, o ingresso terá
que ser pago o seu
valor integral. A pro-
moção é válida apenas
para os sócios colora-
dos.
Juan Manuel

Cuesta
Um dos reforços da

temporada 2021, Juan
Manuel Cuesta deve
permanecer em Porto
Alegre no próximo ano.
O Inter deve exercer
sua opção de com-
pra do jogador colom-
biano. Atualmente, o
atleta tem seu passe

vinculado ao Indepen-
diente de Medellín.

Os valores giram
entorno de 1 milhão
de dólares (R$ 5,7
milhões). Ao todo
existem duas opções
de compra, a primeira
agora em dezembro, e
a outra na metade do
ano que vem. Evitando
uma possível valoriza-
ção no passe do atleta,
a direção colorada se
reunirá com um dos re-
presentantes de Juan
Cuesta, que vem para
o Brasil na próxima
semana.

No último domingo
(28), Juan Manuel Cu-
esta foi campeão bra-
sileiro sub-20. O jo-
gador foi um dos au-
tores dos gols na vi-
tória colorada por 2 a
1, na partida de ida,
contra o São Paulo, no
Beira-Rio. Pelo profis-
sional, o atleta de 19
anos atuou em quatro
partidas.
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Em casa, Grêmio vence o São
Paulo por 3 a 0 e ganha fôlego
na luta contra o rebaixamento.

Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Com o triunfo, o Tricolor Gaúcho aparece em 18º lugar, com 39
pontos, três atrás do Athletico-PR, primeiro time fora da zona de
rebaixamento.

O Grêmio venceu o
São Paulo por 3 a

0, na noite desta quinta-
feira (2), na Arena do
Grêmio, em Porto Ale-
gre, em jogo válido pela
35ª rodada do Brasilei-
rão e, com isso, ganhou
fôlego na luta contra o
rebaixamento. Com o
triunfo, o Tricolor Gaú-
cho aparece em 18º lu-
gar, com 39 pontos,
três atrás do Athletico-
PR, primeiro time fora da
zona de rebaixamento e
que joga nesta sexta-
feira (3) contra o Cuiabá.

Em caso de uma vi-
tória do Cuiabá, o clube
mato-grossense chega-
ria a 46 pontos na ta-
bela e se distanciaria do
Grêmio, mas colocaria o
Athletico-PR em má si-
tuação. Já um empate
deixa os dois times com
a chance de serem al-
cançados pelo Tricolor
gaúcho.

Já a derrota do Bahia
para o Atlético-MG, que
acabou ganhando an-
tecipadamente o título
de campeão brasileiro,
também deu fôlego ao
Grêmio. Com o resul-
tado, o time baiano se
manteve em 17º lugar,
com 40 pontos, apenas
um a mais do que o
clube gaúcho.

Nesta sexta-feira (3),
outros dois jogos são re-
levantes para o Grêmio.

O Atlético-GO, 13º na ta-
bela com 44 pontos, en-
frenta a Chapecoense.
Já o Juventude, 14º com
43 pontos, joga contra o
Fortaleza, e se não ga-
nhar fica ao alcance do
Tricolor gaúcho.

Embora a chance
de o Grêmio se man-
ter na primeira divi-
são seja real, o time
gaúcho precisa vencer
as próximas partidas,
contra Corinthians (fora
de casa) e contra o
Atlético-MG (em casa).
O Tricolor gaúcho pode
ainda ganhar um jogo e
empatar o outro, porém
dependerá de outros
resultados para não cair.

O jogo
O Grêmio chegou

comperigo aos 12minu-
tos do primeiro tempo.
Thiago Santos recebeu
passe de Campaz e,
sem goleiro, bateu para
o gol. Miranda inter-
ceptou a bola com a
perna. Dois minutos
depois, Campaz cabe-
ceou por cima do gol.
Mais ofensivo, o Tricolor
Gaúcho abriu o placar
aos 22. Thiago Santos
aproveitou cruzamento
de Diogo Barbosa e
cabeceou com estilo
sem chance de defesa.
O São Paulo tentou em-
patar aos 46 minutos,
quando Benítez arriscou
de fora da área pela

linha de fundo.
O mandante voltou

ao segundo tempo bus-
cando um gol. Aos
seis minutos, Ferreira se
livrou dos marcadores,
chutou forte e quase fez
um golaço. Aos 18, foi
a vez de Thiago Santos
arriscar de fora da área.
A bola passou por cima
do gol de Tiago Volpi.

Melhor no jogo e
ocupando os espaços
no campo defensivo do
São Paulo, o Grêmio
marcou o segundo gol.
Aos 21, Ferreira acertou
a trave em belo chute.
No lance seguinte, aos
22, Diogo Barbosa chu-
tou da entrada da área
e acertou a gaveta de
Volpi. No fim, aos
48 minutos, o Grêmio
decretou a vitória em
casa. Jhonata Robert,
do meio-campo, bateu
de primeira e fez um
lindo gol e cobertura.

Ficha técnica
– Grêmio: Gabriel

Chapecó; Rafinha, Ge-
romel, Kannemann e
Diogo Barbosa; Thiago
Santos (Mateus Sarará),
Lucas Silva, Campaz
(Villasanti); Douglas
Costa (Jonatha Robert),
Ferreira (Darlan) e Diego
Souza (Borja). Técnico:
Vagner Mancini.

– São Paulo: Volpi;
Arboleda, Miranda, Léo;
Gabriel Sara, Igor Go-
mes (Gabriel), Rodrigo
Nestor (Liziero), Bení-
tez (Igor Vinícius), We-
lington (Marquinhos);
Rigoni (Juan) e Calleri
Técnico: Rogério Ceni.

– Arbitragem: Savio
Pereira Sampaio, auxili-
ado por Daniel Henrique
da Silva Andrade e Jose
Reinaldo Nascimento
Junior (trio do Distrito
Federal). VAR: Diogo
Carvalho Silva. (RJ).
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Atlético-MG aplica virada no
Bahia e conquista o Campeonato

Brasileiro após 50 anos.
Pedro Souza/Atlético-MG

Hulkmarcou o primeiro gol do Atlético-MG sobre o Bahia emSalvador.

O Atlético-MG é campeão
brasileiro. Após 49

anos, 11 meses e 14 dias,
a taça nacional mais uma
vez vai para o lado preto e
branco de Belo Horizonte.
Depois de sair comdois gols
de desvantagem em Sal-
vador, os comandados de
Cuca buscaram virada incrí-
vel para 3 a 2 sobre o Bahia,
em cinco minutos, para sol-
tar o grito de ”campeão.”

O jogo atrasado da ro-
dada 32 teve como herói o
atacante Keno, melhor jo-
gador do Atlético-MG em
bela campanha na tempo-
rada passada, na qual per-
deu fôlego após liderar mui-
tas rodadas e acabar em ter-
ceiro. O jogador fez o gol
de empate e o da virada
após pedir calma para todo
time quando o placar era 2
a 0 contra. Hulk, artilheiro
do Brasileirão, iniciou a re-
ação com cobrança de pê-
nalti precisa. Agora são 18
gols na atual edição.

Depois de chorar com os
vices de 1977, 80, 99, 2012 e
2015, o torcedor do Atlético-
MG finalmente festejou o fim
da sina de bater na trave
no Brasileirão. Campeão da
primeiro edição da competi-
ção, com gol do ídolo Dadá
Maravilha em final contra o
Botafogo em 1971, o time
Mineirão festeja a segunda
taça com show e gol de seus
atacantes mais uma vez.

Após assumir a liderança
na rodada 15, o Atlético-MG
não mais deixou a ponta es-
capar e fez a festa com duas
rodadas de antecedência.

Disposto a definir logo o
título, o Atlético-MG iniciou
alugando o campo ofensivo.
E foi logo colocando Da-
nilo Fernandes para traba-
lhar, com dois chutes peri-

gosos de Keno em menos
de 15 minutos. Nacho tam-
bém seria parado por um gi-
gante goleiro baiano.

Mesmo necessitando da
vitória para deixar a zona de
rebaixamento e com grande
apoio da torcida, o Bahia
não saía da defesa. Rece-
oso de perder e se compli-
car aindamais, chegoumais
nós cruzamentos, sem levar
perigo.

Apesar de os dois ti-
mes terem motivos de so-
bras para ganhar, o empate
prevaleceu em uma primeira
etapamelhor disputada pelo
líder, refletindo a situação de
ambos na tabela. O Atlético
saiu lamentando a falta de
pontaria e o Bahia reveren-
ciando seu goleiro.

O segundo tempo co-
meçou muito melhor, com
emoção e em alta veloci-
dade. Depois de apenas
se defender, o Bahia voltou
com mais coragem e teve
duas boas chegadas com
Gilberto. Uma sem conclu-
são e outra com Everson se-
gurando firme.

Bahia não fez e quase foi
punido com Hulk e Arana
parando em novas boas in-
tervenções de Danilo Fer-
nandes. Era um lá e cá fre-
nético e com os times cada
vez mais perto do tão bus-
cado gol.

O grito saiu aos 16 após
cabeçada de um jogador
que passou a semana tra-
tando dores no joelho. Co-
brança de escanteio, Luiz
Otávio ganha de Nathan
Silva pelo alto e manda no
ângulo. Explosão em Salva-
dor. O frisson das arquiban-
cadas era grande e aumen-
tou ainda mais com Gilberto
antecipando Júnior Alonso.

Restando 25 minutos,

o Bahia tinha vantagem
imensa. Cuca, com cara
de preocupado, não pen-
sou duas vezes e foi logo
mexendo na equipe. A troca
deu resultado imediato com
seus escolhidos. Nathan
tocou para Eduardo Sasha
sofrer pênalti de Luiz Otávio.

Hulk ajeitou a bola com
carinho e deslocou Danilo
Fernandes, anotando seu
18° gol na competição. Um
minuto depois, Keno rece-
beu, cortou a marcação e
bateu para empatar, ca-
lando a Fonte Nova. Cuca
vibrava de um lado e Guto
Ferreira pedia calma do ou-
tro.

O treinador do Bahia
mexeu para tentar buscar
novamente a vitória e viu
Keno receber de Nathan
para novo chutaço e uma
incrível virada em cinco
minutos. Cuca fechou a
”casinha” com mais um
defensor e contou com
boas defesas de Everson
para acabar com o mais
longo jejum de títulos de um
grande no Brasileirão. Uma
festa linda e de quem mais
mereceu.
Ficha técnica

Bahia - Danilo Fernan-
des; Nino Paraíba, Conti,
Luiz Otávio e Matheus
Bahia; Patrick de Lucca,
Mugni (Daniel) e Rodrigui-
nho (Ronaldo); Rossi, Raí
Nascimento (Ramírez) e Gil-
berto (Rodallega). Técnico:
Guto Ferreira.

Atlético-MG - Everson;
Mariano, Nathan Silva, Jú-
nior Alonso e Guilherme
Arana; Tchê Tchê, Zaracho
(Igor Rabello) e Nacho Fer-
nández (Eduardo Sasha);
Keno, Vargas (Nathan) e
Hulk. Técnico: Cuca.

Gols - Luiz Otávio, aos
16, Gilberto, aos 20, Hulk
(pênalti), aos 27, Keno aos
28 e aos 32 minutos do se-
gundo tempo.

Cartões amarelos -
Nathan, Guilherme Arana
e Eduardo Sasha (Atlético-
MG) e Mugni e Patrick de
Lucca (Bahia).

Árbitro - Flávio Rodrigues
Guerra (SP).

Renda - R$ 708.246,00
Público - 29.514 presen-

tes.
Local - Arena Fonte

Nova, em Salvador.
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Baleado no Uruguai, torcedor do
Flamengo consegue voltar para o Brasil.

Arquivo pessoal

Douglas Hassel Sales foi atingido por um tiro quando saía de uma
pizzaria, em Montevidéu.

Renato se despede do Flamengo
e diz: "Sucesso aos próximos".

Reprodução

”Sigo com carinho e admiração pelo clube”, disse Renato.

B aleado no Uruguai, o fla-
menguista Douglas Hassel

Sales conseguiu embarcar para
o Brasil nesta quinta-feira (2). O
torcedor tinha sido impedido de
voar para o Rio de Janeiro na
madrugada de quarta-feira por
não ter preenchido um formu-
lário obrigatório para quem tem
hospitalização ou cirurgias re-
centes. Ele havia adquirido a
passagem com a ajuda de uma
vaquinha online e o apoio finan-
ceiro do jogador Arrascaeta.

Hassel foi atingido a tiros
após a derrota do Flamengo
para o Palmeiras no sábado, na
final da Libertadores. Ele ficou
internado em um hospital de
Montevidéu e havia conseguido
uma passagem para voltar ao
Brasil na madrugada de quarta-
feira. No entanto, a empresa aé-
rea não permitiu o embarque.

Hassel chegou ao aeroporto
por volta das 23h40 de terça-
feira. O embarque estava pre-
visto para 1h40 do dia seguinte.

De acordo com o torcedor, as-
sim que foram informados que
o passageiro estava baleado, os
funcionários da companhia aé-
rea GOL passaram a dizer que
o embarque não seria liberado.

”Cheguei de ambulância e
então os enfermeiros tiveram
que comunicar alguém para ar-
rumar uma maca ou cadeira de
rodas para eu conseguir chegar
até o avião. Eles (funcionários
da empresa aérea) pediram a si-
tuação do paciente e (os enfer-
meiros) falaram que estava ba-
leado, aí começaram a implicar
e destratar”, disse Hassel.

Segundo o flamenguista, o
médico responsável pelo trata-
mento havia feito um laudo au-
torizando o embarque. No en-
tanto, o profissional de saúde
autorizou a liberação apenas
para voo direto, em classe exe-
cutiva, e que tivesse uma am-
bulância à espera de Hassel no
Brasil.

Hassel sustenta que essas
exigências foram todas atendi-

das, com a ajuda de uma va-
quinha online e a colaboração
do jogador Arrascaeta. Mas de
acordo com o torcedor, o funci-
onário da empresa leu o laudo e
disse que não liberaria o embar-
que.

Coma insistência do flamen-
guista, o funcionário teria tele-
fonado para uma pessoa em

São Paulo, que seria ummédico
da empresa. O profissional de
saúde também teria negado o
aval para o embarque. Hassel
e seu acompanhante disseram
que foram informados de que
faltava um documento chamado
MEDIF, que deveria ser preen-
chido com 48h de antecedência
do voo.

D epois de três dias de si-
lêncio desde o anúncio de

sua saída do Flamengo, na úl-
tima segunda-feira, o técnico
Renato Portaluppi falou. Em
seu perfil oficial no Instagram,
o agora ex-comandante rubro-
negro deixou recado a torcedo-
res, jogadores e diretoria nesta
quinta-feira (2).

Ele agradeceu a oportuni-
dade, voltou a afirmar que tinha
o sonho de treinar o Flamengo,
mas lamentou não ter ”conquis-
tado da forma que gostaria”. O
treinador também desejou su-
cesso aos próximos comandan-
tes do clube.

Renato não resistiu à derrota
para o Palmeiras, no sábado, e

ao vice-campeonato da Liberta-
dores, que praticamente encer-
rou a temporada do Flamengo
sem grandes conquistas. Ele
comandou o Flamengo em 37
jogos. Ganhou 24, empatou 3
e perdeu 5. Um aproveitamento
de 72%.

Veja o comunicado na ínte-
gra:

”Encerro aqui mais um ci-
clo. Todos temos sonhos a se-
rem conquistados e treinar o
Flamengo era um dos meus.

Conquistei não da forma
que eu gostaria, porém, não
faltaram garra e empenho para
tentar sair com as conquistas
que esperávamos.

Quero agradecer ao Presi-
dente Landim, ao Marcos Braz
e ao Bruno Spindel pela opor-
tunidade e por terem confiado
em mim. Agradecer a todos
os departamentos do clube que
foram muito importantes nessa
jornada. Agradecer aos joga-
dores e à torcida que, mesmo
não sendo da forma que so-
nhávamos, não deixaram de ter
Raça, Amor e Paixão. Isso é
Flamengo!

Sigo com carinho e admira-
ção pelo Clube de Regatas do
Flamengo. Sucesso aos próxi-
mos.”
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Brasil bate a Croácia no
Mundial de Handebol com show
de Babi e Bruninha decisiva.

Reprodução

Brasil festeja vitória na estreia do Mundial de Handebol.

O primeiro passo foi
dado à perfeição.

Em sua estreia noMun-
dial feminino de Han-
debol, o Brasil domi-
nou a Croácia e garan-
tiu a vitória em Castel-
lón, na Espanha. Com
30 a 25, a seleção
se manteve na dian-
teira durante toda a
partida, com uma atua-
ção quase perfeita prin-
cipalmente no ataque.

No Mundial, três
avançam em cada
chave à próxima fase.
O triunfo, então, deixa
a classificação brasi-
leira encaminhada. A
seleção volta à quadra
neste sábado (4), con-
tra o Japão, às 16h30.
Se vencer, a equipe
do técnico Cristiano
Rocha garante a vaga.

O destaque brasi-
leiro ficou por conta
do ataque. A seleção
manteve um aproveita-
mento superior a 70%
nos arremessos – fo-
ram 30 gols em 43 ten-
tativas. Bruninha, com
sete, foi a principal ar-
tilheira. Larissa e Ana
Paula, com quatro; Ta-
mires, Adriana, Gulia e
Patrícia, com três; Sa-
mara, com dois; e Jés-
sica marcaram os ou-
tros gols do Brasil.

Quem também bri-
lhou foi Babi. Quando
as croatas conseguiam
superar a dura marca-

ção brasileira, a goleira
se multiplicava sob as
traves. Uma das ve-
teranas do time, mos-
trou segurança diante
das rivais na estreia.

Brasil domina
Foi um início in-

tenso. Com marcação
pesada dos dois lados,
foi Babi quem apa-
receu bem primeiro,
com uma defesaça
em jogada croata. No
contra-ataque, o Brasil
abriu o placar com
Patricia Matieli. Na-
quele começo, o Brasil
conseguiu se manter
à frente, ainda que as
rivais não permitissem
que a seleção abris-
sem uma vantagem
maior que dois gols.
Na metade do primeiro
tempo, porém, o time
do técnico Cristiano
Rocha conseguiu abrir
7 a 4 no placar por um
breve momento.

O Brasil, no entanto,
conseguia se impor.
Com o placar em 12
a 9, as croatas pedi-
ram tempo. Nada que
mudasse o decorrer
da etapa. Com muita
eficiência no ataque,
a seleção fechou o
tempo inicial com 18
a 12 na conta. Um
começo e tanto.

Na volta à quadra,
a seleção manteve o
ímpeto. Logo, abriu 21
a 14. Quando a Croá-
cia conseguia espaço
em meio à marcação
brasileira, brilhava a
estrela de Babi. A go-
leira, em dia inspirado,
brilhava com defesas
difíceis, impedindo que
as rivais encostassem
no placar. Lá na
frente, com um apro-
veitamento de mais de
70% dos arremessos, o
ataque mantinha uma
vantagem confortável

no placar.
Com 26 a 17 na

conta, o Brasil se man-
teve no comando da
partida. Por um mo-
mento, a eficiência no
ataque caiu, e a Croá-
cia conseguiu diminuir
a diferença para 27 a
21, a pouco menos
de dez minutos para o
fim. O técnico Cristi-
ano Rocha, então, pe-
diu tempo para tentar
acertar os passos na
reta final.

A Croácia cresceu
no fim e passou a cau-
sar um perigo maior
à defesa brasileira. A
menos de cinco minu-
tos, a vantagem caiu
para apenas cinco gols
de diferença. Nada,
porém, que amea-
çasse a vitória do Bra-
sil. No fim, 30 a 25 e
triunfo na estreia.
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Conjuntivite pode deixar
sequelas permanentes; saiba
evitar e tratar corretamente.

Reprodução

A conjuntivite é a inflamação conjuntiva de uma membrana que recobre a esclera – parte branca do olho.

A conjuntivite, aquela
infeção que acon-

tece nos olhos, caracte-
rizada por vermelhidão,
ardência e coceira, mui-
tas vezes, é tida como
algo banal e passageiro.
De fato, não existem mo-
tivos para se desesperar
quando houver algo do
tipo. No entanto, negli-
genciar cuidados com o
problema e esperar ele
se curar sozinho, pode
ser perigoso.

Segundo o oftalmo-
logista, Dr. Gustavo
Ludwig, a conjuntivite é a
inflamação conjuntiva de
uma membrana que re-
cobre a esclera – parte
branca do olho. Ela,
na maioria das vezes,
ocorre por contamina-
ções relacionadas à al-
gum vírus. Mas, tam-
bémpode ser alérgica ou
bacteriana (versão mais
grave do problema).

“Associamos a con-
juntivite sempre a uma
origem viral, pelo fato
de ser altamente con-
tagiosa e ser a origem
de surtos. Por isso,
mais conhecida. Po-
rém, existem outras cau-
sas, como a bacteriana,
muito mais agressiva e
felizmente mais rara. E
a alérgica, que é extre-
mamente comum e está
relacionada a exposição
a substâncias irritantes,
os alérgenos”, explica o
médico do Grupo Co-
nexa.

Os principais sinto-

mas da conjuntivite são
conhecidos por uma
grande parcela de pes-
soas. Já que, de acordo
com a OMS (Organiza-
ção Mundial de Saúde),
existe uma estimativa
de que 35% dos brasi-
leiros já tiveram algum
problema do tipo, pelo
menos uma vez na vida.

“A vermelhidão ocular
é apenas um dos sin-
tomas da conjuntivite,
ela pode se apresentar
também com lacrime-
jamento, sensação de
areia nos olhos, inchaço
das pálpebras, secre-
ção, coceira, sensibili-
dade aumentada a luz
e baixa de visão”, escla-
rece o Dr. Gustavo.

Prevenção
Apesar de ser uma

infecção comum, que
pode acometer qualquer
pessoa, independente
idade, existem algumas
maneiras eficientes de
evitar o contágio.

Confira as medidas
de segurança que o Dr.
Gustavo elencou: Sem-
pre higienizar correta-
mente as mãos, uma vez
que estas são um grande
meio de transmissão;
Não coçar os olhos; Não
compartilhar toalhas,
fronhas e outros pro-
dutos com alguém que
esteja com quadro ativo
de conjuntivite; Caso
seja de origem alérgica,
identificar o alérgeno e
evitar o contato com ele;
E mais importante, não
se automedicar, sem-
pre procurar um médico
oftalmologista para a
avaliação da inflamação
ocular.
Tratamento para
a conjuntivite
De acordo com o dr.

Gustavo, o tratamento da
conjuntivite costuma va-
riar de acordo com a sua
causa e origem. Por
isso, a atitude mais cor-
reta é procurar auxílio

médio, para receber uma
avaliação e um diagnós-
tico correto. No en-
tanto, também existem
algumas maneiras de ali-
viar os sintomas.

“Colírios específicos,
compressas geladas e
cuidados de higiene são
as linhas gerais de trata-
mento. Se a conjuntivite
não for tratada adequa-
damente ela, com cer-
teza, pode deixar seque-
las oculares definitivas,
que afetam a qualidade
de visão do paciente”,
alerta o oftalmologista.

Por fim, vale ressal-
tar os riscos que a falta
de tratamento e a auto-
medicação podem cau-
sar. Além de compli-
cações clínicas, também
pode provocar um surto
entre pessoas próximas.
“Existem uma série de
outras doenças oculares
que podem ser pareci-
das com uma conjunti-
vite”, finaliza o médico.
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Melatonina chega às farmácias no país;
entenda como ela ajuda a dormir.

Reprodução

Pesquisa mostra que 60% dos entrevistados afirmaram que lutavam
contra uma insônia relacionada à pandemia.

E m outubro passado, a
Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa)
autorizou a melatonina na
forma de suplemento alimen-
tar. Agora, ela começa a
chegar às farmácias de todo
o país e já atende a uma
demanda reprimida.

A fabricante Macrophytus,
por exemplo, abriu pré-venda
assim que saiu a decisão da
Anvisa. Começou a entregar
o produto nesta semana para
4.386 farmácias e 116 distri-
buidoras, num total de mais
de 85 mil frascos chegando
ao mercado. O suplemento
de outra fabricante, a Equaliv,
já está à venda em quase to-
das as regiões do país e a em-
presa afirma que muitos es-
tabelecimentos fizeram pedi-
dos de reposição.

”A melatonina só podia vir
importada ou feita em far-
mácias de manipulação, por
isso, quando a Anvisa libe-
rou, estava todomundo espe-
rando. A expectativa é vender
bastante”, afirma o CEO da
Macrophytus, Guilherme Spil-
lere.

A melatonina é conhecida
como o hormônio do sono.
Na verdade, é mais do que
isso: é uma das principais
responsáveis pelo ciclo bioló-
gico de quase todos os seres
vivos, usada no ritmo circa-
diano que regula a atividade
física, química, fisio e psico-
lógica do corpo humano. O
hormônio induz todas as mo-
dificações necessárias para o
repouso, como sono, jejum
e redução da atividade car-
diovascular, da pressão, da
frequência cardíaca e até da
temperatura corpórea.

Bruno Halpern, endocri-
nologista da Sociedade Brasi-
leira de Endocrinologia e Me-
tabologia Regional São Paulo
(SBEM-SP), explica: ”Não é
o hormônio do sono, é o
hormônio da noite, é dife-
rente. É o mensageiro que
avisa o corpo que é noite e
as funções vão além de fazer

dormir: o fígado para de pro-
duzir glicose e o pâncreas di-
minui a produção de insulina,
por exemplo”.

Para Halpern, por ser um
hormônio, o ideal seria fosse
vendida como um remédio,
com bula e controle da An-
visa, e não na forma de suple-
mento. No entanto, ela não
costuma ter muitos efeitos co-
laterais.

Segundo o endocrinolo-
gista, a melatonina ajuda,
sim, a dormir, mas não é
uma panaceia, funciona es-
pecialmente para aqueles
que estão com deficiência no
hormônio.

A melhor evidência que
existe é o uso em pessoas
idosas já que, a partir dos 60
anos, a produção cai e chega
a ser 25% menor do que em
jovens. Também pode haver
diminuição do hormônio no
período menstrual ou em ra-
zão de distúrbios endócrinos.

Há outras pessoas que
podem se beneficiar. Atual-
mente, com a presença até
tarde em lugares muito ilu-
minados, uso de computador
e celular, mesmo jovens po-
dem ter o relógio biológico al-
terado, não só pela luz, mas
pelos estímulos. Pode ainda
servir como recurso para pes-
soas que viajam para o leste e
que sofrem com jet lag.

A melatonina também é
muito utilizada nos casos de
distúrbio de ritmo circadiano,
que são aquelas pessoas no-
turnas com tendência a dor-
mir de madrugada e acordar
mais tarde pela manhã, mas
que precisam acordar cedo,
para estudar ou trabalhar, por
exemplo. Assim, o hormônio
é tomado no começo da noite
com o objetivo de mandar um
sinal de desaceleração para o
corpo. O mesmo vale para
pessoas que são obrigadas a
acordar 3h, 4h da manhã.

”Não é um remédio univer-
sal para insônia. É preciso
avaliar vários fatores: será
que a pessoa produz pouca

melatonina? Ou será que a
causa do problema para dor-
mir dela é outra? Ela pode
ajudar com a vantagem de
mexer menos com a arquite-
tura do sono do que os re-
médios para dormir. Se a
pessoa tomar remédio num
dia e no outro a melatonina,
certamente dormirá mais rá-
pido com o remédio que in-
duz sono, mas tem mais efei-
tos futuros”, afirma Halpern.

Como usar
A médica e pesquisadora

do Instituto do Sono Dalva
Poyares explica que são ne-
cessários cerca de 15 dias
para que a melatonina re-
almente possa consolidar o
ritmo biológico. Para isso,
deve ser tomada diariamente,
no mesmo horário, um pouco
antes de deitar.

Mas Poyares aconselha
as pessoas a buscarem, pri-
meiro, entender as causas
para sua dificuldade para dor-
mir. Às vezes, outros proble-
mas de saúde podem interfe-
rir, como obstrução nasal ou
refluxo, questões que a mela-
tonina jamais poderia solucio-
nar.

”A melatonina não vai aju-
dar todas as pessoas que têm
problema de sono. É preciso
entender o que está aconte-
cendo e se ela tem como me-
lhorar isso. Ela pode conso-

lidar o ritmo biológico, mas
tem que tomar direito, que
significa ter horário fixo para
dormir toda noite. Se quiser
adiantar o ritmo, tem que to-
mar mais cedo”, afirma a mé-
dica.

De acordo com a resolu-
ção da Anvisa, os suplemen-
tos devem conter advertência
de que o produto não deve
ser consumido por gestantes,
lactantes, crianças e pessoas
envolvidas em atividades que
requerem atenção constante
e são destinados exclusiva-
mente a pessoas com idade
igual ou maior que 19 anos
e para o consumo diário má-
ximo de 0,21 mg.

Para a especialista, a An-
visa foi coerente ao liberar
uma dose de apenas 0,21mg,
que é mais parecida com a
fisiológica. Na Europa, as do-
ses à vendamais comuns são
de 1mg ou 2 mg e, nos EUA,
as doses costumam ser de 3,
5 e até 10 mg. O risco é
que uma dose elevada assim
deixe resíduo pela manhã, fa-
zendo com que a pessoa te-
nha a impressão de estar um
pouco sedada. Para des-
pertar naturalmente, a dose
de melatonina no organismo
deve estar muito baixa.
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Exercícios para perder barriga: 3
práticas que merecem atenção.

Reprodução

Se você pretende acabar com aquela saliência abdominal, a únicamaneira é reduzir os índices de gordura
do corpo inteiro.

E xercícios para per-
der barriga estão

entre os mais procura-
dos do mundo fitness.
Muito provavelmente
porque é na região
abdominal que, geral-
mente, ocorre o maior
acúmulo de gordura
no corpo. Mas, é pre-
ciso lembrar que outras
regiões também pos-
suem boa capacidade
de armazenar tecido
adiposo, como peito-
ral, quadril, coxas e
braços. Para reduzir
o percentual de gor-
dura de qualquer uma
dessas regiões, a única
saída é entrar em déficit
calórico – gastar mais
energia do que se con-
some.

E, para quem tem
verdadeira obsessão
por perder barriga, nós
temos uma notícia não
tão agradável assim.
A ciência ainda não
descobriu uma maneira
de eliminar gordura lo-
calizada. Ou seja, se
você pretende acabar
com aquela saliência
abdominal, a única
maneira é reduzir os
índices de gordura do
corpo inteiro. Mas, é
impossível determinar
qual região ficará mais
seca em menos tempo.

Nesse caso, o fator
genético é muito deter-
minante. Alguns po-
dem secar rapidamente

a barriga, outros os bra-
ços ou as pernas. Não
dá para saber. No en-
tanto, é possível rea-
lizar alguns exercícios
para perder barriga sim.
Eles vão trabalhar a
musculatura da região
abdominal e, a longo
prazo, causar um as-
pecto mais saudável e
estético na barriga. Só
que, além disso, é pre-
ciso apostar em técni-
cas de emagrecimento,
para que essa muscula-
tura consiga aparecer.

A partir desse princí-
pio, o treinador Leandro
Twin separou três exer-
cícios para perder bar-
riga e finalmente con-
quistar um físico mais
atlético. Confira:
1-Trate o abdômen
como um músculo

normal
Dá para realizar em

casa, na academia ou
em qualquer lugar. Uti-
lizar apenas o peso

do corpo, cargas mais
altas ou máquinas tec-
nológicas. O ideal é tra-
balhar bem abdômen,
como qualquer outra
musculatura.

“Aumentando a hi-
pertrofia dessa região
você melhora a esté-
tica! Isso parece muito
básico, mas, quando
vemos na prática, as
pessoas estão fazendo
treinos muito diferentes
de outros grupos mus-
culares. Por exemplo:
abdômen todos os dias
com repetições super
altas e movimentos cur-
tos. Nada disso vai
ser eficaz para hiper-
trofia, você deve tratar
o abdômen como qual-
quer outro músculo”,
conta Twin.
2-Não esqueça

da lombar
Segundo o treinador,

aumentar a muscula-
tura do abdômen ajuda
a esticar a pele da bar-

riga e combater a flaci-
dez que a gordura pro-
voca. Ter uma lombar
bem trabalhada cau-
sará o mesmo efeito,
pois esse músculo está
na mesma altura da
barriga.

3-Faça aeróbicos

Como foi dito an-
teriormente, não adi-
anta trabalhar a mus-
culatura e não apostar
em técnicas de ema-
grecimento. Uma de-
las é realizar atividades
aeróbicas, como cor-
rida, bicicleta ou nata-
ção. “Todas são bem-
vindas e não tem di-
ferenciação na veloci-
dade da queima de gor-
dura, seja ela qual for.
O que importa é o gasto
energético. E o que
manda são os batimen-
tos por minuto . Para
a maioria de nós, algo
próximo de 150 bpm”,
recomenda Twin.
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Aspirador robô: veja quais as vantagens
de um equipamento inteligente.

Reprodução/Samsung

Aspiradores inteligentes podem ser comandados pelo celular.

O s aspiradores de pó
robôs com conexão com

Internet são os modelos mais
caros e mais autônomos do
segmento. Os recursos e
possibilidades variam, mas
eles são cada vez mais inteli-
gentes para ajudar na faxina.

De forma geral, os robôs
aspiradores de pó funcionam
com bateria e são muito prá-
ticos para piso frio, madeira,
taco, laminados ou cimento,
enquanto modelos com ro-
das grandes e maior potên-
cia também se movimentam
bem sobre carpetes e tape-
tes. Eles só não são mesmo
indicados para faxinas pesa-
das e para ambientes exter-
nos.

A grande variação de
preço entre os modelos
e marcas de aspiradores
robôs se dá em razão das
diferenças de potência, de
autonomia da bateria e de
conectividade. Como os mo-
delos smart são os produtos
premium dos fabricantes,
eles reúnem a possibilidade
de conexão com Wi-Fi com
outras inovações.

Conectividade e
mapeamento
Os aspiradores robôs

smart costumam contar com
sensores mais eficientes,
conectividade com Wi-Fi e
recursos de inteligência ar-
tificial para fazer um melhor
mapeamento de toda a casa.

Alguns modelos que en-
contramos conseguem arma-
zenar detalhes de diversos
cômodos e até quatro anda-
res diferentes. A proposta
é que os robozinhos sejam
mais autônomos e que você
não precise supervisionar seu
funcionamento, ambiente por
ambiente.

Eles podem ser comanda-
dos por controle remoto com
auxílio de aplicativo no celu-
lar, o que deixa a usabilidade
mais completa, e ainda po-
dem ser integrados a assis-
tentes de voz, como Google

Assistente e Bixby.
Ao tirar um aspirador robô

inteligente da caixa, a pri-
meira volta dele pelo cômodo
ou pela casa serve para ma-
pear os ambientes, incluindo
portas, paredes, degraus e di-
ferenças de piso. Com os am-
bientes guardados na memó-
ria, pelo app, o usuário pode
corrigir os mapas e delimitar
áreas proibidas, por exemplo,
excluindo um local com piso
molhado ou a parte de baixo
da TV, onde há fios e cabos
nos quais o aspirador cos-
tuma enroscar.

Dessa forma, com uma
limpeza de casa inteira pro-
gramada, mesmo que a porta
do banheiro esteja aberta, ele
não vai entrar e correr o risco
de passar para dentro do box
molhado, por exemplo.

Outros modelos vêm com
tótens de localização, que
demarcam áreas proibidas,
ou sistema de mapeamento
avançado, para ”enxergar” o
ambiente e saber por onde
ele já passou.

Além dos sensores late-
rais e inferiores, alguns mo-
delos possuem câmeras ou
sistema de radar LIDAR (pre-
sente nas câmeras dos no-
vos iPhones), que ajudam a
identificar novos obstáculos,
móveis baixos, objetos e até
um eventual cocô deixado no
piso por um cãozinho enciu-
mado.

Fazendo esse mapea-
mento e programando a
operação corretamente, você
poderá acompanhar o funci-
onamento do aspirador pela
casa e sua movimentação,
até mesmo à distância. Pode,
inclusive, demarcar uma área
que costuma ficar mais suja,
utilizando o celular, para o
equipamento passar mais
vezes.

Os aspiradores robôs
mais novos e completos têm
chegado ao mercado com
escovas de pelos ou borracha
na parte inferior, onde fica o
bocal que aspira a sujeira.

Essa peça rotativa ajuda
a pegar sujeiras maiores
e aumentar a eficiência da
limpeza.

Potência e
tamanho

Além da conectividade, é
importante escolher um robô
aspirador que combine boa
potência, boa autonomia de
bateria e um reservatório de
médio para grande.

Quanto maior a potência,
mais força de sucção o as-
pirador tem para puxar partí-
culas, migalhas, pelos e fios
de cabelo, sujeiras, etc., para
dentro do reservatório. Mo-
delos mais econômicos cos-
tumam ter a partir de 14W, en-
quanto os mais caros e efici-
entes chegam a 100W.

O tamanho do reservatório
para sujeira e poeira também
varia muito, de poucomais de
100 ml a mais de 500 ml. Nos
robôs aspiradores com reser-
vatório menor, será preciso
esvaziar o compartimento de-
pois de fazê-lo rodar por cada
ambiente da casa ou sua per-
formance será prejudicada.

Algumas marcas já ofe-
recem uma base de carre-
gamento que também retira
a sujeira, deixando o robô
pronto para novas faxinas. O
trabalho do usuário é esvaziar
a base uma vez por semana
ou a cada 15 dias, ao invés

de limpar o compartimento do
aspirador a cada um ou dois
usos.

É recomendável também
escolher um modelo com
bateria de maior duração.
Os aspiradores mais sim-
ples costumam funcionar
por cerca de 30 minutos,
enquanto há modelos mais
potentes e com bateria maior
que rodam por até duas
horas.

Passando pano
A maioria dos aspirado-

res robôs conta com algum
tipo de acessório para passar
pano molhado após aspirar o
piso. Alguns modelos smart
que encontramos possuem
compartimento para colocar
água com produto de lim-
peza. Conforme o robô se
movimenta, o pano vai sendo
umedecido e o piso, limpo
sempre com produto.

A função é realmente de-
senvolvida em certos aspira-
dores topo de linha que man-
têm o acessório recolhido até
fazer o primeiro ciclo de lim-
peza. Com o piso sem po-
eira, o robô baixa a peça e
vai liberando água e produto
de limpeza para deixar o pano
sempre úmido. Se detecta
um tapete ou carpete, a peça
com pano úmido é recolhida.
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Microsoft Edge tenta convencer você a
não baixar Google Chrome no Windows.

Reprodução

Microsoft Edge tem mostrado notificação para ”se defender” quando usuário visita página de download
do Chrome.

A Microsoft quer
que você use o

Edge como navega-
dor padrão. Quer
tanto que, quando
você visitar a página
de download do Go-
ogle Chrome, talvez
irá se deparar com
uma notificação que
tenta te convencer
a ficar com o Edge.
Pelo menos essa é
a experiência que
alguns usuários do
Windows 11 e do
Windows 10 têm re-
latado.
O aviso não apa-

rece em uma janela
à parte ou sobre a
página atual. A notifi-
cação é exibida pelo
próprio Edge, no
canto superior direito
do navegador. Ela
é mostrada somente
para alguns usuá-
rios, o que sugere
que a Microsoft está
fazendo um teste ou
tentando não pare-
cer ”desesperada”.
Uma das capturas

de tela obtidas até
o momento mostra
uma notificação com
os seguintes dizeres
(em tradução livre):
”o Microsoft Edge
tem a mesma tec-

nologia do Chrome,
com o acréscimo de
contar com a confi-
ança da Microsoft”.
Trata-se de uma

óbvia referência ao
fato de, assim como
o Chrome, o atual
Microsoft Edge ter
o projeto Chromium
como base.
Outra captura de

tela tem um argu-
mento mais diver-
tido. Nela, a notifi-
cação diz: ”Esse na-
vegador é tão 2008!
Sabe o que é novi-
dade? O Microsoft
Edge”.
Embora inusitada,

essa abordagem não
é inédita. Se você
entrar no Bing e digi-
tar ”Chrome”, ”Fire-
fox” ou ”Safari”, por
exemplo, verá uma
caixa no topo dos

resultados recomen-
dando o uso do Mi-
crosoft Edge.
O que é visível

nessas notificações
é o esforço da Mi-
crosoft para conven-
cer o usuário de que
o Edge é um na-
vegador confiável e
seguro. Provavel-
mente, a percepção
da empresa é a de
que a sua má fama
nesse segmento –
construída pelo Inter-
net Explorer – é um
dos fatores que fa-
zem o seu browser
não ser tão usado
quanto o Chrome.

Windows 11
dificulta troca
do navegador

padrão

As notificações em
prol do Edge não im-
pedem o download

do Chrome, mas isso
não quer dizer que
a Microsoft não tem
tentado, digamos,
dificultar a adoção
de outros navegado-
res.
Como? Em

agosto, usuários das
versões preview do
Windows 11 notaram
que, nesse sistema
operacional, mudar
as configurações de
navegador padrão
exige mais etapas do
que no Windows 10.
No Windows 11, o

usuário deve definir
o navegador padrão
para cada tipo de ar-
quivo (HTM, HTML,
SVG, Webp, entre
outros); no Windows
10, essa tarefa pode
ser feita de uma só
vez (valendo para
todos os formatos).
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Asteroide maior que Torre Eiffel
entrará na órbita da Terra este mês.

Reprodução

A rocha gigante, chamada de Asteroide 4660 Nereus, chegará a cerca
de 4,6 milhões de milhas do nosso planeta.

Facebook lança no Brasil programa
de segurança para grupos de risco.

Reprodução

Chamado de ’Facebook Project’, programa fortifica contas de defen-
sores dos direitos humanos, jornalistas e autoridades.

U m asteroide que mede
mais de 150 metros

passará pela órbita da Terra
em breve. No dia 11
de dezembro, a rocha gi-
gante chamada de Aste-
roide 4660 Nereus chegará
a cerca de 4,6 milhões
de milhas (7,4 milhões de
quilômetros) do nosso pla-
neta.

Pela proximidade da
sua passagem, o asteroide
maior que a Torre Eiffel foi
classificado como ”poten-
cialmente perigoso”. No
entanto, e felizmente, ele
não está em uma rota que
poderia resultar em uma
colisão com a Terra. A ex-
pectativa da Nasa (Agência
Espacial Norte-Americana)
é de que o Asteroide 4660
Nereus fique a 2,4 milhões
de milhas da Terra, distân-

cia 10 vezes maior do que
a existência entre a Terra e
a Lua.

O 4660 Nereus foi avis-
tado pela primeira vez em
1982. Ele passa com
frequência pelo planeta
Terra, mas pelo seu tama-
nho já houve a possibili-
dade de desviar o curso
do objeto em uma ação
conjunta entre a NASA e a
Agência Espacial Japonesa
(JAXA). A Nasa se referiu
a ele como um ”candidato
líder para exploração por
espaçonaves”.

A passagem desse aste-
roide é tão próxima quanto
outros que já passaram
pelo planeta. É válido
lembrar que qualquer coisa
que passe a 120milhões de
milhas da Terra é conside-
rado um Objeto Próximo à

Terra (NEO) pelos critérios
da Agência Espacial Norte-
Americana. Além disso, a
classificação como ”poten-
cialmente perigoso” segue
a mesma lógica: qualquer
objeto espacial que atinja
4,65 milhões de milhas será
considerado nessa catego-
ria.

Esse mesmo asteroide
se aproximará muito mais
em 2060, quando a Nasa
estima que ficará a me-
nos de 745.000 milhas (1,2
milhão de quilômetros) de
nosso planeta, a qual ainda
é uma distância segura.

A Meta (grupo de tecno-
logia de Mark Zucker-

berg recém-batizado que
reúne Facebook, Instagram
e WhatsApp) traz para o
Brasil o Facebook Project,
programa criado em 2018
com intuito de proteger a
conta de ”grupos de risco”
que podem ser alvo de hac-
kers maliciosos. A novi-
dade foi anunciada nesta
quinta-feira (2) e deve che-
gar aos usuários até o fim
deste ano.

O projeto está disponí-
vel para ”defensores dos di-
reitos humanos, jornalistas
e funcionários do governo”,
tidos pela empresa como
comunidades-chave para o
debate público ao defender

a democracia e as mino-
rias pelo mundo. Na prá-
tica, o Facebook pede que
essas pessoas fortifiquem
suas contas pessoais, ati-
vando a autenticação em
dois fatores, medida de se-

gurança que exige um nú-
mero único (gerado por um
aplicativo de autenticação
de terceiros) além da senha
durante o login.

”Acreditamos que esse
é umpasso importante para

comunidades mais suscetí-
veis a ataques online”, ex-
plica a empresa em nota.
”O que temos visto até
agora é encorajador: nos
primeiros testes que fize-
mos, ao simplificar as no-
tificações para registro, au-
mentar o suporte aos usuá-
rios e exigir a adoção do
Facebook Protect, mais de
90% desses grupos aderi-
ram ao programa em um
mês.”

Segundo a Meta, existe
1,5 milhão de contas que
aderiram ao Facebook Pro-
ject desde 2018, quando foi
criado, e o objetivo é am-
pliar o programa para mais
países nos próximos me-
ses.
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Centro Cultural Ataturk, em
Istambul, reabre após 13 anos.

Divulgação

O centro foi fechado em 2008 para reformas que acabaram sendo alvo de diversas disputas jurídicas.

O Centro Cultural
Atatürk (Atatürk

Kültür Merkezi) rea-
briu as portas após
13 anos, trazendo vida
nova à cena artística
de Istambul. A rei-
nauguração ocorreu
no mesmo dia em que
se comemora o aniver-
sário da Republica da
Turquia, cujo fundador,
Mustafa Kemal Atatürk,
dá nome ao centro
cultural. A cerimônia
de abertura contou in-
clusive com a presença
do atual presidente,
Recep Tayyip Erdoğan.

O edifício original do
AKM, como o espaço é
popularmente conhe-
cido, foi inaugurado na
Praça Taksim no final
da década 1960. De-
pois de viver anos dou-
rados, ele foi fechado
em 2008 para refor-
mas que acabaram
sendo alvo de diver-
sas disputas jurídicas.
Como consequência, o
prédio ficou dez anos
abandonado até final-
mente ser demolido
em 2018. A constru-
ção do novo complexo
começaria em fevereiro
do ano seguinte: foram
dois anos e meio de
obras, que custaram
aproximadamente US$
208 milhões financia-
dos pelo Ministério da
Cultura e do Turismo.

A nova casa do Cen-
tro Cultural Atatürk ho-

menageou o estilo do
edifício antigo. O re-
vestimento externo de
metal, por exemplo, foi
mantido, mas o inte-
rior passou a ter vidro e
carvalho para garantir
luz e aquecimento ao
ambiente.

O elemento princi-
pal da construção é a
Opera Hall, uma esfera
gigante coberta com
15 mil peças de cerâ-
mica que guarda uma
sala de concertos com
capacidade para mais
de duas mil pessoas.
O primeiro espetáculo
a ser exibido ali é a
Mimar Sinan Opera,
comporta por Hasan
Uçarsu a pedido do
presidente Erdogan
especialmente para a
inauguração. Ence-
nada pela Ópera e Balé
Estadual de Istambul,
ela retrata a vida do
arquiteto Mimar Sinan,
cujas obras engenho-

sas foram símbolos
do Império Otomano,
especialmente em Is-
tambul.

O AKM também
abriga um teatro com
capacidade para 800
pessoas - e ainda so-
bram 100 mil m² para
uma galeria de arte
que deve receber ex-
posições temporárias;
um espaço musical
com instrumentos tra-
dicionais que fazem
parte da história turca;
um centro que terá
workshops de música,
arte, dança e teatro
para crianças; e uma
biblioteca com mais de
15 mil livros.

A reinauguração do
Centro Cultural Atatürk
faz parte de um projeto
maior do Ministério da
Cultura e Turismo, que
deseja criar uma ”Rota
da Cultura” no distrito
de Beyoğlu, em Istam-
bul: a ideia é reunir
diversos espaços pú-

blicos em uma grande
avenida.

Covid-19
Brasileiros estão

autorizados a entrar
na Turquia desde que
apresentem resultado
negativo para um teste
RT-PCR realizado no
máximo 72 horas antes
da chegada e com-
provante de vacinação
completa há pelo me-
nos 14 dias com Pfizer,
AstraZeneca, Janssen,
Moderna, Sinopharm,
Covaxin ou Corona-
vac. As crianças com
menos de 12 anos es-
tão isentas das regras,
enquanto as de 12 a
18 anos devem fazer
dois testes RT-PCR:
o primeiro 72 horas
antes da viagem e o se-
gundo após a chegada
à Turquia. Os demais
passageiros que não
estiverem vacinados
deverão cumprir isola-
mento de 14 dias.
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"Não puxei o gatilho", diz Alec
Baldwin após tragédia de "Rust".

Reprodução

Alec Baldwin em primeira entrevista após tragédia com arma no set de ’Rust’.

N esta quinta-feira
(2) foi exibida na

TV dos Estados Uni-
dos a primeira en-
trevista com o ator
Alec Baldwin após o
acidente com uma
arma no set do filme
”Rust” em outubro,
que levou à morte da
diretora Halyna Hut-
chins, de 42 anos. Em
trecho divulgado na
quarta-feira, Baldwin
diz ao apresentador
George Stephano-
poulos que não aper-
tou o gatilho do revól-
ver onde havia uma
munição real que atin-
giu Halyna. O pro-
grama completo foi ao
ar às 19h no horário
Central dos EUA, 22h
no horário de Brasília.

”Bem, o gatilho não
foi puxado. Eu não
puxei o gatilho”, disse
Baldwin.

Stephanopoulos
questiona: ”Então,
você nunca puxou o
gatilho”?

E o ator responde:
”Não, não, não, não.
Eu nunca apontaria
uma arma para nin-
guém e puxaria o ga-
tilho. Nunca”.

A sequência ter-
mina com o apresen-
tador perguntando o
que Baldwin acha que
aconteceu para que
ocorresse o disparo

e como a munição
real foi parar no re-
vólver. Na segunda
pergunta, o ator res-
ponde que ”não faz
ideia” de como a arma
foi carregada.

No programa Good
Morning America,
Stephanopoulos des-
creveu o encontro
com Baldwin como
”intenso”. O jornalista
disse que o ator de 63
anos estava “devas-
tado”, mas foi “muito
franco” e “acessível”.

”Devo dizer que
fiquei surpreso em
muitos momentos
durante aquela uma
hora e vinte minutos
em que conversa-
mos”, disse.

O caso é investi-
gado pelo gabinete
do xerife do condado
de Sante Fé, no Novo
México. O foco das
autoridades é desco-

brir como a munição
real, proibida no set,
foi parar na arma de
Baldwin. A respon-
sável pelas armas do
filme era Hannah Gu-
tierrez Reed, de 24
anos, filha de Thell
Reed, armeiro vete-
rano de Hollywood.

Origem da
munição

Um mandado de
busca e apreensão
emitido nesta terça-
feira, aponta que in-
vestigadores podem
ter encontrado a fonte
da munição usada
no set. A compa-
nhia PDQ Arm and
Prop LLC, de propri-
edade de Seth Ken-
ney, fica em Albu-
querque, no Novo
México, próximo de
onde o filme era ro-
dado. A empresa foi
citada por Hannah
Gutierrez-Reed, em

depoimento. O pai
dela também citou em
depoimento espon-
tâneo que trabalhou
com Kenney em outra
produção em agosto
e setembro deste ano
e que houve um trei-
namento com atores
usando munição real
na ocasião.

A defesa de Ken-
ney, porém, nega que
ele tenha fornecido
munição real para a
produção de ’Rust’.

”O Sr. Kenney
está cooperando to-
talmente com as au-
toridades, como tem
feito desde o trágico
incidente. Nem o
Sr. Kenney nem a
PDQ Arm & Prop, LLC
forneceram munição
real para a produção
de ’Rust’”, disse em
comunicado o advo-
gado Adam Engelskir-
chen, à ABC News.
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Morre a atriz Noemi Gerbelli, a
diretora Olívia da novela "Carrossel".

SBT/Divulgação

Informação foi publicada pela atriz Vanessa Gerbelli, sobrinha de
Noemi.

Comissão no Senado aprova "Lei
Marília Mendonça" de sinalização
de torres e linhas de energia.

Reprodução/Instagram

Cantora morreu em acidente de avião quando aeronave colidiu com
rede de transmissão.

A atriz Noemi Gerbelli, a
eterna diretora Olívia

da novela Carrossel (2012-
2013), morreu aos 68 anos
de idade. A notícia foi
divulgada pela sua sobrinha
e também atriz Vanessa
Gerbelli, na madrugada
desta quinta-feira (2), no
Instagram.

”Certas dores são mu-
das. Hoje se foi esta pes-
soa tão importante na mi-
nha vida. Abriu os meus ca-
minhos para o teatro e foi,
emmuitos momentos da mi-
nha juventude, uma mestra,
uma protetora. Noemi Ger-
belli, atriz paulistana, minha
tia. Fique comDeus e os an-
jos…”, postou Vanessa. A
causa damorte não foi divul-
gada.

Muitos internautas la-
mentaram a morte de No-
emi. ”Meus sentimentos”,
escreveu a atriz Beth Gou-
lart. ”Poxa que tristeza.
Sempre atrelei sua imagem
a dela. Foi assim que nos
conhecemos. Meus senti-
mentos”, comentou o ator
e locutor Marcelo Laham.
”Não acreditoooo”, disse o
ator Júlio Oliveira.

A atriz Ilana Kaplan pos-
tou fotos com Noemi e pres-
tou homenagem à amiga,
com quem trabalhou em
duas ocasiões. ”Ah Noemi
querida…Minha parceira no
Carrossel e na Patrulha Sal-
vadora. Que triste notícia
sua partida. Aprendi e me
diverti muito com você. O
Brasil perde uma atriz ex-
traordinária. Você vai fazer

muita falta. Descanse em
paz.”

Entre outros trabalhos na
TV de Noemi estão Pre-
sença de Anita (2001), Os
Normais (2002), A Diarista

(2007), A Favorita (2008),
Sansão e Dalila (2011) e Ca-
rinha de Anjo (2017). Sua
última aparição em novelas
foi em 2018, em Deus Salve
o Rei.

A Lei Marília Mendonça,
que prevê o estabeleci-

mento de critérios para a si-
nalização de torres e linhas
elétricas, foi aprovada por
unanimidade pela CI (Co-
missão de Infraestrutura) do
Senado Federal na noite
terça-feira (30).

O projeto foi motivado
pelo acidente de avião que
matou a cantora Marília
Mendonça e mais outras
quatro pessoas no começo
de novembro, em Piedade
de Caratinga, interior de
Minas Gerais.

A proposta foi apresen-
tada sete dias após o de-
sastre pelo senador Telmá-
rio Mota (Pros-RR), e re-
cebeu parecer favorável da
senadora Kátia Abreu (PP-

TO), relatora da comissão.
Ela torna obrigatória a sina-
lização de todas as linhas
de transmissão, incluindo

aquelas que estão sob con-
cessão ou permissão de dis-
tribuição de energia elétrica.

As torres também deve-

rão ser pintadas com cores
chamativas, para ajudar pi-
lotos a identificá-las. As em-
presas também deverão uti-
lizar sinalização com esferas
coloridas e/ou placas de ad-
vertência de maneira com-
plementar ou quando a pin-
tura for inadequada.

O texto segue para Câ-
mara dos Deputados, caso
não haja recurso para vo-
tação em plenário. Além
da cantora de 26 anos, es-
tavam na aeronave seu tio
e assessor, Abicieli Silveira
Dias Filho; o produtor Hen-
rique Ribeiro; o piloto, Ge-
raldo Medeiros; e o copiloto,
Tarciso Viana. Todos mor-
reram vítimas de politrauma-
tismo devido ao choque do
avião com o solo.
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Zezé Di Camargo explica redução de shows
com Luciano: “Faz bem ter projetos solos”.

Reprodução/Instagram

Sertanejo fala sobre o EP ’Rústico’, que resgata suas origens no
campo, e novos projetos que envolvem álbum com a filha Wanessa.

"Perdi quase todos os amigos e
amores", diz Ney Matogrosso.

Reprodução/Instagram

Ney Matogrosso tem 80 anos.

Z ezéDi Camargo está cheio
de projetos. O sertanejo,

que neste ano celebrou 30
anos do hit É o Amor com o ir-
mão Luciano Camargo, conta
que sentiu o desejo de fazer
um trabalho solo durante o pe-
ríodo de isolamento social que
passou em sua fazenda Ara-
guapaz, em Goiás.

“Não faltam projetos. De-
pois da minissérie É o Amor:
Família Camargo, tenho um
disco que fiz com Wanessa,
pai e filha, para lançar no dia
10, e também tenho um pro-
jeto solo que gravei um disco
inteiro na fazenda”, conta.

Para dar conta desses
projetos individuais, Zezé e
Luciano decidiram reduzir
a agenda de shows para o
ano que vem. No entanto,
segundo ele, isso não significa

o fim da dupla.
“Menos shows é necessá-

rio. Não dá também, porque
eu e Luciano estamos com
muitos compromissos (ele
com o lado gospel). Zezé e
Luciano pertencem aos fãs, ao
nosso público. Enquanto eles
quiserem, a dupla vai existir.
Essas pessoas não podem
ficar órfãs. Vamos diminuir os
shows, mas Zezé Di Camargo
e Luciano não vai deixar de
existir”, afirma ele, que explica
a necessidade de trabalhar
sonhos solos para ele e para
o irmão.

“Faz bem ter os proje-
tos solos. Eu queria muito.
O Luciano também canta su-
perbem e não merece ser
segunda voz a vida inteira.
Fez um trabalho gospel lindo.
Acho que tudo isso soma para

a dupla. Tantos artistas de
bandas internacionais fazem
shows solos. Quero sair com
Zezé Di Camargo solo, fazer
show com a Wanessa... A

dupla com meu irmão é só
dar continuidade, está tudo
pronto”, explica ele, que grava
umespecial de fim de ano com
Luciano.

S ó agora, mais perto do fim
do ano em que completou

oito décadas de vida, Ney Ma-
togrosso tem podido celebrar
em cima do palco. De volta
aos shows, o cantor afirma es-
tar longe da aposentadoria, e
rebate com veemência a ideia.

“Nem penso nisso! Nada
de balanço da vida. Que
me despedindo o quê, mané!
Que coisa!”, afirma o can-
tor à revista ”29 horas”, res-
saltando ainda sua disposi-
ção para seguir dançando e
encantando em seus shows:
”“Sempre utilizei meu físico
e continuo usando. Não
sei explicar como sou capaz
disso, mas faço ginástica di-
ariamente, mantenho o tônus
muscular. Não sou uma pes-
soa que gosta de comermuito,
eu me cuido, não bebo, não

fumo. Então isso ajuda a
me manter até agora podendo
usar o meu corpo desse jeito”.

Ney Matogrosso, no en-
tanto, cita a perda de pessoas
queridas como a pior parte

do envelhecimento: ”Com 80
anos, tive tempo de elaborar
isso. Penso em amigos e amo-
res, e perdi quase todos. En-
tão tive muito tempo para re-
fletir. Essa é a única certeza

de que nós, humanos, temos.
Uma hora nós vamos embora.
Olho para isso com muita na-
turalidade, e a única coisa que
eu peço para mim mesmo é
tranquilidade nessa hora”.

Embora mantenha ativo
um perfil no Instagram, com
mais de 800 mil seguidores,
que ninguém espera vê-lo
envolvido em polêmicas nas
redes sociais, chamadas por
ele de ”caldeirão da bruxa”.

“Não quero cair no caldei-
rão da bruxa, porque é o cal-
deirão da bruxa, né? Fa-
lam absurdos, todos têm opi-
niões, todo mundo fala mal
de todo mundo. Para que eu
vou me meter numa coisa que
só vai me aborrecer? Não
quero, não tenho necessidade
disso.”
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Virgínia Fonseca mostra mansão
de 7 mil metros quadrados onde

vai morar com a família.
Reprodução/Instagram

A influencer, que é casada com o sertanejo Zé Felipe, postou vídeos
visitando o local, que ainda vai passar por uma longa reforma.

Preta Gil fará bazar solidário com
renda revertida para obras sociais.

Reprodução/Instagram

“O Bazar da Preta já faz parte do meu calendário. Pratico o desapego
total de tudo que não uso mais para transformar em brinquedos,
remédios e melhorias”, disse Preta .

A influenciadora Virgínia
Fonseca, de 22 anos

de idade, dividiu com seus
quase 30 milhões de se-
guidores do Instagram, na
quarta-feira (01), alguns de-
talhes damansão onde pre-
tende morar com a família

Casada com o cantor
sertanejo Zé Felipe, 23,
com quem tem a fofa Ma-
ria Alice, de 6 meses, ela
mostrou parte da casa já
construída, mas que ainda
vai passar por uma reforma
estimada para durar dois
anos.

“Vão começar agora as
construções. Olha só, é
muito grande, aqui são
quase 7 mil metros quadra-
dos!”, disse Virgínia. Ela
ainda postou vídeos de um
terreno, onde tem planos
de expandir a mansão. ”A

gente vai construir mais
casa, nosso projeto ainda é
aumentar a casa. Estamos
com um projeto que vocês
não têm noção. É muito
grande!”, explicou.

Além do pé direito da
casa, que vai ser remodu-
lado, Virgínia contou que o
quarto do casal será fora
da casa principal. “O meu
quarto e do Zé Felipe vai
ser separado da casa. A
casa vai ser ali emeu quarto
com o Joseph vai ser aqui.
A gente também vai fazer
um estúdio para o Zé aqui
na casa, vai ter uma sala
para guardar meus recebi-
dos, vai ter academia, vai
ter tudo”, disse ela sobre
cômodos adicionais da pro-
priedade.

Em julho, em seu canal
no YouTube, Virgínia postou

um vídeo em que davamais
detalhes da mansão, como
os planos de piscina com
borda infinita, suíte grande,
varanda, estúdio musical e
seis quartos. ”Igual aquelas
casas nos Estados Unidos,
mansão Kim Kardashian”,

disse Virginia, citando a fa-
mosa empresária estaduni-
dense.

P reta Gil irá realizar, no
dia 15 de dezembro,

a 14º edição do Bazar da
Preta, que acontece de
forma online e terá toda
renda revertida para o jor-
nal comunitário Voz das Co-
munidades, que auxilia a
população carente em re-
giões do Rio de Janeiro,
para o projeto Por um Na-
tal Melhor, e para as Obras
Sociais Irmã Dulce.

A ação, que ocorrerá de
forma totalmente online e
em parceria com o site En-
joei, tem um total de 600
peça novas, semi novas,
ou usadas uma única vez,
entre vestidos, macacões,

conjuntos, calças, shorts,

saias, casacos, e outras.

“O Bazar da Preta já faz

parte do meu calendário.

Pratico o desapego total
de tudo que não uso mais
para transformar em brin-
quedos, remédios e melho-
rias para a vida de crian-
ças, adolescentes, idosos e
famílias que precisam” ex-
plica Preta. ”Fico muito feliz
e grata na realização deste
projeto que é tão lindo e
por uma causa tão nobre.
Este ano a renda será rever-
tida para o Voz das Comu-
nidades (Complexo do Ale-
mão) e para as Obras Irmãs
Dulce (Salvador). Espera-
mos todos vocês lá”, disse
a cantora.
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