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MEGA-SENA: NINGUÉM ACERTA DEZENAS
E PRÊMIO ACUMULA EM R$ 37 MILHÕES.
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nas do concurso 2.434 da Mega-
Sena, realizado na noite deste
sábado (4), em São Paulo. Com
isso, o prêmio acumulou e, para
o próximo sorteio, está esti-
mado em R$ 37 milhões. Os nú-
meros contemplados foram: 01,
02, 14, 28, 40 e 51. A quina teve
37 apostas ganhadoras; cada
uma receberá R$ 75.710, 54. O
próximo concurso (2.435) será
na quarta-feira (7).

VARIANTE ÔMICRON DO
CORONAVÍRUS: O QUE SE SABE SOBRE
OS SEIS CASOS CONFIRMADOS NO

BRASIL ATÉ AGORA.
Página 4

Juliano Verardi/TJ-RS

SAIBA COMO FOI O QUARTO DIA DE DEPOIMENTOS NO JÚRI DO PROCESSO SOBRE O INCÊNDIO NA BOATE KISS.
O quarto dia de julgamento dos réus pelo incêndio da boate Kiss chegou ao fim, por volta das 19h deste sábado (4), após os
depoimentos de mais três testemunhas, das quais duas são sobreviventes da tragédia que matou 242 pessoas na madrugada
de 27 de janeiro de 2013 em Santa Maria (Região Central do Estado). Página 43

CONGRESSO PEDE SEIS MESES PARA
REVELAR DADOS DO ORÇAMENTO SECRETO.

Página 25



Imunização contra covid em
Porto Alegre é oferecida em um
posto de saúde neste domingo.

Reprodução/Google View

Serviço é oferecido das 9h às 15h em unidade da SMS na Assis Brasil

C om apenas um en-
dereço disponível

neste domingo (5), Porto
Alegre dá continuidade
à sua campanha de imu-
nização contra o coro-
navírus. O serviço será
prestado no posto da
Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) na avenida
Assis Brasil nº 6.615,
bairro Sarandi (Zona
Norte), no período das
9h às 15h.

São oferecidas pri-
meira e segunda dose
de todos os fármacos
para o público a partir
dos 12 anos, bem como
a injeção de reforço para
a faixa de 18 anos em
diante, conforme pra-
zos específicos. Ou-
tros detalhes podem
ser conferidos de forma
detalhada no site oficial
prefeitura.poa.br.

O que deve ser
apresentado
Em procedimentos

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

Já na segunda inje-
ção é obrigatório o car-
tão de controle fornecido
pelo agente de saúde na
primeira etapa. Pode se
dirigir aos locais indica-
dos quem recebeu Co-

ronavac há pelo menos
28 dias ou Pfizer oito se-
manas atrás. No caso
do imunizante de Oxford,
o intervalo também é de
oito semanas entre as
duas ”picadas”.

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

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

Sábado
movimentado em

dois postos

Ao longo deste sá-
bado (4), a capital gaú-

cha contabilizou a apli-
cação de 722 doses de
vacinas contra covid nos
dois postos de saúde
abertos para tal finali-
dade ao longo do dia.

A unidade São Car-
los (bairro Partenon) apli-
cou 504 injeções, ao
passo que do Núcleo Es-
perança (Restinga) teve
218 procedimentos.
Ação noturna com
bom desempenho

Outro destaque da
ofensiva municipal anti-
covid foi a ”Parada da
Vacina”, realizada entre
as 21h e a meia-noite de
sexta-feira (2) no Largo
Zumbi dos Palmares (ex-
Epatur), bairro Cidade
Baixa. O local teve uma
longa fila de pedestres e
veículos, contemplando
181 pessoas: foram 15
injeções de primeira e 65
de segunda dose, mais
101 de reforço.

A ação foi realizada
pelas secretarias muni-

cipais da Saúde (SMS)
e Mobilidade Urbana
(SMMU), em parceria
com a Empresa Pública
de Transporte e Circu-
lação (EPTC) e Brigada
Militar (BM). Conforme
o diretor-presidente da
EPTC, Paulo Ramires, a
iniciativa cumpriu com
sucesso a missão de
facilitar o acesso da po-
pulação à vacina contra
covid.

No site da prefeitura,
o balanço da ”Parada”
deu destaque à decla-
ração de um dos indi-
víduos que procuram o
serviço nesse local e ho-
rário. “Eu tenho uma
loja aqui perto e, para
quem trabalha é muito
bom ”, relatou a comer-
ciante Maria Eunice de
Brum, que aproveitou o
horário alternativo para
receber a terceira dose.
(Marcello Campos)
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Quase 36.200 gaúchos morreram
por causa do coronavírus.

EBC

Estado acumula mais de 1,49 milhão de testes positivos em quase 21 meses de pandemia.

O boletim epidemi-
ológico divulgado

neste sábado (4) pela
Secretaria Estadual da
Saúde (SES) acrescen-
tou 865 testes positivos
de coronavírus e 15mor-
tes pela doença. Com
a atualização, chega a
1.495.070 o número de
contágios conhecidos
no Rio Grande do Sul
em quase 21 meses de
pandemia, com 36.198
desfechos fatais.

Dentre os infectados
até agora, ao menos
1.454.616 (97%) já se
recuperaram, em todos
os 497 municípios gaú-
chos. Outros 4.155
(1%) são considerados
casos ativos (em anda-
mento), o que abrange
desde os assintomáti-
cos em quarentena do-
miciliar até casos graves
atendidos em hospitais.

A taxa média de ocu-
pação das unidades de
terapia intensiva (UTIs)
por adultos estava em
57,7% no início da
noite, conforme o pai-
nel de monitoramento
covid.saude.rs.gov.br.
Esse índice resulta da
proporção de 1.859 pa-
cientes para um total de
3.221 leitos da modali-
dade em 301 hospitais.
Já o total de hospitaliza-
ções pela doença chega
a 113.876 (8%).

Perdas humanas
Confira, a seguir, as

novas perdas humanas
relatadas pelo balanço

oficial, em uma lista
em ordem crescente
conforme a idade das
vítimas, de 54 a 86 anos
– todas idosas, portanto.
Também menciona o
gênero (masculino ou
feminino) e o município
de residência (e não
onde foi registrado o
óbito).

– Rio Grande (ho-
mem, 54 anos); – Ca-
xias do Sul (homem,
60 anos); – Pelotas
(mulher, 62 anos); –
Venâncio Aires (homem,
70 anos); – Pelotas
(homem, 71 anos); –
Porto Alegre (homem,
72 anos); – Ijuí (homem,
74 anos); – Pelotas
(mulher, 78 anos); –
Porto Alegre (homem,
78 anos); – Porto Alegre
(homem, 79 anos); –
Tramandaí (homem, 79
anos); – São Leopoldo
(mulher, 80 anos); –
Montenegro (homem,
82 anos); – Paraí (ho-
mem, 85 anos); – Gari-

baldi (homem, 86 anos).
De todas as 497 ci-

dades gaúchas, apenas
uma não registra até
agora qualquer óbito
por covid. É Novo Ti-
radentes, localizada na
Região Norte do Estado
e que acumula 130 tes-
tes positivos desde o
começo da pandemia.

Andamento da
vacinação

Já no que se refere
à aplicação de vacinas
contra o coronavírus,
quase 8,97 milhões de
habitantes do Estado
receberam a primeira
dose. Por segmento de-
mográfico, a cobertura é
de 96,5% dos gaúchos a
partir de 18 anos, 81,2%
dos adolescentes (12
a 17 anos), 95,1% da
população apta a ser
imunizada e 81,2% da
população geral (11,37
milhões).

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

mais de 7,62 milhões de
indivíduos – seja quem
recebeu duas doses
para fármacos com esse
sistema ou os contem-
plados pela vacina da
Janssen (apenas uma
injeção). Com isso,
estão imunizados 86,6%
dos adultos, 26,4% 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 da-
dos da Secretaria Esta-
dual da Saúde, reunida
na plataforma digital
vacina.saude.rs.gov.br.
(Marcello Campos)
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Variante ômicron do coronavírus:
o que se sabe sobre os seis casos
confirmados no Brasil até agora.

EBC

Receberam teste positivo para a nova cepa três pessoas de São
Paulo, duas do Distrito Federal e uma do Rio Grande do Sul.

A gora é oficial: o Bra-
sil tem pelo menos

seis casos confirmados
de infecção pela variante
ômicron do coronavírus.
A informação foi divul-
gada pelo Ministério da
Saúde neste sábado (4),
reiterando que a nova
cepa foi encontrada em
amostas de três pessoas
de São Paulo, duas no
Distrito Federal e uma no
Rio Grande do Sul.

E esse contingente
pode aumentar, pois
outros nove casos estão
sob investigação, seis
deles em Brasília e três
em solo gaúcho. “Dos
casos confirmados, qua-
tro são do sexo mascu-
lino e dois do feminino.
Todos têm histórico de
vacina, apresentaram
quadro leve de covid e
permanecem monitora-
dos, bem como todos
os seus contactantes”,
frisou a pasta por meio
de nota.

A confirmação mais
recente veio da cidade
gaúcha de Santa Cruz do
Sul (Vale do Rio Pardo),
tendo como paciente
uma mulher de idade
não informada e que re-
tornou de viagem àÁfrica
do Sul no final de novem-
bro. Ela permanece em
isolamento domiciliar e
sob acompanhamento
da Secretaria Municipal
da Saúde.

Conforme o governo
do Rio Grande do Sul,
ela já recebeu duas do-
ses de vacina contra co-

vid e, após o teste posi-
tivo para ômicron, apre-
sentou febre. Pessoas
que tiveram contato com
a paciente estão sendo
testados.

As primeiras confirma-
ções se deram em São
Paulo, na quarta-feira
(1º), com um casal de
missionários brasileiros
(ela com 37 e ele com
42 anos) que moram
na África do Sul e es-
tão em visita ao País,
além de um homem de
28 anos que esteve re-
centemente na Etiópia.
Todos já estavam com o
esquema de imunização
completo.

Já os demais casos
foram oficializados em
Brasília, no dia seguinte.
São dois homens, de 40
e 49 anos, que passaram
pela África do Sul. Am-
bos estavam imunizados
com três doses de fárma-
cos contra covid.

Ambos vivem em
Brasília e estavam no
mesmo voo de um dos
paulistas que tiveram a
infecção pela ômicron
confirmada no dia an-
terior. Eles desembar-
caram no aeroporto de
Guarulhos no sábado
(27) e pegaram um voo
para casa.

OMS
Na sexta-feira (3), a

cientista-chefe da Or-
ganização Mundial da
Saúde (OMS) Soumya
Swaminathan, declarou
que a ômicron é ”muito
transmissível”. Mas ela

frisou que as pessoas
não devem entrar em
pânico e que agora o
mundo está mais bem-
preparado para esse
topo de problema, de-
vido ao avanço da vaci-
nação.

Desde o anúncio da
descoberta da nova cepa
(identificada como ”li-
nhagem B.1.1.529”), em
25 de novembro, ao me-
nos 38 países – incluindo
o Brasil – já confirmaram
testes positivos para a
ômicron, sem registro
de mortes a ela associa-
dos.. O primeiro registro
foi feito em Botsuana, no
Sul da África, seguido
por África do Sul e Hong
Kong, essa última na
Ásia.

Cientistas de todo o
planeta correm contra o
tempo para precisar o ní-
vel de transmissibilidade
da nova variante. Eles
também querem saber a
eficácia das vacinas anti-
covid para quem contrai

a cepa.
Um estudo conduzido

na África do Sul indica
que a chance de retrans-
missão da ômicron é três
vezes maior que a de ou-
tras versões do coronaví-
rus. Resultados prelimi-
nares também sugerem
mais chances de reinfec-
ção para quem já teve
coronavírus. Há, po-
rém, um consenso de
que ainda é cedo para
avaliar o real potencial da
ômicron.

“As próximas etapas
incluem quantificar a ex-
tensão do escape imuno-
lógico da ômicron para
imunidade natural e de-
rivada da vacina, bem
como sua transmissibili-
dade em relação a ou-
tras variantes. Também
são necessários dados
urgentes sobre a gravi-
dade da infecção pela
nova cepa”, conclui o es-
tudo.
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Líder do novo partido de Bolsonaro
contraria o presidente e cobra

adoção de passaporte da vacina.
Jefferson Rudy/Agência Senado

Carlos Portinho, líder do PL no Senado, cobrou em discurso aprovação pela Câmara do projeto.

P rojeto que ins-
titui um passa-

porte nacional de
imunização no Brasil
divide Jair Bolso-
naro e o líder no
Senado do Partido
Liberal, ao qual o
presidente da Repú-
blica se filiou nesta
semana e pelo qual
pretende disputar
a reeleição no ano
que vem.
Em discurso pro-

ferido na última
quinta-feira (2) no
plenário, o senador
Carlos Portinho (PL-
RJ) cobrou a vota-
ção pela Câmara de
um projeto apresen-
tado por ele e apro-
vado no Senado que
cria o Passaporte
Nacional de Imuni-
zação e Segurança
Sanitária. O per-
fil nacional do PL
em uma rede social
compartilhou texto
publicado no site do
partido sobre o dis-
curso de Portinho.
No mesmo dia, na

transmissão ao vivo
semanal que faz por
redes sociais, Bolso-
naro — que diz não
ter tomado a vacina

contra a covid-19 —
reafirmou que é con-
tra restrições a não
vacinados.
”Nós compramos

vacina para todo
mundo. Você nunca
viu o governo fede-
ral obrigar ninguém
a tomar vacina nem
vai ver o governo
federal exigir passa-
porte vacinal”, afir-
mou o presidente.
Bolsonaro se filiou

na terça-feira (30) ao
PL, nono partido da
carreira política do
presidente.
A proposta do se-

nador Carlos Porti-
nho prevê a criação
do Passaporte Naci-
onal de Imunização
e Segurança Sanitá-
ria, que seria requi-

sito para ingresso
em locais e eventos
públicos e privados.
O texto já foi apro-

vado no Senado e
seguiu para a Câ-
mara dos Deputa-
dos. No discurso
nesta quinta, Porti-
nho pediu ao pre-
sidente do Senado,
Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), que in-
terceda junto ao
presidente da Câ-
mara dos Deputa-
dos, Arthur Lira (PP-
AL), a fim de que
o projeto seja pau-
tado.
O senador afir-

mou que não sente
”desconforto” se
essa for a ”única
divergência” de pau-
tas com o presi-

dente Bolsonaro.
“É verdade que

o presidente da Re-
pública havia anun-
ciado veto se esse
projeto avançasse.
Não tenho o menor
desconforto se essa
for a nossa única di-
vergência. Mas não
vou deixar de insistir
nesse projeto, que
agora, mais do que
nunca, ele é vital”,
declarou.
Segundo ele, a

Câmara dos De-
putados ”precisa
aprová-lo o quanto
antes, haja vista o
aumento dos casos,
a nova cepa, e prin-
cipalmente a neces-
sidade do controle
das nossas frontei-
ras”.
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Média diária de mortes por covid
no Brasil é estável há nove dias.

Reprodução

País contabiliza 615.606 óbitos e 22.135.976 casos de coronavírus desde o início da pandemia.

O Brasil registrou
152 novas mor-

tes por covid-19 nas
últimas 24 horas,
com o total de óbitos
chegando a 615.606
desde o início da pan-
demia. Com isso, a
média móvel de mor-
tes nos últimos 7 dias
ficou em 196. Em
comparação à média
de 14 dias atrás, a
variação foi de -2% e
aponta tendência de
estabilidade pelo nono
dia seguido.

Os números estão
no novo levantamento
do consórcio de veí-
culos de imprensa so-
bre a situação da pan-
demia de coronavírus
no Brasil, consolida-
dos na noite deste sá-
bado (4). O balanço é
feito a partir de dados
das secretarias esta-
duais de Saúde.

Em 31 de julho, o
Brasil voltou a regis-
trar média móvel de
mortes abaixo de 1
mil, após um período
de 191 dias seguidos
com valores superio-
res. De 17 de março
até 10 de maio, fo-
ram 55 dias seguidos
comessamédiamóvel
acima de 2mil. No pior
momento desse pe-
ríodo, a média chegou
ao recorde de 3.125,
no dia 12 de abril.

Casos
Em casos confir-

mados, desde o co-
meço da pandemia,
22.135.976 brasilei-
ros já tiveram ou têm
o novo coronavírus,
com 8.148 desses
confirmados no úl-
timo dia. A média
móvel nos últimos 7
dias foi de 8.665 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
Seis Estados não

tiveram registro de

mortes nas últimas
24 horas: Roraima,
Acre, Alagoas, Amapá,
Goiás, Rio Grande do
Norte. Já o Distrito
Federal parou de divul-
gar atualizações em
seus números durante
os finais de semana.

— Em alta (6 Esta-
dos): Amapá, Ceará,
Goiás, Maranhão, Mi-
nas Gerais e Roraima.

— Em estabili-
dade (10): Acre,
Alagoas, Amazonas,
Bahia, Espírito Santo,
Pará, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul,
Rondônia e São Paulo.

— Em queda (10):
Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Pa-
raíba, Paraná, Per-
nambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte,
Santa Catarina, Ser-
gipe e Tocantins.

Vacinação

Os dados do con-

sórcio de veículos de
imprensa divulgados
neste sábado mos-
tram que 136.640.850
pessoas tomaram a
segunda dose ou dose
única de vacinas e, as-
sim, estão totalmente
imunizadas. Este
número representa
64,06% da população.

Um total de
159.638.745 pessoas,
o que representa
74,84% da popula-
ção, tomou ao menos
a primeira dose de
vacinas. A dose de
reforço foi aplicada em
17.762.278 pessoas
(8,33% da população).

Somando a primeira
dose, a segunda, a
única e a de reforço,
são 314.041.873 do-
ses aplicadas desde o
começo da vacinação.
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No Brasil, mais de 64% da população
está totalmente imunizada; são mais

de 136 milhões de pessoas.
Cristine Rochol/PMPA

Nas últimas 24 horas, um total de 686.193 doses foram aplicadas em
todo Brasil.

O s dados do con-
sórcio de veículos

de imprensa divulgados
neste sábado (4) mos-
tram que 136.640.850
pessoas tomaram a se-
gunda dose ou dose
única de vacinas e, as-
sim, estão totalmente
imunizadas. Este nú-
mero representa 64,06%
da população.

Um total de
159.638.745 pessoas, o
que representa 74,84%
da população, tomou
ao menos a primeira
dose de vacinas. A dose
de reforço foi aplicada
em 17.762.278 pessoas
(8,33% da população).

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

Nas últimas 24 ho-
ras, a primeira dose foi
aplicada em 107.527
pessoas, a segunda em
344.179, a dose única
em -679 pessoas, e
a dose de reforço em
235.166 um total de
686.193 doses aplica-
das.

Roraima divulgou
uma redução de 1.362
doses únicas por conta
de um ”reprocessa-
mento dos dados” para
eliminar divergências
como duplicidade. Por
isso, o total de doses
únicas ficou negativo.

Os Estados com
maior porcentagem da
população imunizada

(com segunda dose
ou dose única) são:
São Paulo (76,16%),
Mato Grosso do Sul
(70,50%), Rio Grande do
Sul (69,12%), Santa Ca-
tarina (68,64%) e Paraná
(67,42%).

Já entre aqueles que
mais tem sua popula-
ção parcialmente imu-
nizada estão São Paulo
(81,62%), Santa Catarina
(78,48%), Rio Grande
do Sul (78,22%), Paraná
(77,75%) e Minas Gerais
(76,91%).
Casos e óbitos
O Brasil registrou 152

novas mortes por covid-
19 nas últimas 24 ho-
ras, com o total de óbi-
tos chegando a 615.606
desde o início da pande-
mia. Com isso, a mé-
dia móvel de mortes nos
últimos 7 dias ficou em
196. Em comparação à
média de 14 dias atrás,
a variação foi de -2% e
aponta tendência de es-
tabilidade pelo nono dia
seguido.

Os números estão no
novo levantamento do
consórcio de veículos de
imprensa sobre a situa-
ção da pandemia de co-
ronavírus no Brasil, con-
solidados na noite deste
sábado. O balanço é
feito a partir de dados
das secretarias estadu-
ais de Saúde.

Em 31 de julho, o
Brasil voltou a registrar
média móvel de mortes
abaixo de 1 mil, após um
período de 191 dias se-

guidos com valores su-
periores. De 17 de
março até 10 de maio,
foram 55 dias seguidos
com essa média móvel
acima de 2 mil. No pior
momento desse período,
a média chegou ao re-
corde de 3.125, no dia 12
de abril.

Em casos confirma-
dos, desde o começo da
pandemia, 22.135.976
brasileiros já tiveram ou
têm o novo coronaví-
rus, com 8.148 desses
confirmados no último
dia. A média móvel
nos últimos 7 dias foi
de 8.665 novos diag-
nósticos 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.
Seis Estados não ti-

veram registro de mor-
tes nas últimas 24 ho-
ras: Roraima, Acre, Ala-
goas, Amapá, Goiás, Rio
Grande do Norte. Já
o Distrito Federal parou
de divulgar atualizações
em seus números du-
rante os finais de se-
mana.

— Em alta (6 Esta-
dos): Amapá, Ceará,
Goiás, Maranhão, Minas
Gerais e Roraima.

— Em estabilidade
(10): Acre, Alagoas,
Amazonas, Bahia, Es-
pírito Santo, Pará, Rio
de Janeiro, Rio Grande
do Sul, Rondônia e São
Paulo.

— Em queda (10):
Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Paraíba,
Paraná, Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do
Norte, Santa Catarina,
Sergipe e Tocantins.
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Após o prefeito carioca anunciar
cancelamento da festa de Ano Novo,
governador do Rio de Janeiro diz que
a medida ainda depende de reunião.

EBC

No foco da questão estão os temores em relação a variante ômicron do coronavírus.

P oucas horas depois
do prefeito Eduardo

Paes (PSD) anunciar na
manhã deste sábado (4)
o cancelamento da festa
de Ano Novo na Zona
Sul do Rio de Janeiro, o
governador fluminense
Cláudio Castro (PL) pos-
tou nas redes sociais
uma informação dife-
rente. Conforme o chefe
do Executivo estadual, o
assunto ainda não está
resolvido.

“Falei há pouco com
o prefeito Eduardo Paes
e, juntos, decidimos por
uma reunião nos próxi-
mos dias para chegar
a uma decisão sobre o
evento. Nesse encon-
tro, participarão técni-
cos da saúde do Estado
e do município”.

Segundo a imprensa
carioca, comitês de es-
pecialistas das duas ins-
tâncias discordam sobre
a organização do Réveil-
lon, que costuma atrair
milhares de pessoas à
orla para acompanhar
apresentações culturais
e a tradicional queima
de fogos-de-artifício.

A discordância se
dá entre defensores de
que a evento seja no-
vamente cancelado (a
exemplo do que acon-
teceu no fim de 2020) e
partidários da hipótese
de que a celebração

seja mantida, desde
que mediante algumas
condições. No foco
da preocupação está
o temor em relação a
variante Ômicron.
O que disse o

prefeito
Na mensagem divul-

gada pela manhã, o
prefeito Eduardo Paes
atribuiu a sua decisão
à manifestação do co-
mitê científico do go-
verno do Estado, “dife-
rente do que o governa-
dor vinha me dizendo”.
Ele acrescentou:

“Mas também é ób-
vio, o governador não é
cientista. Assim como
eu, não controla o co-
mitê científico dele,
até porque é difícil.
Você vai ficar contes-
tando alguém que es-
tudou a vida inteira para
aquilo?”.

Ele garantiu, porém,

haver um diálogo cons-
tante entre as duas esfe-
ras de poder: “Estamos
perfeitamente entrosa-
dos, não há a menor
dificuldade nesse entro-
samento”.

Sobre a questão sa-
nitária, Paes sublinhou:
“Respeitamos a ciência.
Como são opiniões di-
vergentes entre comitês
científicos, vamos sem-
pre ficar com a mais res-
tritiva. O Comitê da pre-
feitura diz que pode, o
do Estado diz que não,
então não pode”.

O prefeito disse,
ainda, que toma a de-
cisão com tristeza, mas
que não tem como orga-
nizar a celebração sem
a garantia de todas as
autoridades sanitárias:
”Infelizmente não temos
como organizar uma
festa dessa dimensão,
em que temos muitos

gastos e logística en-
volvidos, sem o mínimo
de tempo para prepara-
ção”.

As autoridades pú-
blicas passaram a se-
mana discutindo ques-
tões de segurança e sa-
nitária para a realização
das festas de fim de
ano e que medidas ado-
tar após a chegada da
nova variante ômicron
ao País.

”Se é esse o co-
mando do Estado (não
era isso o que vinha me
dizendo o governador),
vamos acatar. Espero
poder estar em Copaca-
bana abraçando a todos
na passagem de 22 para
23. Vai fazer falta mas
o importante é que si-
gamos vacinando e sal-
vando vidas”, disse o
prefeito.
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Ainda sem registro de mortes, variante
ômicron se espalha e causa temor de

impacto na economia mundial.
Reprodução

Variante tem motivado a retomada de restrições em diversos países.

D esde a primeira con-
firmação, na última

semana de novembro, ao
menos 38 países já confir-
maram oficialmente a che-
gada da variante ômicron
do coronavírus, aponta a
Organização Mundial de
Saúde (OMS). Embora
ainda não tenha causado
mortes, a nova cepa tem
provocado a implemen-
tação de restrições que
ameaçam a economia.

A diretora do FundoMo-
netário Internacional (FMI),
Kristalina Georgieva, indi-
cou que o fato pode de-
sacelerar a recuperação e
obrigar o órgão a revisar
para baixo suas expecta-
tivas: ”Uma variante com
capacidade para se expan-
dir rapidamente acaba afe-
tando a confiança. Pro-
vavelmente veremos cor-
tes em nossas projeções
de outubro para o cresci-
mento global”.

Nessa última estimativa,
o FMI já havia freado o
seu otimismo, estimando
em 5,9% o crescimento do
PIB mundial em 2021, em
vez dos 6% anteriores. Já
para o ano que vem, a ex-
pectativa é de uma alta de
4,9%.

Transmissão
local

Vários países como Es-
panha, Estados Unidos e
Austrália começaram a re-
gistrar supostos casos de
transmissão local, com pa-
cientes infectados que não
haviam viajado ao exterior.

Tunísia e México anun-
ciaram seus primeiros
casos na sexta. O sub-
secretário mexicano de
Saúde, Hugo López-Gatell,

afirmou que o fechamento
das fronteiras não é uma
medida útil para conter as
variantes.

O aparecimento desta
variante é ”a prova defini-
tiva” do perigo das desi-
gualdades, disse o presi-
dente da Federação Inter-
nacional da Cruz Vermelha
e do Crescente Vermelho
(FICV), Francesco Rocca,
que relembrou a ameaça
de ”variantes novas em lo-
cais onde a taxa de vacina-
ção é muito baixa”.

Em todo o Espaço
Econômico Europeu
(União Europeia e No-
ruega, Islândia e Liech-
tenstein), 109 casos da
ômicron foram relatados
até o meio-dia de sexta,
de acordo com o Centro
Europeu para Prevenção
e Controle de Doenças
(ECDC).

Ao mesmo tempo, a
pandemia de Covid-19
continua a causar estra-
gos em muitos países:
a Rússia registrou em
outubro seu mês mais
mortal desde o início da
pandemia, com 74.893
mortes relacionadas ao
vírus, segundo a agência
de estatísticas Rosstat. No
total, o número de mortes
ultrapassa 520 mil.

Muitas
incertezas

Embora a nova variante
pareça ser altamente con-
tagiosa, o porta-voz da
Organização Mundial da
Saúde (OMS), Christian
Lindmeier, disse nesta
sexta-feira que não havia
recebido ”nenhum relato
de mortes relacionadas à
ômicron”.

Existem também dúvi-
das em relação à periculo-
sidade e resistência à va-
cina da ômicron.

Na África do Sul, a nova
variante já prevalece. As
autoridades de saúde rela-
taram um aumento nas in-
fecções em crianças, em-
bora ainda não se saiba
se está relacionado à ômi-
cron.

Um estudo sul-africano
descobriu que o risco de
contrair Covid-19 nova-
mente é três vezes maior
com a ômicron do que com
as variantes beta e delta.
Novas restrições

A Irlanda anunciou, na
sexta-feira à noite, diversas
medidas, entre elas o fe-
chamento de boates de 7
de dezembro a 9 de ja-
neiro.

Já a Alemanha impôs
fortes restrições a pessoas
não vacinadas, que fica-
rão praticamente confina-
das. Um projeto de lei so-
bre a vacinação obrigatória
será apresentado ao Par-
lamento alemão para en-
trada em vigor em fevereiro
ou março.

A Áustria mais uma vez
confinou sua população; a
Grécia diminuiu o tempo
para a dose de reforço.

Na Ásia, um dia de-
pois de Singapura anun-
ciar dois casos, os vizinhos
Malásia e Sri Lanka relata-
ram seus primeiros casos
na sexta, cada um envol-
vendo viajantes que volta-
vam da África.

Por enquanto, o diretor-
geral da OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus,
disse que a cobertura vaci-
nal e os níveis de detecção
inadequados, especial-
mente na África, são ”uma
receita perfeita para as
variantes se reproduzirem
e ampliarem.”

Várias empresas, in-
cluindo Moderna, Astra-
Zeneca, Pfizer/BioNTech
e Novavax, expressaram
confiança em sua capaci-
dade de criar uma vacina
para a ômicron.

A Rússia também está
trabalhando em uma ver-
são de sua Sputnik V vol-
tada especificamente para
essa variante.
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Nova onda de coronavírus na
Alemanha leva autoridades de Berlim

a proibirem a dança em boates.
EBC

Medida entrará em vigor nesta quarta-feira.

A utoridades de
Berlim, capital

da Alemanha, rein-
troduziram a famosa
”Tanzverbot” (”proi-
bição da dança”,
na tradução para
o português) como
parte das restrições
impostas pelo Parla-
mento regional para
conter a nova onda
de casos de corona-
vírus na cidade.

Pelas novas re-
gras, que passarão
a valer na próxima
quarta-feira (8), ba-
res, boates e outros
estabelecimentos
que atuam na cha-
mada ”vida noturna”
poderão continuar
funcionando, ao me-
nos por enquanto.
Mas não será permi-
tido utilizar a pista de
dança.

Após váriosmeses
de fechamento em
razão da pandemia,
os clubes noturnos
puderam finalmente
reabrir em meados
demaio. Os frequen-
tadores podiam se
reunir socialmente,
mas a dança era
rigorosamente proi-
bida. Essa regra foi
abolida em agosto,

após um tribunal
julgá-la desproporci-
onal.

No entanto, a
quarta onda da pan-
demia fez com que
a medida fosse reto-
mada. Inicialmente,
as autoridades da
cidade-estado que-
riam fechar os bares,
restaurantes, casas
noturnas e locais de
cultura, mas o fecha-
mento mais amplo
desses estabeleci-
mentos está proibido
em razão da cha-
mada Lei de Prote-
ção das Infecções.

Os Estados perde-
ram o poder de de-
cidir sobre medidas
como ”lockdowns”,
restrições e o fecha-
mento de bares e ca-
sas noturnas. Mas o

futuro novo governo
alemão prometeu
devolver tal poder
aos Estados, mesmo
que deva levar algum
tempo para que isso
seja transformado
em lei. Assim, os
parlamentares ber-
linenses decidiram
impor a Tanzverbot,
ao invés de forçar o
fechamento de bares
e casas noturnas.

Outras medidas
aprovadas pelo Par-
lamento local in-
cluem um limite de
5 mil pessoas em
eventos ao ar-livre,
restrições de contato
para não vacinados
e obrigatoriedade do
comprovante de va-
cinação ou de recu-
peração da doença
ou de um teste nega-

tivo até para praticar
esportes coletivos ao
ar livre – a chamada
regra 3G, de geimpft,
genesen, getestet
(”vacinado, recupe-
rado, testado”). O
mesmo será exigido
em edifícios da ad-
ministração pública.

Integrantes do
Bundestag (Parla-
mento alemão) de-
vem apresentar uma
emenda à lei para
permitir que os es-
tados possam fechar
a vida noturna, caso
a taxa de incidência
em um período de
sete dias seja supe-
rior a 350 pessoas
em cada 100 mil
habitantes. Nesta
sexta-feira, esse ín-
dice era de 360 em
Berlim.

OSUL | 11 Porto Alegre . Domingo, 05 de Dezembro de 2021



Após reabertura de fronteiras, Portugal
tem nova onda de imigração brasileira.

EBC

Escalada da crise econômica no País é um dos motivos apontados
para demanda.

A pós um ano e meio
de restrições relaci-

onadas à pandemia de
coronavírus, a reabertura
das fronteiras entre Por-
tugal e Brasil – em setem-
bro – vem estimulando
uma nova onda de imi-
gração ao país europeu.

Entidades que au-
xiliam estrangeiros em
território lusitano rela-
tam maior chegada de
brasileiros e busca por
informações sobre o
processo de migração.
Dizem, ainda, que caiu
o número de brasileiros
procurando auxílio para
voltar à terra natal.

As razões para isso,
apontadas por brasilei-
ros recém-chegados às
terras ibéricas, incluem
a escalada da crise no
Brasil, uma vontade de
melhorar sua qualidade
de vida e a familiaridade
com ao idioma.

Além disso, o país
possui uma legislação
nacional favorável à imi-
gração. Diferentemente
damaioria das outras na-
ções europeias, Portugal
permite com relativa fa-
cilidade a regularização
de quem chega como tu-
rista (sem o visto) mas
decidem viver e trabalhar
no país europeu.

O movimento atual de
migração de brasileiros
para Portugal começou
em2014, quando as con-
dições econômicas do
Brasil voltaram a piorar,
mas se intensificou a par-
tir de 2017. Nos últi-
mos quatro anos, o nú-

mero de brasileiros resi-
dindo em Portugal regis-
trou um aumento – ba-
tendo recorde em 2020.
Mais de 200 mil
brasileiros

Hoje, residem em Por-
tugal cerca de 215 mil
cidadãos brasileiros, de
acordo com números de
novembro do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras
(SEF). O dado, porém,
exclui aqueles em situ-
ação irregular e os que
também possuem cida-
dania portuguesa ou de
outro país europeu.

Os imigrantes no país
têm perfis variados, in-
cluindo trabalhadores
qualificados ou não.
Além disso, chegam
muitas famílias e o fluxo
é regular de estudantes
brasileiros.

Quem vive legalmente
em território nacional por
cinco anos tem direito a
aplicar para a naturali-
zação, obtendo a cida-
dania portuguesa. Esse
prazo só começa a con-
tar, porém, a partir do
momento em que o imi-
grante consegue sua au-
torização de residência –
ou seja, quando passa a
estar em situação regu-
lar.

Os Artigos 88 e 89 da
Lei dos Estrangeiros são
os que permitem àque-
les sem visto em Por-
tugal, ou com o visto
caducado, se regulariza-
rem no país, por meio
de contrato de trabalho
ou como prestadores de
serviços.

Para isso, eles devem
dar entrada no processo
online, apresentar uma
série de documentos, ter
número de inscrição fis-
cal e estar contribuindo
para a Segurança Social.
Esse processo, porém,
pode levar anos para ser
concluído.

Além disso, apesar
da medida emergencial
do governo que regu-
larizou temporariamente
todos os imigrantes no
país, de modo a garan-
tir seu acesso ao Sis-
tema Nacional de Saúde,
muitos enfrentaram difi-
culdades para se vacinar
contra a Covid-19.

A OIM fornece apoio a
imigrantes que queiram
voltar ao seu país de
origem, mas não con-
seguem fazê-lo por falta
de recursos, por meio
do Programa de Apoio
ao Retorno Voluntário e
Reintegração (ARVoRe).
A grande maioria dos
atendidos é brasileira,
e o percentual atingiu
97,9% em 2020.

Em 2021, contudo, a
participação dos cida-
dãos brasileiros no total
caiu para 83%, consi-
derando os dados até
outubro. E embora não
haja dados para expli-
car a redução, a baixa
estaria ligada à evolução
negativa da pandemia no
Brasil, além de uma me-
lhora no cenário econô-
mico e no mercado de
emprego em Portugal
durante os meses do
verão europeu (junho
a setembro). Também
favorece o processo a
continuidade dos pro-
cessos de regularização
pelo SEF.

O preço elevado dos
aluguéis, especialmente
nos grandes centros, é
uma reclamação recor-
rente entre os imigrantes
brasileiros no país, as-
sim como as dificulda-
des relacionadas ao pre-
conceito de portugueses
com o grupo e com o so-
taque brasileiro.
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Nova variante: o que já se sabe sobre
a transmissibilidade da Ômicron.

Freepik

A linhagem B.1.1.529 do novo coronavírus foi identificada pela pri-
meira vez em Botsuana, no sul da África.

D esde que foi anunci-
ada sua descoberta,

em 25 de novembro, paí-
ses de todo o mundo
se mobilizaram rapida-
mente para amenizar os
impactos da nova variante
Ômicron. A linhagem
B.1.1.529 do novo corona-
vírus foi identificada pela
primeira vez emBotsuana,
no sul da África, e logo foi
encontrada na África do
Sul e em Hong Kong.

Em poucos dias, mais
de 36 países já registra-
ram detecções da nova
variante, entre eles o Bra-
sil, com o total de seis
casos, sendo três no es-
tado de São Paulo, dois
no Distrito Federal e um
detectado no Rio Grande
do Sul.

Atualmente, o que
intriga os cientistas de
todo o mundo são o nível
de transmissibilidade da
nova variante e a eficácia
das vacinas contra ela.

Segundo a cientista-
chefe da Organização
Mundial de Saúde (OMS),
Soumya Swaminathan, a
variante Ômicron do coro-
navírus é muito transmis-
sível, mas as pessoas não
devem entrar em pânico.

“Até que ponto deve-
mos ficar preocupados?
Precisamos estar prepa-
rados e cautelosos, não
entrar em pânico, por-
que estamos em uma si-
tuação diferente de um
ano atrás”, disse Swami-
nathan.

Chance de
reinfecção

Uma atualização do es-
tudo conduzido na África
do Sul, de autoria de Ju-
liet Pulliam, diretora do

Centro de Excelência Sul-
Africano DSI-NRF em Mo-
delagem e Análise Epide-
miológica, foi publicada
na sexta (2) e aponta que
a chance de retransmis-
são variante Ômicron é
três vezes maior em rela-
ção às outras variantes.

A pesquisa visa exami-
nar se o risco de reinfec-
ção de SARS-CoV-2 mu-
dou ao longo do tempo na
África do Sul, no contexto
do surgimento das varian-
tes Beta, Delta e Ômicron.
E mostra que a Ômicron
tem mais chances de rein-
fectar quem já teve Covid-
19.

O estudo foi baseado
em dados coletados pelo
sistema de saúde da
África do Sul em cerca de
2,8 milhões de infecções
confirmadas por coro-
navírus entre março de
2020 e 27 de novembro
de 2021, incluindo 35.670
suspeitas de reinfecções.

Com foco na análise
de testes positivos para
a Covid-19, os cientistas
observaram um aumento
significativo de supostas
reinfecções, que coinci-
dem com o aumento da
variante Ômicron. Nem
todas as amostras foram
sequenciadas, mas os
pesquisadores dizem que
não houve essa tendência
com outras variantes no
país, o que pode indicar
que a nova cepa conse-
guiria driblar a imunidade
provocada por uma infec-
ção anterior.

Segundo publicação
de Juliet Pulliam no Twit-
ter, as evidências de
aumento do risco de
reinfecção associado ao

surgimento da Ômicron
sugerem a evasão de
imunidade da infecção
anterior.

“Observamos um au-
mento recente no número
de reinfecções em indiví-
duos que já tiveram múl-
tiplas infecções suspeitas
emmeados de novembro.
As descobertas sugerem
que a vantagem de sele-
ção da Ômicron é, pelo
menos parcialmente, im-
pulsionada por uma maior
capacidade de infectar in-
divíduos previamente in-
fectados. Não temos in-
formações sobre o estado
de vacinação dos indiví-
duos em nosso conjunto
de dados e, portanto, não
podemos avaliar se a Ômi-
cron também evita a imu-
nidade derivada da va-
cina”, explica a autora do
estudo.

Ela diz que foram utili-
zados dois métodos para
monitorar as mudanças
no risco de reinfecção.

“Ambos os métodos
são responsáveis pela
mudança da força de
infecção experimentada
por todos os indivíduos, e

pelo número crescente de
indivíduos elegíveis para
reinfecção ao longo do
tempo”, disse Juliet.

A pesquisa recente rei-
tera o que muitos cientis-
tas vêm dizendo: ainda
é cedo para avaliar o real
potencial da variante, e
novos estudos devem tra-
zer respostas mais conci-
sas em torno dos impac-
tos da Ômicron.

“As próximas etapas in-
cluem quantificar a exten-
são do escape imunoló-
gico daÔmicron para imu-
nidade natural e derivada
da vacina, bem como sua
transmissibilidade em re-
lação a outras variantes.
Também são necessários
dados urgentes sobre a
gravidade da doença as-
sociada à infecção por
Ômicron, incluindo em in-
divíduos com histórico de
infecção anterior”, conclui
o estudo.

Por se tratar de um es-
tudo preliminar, o material
ainda deve passar por re-
visão da comunidade ci-
entífica. As informações
são da CNN Brasil.
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Infectologistas reforçam importância
da continuidade do uso de máscaras

para conter a variante ômicron.
Reprodução

A OMS afirma que cada país precisa reforçar medidas já conhecidas, como vacinação e uso de máscaras.

A OMS (Organização
Mundial da Saúde)

informou que não re-
cebeu relatos de morte
causada pela variante
nova. E que a ômicron
é muito transmissível,
mas que o mundo está
bem preparado. A
OMS também afirmou
que o controle de fron-
teiras até ajuda na luta
contra a ômicron. Mas
que cada país precisa
reforçar medidas já co-
nhecidas, como vaci-
nação e uso de másca-
ras.

Diante do desconhe-
cido, melhor ficar com
a certeza do que fun-
ciona. É o que diz
a infectologista Rosana
Richtmann, do Instituto
Emílio Ribas.

“A única medida
realmente importante
que a gente tem que
fazer agora é o uso
da máscara. Porque a
máscara, independen-
temente da variante,
sempre será uma ex-
celente barreira”.

A ciência já sabe
que em lugares aber-
tos o risco de transmis-
são é menor. Mas o
problema é que rara-
mente ficamos assim,
sozinhos, isolados.

Em uma conversa
entre duas pessoas,
mesmo ao ar livre, a

recomendação é não
tirar a máscara. A
mesma coisa num en-
contro commais gente.
Por isso, os especia-
listas dizem que não
faz sentido dispensar o
uso se a todomomento
devemos colocar a
máscara de novo. A
adaptação não foi fácil.
Mas agora virou hábito.

O médico Jamal Su-
leiman diz que não dá
para perder essa con-
quista com a chegada
da variante ômicron.

“Você aprendeu a
usar a máscara, que
era a parte mais difícil
desse processo. Con-
tinua com ela por mais
um tempo até que te-
nhamos a segurança
que não temos agora,
para que todos nós
possamos tirar as más-
caras. É uma doença
de transmissão respi-

ratória, o bloqueio é
feito usando essa es-
tratégia”, explica Sulei-
man.

O médico Renato
Kfouri, diretor da So-
ciedade Brasileira de
Imunizações, dá exem-
plos.

“O uso de máscara
tem se demonstrado
uma das principais
ferramentas no con-
trole da transmissão da
Covid-19. Aliás, não
só da covid-19, mas de
inúmeras outras doen-
ças. O distanciamento
e as máscaras nos
últimos meses fizeram
com que tivéssemos
uma redução muito
importante dos casos
de sarampo, de coque-
luche, de pneumonias,
de gripe, de todas as
doenças de transmis-
são respiratória”.

Ele lembra ainda

que, no caso da co-
vid, a máscara reduz
o contágio pelos assin-
tomáticos, protegendo
todo mundo, inclusive
quem ainda não pode
se vacinar.

“Nenhuma doença
infecciosa mata 200
pessoas por dia como
a covid-19. Enquanto
houver a transmissão
do vírus aqui entre nós,
enquanto estivermos
na pandemia, você
deixar de utilizar mas-
cara em algum grau
aumenta as taxas de
transmissão. É hora
de redobrar os cuida-
dos. Deixar de usar
mascara não traz ne-
nhuma vantagem para
a população”, conclui.
As informações são do
Jornal Nacional.
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Terceira dose da vacina contra a
covid promove uma resposta
ainda mais rápida do sistema

imunológico do que a imaginada.
Marcello Campos/O Sul

Mesmo que parte da eficácia seja reduzida, ainda haverá proteção. E
uma terceira dose de fato reforçará essas defesas.

U ma pesquisa da Ufrj (Uni-
versidade Federal do Rio

de Janeiro) mostra que a ter-
ceira dose da vacina contra
a covid-19 promove uma res-
posta aindamais rápida do sis-
tema imunológico do que a
imaginada. Em geral, a vaci-
nação faz com que anticorpos
sejam produzidos cerca de 15
dias após a inoculação da se-
gunda dose. Mas com a ter-
ceira dose, esse prazo cai para
sete dias, segundo o novo es-
tudo, que evidencia a potência
das vacinas nummomento em
que omundo teme a emergên-
cia da Ômicron.

À frente da análise, o pro-
fessor de imunologia e coor-
denador do Laboratório de Vi-
rologia Molecular da UFRJ, Or-
lando Ferreira, acredita que
dificilmente as vacinas deixa-
rão de ser efetivas, mesmo
com a nova variante ômicron.
Ferreira explica que a defesa
proporcionada pelas vacinas é
ampla.

Mesmo que parte da eficá-
cia seja reduzida, ainda haverá
proteção. E uma terceira dose
de fato reforçará essas defe-
sas.

“Para as vacinas se tor-
narem ineficazes, o coronaví-
rus precisaria mudar comple-
tamente e esse não é o caso
agora. Temos que lembrar
que o objetivo principal da va-
cinação contra o SARS-CoV-
2 é evitar os casos graves e
mortes e isso os números diá-
rios da pandemia nos mos-
tram que está sendo alcan-
çado”, enfatiza Ferreira.

O estudo foi realizado com
a análise da produção de anti-
corpos neutralizantes, aqueles
que de fato impedem que o
vírus entre em nossas células,
de 250 pessoas com três do-
ses de vacina (duas de Coro-
naVac e o reforço com a Pfi-
zer). Todas apresentaram an-
ticorpos neutralizantes no má-
ximo sete dias após a dose de

reforço. É um resultado ex-
pressivo e positivamente sur-
preendente, segundo os pes-
quisadores.

A análise da terceira dose
integra um estudo maior rea-
lizado no Centro de Triagem
e Diagnóstico da UFRJ, co-
ordenado pela professora Te-
rezinha Castiñeiras. O CTD
tem vacinado e testado pro-
fissionais de saúde e de ou-
tras áreas da rede pública com
alta exposição ao coronavírus
desde março de 2020. O
grupo de 250 com terceira
dose faz parte de outro maior,
com 620 pessoas, acompa-
nhadas com testes regulares
desde o início da vacinação.

“Temos confiança em nos-
sos dados porque monitora-
mos a evolução dos anticor-
pos desses voluntários desde
o início”, explica Ferreira.

Ele destaca que a vacina-
ção não bloqueia a transmis-
são. Porém, como quase sem-
pre impede o agravamento da
covid-19, o vírus continua a
circular em casos assintomáti-
cos e leves, que passam des-
percebidos. E pode matar ou
adoecer com gravidade caso
infecte um vulnerável, em es-
pecial pessoas com comorbi-
dades e idosos.

Como as defesas adquiri-
das contra a covid-19, tanto
por vacina quanto por adoe-
cimento prévio, se enfraque-
cem com o tempo, precisam
ser renovadas por doses de
reforço. O tempo de duração
da imunidade varia entre indi-
víduos, mas após seis meses
quase todo mundo perdeu an-
ticorpos neutralizantes.

“A terceira dose levanta de
novo barreiras potentes. Ela
não aumenta a qualidade, mas
a quantidade de defesas”, frisa
Ferreira.

Isso acontece porque a
qualidade do treinamento pro-
porcionado pelas vacinas per-
manece. A defesa promovida

pelas vacinas é mais vasta do
que apenas a produção de an-
ticorpos. Células de memó-
ria imunológica são produzi-
das e estocadas. Elas são per-
manentes e podem potencial-
mente ampliar o leque de an-
ticorpos específicos contra o
vírus.

Isso significa que funcio-
nam como uma reserva estra-
tégica, capaz de reconhecer
pequenas alterações no vírus
e, portanto, atuar contra as va-
riantes.

“Precisaria haver uma
transformação completa do ví-
rus para que essas células de
memória não fossem capazes
de reconhecer o Sars-CoV-2”,
observa o cientista.

Além disso, de acordo com
ele, ao fazer o corpo produzir
mais anticorpos rapidamente,
a terceira dose da vacina tam-
bém aumenta a munição do
organismo, mesmo que o ini-
migo seja uma variante repleta
de mutações, caso da ômi-
cron.

O que estudo com ou-
tras variantes mostraram até
agora é que uma determinada
quantidade de anticorpos efi-
caz contra o vírus deWuhan (a
cepa original do coronavírus),
por exemplo, não é suficiente

para bloquear completamente
uma variante.

“A título de exemplo, di-
gamos que antes você pre-
cisasse de 100 anticorpos
para atacar a cepa de Wuhan.
Agora, com mais mutações
seriam necessários 1.000. É
essa vantagem quantitativa
que a dose de reforço vai lhe
proporcionar”, diz Ferreira.

Ele explica que o ideal se-
ria que as vacinas contra a
covid-19 tivessem como alvo
regiões menos suscetíveis a
mutações do genoma do co-
ronavírus. Porém, isso não
foi ainda alcançado. Ele pon-
dera que uma vacina espe-
cífica contra a ômicron, por
exemplo, não é necessaria-
mente a única opção, pois
pode deixar flancos expostos
a outras variantes. Seja por-
que as antigas não desapa-
receram completamente seja
porque novas, muito provavel-
mente, surgirão.

“O que precisamos ter em
mente é que as vacinas conti-
nuam a ser armas poderosíssi-
mas contra a pandemia”, res-
salta Ferreira. As informações
são do jornal O Globo.
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Bolsonaro confirma visita à Rússia
a convite de Putin no ano que vem.

Valter Campanato/Agência Brasil

Putin e Bolsonaro durante encontro em Brasília em 2019.

O presidente Jair
Bolsonaro afir-

mou na quinta-feira
(2) que aceitou con-
vite do presidente
russo, Vladimir Putin,
e deve viajar à Rússia
em fevereiro oumarço
do ano que vem.

Bolsonaro avaliou,
na tradicional trans-
missão semanal ao
vivo em redes sociais,
que encara a viagem
à Rússia como uma
oportunidade para
abrir caminhos para
a economia brasileira,
dada a dimensão do
mercado russo.

“O presidente Pu-
tin, da Rússia, nos
convidou para visitar
a Rússia”, disse Bol-
sonaro na live. “O
convite está aceito,
me sinto muito fe-
liz, muito honrado,
e obviamente isso
abre janela de opor-
tunidade para nosso
país”, acrescentou.

O presidente infor-
mou que ainda não
definiu quais minis-
tros irão acompanhá-
lo na visita oficial,
mas já adiantou que
o foco principal serão
as questões econômi-
cas.

“Há um interesse,
então, da Rússia aqui
no Brasil”, disse Bol-
sonaro.

“Vamos aprofun-

dar esse relaciona-
mento com a Rús-
sia”, citando, tam-
bém a importância
das relações com a
China. Vamos aqui
nos preparar para fa-
zer dessa visita uma
oportunidade de ala-
vancarmos a nossa
economia.”
Ataques a Moro

Bolsonaro dedicou
parte de sua tradicio-
nal live nas redes so-
ciais, na quinta-feira,
para desferir ataques
ao ex-ministro da Jus-
tiça Sérgio Moro, pro-
vável rival nas elei-
ções de 2022. De
acordo com o pre-
sidente, seu antigo
aliado é uma pessoa
“sem caráter” e o
vazamento da troca
de mensagens entre
Moro e os procura-
dores da Lava Jato
expôs uma “vergo-
nhosa troca de infor-

mações”.
Bolsonaro afirmou

que Moro mente ao
dizer, como fez em
entrevista a uma rá-
dio, na manhã desta
quinta, que ele teria
comemorado a saída
do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva
da prisão. “Esse cara
está mentindo desca-
radamente. Em vez
de mostrar o que fez,
fica apontando de-
dos para os outros e
mentindo”, criticou o
presidente. “É papel
de palhaço, um cara
sem caráter. Saiu do
governo pela porta
dos fundos, traindo
a gente, querendo
trocar o diretor-geral
da Polícia Federal por
sua indicação ao Su-
premo. “Aprendeu
rápido, hein Sérgio
Moro? Aprendeu rá-
pido a velha política”,
acrescentou.

Bolsonaro ainda
sinalizou que pode
revelar quem teria va-
zado para a imprensa
informações coleta-
das pelo Coaf sobre
sua família. “Vou tra-
zer algo sobre isso
semana que vem.
Em dado momento,
descobriram a pes-
soa que vazava as
informações do Coaf
para a imprensa. E
os procuradores rindo
do vazamento”, disse
o presidente, para
quem os membros
da força-tarefa teriam
votado no então can-
didato Fernando Had-
dad (PT) contra ele
no segundo turno das
eleições de 2018. As
informações são da
agência de notícias
Reuters e do jornal O
Estado de S. Paulo.
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Bolsonaro diz que tem 20% no Supremo
com as indicações dos ministros André

Mendonça e Nunes Marques.
Alan Santos/PR

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

O presidente Jair
Bolsonaro afirmou

na quinta-feira (2) que
os ministros indicados
por ele para o STF
(Supremo Tribunal Fe-
deral) vão representar
20% das teses do go-
verno na Corte. Bolso-
naro deu a declaração
em uma cerimônia no
Palácio do Planalto, na
qual o governo assinou
decretos relacionados
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 de 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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Futuro ministro do Supremo,
André Mendonça terá “teste
de fogo” em julgamento sobre
prisão de trans e travestis.

Marcos Oliveira/Agência Senado

O futuro ministro foi indicado à vaga na Corte pelo presidente Jair
Bolsonaro como alguém “terrivelmente evangélico”.

O discurso de André Men-
donça sinalizando com-

promisso com a defesa dos
direitos conquistados pela
comunidade LGBTQIA+, du-
rante a sabatina na Comissão
de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) do Senado,
deve ser submetido a um teste
de fogo logo nos primeiros
meses de trabalho no Su-
premo Tribunal Federal (STF).
O futuro ministro, indicado à
vaga na Corte pelo presidente
Jair Bolsonaro como alguém
“terrivelmente evangélico”,
dará o voto de desempate
no julgamento que analisa se
detentas transexuais e traves-
tis têm direito de optar por
cumprir a pena em presídios
masculinos ou femininos.

A ação apresentada pela
Associação Brasileira de
Gays, Lésbicas e Transgê-
neros pedia inicialmente a
obrigatoriedade de que as de-
tentas travestis e transexuais
cumprissem pena em presí-
dios femininos, mas o relator,
Luís Roberto Barroso, decidiu
que cabe à infratora optar
pelo tipo de unidade prisional
em que deseja ficar reclusa.
O caso foi encaminhado ao
plenário virtual do Supremo,
onde o julgamento foi sus-
penso após empate em 5 a
5. O presidente da Corte, Luiz
Fux, aguardava a nomeação
do 11º ministro para marcar a
data de retomada da votação,
que deverá ser incluída no
calendário de 2022. A posse
de Mendonça está marcada
para o próximo dia 16, mas,
no dia seguinte, o STF entra
em recesso.

Na sabatina no Senado, ao
ser confrontado pelo senador
Fabiano Contarato (Rede-ES)
sobre sua abertura às pautas
progressistas no campo dos
costumes, Mendonça, que é

pastor evangélico, garantiu
que deixaria de lado sua
ideologia para, por exemplo,
votar a favor do casamento
gay, reconhecido em 2011
pelo STF, mas que é rejeitado
pela maior parte do segmento
religioso. “Na vida, a Bíblia.
No Supremo, a Constituição”,
afirmou o futuro ministro.
O julgamento das detentas
transexuais e travestis será,
portanto, um termômetro
inicial se os argumentos de
abrandamento do discurso re-
ligioso em virtude de minorias
políticas vão prevalecer.

“Ainda que eu seja genui-
namente evangélico, entendo
não haver espaço para ma-
nifestação pública ideológica
durante as sessões do Su-
premo Tribunal Federal”, de-
clarou logo na primeira fala na
sabatina. “Me comprometo
com o estado laico. Consi-
derando as discussões havi-
das em função da minha con-
dição religiosa, faz-se impor-
tante ressaltar a minha de-
fesa do estado laico. A
igreja presbiteriana, à qual
pertenço, nasceu no contexto
da reforma protestante, tendo
como uma de suas marcas
justamente a defesa da sepa-
ração entre igreja e Estado.”

A religião do mais novo
ministro ganhou atenção do
Congresso nos quatro meses
em que a sabatina ficou tra-
vada na CCJ, sobretudo, por
carregar consigo a pecha de
“terrivelmente evangélico” co-
locada por Bolsonaro. Men-
donça frequenta a Igreja Pres-
biteriana Esperança de Brasí-
lia, uma tendência sem templo
próprio e “mais progressista”,
na qual assuntos como polí-
tica são evitados e a emanci-
pação damulher é estimulada.
A denominação também ma-
nifestou reservas à pauta ar-

mamentista do governo, outro
tema a ser analisado pelo Su-
premo.

A despeito da corrente
doutrinária do novo minis-
tro, Bolsonaro afirmou nesta
quinta-feira, 2, que a mais alta
Corte do Poder Judiciário tem
agora ”20%” do que o governo
gostaria que fosse decidido. A
declaração faz eco ao que ele
já havia dito no mês passado
a respeito do ministro Kassio
Nunes Marques, sua primeira
indicação ao Supremo: “Hoje
eu tenho 10% de mim dentro
do Supremo”.

“Foram aprovados dois no-
mes, duas pessoas que mar-
cam renovação do Supremo.
Todas as instituições devem
ser renovadas”, declarou o
presidente durante a cerimô-
nia de lançamento do auxílio-
gás, no Palácio do Planalto.
“Não mando nos votos no Su-
premo, mas são dois ministros
que representam, em tese,
20% daquilo que nós gostaría-
mos que fosse decidido e vo-
tado.”

Marco temporal
e outros temas
O novo ministro terá ainda

papel determinante em vota-
ções de interesse do governo,
como o marco temporal para
demarcação de terras indíge-
nas e a derrubada dos decre-
tos de flexibilização armamen-
tista. Mendonça vai herdar o
acervo de 991 processos dei-
xados pelo ex-ministro Marco
Aurélio Mello, que se aposen-
tou em julho deste ano.

Ao Congresso, interessa a
posição que o magistrado vai
assumir no julgamento do cha-
mado quadrilhão do MDB e
da ação remanescente sobre
a condenação do ex-deputado
André Moura (PSC-SE), que
também devem ser pautados
em 2022. O caso do ex-
parlamentar está empatado e
caberá a Mendonça decidir se
ele acumulará mais uma con-
denação. Esses processos
devem ditar o compromisso
do novo ministro com posi-
ções sinalizadas aos senado-
res: não criminalizar a política
e não compor a ala conside-
rada mais punitivista da Corte.
As informações são do jornal
O Estado de S. Paulo.
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“Traído” em plenário, senador
Davi Alcolumbre vê nova

derrota e sai enfraquecido.
Geraldo Magela/Agência Senado

O presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), sofreu nova derrota com a aprovação de
André Mendonça para o STF.

A aprovação pelo
Senado do ex-

advogado-geral da União
André Mendonça para
ocupar uma vaga no STF
(Supremo Tribunal Fede-
ral) foi um duro golpe
contra o presidente da
CCJ (Comissão de Cons-
tituição e Justiça), Davi
Alcolumbre (DEM-AP).
Até o último minuto, o
senador tentou reverter
votos para barrar o indi-
cado do presidente Jair
Bolsonaro à Corte.

Ao longo de todo o
processo de indicação,
que se arrastou por mais
de quatro meses, Alco-
lumbre agiu para tentar
viabilizar como alternativa
o nome do procurador-
geral da República, Au-
gusto Aras. Segundo
relatos, ele procurou di-
retamente senadores nos
últimos meses para que
votassem contra Men-
donça. E, no dia da sa-
batina, não foi diferente.

Apesar do aparente ar-
mistício durante a argui-
ção, Alcolumbre conti-
nuou agindo nos basti-
dores e contando votos
na esperança de derro-
tar o ex-AGU em plená-
rio, onde havia incerteza
e ele alegava ter 50 votos.
Para isso, usava a influên-
cia que conquistou no pe-
ríodo em que foi presi-
dente do Senado e deti-
nha o controle das emen-
das de relator, que fazem
parte do orçamento se-
creto.

Segundo um par-
lamentar, Alcolumbre
agiu com mais empenho
na campanha do que
quando atuou para eleger
o senador Rodrigo Pa-
checo (PSD-MG) como
seu sucessor na presi-
dência do Senado.
Caminho sem

volta
Após tantos meses

segurando a indicação,
o resultado da votação
de Mendonça se tornou
parte de um jogo político
do qual Alcolumbre con-
siderou que não poderia
mais perder, sob o risco
de ficar desmoralizado
perante os outros sena-
dores e com a imagem
mais desgastada.

Até antes da sabatina,
o resultado era consi-
derado incerto, principal-
mente pelo fato de a vota-
ção ser secreta. Aliados
do Palácio do Planalto
evitavam fazer estimati-
vas e apostavam no de-

sempenho de Mendonça
na sabatina para reverter
o jogo.

O senador Flávio Bol-
sonaro (PL-RJ), filho do
presidente, considerava
como um cenário otimista
o ex-AGU receber o mí-
nimo de votos necessá-
rios em plenário, ou seja,
41 votos.

Após a sabatina, en-
tretanto, o clima mudou.
Governistas deixaram o
plenário da CCJ confi-
antes de que Mendonça
tinha conseguido virar
alguns votos e seria apro-
vado. Parlamentares
consideram que Alcolum-
bre errou o cálculo ao
segurar a indicação por
quatro meses, porque
deu mais tempo para o
ex-AGU se preparar para
possíveis embates.

Depois da aprovação
na CCJ, Alcolumbre ficou
mais apreensivo. No ple-
nário, sentou ao lado de
Rodrigo Pacheco. De
acordo com relatos, agiu

de sobressalto quando o
senador Esperidião Amin
(PP-SC) surgiu para falar
de outro tema. O pre-
sidente da CCJ se ante-
cipou e começou a se
defender sobre a condu-
ção do processo de Men-
donça. A mulher de Al-
columbre também enviou
mensagens para aliados
dele demonstrando apre-
ensão.

No Senado, a avali-
ação é que Alcolumbre
sai enfraquecido, por-
que foi traído por muitos
parlamentares, algo que
não acontecia em outras
votações da Casa. Ele
também relatou a aliados
que teme uma queda
de popularidade em seu
estado, onde tentará se
reeleger no próximo ano.
Lideranças evangélicas
que apoiaram a indicação
de Mendonça já pro-
meteram retaliação. As
informações são do jornal
O Globo.
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Sérgio Moro se enxerga como um
"intocável" em livro autobiográfico.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Ex-juiz compara sua ação na Lava-Jato à de Eliot Ness e defende a
decisão de sair da magistratura para entrar no governo.

S e fosse possível con-
tar a história de Sérgio

Moro por meio de uma única
cena de seu livro Contra o
Sistema da Corrupção (Edi-
tora Sextante, 269 pág.), a
escolha recairia na que o
ex-magistrado se transporta
para o filme Os Intocáveis,
de Brian de Palma. Ele se
vê na pele de Eliot Ness,
interpretado por Kevin Cost-
ner, quando o agente usa
um machado para arrombar
um depósito de bebidas ile-
gais de Al Capone. Seu par-
ceiro, interpretado por Sean
Connery, diz: “Se atravessar
essa porta, não terá como
voltar atrás”.

Moro se vê como uma
espécie de intocável, alguém
que arromba portas em
nome de um bem maior: o
combate à corrupção. Seu
“depósito” foi a audiência
em outubro de 2014, na qual
interrogou o doleiro Alberto
Youssef e o ex-diretor da Pe-
trobras Paulo Roberto Costa.
“A audiência foi devastadora.
A Lava Jato revelava em
todos os seus detalhes o
sistema de corrupção que
governava o Brasil.” Ao
fim, disse aos funcionários:
“Nada será como antes”.

Moro é assim: se vê na
pele de Ness, enquanto os
críticos enxergamnele umSi-
mão Bacamarte ou um Gi-
rolamo Savonarola, persona-
gens da ficção e da vida real
que tiveram fins não muito
auspiciosos. Em seu livro,
defende sua atuação como
juiz e como ministro da Jus-
tiça das críticas de parciali-
dade e de conivência com o
governo de Jair Bolsonaro,
o principal adversário de seu
mais famoso réu: Luiz Inácio
Lula da Silva.

Também ataca o petista
e o presidente, seus concor-
rentes em 2022. “Vejo atual-
mente o governo Bolsonaro
muito parecido com o go-
verno Lula, especialmente na

parte ética.” Ele critica o Su-
premo Tribunal Federal, que
o considerou parcial ao jul-
gar Lula. Por fim, quer mos-
trar que não é uma variante
de Bolsonaro e se diz com-
prometido com a democra-
cia.

O livro não se confunde
com as autobiografias de
personalidades ou influen-
cers. É obra que busca in-
fluir no debate público, como
Minha Vida, de Leon Trotsky,
ainda que, estética e politi-
camente, esteja distante do
revolucionário russo. Trotsky
não escondia de que lado da
história estava. Moro quer
fazer o leitor crer que não
fazia considerações políticas
ao tomar suas decisões.

Mas o próprio autor diz:
“Este livro é a minha histó-
ria focada no combate ao
sistema da corrupção. Um
grupo de policiais, procura-
dores da República, advo-
gados e juízes, com grande
apoio da população e da opi-
nião pública, conseguiu vi-
tórias importantes contra a
grande corrupção”. Moro
parte da premissa de que
o juiz é parte de um grupo
com procuradores e delega-
dos. Foi esse voluntarismo
que fez o STF considerá-lo
parcial com Lula.

Moro aborda todas as po-
lêmicas. Conta como ma-
nobrou para Teori Zavascki –
que morreu em 2017 – voltar
atrás na decisão de soltar os
réus da Lava Jato em 2014.
Diz que pediu informações a
Teori e o alertou da presença
de um traficante de drogas
entre os presos. Os críticos
diriam que ficou a um passo
de atuar como o Ministério
Público, a quem cabe recor-
rer de decisões favoráveis à
defesa.

O autor é superficial ao
tratar das provas contra
Lula. Pode-se dizer que o
fez nos autos, mas agora
é pré-candidato e devia

demonstrá-las. Moro não
conta qual indício específico
fez a Polícia Federal ir atrás
de Lula. Alega que suas
decisões foram referenda-
das por tribunais. Mas não
reconhece as decisões do
STF – também um tribunal
– como critério para julgar
seus atos. Diz que publicar a
delação de Antonio Palocci
antes da eleição de 2018
não prejudicou Fernando
Haddad (PT) porque ele não
era citado. Cabe ao leitor
julgar o argumento.

Já Bolsonaro é pintado
como desleal, mentiroso, ex-
tremista e preocupado ape-
nas em proteger a família
das acusações de corrup-
ção. No Planalto importava
mais se vingar de adversá-
rios do que pensar em ad-
ministrar de forma eficiente.
Moro admite que se calou di-
versas vezes diante do chefe.

Diz hoje saber ter sido um
erro aceitar o convite de Bol-
sonaro. Mas usa a Opera-
ção Mãos Limpas, da Itália,
para justificar por que entrou
no governo. Queria evitar
que a Lava Jato fosse des-
truída, como as Mãos Lim-
pas. Moro esqueceu outra
lição dos magistrados italia-
nos: não entrar na política
sem quarentena. Dois pro-
curadores foram convidados

pelo direitista Silvio Berlus-
coni para serem ministros.
Ambos recusaram.

Moro pensa diferente.
Crê que a Lava Jato mudou
o jogo da captura do Estado
pelos interesses privados.
Tudo parece começar e ter-
minar no ex-juiz. Mas, se os
homens fazem a sua história,
não a fazem segundo a
sua livre vontade e sob cir-
cunstâncias de sua escolha,
mas sob aquelas com que
se defrontam diretamente,
legadas pelo passado. Essa
lição clássica das ciências
sociais passou longe do
autor. Sua análise é a de um
operador do direito, não a de
um intérprete de seu tempo.

Moro põe a corrupção
dos grandes acima de tudo,
como se os males do País
pudessem ser explicados
pela descoberta de um sis-
tema corrupto. Não que
ele não tenha enfrentado
obstáculo reais – o balanço
da Lava Jato mostra isso –
, mas é como se dissesse:
“Pouca saúde e muita saúva
os males do Brasil são”. Sua
história ainda não acabou.
Seu eleitor espera que o
homem que se vê como Eliot
Ness não termine no papel
de Macunaíma, revelando o
descompasso entre quem
ele é e quem gostaria de ser.
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Secretário da Receita Federal sai do cargo
depois de embate com Flávio Bolsonaro.

Pedro França/Agência Senado

José Tostes Neto está de saída da Receita Federal.

N ão foram poucos
os telefonemas

que o secretário da
Receita Federal, José
Barroso Tostes Neto,
recebeu nos últimos
meses para pressioná-
lo a nomear um nome
escolhido pelo senador
Flávio Bolsonaro para
a corregedoria do ór-
gão, cargo vago desde
julho deste ano. Flávio
queria que Dagoberto
da Silva Lemos fosse
o escolhido. A interfe-
rência política revoltou
os auditores fiscais da
Receita que nunca ti-
nham visto ingerência
desse tipo em cargo
tão técnico. Tostes
resistiu até agora e
mantinha a indicação
de outro nome para
o cargo, que não foi
efetivado. E nem será
mais, como já dizem
os técnicos do alto
escalão da Receita.
Tostes está deixando a
Receita Federal. Acer-
tou com o ministro
Paulo Guedes que irá
ocupar um posto na
Organização para a
Cooperação e Desen-
volvimento Econômico
(OCDE), em Paris.

O corregedor de um
órgão tem o poder de
investigar todos os co-
legas. A corregedo-
ria da Receita foi res-
ponsável, por exemplo,
por uma série de inves-
tigações em torno do
aumento de patrimônio

de fiscais, no começo
do governo Bolsonaro,
que atuavam no Porto
de Itaguaí, porta de en-
trada do contrabando
no Rio.

A expectativa é de
que o novo secretá-
rio indique um novo
corregedor e também
novos superintenden-
tes no Rio e em São
Paulo.

Nesta última se-
mana, o ministro da
Economia, Paulo Gue-
des, decidiu promover
uma reestruturação
na equipe da pasta,
incluindo uma substi-
tuição no comando da
Receita Federal e a cri-
ação de uma nova se-
cretaria especial para
reunir setores e órgãos
relacionados a estudos
econômicos, informou
uma fonte com conhe-
cimento do assunto.

Segundo informa-
ções do jornal Folha
de S. Paulo, divulga-
das neste sábado (4),
Paulo Guedes esco-
lheu o auditor Julio
Cesar Vieira para o co-
mando da Receita Fe-
deral. De acordo com
a publicação, pessoas
com conhecimento do
assunto confirmaram o
nome de Vieira.

Moção de
desconfiança
Na segunda-feira

(29), a assembleia ge-
ral do Sindicato Na-
cional dos Auditores-

Fiscais da Receita Fe-
deral do Brasil (Sin-
difisco) aprovou uma
moção de desconfi-
ança a Tostes. O docu-
mento critica o secretá-
rio por, segundo o sin-
dicato, se omitir em te-
mas como a reposição
de postos de auditores
e a regulamentação de
teletrabalho.

Um membro do mi-
nistério afirma que não
há relação direta entre
esse episódio e a subs-
tituição do secretário.

Estudos
Econômicos
Entre as mudanças

definidas por Guedes,
está a criação da Se-
cretaria Especial de
Estudos Econômicos,
que reunirá o Instituto
de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea),
o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), a Secretaria
de Política Econômica
(SPE) e parte da Secre-

taria de Produtividade
e Competitividade. A
nova estrutura será
comandada pelo atual
secretário de Política
Econômica, Adolfo Sa-
chsida.

Em outra alteração,
o atual secretário de
Produtividade e Com-
petitividade, Carlos da
Costa, deve ser envi-
ado para a embaixada
do Brasil em Washing-
ton. Ele ocupará posto
a ser criado de adido
comercial do Ministério
da Economia. Também
segundo a Folha de
S. Paulo, Daniella Mar-
ques, assessora espe-
cial e braço-direito de
Guedes, deve assumir
o cargo no lugar de
Carlos da Costa. As
informações são da re-
vista Veja, da agência
de notícias Reuters e
do jornal Correio Brazi-
liense.
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Câmara dos Deputados e Senado
ainda não têm acordo sobre a

promulgação da PEC dos Precatórios.
Marcos Brandão/Senado Federal

O presidente da Câmara, Arthur Lira, ao lado do presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco. Senado fez mudanças no texto e, por isso,
a PEC precisa ser analisada de novo pelos deputados.

A Câmara dos De-
putados e o Se-

nado ainda não têm
um acordo sobre a pro-
mulgação da PEC (Pro-
posta de Emenda Cons-
titucional) dos Preca-
tórios, aprovada última
na quinta-feira (2). O
Senado fez mudanças
no texto que havia sido
aprovado pela Câmara.
Com isso, a PEC precisa
ser analisada de novo
pelos deputados.

Durante a votação, o
relator e líder do go-
verno no Senado, Fer-
nando Bezerra Coelho,
do MDB, negociou com
o presidente da Câmara,
Arthur Lira, do Progres-
sistas, para que a nova
votação do texto na Casa
fosse acelerada. Mas
Lira tem defendido que
o Congresso faça uma
promulgação fatiada do
texto. Num primeiro mo-
mento, só entraria em vi-
gor o que não foi modi-
ficado pelo Senado. O
restante ficaria para o
ano que vem.

Senadores de oposi-
ção e independentes re-
agiram à proposta de
Arthur Lira. Dizem que
ela fere a negociação
que viabilizou a aprova-
ção da PEC.

“Aquilo que nos inte-
ressa nos amarramos de
tal forma que ou eles
promulgam na sua intei-
reza ou eles não con-
seguem promulgar, por-

que realmente nós mu-
damos o texto da Câ-
mara. Se o governo
federal quiser realmente
espaço fiscal e precisar,
que eu acho que pre-
cisa, ele vai ter que traba-
lhar com a Câmara dos
Deputados para votar o
mais rápido possível as
alterações feitas pelo Se-
nado Federal”, disse a
senadora Simone Tebet
(MDB-MS).

O presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco,
do PSD, prometeu tra-
tar do assunto com os
líderes em uma reunião
nesta segunda-feira (6).

O governo tem
pressa, porque quer usar
parte do dinheiro libe-
rado com a PEC para au-
mentar, ainda neste ano,
o valor médio do Auxílio
Brasil para R$ 400. A
promulgação fatiada re-
presenta menos dinheiro
no caixa. Só com a pro-
mulgação da PEC inteira
o governo consegue os
R$ 106 bilhões a mais no
orçamento do ano que
vem.

E a equipe econômica
já planeja como gastar
esse valor: R$ 48,7 bi-
lhões iriam para gastos
obrigatórios, como pre-
vidência, saúde e bene-
fícios sociais, e R$ 54,6
bilhões iriam para a ex-
pansão do Auxílio Brasil,
com o valor de R$ 400 e
novos beneficiários.

Mais cedo, em um

evento com o setor da in-
dústria química, o minis-
tro da Economia, Paulo
Guedes, admitiu que o
governo teve de abrir
mão de alguns pontos
para conseguir aprovar
a PEC no Senado. En-
tre eles, o tempo pelo
qual vai vigorar o limite
anual para o pagamento
dos precatórios, as dívi-
das judiciais da União.
Na proposta original, va-
leria até 2036, mas no
texto aprovado pelos se-
nadores, vai só até 2026.

“A versão final apro-
vada não é exatamente
a versão inicial, mas ela
é satisfatória do ponto
de vista de criar exequi-
bilidade do orçamento
anual e aomesmo tempo
previsibilidade dos gas-
tos futuros. Nós gos-
taríamos que isso fosse
para sempre, mas apro-
varam só até 2026. En-
tão, nós sabemos que as
despesas são previsíveis

até 2026”, disse Paulo
Guedes.

No dia da aprovação
da PEC pelo Senado,
Arthur Lira (PP-AL) afir-
mou que o mercado rea-
giu favoravelmente. Se-
gundo ele, a aprovação
da proposta prova que
a economia compreen-
deu que tempos excep-
cionais exigem medidas
de cuidado com os mais
vulneráveis.

“Mercado hoje reagiu
favoravelmente à apro-
vação da PEC dos Pre-
catórios. Prova que a
economia compreendeu
que tempos excepcio-
nais exigem medidas de
cuidado com quem mais
precisa. E reconheceu
também que cada passo
foi dado com prudência
e responsabilidade fis-
cal”, destacou Lira, em
suas redes sociais. As
informações são do Jor-
nal Nacional e da Agên-
cia Câmara de Notícias.
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Deputado federal do PL investigado
por desvio de emenda é flagrado

com maços de dinheiro.
Polícia Federal

Deputado Josimar Maranhãozinho é flagrado pela PF com maços de
dinheiro em escritório.

O deputado Josimar Ma-
ranhãozinho (PL-MA)

foi flagrado manuseando
uma grande quantidade de
dinheiro que, segundo a
Polícia Federal, é resultado
de um esquema de desvios
de recursos de emendas
parlamentares. As imagens,
gravadas por uma câmera
escondida pelos agentes
no escritório do político em
São Luís, capital do Mara-
nhão, mostram o deputado
retirando as notas de uma
caixa. Em outro momento,
ele guarda um maço em-
baixo de uma bolsa.

As gravações foram fei-
tas em outubro do ano
passado, com autorização
do Supremo Tribunal Fe-
deral, e incluída no inqué-
rito da Operação Descala-
bro, que apura uma com-
plexa engrenagem de des-
vio de dinheiro público di-
recionado pelo próprio de-
putado a municípios mara-
nhenses via emendas parla-
mentares. Relatório da PF
obtido pelo Estadão aponta
que o fluxo de dinheiro em
espécie no escritório do po-
lítico tem como origem re-
passes que empresas liga-
das a Maranhãozinho rece-
beram de prefeituras sob
influência política do parla-
mentar.

Com ascensão meteó-
rica na política maranhense,
Josimar Maranhãozinho
tem parentes e pessoas de
sua confiança no comando
de prefeituras locais. A
suspeita da PF é de que
após receber os recursos
federais, esses municípios
contratavam empresas li-
gadas ao parlamentar. De
acordo com investigações
da PF, a relação de pa-
rentesco e ligações pes-
soais de Maranhãozinho

com prefeitos e secretários
municipais fazem parte do
modus operandi para desvio
de dinheiro em áreas como
saúde e infraestrutura.

Nesta última semana, en-
dereços do deputado fo-
ram alvo de uma opera-
ção de busca e apreen-
são. A PF investiga o
desvio de R$ 15 milhões
em emendas parlamenta-
res destinados aos muni-
cípios de Araguanã, Cen-
tro do Guilherme, Zé Doca
e Maranhãozinho – cidade
da qual Josimar já foi pre-
feito. O dinheiro foi re-
passado às empresas Águia
Farma, Medhosp e Atos En-
genharia. As três firmas,
diz a PF, têm entre seus só-
cios pessoas que possuem
vínculo com o parlamentar.
Também são ligadas ao de-
putado a Construtora Madry
Ltda., a Joas Consultoria e
Marketing Ltda. e a MG Em-
preendimentos, que atuam
na área de infraestrutura.

Além das imagens, a PF
também captou áudios de
conversas analisou docu-
mentos no escritório que,
segundo a investigação,
apontam possível ingerên-
cia do deputado sobre as
prefeituras que recebem
suas emendas. Entre os
indícios de que ele tinha o
controle do que entrava e
saía dos cofres municipais
estão extratos bancários de
prefeituras.

Em relatório do dia 4 de
novembro de 2020, a PF
afirma que “é possível ob-
servar no presente relatório
indicativo de cometimento
de ilícitos por parte do de-
putado federal Josimar Cu-
nha Rodrigues (Maranhão-
zinho) seus funcionários e
pessoas sócias de empre-
sas que frequentam o seu

escritório”. “A constatação
em vídeo do parlamentar Jo-
simar carregando maços de
dinheiro no escritório, so-
mada as conversas degra-
vadas, indica a movimenta-
ção de valores à margem do
sistema financeiro nacional.
Tal constatação causa pre-
ocupação e estranheza, es-
pecialmente quando o país
está às vésperas de uma
eleição municipal onde o ci-
tado parlamentar aparenta
ter grande influência no es-
tado”, ressalta o relatório da
polícia.

Além do desvio de di-
nheiro, uma das hipóteses
é que os recursos estariam
sendo utilizados para in-
terferir economicamente na
disputa das eleições munici-
pais em São Luís, capital do
Estado.

Diante das suspeitas de
corrupção, a PF chegou
a pedir a prisão cautelar
e o afastamento de Josi-
mar Maranhãozinho da Câ-
mara dos Deputados. Mas
o relator no STF, minis-
tro Ricardo Lewandowski,
não autorizou. Em deci-
são de 26 de novembro de
2020, Lewandowski anotou

que “segundo os elemen-
tos informativos apresenta-
dos pela autoridade policial,
verifica-se a presença de in-
dícios suficientes da cons-
tituição de organização vol-
tada, em tese, para promo-
ver desvios de recursos pú-
blicos federais, especifica-
mente de emendas parla-
mentares, por meio de in-
terpostas pessoas jurídicas,
em favor do Deputado Fe-
deral Josimar Cunha Ro-
drigues, instrumentalizados
por contratos fictícios enta-
bulados, sem licitação, com
diversos municípios do Es-
tado de Maranhão”.

Há pelo menos dois
inquéritos sigilosos abertos
no Supremo para apurar
o esquema, batizado de
“feirão das emendas” por
deputados e assessores.
A suspeita é de que parla-
mentares cobram comissão
para indicar recursos do
Orçamento a uma determi-
nada prefeitura. O dinheiro
seria pago por empresas
interessadas nas obras e
serviços ou pelo próprio
agente público. As informa-
ções são do jornal O Estado
de S. Paulo.
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CPI do Orçamento Secreto: senador
pede urgência após divulgação de
imagens de deputado com dinheiro.

Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) afirmou que vai colher “com urgência” assinaturas para
abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito.

A pós a divulgação
de imagens de um

deputado com grande
quantidade de dinheiro
que, segundo a Po-
lícia Federal, resulta
de desvio de emendas
parlamentares, o sena-
dor Alessandro Vieira
(Cidadania-SE) afirmou
que vai colher “com
urgência” assinaturas
para abertura de uma
Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) do
Orçamento Secreto.
Dois requerimentos de
criação da CPI já foram
apresentados e a coleta
de assinaturas come-
çou em novembro – são
necessárias 27 e um ato
do presidente do Se-
nado para a instalação
da comissão.

Em sua conta no
Twitter, Vieira disse que
o Senado vai ajustar o
requerimento diante da
divulgação dos novos
fatos. “Vamos ajustar
o requerimento e co-
lher com urgência as
assinaturas para a CPI
do Orçamento Secreto.
As novas informações
confirmam a gravidade
dos fatos. É dinheiro
público perdido para a
corrupção e a falta de
transparência”, disse.

Na sexta-feira, foram
divulgadas imagens
do deputado Josimar
Maranhãozinho (PL-

MA) manuseando uma
grande quantidade de
dinheiro. Segundo a
Polícia Federal, o mon-
tante é resultado de um
esquema de desvios de
recursos de emendas
parlamentares. Nesta
última semana, o presi-
dente Jair Bolsonaro se
filiou ao PL, partido de
Maranhãozinho.

As imagens foram
feitas em outubro do
ano passado, por uma
câmera escondida pe-
los agentes da PF no
escritório do político em
São Luís (MA), com au-
torização do Supremo
Tribunal Federal, e in-
cluída no inquérito da
Operação Descalabro.
A operação apura uma
complexa engrenagem
de desvio de dinheiro
público direcionado
pelo próprio deputado
a municípios mara-
nhenses via emendas

parlamentares.
Segundo o relató-

rio da PF, obtido pelo
jornal O Estado de S.
Paulo, o fluxo de di-
nheiro em espécie no
escritório do político
tem como origem re-
passes que empresas
ligadas a Maranhãozi-
nho receberam de pre-
feituras sob influência
política do parlamentar.

O esquema do or-
çamento secreto foi
revelado pelo jornal O
Estado de S. Paulo em
uma série de reporta-
gens que mostraram
o direcionamento de
recursos públicos a
parlamentares aliados
do governo. O Palácio
do Planalto escolhe
para quem vai liberar
dinheiro das chama-
das emendas de rela-
tor (identificadas pelo
código RP-9),e aceita
que o parlamentar in-

dique o valor e o que
deve ser feito com o
montante, incluindo a
cidade que irá receber,
sem critérios técnicos e
transparência.

No início de novem-
bro, o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) sus-
pendeu as emendas do
relator. Mas, nesta úl-
tima semana, o Con-
gresso aprovou um pro-
jeto que mantém o or-
çamento secreto. Na
sexta-feira, o presidente
do Senado, Rodrigo Pa-
checo (PSD-MG), enca-
minhou um documento
para a ministra do STF
Rosa Weber indicando
que vai cumprir parte da
determinação da Corte
para dar transparência
às emendas RP-9. As
informações são do jor-
nal O Estado de S.
Paulo.
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Congresso pede seis meses para
revelar dados do orçamento secreto.

Reprodução

A solução de pedir seis meses ao STF sugere uma via do meio, em
que o Congresso dá um sinal de boa vontade com o Supremo.

O presidente do Se-
nado, Rodrigo Pa-

checo, pediu à ministra
Rosa Weber, do STF (Su-
premo Tribunal Federal),
seis meses para tornar
públicos os dados sobre
quem solicitou os pa-
gamentos feitos com o
dinheiro do orçamento se-
creto em 2021, segundo
informações da coluna de
Malu Gaspar, do jornal
O Globo. Pacheco teve
uma conversa a sós com a
ministra na noite da última
quinta-feira, na sede do
STF.

Pacheco trabalha para
evitar uma nova crise en-
tre o STF e Arthur Lira,
o presidente da Câmara
dos Deputados. Lira vem
resistindo em cumprir a
decisão da ministra, ale-
gando que existe uma li-
mitação legal e técnica
para atender à ordem,
uma vez que a lei não
exige esse tipo de detalha-
mento.

Parlamentares que
conversaram com Lira a
esse respeito, nos últimos
dias, dizem que a disposi-
ção do presidente da Câ-
mara era de ir para o ”tudo
ou nada” e não ceder. O
próprio Pacheco chegou
a dizer aos parlamenta-
res envolvidos na crise
que, se não conseguir
uma solução, as próximas
semanas ”serão muito
difíceis”. A solução de
pedir seis meses ao STF
sugere uma via do meio,
em que o Congresso dá
um sinal de boa vontade,
o que teve a concordância
de Lira.

A divulgação de quais
parlamentares foram
agraciados pelas emen-
das, para onde foi o di-

nheiro e quais os critérios
para a distribuição foi uma
das determinações da
ministra em uma liminar
do início de novembro.

Além de mandar tornar
públicas as informações,
Rosa Weber determinou a
suspensão de todos os
pagamentos das chama-
das emendas de relator.
Sua decisão foi chance-
lada por oito dos dez mi-
nistros do Supremo.

O orçamento de 2021
reservou R$ 16,8 bilhões
para serem distribuídos
em emendas parlamenta-
res de relator, dos quais
R$ 11 bilhões sob con-
trole de Lira e os outros R$
5,8 bilhões, de Pacheco.
Não há, porém, transpa-
rência sobre quais são
os critérios para a aplica-
ção desse dinheiro, nem o
nome do parlamentar que
está ordenando que ele
seja enviado.

Depois da liminar de
Rosa Weber, os pagamen-
tos foram suspensos, mas
o Congresso vem ten-
tando protelar ao máximo
a liberação das informa-
ções. Acontece que, sem
dar transparência ao orça-
mento secreto, a liminar
continua valendo e o di-
nheiro não será liberado.

Na semana retrasada,
depois de dias afirmando
não ter o registro deta-
lhado dos repasses já
empenhados, que somam
R$ 9,281 bilhões neste
ano, a cúpula do Senado
e da Câmara aprovou
uma resolução que torna
obrigatória a divulgação
dos dados daqui para
frente. Quanto aos paga-
mentos feitos em 2020 e
2021, só se poderia saber
quais cidades receberam

o dinheiro. Nada sobre
os parlamentares bene-
ficiados e o critério de
distribuição.

Na segunda-feira pas-
sada, porém, um docu-
mento elaborado pelo
consultor Fernando Mouti-
nho Ramalho, do Senado,
dizia que é, sim, possível
dar as informações pedi-
das pelo STF. O parecer
reavivou a dúvida entre
os ministros do STF e
mandou por água abaixo
o esforço do Congresso
de fazer uma abertura
parcial de informações,
se comprometendo ape-
nas com a transparência
futura dessas emendas.

Ao longo da última se-
mana, Pacheco foi infor-
mado que Rosa e ou-
tros ministros não aceita-
riam a alternativa ofere-
cida pelo Congresso e,
dessa forma, não libera-
riam os pagamentos.

Pacheco busca con-
vencer a ministra de que,
se o dinheiro não for li-
berado, vai cair na conta
do Supremo a falta de
recursos para pacien-
tes da rede pública de
saúde, que podem ficar

sem acesso a cirurgias
eletivas, ou o problema
de várias cidades que
ficarão sem o serviço de
transporte escolar, além
de obras paradas.

Parlamentares que li-
dam com a liberação das
verbas têm dito nas reu-
niões para discutir o im-
passe com o Supremo
que é possível revelar pelo
menos os nomes dos au-
tores das emendas em
2021, como exige o STF,
uma vez que o orçamento
ainda está em execução.

Já a abertura de 2020
seria mais difícil – mas
não impossível –, porque
a forma como estas emen-
das eram pagas seguia
um rito diferente e envol-
via diretamente o Palácio
do Planalto, via Secreta-
ria de Governo. Neste
ano, por iniciativa da pró-
pria cúpula do Congresso,
toda a gestão dessa verba
passou às mãos dos par-
lamentares, que ordenam
diretamente as despesas
aos ministérios. As infor-
mações são do jornal O
Globo.
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Verba emergencial para socorrer
setor do turismo banca resort e

até museu do Flamengo.
Divulgação

Verbas foram usadas até para erguer o museu de futebol do Fla-
mengo.

D ezenas de milhões
de reais do cha-

mado orçamento de
guerra para socorrer o
setor do turismo durante
a pandemia de covid-19
foram usados para obras
de empreendimentos
novos, como resorts, e
até para erguer o museu
de futebol do Flamengo.
Uma outra parte foi parar
nas mãos de político
investigado e beneficiou
empresas ligadas a acu-
sados por peculato e
corrupção – inclusive
por desvios no próprio
Ministério do Turismo –
, além de magistrados
e ex-diretores de banco
público.

De acordo com porta-
ria editada pelo governo
federal emmaio de 2020,
os recursos, no valor to-
tal de R$ 5 bilhões, de-
veriam ser utilizados ex-
clusivamente para impe-
dir recuperações judici-
ais e falências no setor
durante a crise sanitá-
ria. Normas impostas
pelo Tribunal de Contas
da União (TCU) determi-
naram que os valores se-
jam direcionados especi-
almente para pequenas
e médias empresas.

O montante é cus-
teado pelo Fundo Ge-
ral do Turismo (Funge-
tur), ligado ao Ministério
do Turismo, e foi desti-
nado a bancos públicos
credenciados de todo o
País. Caberia às insti-
tuições financeiras reali-

zar operações de crédito
com empresários do se-
tor. Segundo o TCU,
além de privilegiar pe-
quenas e médias empre-
sas, o dinheiro só pode-
ria ser usado em obras
civis para adaptar esta-
belecimentos às necessi-
dades que surgiram com
a pandemia. Jamais
para construir novos em-
preendimentos.

As informações sobre
o destino desta verba
bilionária estão nas pres-
tações de contas sobre
operações de crédito
que bancos públicos
fizeram. Consultados
pelo Estadão, procura-
dores de contas e espe-
cialistas em administra-
ção pública avaliam que
houve irregularidades e
desvio de finalidade na
execução deste orça-
mento.

Dois casos chamam a
atenção: o da empresa
Vista Xingó Empreendi-
mento Ltda, aberta pelo
desembargador Aldo de
Albuquerque Melo, que
recebeu R$ 17 milhões
para erguer um resort na
cidade alagoana de Pira-
nhas, na chamada Rota
do Cangaço. O ou-
tro envolve a construção
do museu do Flamengo,
que será inaugurado no
ano que vem.

Parte dos recursos foi
liberada para o Banco
do Estado de Sergipe
(Banese). Eram R$ 17
milhões de ajuda emer-

gencial. Em junho deste
ano, a instituição repas-
sou 76% da verba para
a empresa do desem-
bargador Albuquerque
Melo.

Ao todo, R$ 13 mi-
lhões atenderam ao pe-
dido de empréstimo feito
em dezembro de 2020.
Dois diretores do Banese
– Olga Carvalhaes e Re-
nato Cruz Dantas – se
demitiram em dezembro,
mesmo mês em que o
empréstimo foi pedido,
e se tornaram sócios da
Xingó em maio, um mês
antes de o dinheiro ser
liberado para o resort. As
obras já receberam os al-
varás e as licenças ambi-
entais.

As operações do Ba-
nese estavam na mira do
TCU desde 2018, que
questionava o fato de
a instituição fechar em-
préstimos com empre-
sas de grande porte. Em
outro caso que chama
a atenção, a construção

do museu da Gávea foi
anunciada no mês pas-
sado pelo Flamengo, ao
custo de R$ 18 milhões.
Desse total, R$ 3,7 mi-
lhões foram empresta-
dos pela Agência Esta-
dual de Fomento do Rio
(Agerio), que foi contem-
plada com R$ 67milhões
dos recursos emergen-
ciais do governo federal
para o setor do Turismo.

A operação de cré-
dito foi feita pela Agerio
com a Mude Brasil, em-
presa que construirá o
museu em parceria com
o clube. Trata-se domais
vultoso empréstimo con-
cedido pela agência em
meio à pandemia. Ao
todo, ela fez operações
de crédito de R$ 51 mi-
lhões, a maior parte a pe-
quenas e médias empre-
sas. As informações são
do jornal O Estado de S.
Paulo.
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Bolsonaro assina decreto que
regulamenta o vale-gás; início dos
pagamentos segue indefinido.

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Segundo o decreto, o benefício será pago a cada dois meses no valor equivalente a 50% do preço médio
nacional do botijão de gás de 13 kg.

O presidente Jair Bol-
sonaro (PL) assi-

nou um decreto que re-
gulamenta o programa
“Auxílio Gás dos Brasi-
leiros”. O texto foi pu-
blicado no Diário Oficial
da União de sexta-feira
(3). Segundo o decreto,
o benefício será pago
a cada dois meses no
valor equivalente a 50%
do preço médio nacio-
nal do botijão de gás
de 13 kg. O decreto
não estabelece quando
o benefício começa a
ser pago, mas o go-
verno federal trabalha
com a ideia de iniciar a
distribuição do vale-gás
junto ao Auxílio Brasil,
já a partir da próxima
sexta-feira (10).

O programa terá du-
ração de 5 anos. Assim,
como o pagamento
será a cada dois meses,
a previsão é de que se-
jam pagas 30 parcelas.

Para custear o pro-
grama, Bolsonaro en-
viou um projeto de lei
ao Congresso Nacional
para pedir a abertura de
crédito especial de R$
300 milhões.

O objetivo do pro-
grama é dar um alívio
para a população mais
pobre já que, desde o
início do ano, o preço
médio do gás de co-
zinha já subiu quase
30% e é um dos itens
que mais tem pesado

na inflação. Segundo
a Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP),
o valor médio do botijão
de 13 kg no país está,
hoje, em R$ 102,46.

O texto da lei que
institui programa ”Auxí-
lio Gás dos Brasileiros”
estabelece que as famí-
lias beneficiadas terão
direito, a cada bimestre,
a um valor correspon-
dente a uma parcela de,
no mínimo, 50% da mé-
dia do preço nacional
de referência do botijão
de 13 kg.

Os beneficiários não
precisarão comprovar
que gastaram o bene-
fício com a compra de
gás. O pagamento será
feito pela Caixa Econô-
mica Federal ou por
instituições contratadas
por ela. O Ministério
da Cidadania vai ser
responsável por esta-
belecer o calendário

de pagamentos e as
regras para saque do
benefício.

Pela lei, terão direito
ao benefício:

– famílias inscritas no
Cadastro Único para
Programas Sociais do
Governo Federal (Ca-
dÚnico), com renda
familiar mensal per ca-
pita menor ou igual a
meio salário mínimo
nacional; ou

– famílias que te-
nham entre os inte-
grantes residentes no
mesmo endereço quem
receba o Benefício de
Prestação Continuada
(BPC).

Segundo o decreto,
as mulheres vítimas
de violência doméstica
que estejam com medi-
das protetivas e que se
encaixem nos demais
critérios terão priori-
dade no pagamento
dos benefícios.

O governo vai utili-

zar a estrutura do pro-
grama social Auxílio
Brasil, que sucedeu
o Bolsa Família, para
operacionalizar os pa-
gamentos.

Os recursos recebi-
dos pelos beneficiários
do Auxílio Brasil serão
considerados para cal-
cular a renda de quem
pode receber o vale-
gás e vice-versa. O
vale-gás poderá ser
acumulado com outros
benefícios, como o Au-
xílio Brasil.

O projeto de cria-
ção do vale-gás para fa-
mílias de baixa renda
é de autoria do de-
putado Carlos Zaratini
(PT-SP) e foi aprovado
pelo Congresso em ou-
tubro. As informações
são portal de notícias
G1 e do jornal O Globo.
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“Novo Bolsa Família” deixará 22
milhões de pessoas de fora e terá

11 bilhões de reais a menos.
Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O governo quer pagar o novo valor do benefício, após o fim do
programa Bolsa Família, antes do Natal.

M esmo com o Auxílio
Brasil de R$ 400, o

gasto social do governo
do presidente Jair Bol-
sonaro com transferên-
cia de renda será me-
nor em 2022 na compa-
ração comeste ano: são
R$ 11 bilhões a menos
e 22 milhões de famílias
que ficarão sem prote-
ção durante a pandemia
de covid-19.

A medida provisória
que cria o Auxílio Brasil
e a PEC dos Precatórios,
que abre espaço fiscal
para a nova despesa,
foram aprovadas nesta
última semana no Se-
nado. O governo quer
pagar o novo valor do
benefício, após o fim do
programa Bolsa Família,
antes do Natal. Ao apro-
var a MP do Auxílio Bra-
sil, o Senado manteve o
dispositivo que garante
o direito a quem se en-
caixa nos critérios, mas
vinculou a fila à disponi-
bilidade de orçamento.

O Executivo deve en-
cerrar o ano de 2021
com um gasto de R$
96,8 bilhões somando
o auxílio emergencial, o
programa Bolsa Família
e o Auxílio Brasil, con-
forme projeção do con-
sultor de orçamento do
Senado Vinicius Amaral.
Com a aprovação da
PEC dos Precatórios, os
recursos para o Auxílio
Brasil devem atingir R$

85,8 bilhões no ano que
vem. Na prática, a des-
pesa com o repasse de
renda para famílias ca-
rentes terá uma queda
real de R$ 11 bilhões em
relação a 2021, conside-
rando os efeitos da infla-
ção.

A queda do Produto
Interno Bruto (PIB) e
o avanço da inflação,
além do temor com a
nova variante da covid-
19, são pontos de preo-
cupação que podem ter
efeito na demanda so-
cial. ”Só podemos es-
perar um agravamento
da situação. Em torno
de 20 milhões de be-
neficiários vão perder o
acesso e ainda não sur-
giu nenhuma proposta
sobre que tipo de auxí-
lio terão essas pessoas.
Tem se falado em zerar
a fila, mas essa fila é só
anterior e vai se formar
uma nova”, disse Ama-
ral. ”Esse desatendi-
mento gera pressão so-
cial por uma resposta.”

O pagamento do au-
xílio emergencial du-
rante a pandemia re-
presentou uma redução
nos índices de pobreza
no Brasil, especialmente
em 2020, quando o valor
do repasse chegou a R$
600 para trabalhadores
informais e desempre-
gados, além dos benefi-
ciários do Bolsa Família.
Para especialistas, no

entanto, esse aumento
apenas recuperou per-
das acumuladas nos
últimos anos e ”escon-
deu” uma desigualdade
que ficou evidente neste
ano, com o aumento
do preço dos alimentos
e a queda dos gastos
sociais.

De acordo com Mi-
nistério da Cidadania, o
auxílio emergencial con-
templou cerca de 39,4
milhões de famílias em
2021. O Auxílio Brasil,
por outro lado, atenderá
17 milhões a partir de
dezembro deste ano, ou
seja, mais de 22 milhões
de famílias ficarão sem
assistência direta do po-
der público. “É com-
promisso desta gestão
ampliar de forma contí-
nua o alcance das po-
líticas socioassistenciais
e atingir, com maior efi-
cácia, a missão de su-
perar a pobreza e mini-
mizar os efeitos da de-

sigualdade socioeconô-
mica”, disse a pasta em
resposta à reportagem.

Para o sociólogo e
pesquisador do Ipea Pe-
dro Ferreira de Souza, o
Auxílio Brasil pode tra-
zer uma redução dos ín-
dices de pobreza, mas
ao mesmo tempo fazer
com que muitas pes-
soas recorram ao Ju-
diciário para garantir a
ajuda. ”Se há uma lei
dizendo que é direito re-
ceber o benefício e o au-
xílio não precisará pre-
ver a fonte de recursos
para financiamentos, o
que acontece se o go-
verno falar não? Vai vi-
rar um precatório no fu-
turo?”, questiona o pes-
quisador. ”É preciso ze-
rar a fila, mas é pre-
ciso também atrelar o ta-
manho do programa ao
tamanho da pobreza.”
As informações são do
jornal O Estado de S.
Paulo.
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Para zerar a fila, Auxílio Brasil
necessitaria de 95 bilhões de reais.

Billy Boss/Câmara dos Deputados

Deputados apresentaram um requerimento cobrando explicações do
ministro da Cidadania, João Roma.

A brecha aberta pela
mudança de última

hora no texto da MP (me-
dida provisória) que criou
o Auxílio Brasil para con-
dicionar o pagamento do
benefício ao orçamento
coloca em xeque a pro-
messa do governo de
zerar as filas de espera.

Outra opção seria am-
pliar ainda mais o orça-
mento do programa, que
pulou de R$ 34 bilhões,
quando era Bolsa Família,
para os atuais R$ 88 bi-
lhões. Para atender às
mais recentes previsões,
o custo do programa, se-
gundo integrantes do go-
verno sob sigilo, indicam
que seria necessário até
R$ 95 bilhões.

A situação é grave:
com a atualização das
linhas de pobreza, ao
contrário do que alardeia
o governo, a tendência
é de que o programa
já comece com fila de
espera.

O problema é que não
há certeza sobre o tama-
nho desta fila. O governo
não repassou essas infor-
mações, por exemplo, ao
relator da MP do Auxílio na
Câmara, o deputado Mar-
celo Aro (PP-MG).

A indefinição levou
os deputados Felipe Ri-
goni (PSB-ES) e Tabata
Amaral (PSB-SP) e o se-
nador Alessandro Vieira
(Cidadania-SE) a apresen-
tarem um requerimento
cobrando explicações do
ministro da Cidadania,
João Roma.

O governo afirmava
que iria subir dos atuais
14,5 milhões de beneficiá-
rios para chegar a 17 mi-

lhões de beneficiários, o
que atenderia, com folga,
os 1,2 milhão de pessoas
que estavam na fila do
Bolsa Família em abril,
mesmo mês em que o
Auxílio Emergencial voltou
a ser pago. Entretanto, o
governo já trabalha com
o Auxílio Brasil atendendo
17,9 milhões de famílias,
um reconhecimento de
que a fila era maior do que
previsto anteriormente.

Porém há dois gran-
des problemas, o número
pode ser ainda maior. Se-
gundo dados do próprio
governo, disponíveis em
painel do Ministério da
Cidadania, em outubro
de 2021, havia 31.451.055
famílias inscritas no Ca-
dastro Único (CadÚnico),
porta de entrada para os
benefícios sociais.

O número de famílias
classificadas como po-
bres ou extremamente po-
bres somava 18.127.778,
e considerava as linhas
de pobreza do programa
Bolsa Família, que eram
de R$ 89 per capita para a
extrema pobreza e de R$
178 para a pobreza.

Acontece que na apro-
vação da MP, a linha de
pobreza foi corrigida para
R$ 210 e a da extrema po-
breza para R$ 105. Essa
mudança tende a elevar o
número de pessoas com
direito ao benefício, fa-
zendo com que o pro-
grama já comece com fila,
ao contrário do que ar-
gumenta o governo e de-
terminou o Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ao
decidir que o pagamento
da renda básica deve ser
feito a todos os brasileiros

que estejam enquadrados
nas linhas de pobreza.

Estimativas indicavam
que o total de pessoas
qualificadas a receber
o Auxílio Brasil com as
novas linhas de pobreza
e extrema pobreza pode
chegar a 21 milhões, ou
talvez até um pouco mais
disso. Isso é muito acima
da previsão do governo,
que informou que gostaria
de atender a 17 milhões
de pessoas. E ainda há
risco de o número ser
pior, com a degradação
econômica do país.

Com 17,9 milhões de
pessoas, o Auxílio Brasil
custaria R$ 88 bilhões, um
custo extra de R$ 54 bi-
lhões em relação ao que é
gasto com o Bolsa Família
hoje. As contas internas
do governo são de que
um benefício para 21,6 mi-
lhões de pessoas, o que
faria o custo subir para R$
95 bilhões.

O deputado Felipe Ri-
goni (PSB-ES) considera
ser fundamental o meca-
nismo que impeça a for-
mação de fila no Auxílio
Brasil:

“É essencial não ter fila.
O fato de não ter fila ga-
rante que qualquer pes-
soa que entre em estado
de vulnerabilidade receba
o Auxílio Brasil, o que dá
pelo menos um colchão
mínimo para a pessoa.”

Os parlamentares pro-
tocolaram requerimento
de informações e cobram
que o Ministério da Ci-
dadania informe a quan-
tidade de pessoas que
recebiam o Auxílio Emer-
gencial e não receberão
o Auxílio Brasil, e quais
as políticas sociais que
o governo adotará para
assistir essas pessoas.

“Tem muita gente que
deixa de receber o Auxílio
Emergencial e não voltará
a receber o Auxílio Bra-
sil. É um movimento na-
tural pelo recuo da política
pública, mas a gente pre-
cisa saber quantas são es-
sas pessoas, e o que pode
e está sendo feito para
não deixá-las em estado
de vulnerabilidade”, argu-
mentou. As informações
são do jornal O Globo.
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Mesmo com alta da taxa básica
de juros, poupança ainda perde

para outras aplicações.
Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Segundo a regra do Banco Central, quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano o rendimento da poupança
é de 70% da Selic mais a taxa referencial (TR), que está zerada.

A Selic está atualmente
em 7,75% ao ano.

Mas a aposta domercado
é que o Copom (Comitê
de Política Monetária) do
BC (Banco Central) deter-
mine um novo aumento
para a taxa básica de ju-
ros na sua próxima reu-
nião, que ocorre em 7 e
8 de dezembro. A expec-
tativa é de que se mante-
nha o ritmo de aumento
de 1,50 ponto porcentual,
fazendo com que a taxa
encerre 2021 no patamar
de 9,25% ao ano.

O cenário alteraria a
remuneração da pou-
pança, aumentando seu
rendimento nominal.
Ainda assim, ela continu-
aria tendo rentabilidade
líquida inferior a de outras
aplicações de renda fixa,
como os títulos públicos
ou privados (por exem-
plo, o Tesouro Direto
ou CDBs de instituições
financeiras).

Segundo a regra do
Banco Central, quando a
Selic está abaixo de 8,5%
ao ano o rendimento da
poupança é de 70% da
Selic mais a taxa referen-
cial (TR), que está zerada.
Já quando a taxa básica
de juros é superior a 8,5%
ao ano, o rendimento da
poupança passa a ser de
0,5% ao mês mais a TR.
Ou seja, caso se con-
firme a Selic a 9,25%, a
segunda regra passará a
valer, elevando o rendi-
mento para 0,5% ao mês

– atualmente, a poupança
rende 0,44% ao mês.

Investimentos
Apesar da mudança

na remuneração, o in-
vestimento que é feito
na caderneta de pou-
pança continuaria menos
atraente do que em ou-
tras aplicações de renda
fixa, afirma Camilla Dolle,
head de renda fixa da cor-
retora XP.

Para demonstrar sua
tese, ela realizou uma
simulação que compara
a poupança com outros
investimentos em renda
fixa no cenário de Selic
a 9,25%. “Pode ser que
algumas pessoas achem
que terão mais rendi-
mento, que vai melhorar.
Mas, em relação a outros
investimentos, a pou-
pança continua sendo
inferior”, afirma.

“A rentabilidade da
poupança ocorre ape-
nas uma vez ao mês,
no aniversário da aplica-

ção, enquanto os outros
investimentos possuem
rentabilidade diária”, diz
Camilla.

A poupança se popu-
larizou entre os brasilei-
ros por ser considerada
menos arriscada e não
ter incidência de Imposto
de Renda. “Há uma
questão comportamental
de se investir na pou-
pança no Brasil. Muitas
vezes o próprio investi-
dor não busca mais infor-
mações ou, então, acha
que não é para ele inves-
tir em outras aplicações.
Mas é muito mais vanta-
joso investir nessas ou-
tras aplicações de renda
fixa, como o Tesouro Selic
e o CDB”, afirma Camilla.

Liquidez
A liquidez diária, ou

seja, a possibilidade de
resgate a qualquer mo-
mento dos valores inves-
tidos na poupança, é um
dos fatores que contri-
buem para a escolha pela

aplicação. “Mas o Te-
souro Selic, por exem-
plo, possibilita liquidez no
mesmo dia útil para res-
gates feitos até as 13 ho-
ras. E quem aplica em
poupança costuma dei-
xar o dinheiro parado, em
média, por 11 anos an-
tes de fazer movimenta-
ções”, diz Camilla.

“Mesmo para os in-
vestidores mais conser-
vadores, existem outras
opções de investimento,
que possibilitam rentabili-
dades maiores.”

O estoque atualizado
da poupança até o dia
25 do mês passado era
de R$ 1,012 trilhão, de
acordo com dados do
BC. Em outubro, esse va-
lor era um pouco maior,
de R$ 1,027 trilhão, con-
forme a instituição. As in-
formações são do jornal
O Estado de S. Paulo.
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Crédito imobiliário da Caixa fica mais caro.
Reprodução

Os outros grandes bancos brasileiros – Bradesco, Itaú Unibanco e Santander – subiram as taxas duas
vezes neste semestre.

A pós segurar as
taxas de juros do

financiamento imobi-
liário na maior parte
do ano, mesmo com
a economia brasileira
ainda fraca, a Caixa
Econômica Federal,
enfim, subiu o sarrafo.
O intervalo da taxa
cobrada em emprés-
timos corrigidos pela
Taxa Referencial (TR)
– que representam
a grande maioria da
carteira – aumentou de
7% a 8% ao ano para
8% a 8,99% ao ano.

Se for considerada
a média da taxa, a
prestação de um finan-
ciamento de R$ 300
mil aumentará de R$
2.646 para R$ 2.879.
A nova taxa da linha
corrigida pela TR en-
trou em vigor dia 23
de novembro e apa-
rece no site da Caixa.
A página da instituição
não informa, no en-
tanto, que os reajustes
aconteceram nem traz
comparativos. Os da-
dos anteriores haviam
sido coletados em ou-
tubro.

Outras
modalidades
A linha corrigida

pela poupança conti-
nua com taxas a partir
de 2,95%. Em outras
linhas, houve reajus-
tes nos últimos meses.
Na atrelada ao IPCA,
houve alta no piso, de

3,55% para 3,95%. O
teto, de 4,95% ao ano,
se manteve. Já a mo-
dalidade com taxa fixa
foi a que mais subiu –
de 8,25% a 9,75% para
9,75% a 10,75%.
Incorporadoras

O crédito para o
mercado imobiliário
tem sido uma das
principais vitrines do
governo de Jair Bol-
sonaro. Foi em sua
gestão, por exemplo,
que a Caixa lançou
as linhas de financia-
mento corrigidas pelo
IPCA e pela poupança,
o que era um pleito
antigo das incorpora-
doras imobiliárias.

Apesar da dispa-
rada dos juros futuros
neste ano, o presi-
dente do banco esta-
tal, Pedro Guimarães,
repetiu várias vezes
que não subiria os
juros do crédito imo-
biliário. Porém, com
a piora do ambiente
econômico, Guima-

rães foi forçado a ajus-
tar o discurso.

Guimarães passou
a declarar que o banco
não poderia deixar de
repassar o aumento
dos juros, mas que
não tem repassado
toda a alta, a fim de
ganhar mercado. Em
evento recente, disse
que, no que depen-
der da Caixa, não fal-
tará crédito. O cres-
cimento das linhas
imobiliárias, em 2022,
deve ser de 10%.

Os outros grandes
bancos brasileiros –
Bradesco, Itaú Uni-
banco e Santander –
subiram as taxas duas
vezes neste semestre.

Inflação do
aluguel

O Índice Geral de
Preços-Mercado (IGP-
M), usado no rea-
juste dos contratos
de aluguel, registrou
inflação de 0,02% em
novembro deste ano,
taxa mais baixa do

que as do mês an-
terior (0,64%) e de
novembro de 2020
(3,28%). Segundo a
Fundação Getulio Var-
gas (FGV), o indicador
acumula 16,77% no
ano e 17,89%, em 12
meses.

A queda da taxa
de outubro para no-
vembro foi puxada pe-
los três subíndices que
compõem o IGP-M. O
Índice de Preços ao
Produtor Amplo (IPA),
que mede o atacado,
teve deflação (queda
de preços) de 0,29%
em novembro. Em ou-
tubro, houve inflação
de 0,53%.

A inflação do Índice
de Preços ao Con-
sumidor (IPC), que
mede o varejo, recuou
de 1,05% em outubro
para 0,93% em no-
vembro. Já o Índice
Nacional de Custo da
Construção passou de
0,80% para 0,71% no
período.
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Com migração para a Bolsa americana,
empresas brasileiras querem fugir da
volatilidade do mercado nacional e ter
acesso a recursos para bancar projetos

de expansão no exterior.
Reprodução

Companhias querem fugir da volatilidade do mercado local e ter
acesso a recursos para bancar projetos de expansão no exterior.

U m grupo de empresas
brasileiras com ações na

B3 – entre elas, Banco Inter,
Locaweb, Americanas e Na-
tura – se prepara para nego-
ciar seus papéis nos Estados
Unidos.

Depois de o País ter visto
um movimento de compa-
nhias abrindo capital direta-
mente em Nova York, como a
XP e a Stone, agora empresas
tradicionais, que já têm papéis
listados no mercado de São
Paulo, buscam migrar para o
exterior.

Por trás dessa movimenta-
ção, está a busca por estabi-
lidade e menor exposição ao
risco Brasil, além da facilidade
de acesso a novos investido-
res para financiar ambições de
internacionalização.

Até o dia 26 de novem-
bro, o índice S&P 500 regis-
trava alta de 22% no ano, en-
quanto a Nasdaq exibia varia-
ção de 20%. Na contramão,
o Ibovespa amargava baixa de
14%.

Para fazer esse movimento
rumo a Nova York, as empre-
sas terão de abrir uma sede
lá fora – a Natura, por exem-
plo, deve optar por uma hol-
ding. Recentemente, o conse-
lho do Inter deu o aval para a
mudança. Já a Locaweb, de
serviços digitais, e a gigante
Americanas estão se organi-
zado para trilhar o mesmo ca-
minho.

Mas o que muda na prá-
tica? As empresas passariam
a ter uma dupla listagem em
Bolsa – com recibos de suas
ações (os chamados BDRs)
oferecidos na B3, mas tendo
os Estados Unidos como o
mercado principal para a ne-
gociação dos seus papéis. E
passariam a se reportar tam-
bém ao regulador americano.

Do lado dos investidores,
em vez de ter nas mãos dire-
tamente ações da companhia,

passariam a ter acesso aos
BDRs. E aí, além do risco da
variação do mercado, teriam
de enfrentar as flutuações do
câmbio. Se alguma empresa
vier realmente a mudar seus
papéis para os EUA, o inves-
tidor local terá dois caminhos:
receber o valor equivalente ao
papel em BDR ou, então, ven-
der a ação.

Apetite externo
As empresas brasileiras

com planos engatilhados para
mudar a listagem de suas
ações para os Estados Unidos
afirmam que o movimento
poderá agilizar a captação
de recursos para avançar em
estratégias de internaciona-
lização. Mas, além disso, a
migração pode servir a outro
propósito: fugir da aversão do
mercado internacional ao Bra-
sil em tempos de turbulência
política econômica.

Segundo o sócio do
PGLaw e professor na USP,
Carlos Portugal Gouvêa, a
imagem do Brasil hoje não é
boa.

“Muitos investidores inter-
nacionais deixaram de admitir
a compra de ações de compa-
nhias brasileiras em razão das
fragilidades de nosso sistema
societário”, afirma.

“Precisamos de reformas
para proteger os direitos dos
minoritários de forma urgente.
Do contrário nosso mercado
vai gradualmente desaparecer
ou virar algo apenas para in-
vestidores locais menos sofis-
ticados”, acrescenta.

Tanto é assim que a lista
de empresas de malas pron-
tas para Nova York não para
de crescer. Na semana pas-
sada, o banco Inter pavimen-
tou o caminho para ir ao exte-
rior. Os acionistas aprovaram
uma reorganização societária
para que o negócio se repo-
sicione como uma companhia

global de tecnologia, e não um
concorrente local do setor fi-
nanceiro.

A ideia é acessar o “mer-
cado de capitais mais maduro
do mundo, com mais liqui-
dez e volumes negociados”,
divulgou a empresa. O In-
ter abriu capital na Bolsa bra-
sileira em 2018, em um mo-
mento em que empresas com
pegada digital escolhiam os
Estados Unidos – a PagSe-
guro, por exemplo, chegou à
Nasdaq na mesma época.

Testando as
águas

Outro caso de migração de
ações é o da empresa de tec-
nologia Locaweb, que abriu
capital na B3 no início de 2020,
atraindo fundos estrangeiros
para o setor brasileiro de tec-
nologia.

A oferta abriu as portas
para que outras empresas do
setor vissem a Bolsa local
como opção para acelerar os
negócios. A Locaweb já fez di-
versas aquisições no mercado
desde a abertura de capital.
Agora, com mais musculatura,
quer avançar fora das frontei-
ras – por ora, a companhia diz
que a migração está apenas

em fase de estudo.
Para a Natura, uma even-

tual troca refletiria o fato de
que boa parte de suas receitas
está fora do País – a compa-
nhia é dona das marcas The
Body Shop, Avon e Aesop. “O
grupo Natura &Co está pronto
para se dedicar à organização
de sua estrutura corporativa,
de modo que ela reflita me-
lhor a atual distribuição geo-
gráfica e seu nível global de
exposição”, disse a empresa,
em nota.

Do lado das Lojas Ameri-
canas, controlada pelo trio de
investidores Jorge Paulo Le-
mann, Carlos Alberto Sicupira
e Marcel Telles, a explicação
por trás do movimento pode
ser mais complexa.

No Brasil, a companhia
anunciou que unificará suas
classes de ações – o que fará
com que eles tenham de abrir
mão do controle. Caso a lis-
tagem migre para os EUA, é
possível que o trio volte ao co-
mando. Lá, o mercado usa
a ferramenta chamada ação
plural, que permite que seu
detentor tenha mais direitos
(como mais votos, por exem-
plo).
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Entenda por que o PIB da agropecuária
despencou no Brasil no terceiro trimestre.

Wenderson Araujo/CNA

Falta de chuva prejudicou lavouras de café, cana-de-açúcar, milho e
laranja.

A agropecuária despen-
cou 8% no terceiro tri-

mestre deste ano, em rela-
ção aos três meses imedi-
atamente anteriores, e teve
o seu pior tombo desde o
primeiro trimestre de 2012
(-19,6%).

Em relação a igual pe-
ríodo de 2020, o setor caiu
9% e ajudou a puxar a
queda de 0,1% Produto In-
terno Bruto (PIB) do período,
informou na quinta-feira (2)
o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Os principais motivos fo-
ram:

— A seca que derrubou
as colheitas de café, laranja,
cana-de-açúcar e milho;

— A queda na produ-
ção do algodão: produtores
preferiram plantar grão em
vez da pluma por causa dos
bons preços da soja e do mi-
lho;

— Redução nos abates
dos bois.

Por outro lado, especia-
listas afirmam que a melhora
do clima deve ajudar o de-
sempenho do agro nos últi-
mos três meses do ano, com
destaque para a produção
do trigo.

Saiba mais a seguir:

Causas
O terceiro trimestre é, nor-

malmente, um período mais
fraco para o agro, em re-
lação ao segundo trimes-
tre, diz o economista Renato
Conchon, da Confederação
da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA).

Isso porque as safras de
soja e de milho, dois dos
principais grãos exportados
pelo Brasil, são concentra-
das no primeiro e no se-
gundo trimestre, respectiva-
mente.

A falta de chuva que atin-
giu o campo do segundo se-
mestre de 2020 até o iní-
cio desta primavera atrasou
não só a safra dos dois
grãos, como também preju-
dicou importantes colheitas
que ocorrem entre julho e

setembro, como as de café,
cana-de-açúcar e laranja.

Apesar do atraso, a soja
teve mais uma safra recorde
este ano e quem sofreu mais
foi o milho, cuja produção
despencou 16,4% na safra
2020/21, em relação à ante-
rior.

A colheita do grão, que,
normalmente, ocorre no
segundo trimestre, acabou
sendo ”jogada” para os me-
ses seguintes, diz Conchon.

Já a produção de café,
seria naturalmente mais
baixa este ano por conta da
bienalidade da cultura: em
ano par, a safra alta, e, em
ano ímpar, a safra é baixa.
Junto com a seca, a cultura
sofreu ainda o impacto das
geadas durante o inverno.

Para Conchon, entre-
tanto, as geadas terão um
impacto maior na próxima
colheita, pois o choque cli-
mático tem prejudicado o
desenvolvimento das plan-
tas.

O algodão, por sua vez,
perdeu área de plantio na
safra 2020/21 por conta dos
bons preços dos grãos. ”O
produtor fez as contas e viu
que milho e soja estavam
dando mais rentabilidade”,
diz o economista da CNA.

Outro motivo foi o atraso
na colheita de grãos. ”A ja-
nela ficou mais curta e, por-
tanto, ficou mais arriscado
para o produtor plantar algo-
dão”, diz César Castro, es-
pecialista de agronegócio do
Itaú BBA.

Diante desses fatores,
segundo o IBGE, houve
queda na estimativa da pro-
dutividade anual das seguin-
tes culturas: Café (-22,4%);
Algodão (-17,5%); Milho (-
16,0%); Laranja (-13,8%);
Cana-de-açúcar (-7,6%).

Pecuária
Os abates de bovinos re-

cuaram 11,1% no terceiro tri-
mestre de 2021, em relação a
igual período 2020, segundo
dados do IBGE. — Foto: Di-
vulgação

A pecuária de corte tam-
bém influenciou o resultado
ruim do agro no terceiro tri-
mestre, avalia Castro, do
Itaú.

Isso porque os abates de
bovinos recuaram 11,1% no
período, em relação ao ter-
ceiro trimestre de 2020, se-
gundo dados do IBGE.

”Isso ocorreu em função
do próprio ciclo da pecuária.
Os produtores estão retendo
as vacas respondendo aos
bons preços dos bezerros.
Então, temos um número pe-
queno de vacas sendo abati-
das”, diz Castro.

Para Conchon, o em-
bargo da China às exporta-
ções de carne bovina do Bra-
sil teve um impacto mode-
rado no resultado do agro do
terceiro trimestre e deve ter
um efeito maior nos últimos
trêsmeses do ano, por causa
de uma redução dos abates.

Segundo Rebeca Palis,
coordenadora de Contas Na-
cionais do IBGE, a suspen-
são chinesa influenciou ”um
pouco” o desempenho das
exportações de julho a se-
tembro, que despencaram
8% em relação aos três me-
ses imediatamente anterio-
res.

Apesar da expectativa ne-
gativa para a pecuária bo-
vina, a melhora do clima tem
ajudado o desempenho do
agro nos últimos três meses

deste ano.
Um dos destaques do pe-

ríodo é a colheita do trigo
que, nas projeções do Itaú,
teve um aumento de 23%
nesta safra em relação à an-
terior, ajudada pelas boas
condições climáticas.

Além disso, muito trigo
tem sido direcionado para a
ração animal, por causa dos
preços elevados do milho e
soja. Esse fator, somado
às frustrações da colheita do
cereal em países como Esta-
dos Unidos, Canadá e Rús-
sia, tem mantido os preços
do trigo em alta, mesmo com
o aumento da oferta interna,
diz Castro, do Itaú.

Na projeção do banco,
entretanto, o PIB do agro
deve fechar o ano com retra-
ção de 0,8%, após uma alta
de 3,8% em 2020.

O analista José Carlos
Hausknecht, sócio-direto da
MB Associados, prevê uma
queda de 1% para o setor
este ano.

”É verdade que a safra
de soja foi muito boa, mas
esse problema da seca ainda
é muito sério”, afirma Hausk-
necht.

Já Conchon, da CNA, tra-
balha com um número mais
positivo e prevê um cresci-
mento de 1,8% para o setor,
puxado pela safra de soja.
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Missões de empresários brasileiros ao
Oriente Médio ampliaram conhecimentos
e aprofundaram diálogo para exportação,

importação e parcerias.
Divulgação/CNI

CNI abre caminhos para negócios nos Emirados Árabes Unidos.

P ara além de cidades incrí-
veis, que mesclam o tradi-

cional com o moderno, do sun-
tuoso Burj Khalifa – o edifício
mais alto do mundo –, das pai-
sagens desérticas e do petró-
leo que viabilizou uma grande
transformação na região, os
Emirados Árabes Unidos (EAU)
se consolidaram como um hub
estratégico para a comerciali-
zação de produtos com outros
países árabes e com nações do
mundo ocidental.

Como explica José Ricardo
Roriz Coelho, presidente da
Associação Brasileira da In-
dústria do Plástico (Abiplast),
o reconhecimento dos Emira-
dos Árabes como importante
player no mercado internaci-
onal deve-se ao estabeleci-
mento de um ecossistema de
inovação e da estrutura desen-
volvida pelo país com o obje-
tivo de viabilizar o amplo co-
mércio.

Todo esse investimento
despertou o interesse global
pela região, afirma o presidente
da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), Robson Braga
de Andrade.

”Nos Emirados Árabes, a
abertura de negócios é ágil,
há confiabilidade nos contra-
tos, disponibilidade de infraes-
trutura e um foco crescente em
investimento estrangeiro. Acre-
ditamos que exista muito es-
paço para o fortalecimento dos
negócios entre os Emirados e o
Brasil”, prevê.

Foi apostando nesse poten-
cial que, entre os dias 11 e
20 de novembro, Andrade, Ro-
riz e outros 325 representantes
de 230 empresas e instituições
brasileiras partiram para Dubai.
Eles integraram a Missão Pros-
pectiva Brasil – Emirados Ára-
bes Unidos, realizada pela CNI
com o apoio da Agência de
Promoção de Exportações e In-
vestimentos (Apex Brasil).

A comitiva teve agenda téc-
nica voltada para o conheci-

mento das formas de atua-
ção no país, seja exportando,
importando, fazendo investi-
mentos ou buscando parceiros
para projetos no Brasil. Tam-
bém fez networking com com-
panhias árabes e visitas a cen-
tros de referência.

Missão
emblemática
O presidente da CNI lem-

bra que a missão marca a reto-
mada das viagens de negócio
depois de restrições para com-
bate ao coronavírus:

”Foi muito emblemático
que essa primeira missão ocor-
resse em Dubai, que recebe
uma das maiores exposições
mundiais, a Expo Dubai 2020,
adiada devido à Covid-19. Faz
sentido que a gente realize
uma grande missão empre-
sarial focada em trazer novas
oportunidades de negócio para
a indústria brasileira.

O presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria Têx-
til e de Confecção (Abit), Fer-
nando Pimentel, acredita que a
Expo Dubai seja um espaço es-
tratégico para o setor industrial.

”Independentemente de fa-
zer negócio direto com um
país, você tem uma zona de in-
fluência construída com muita
competência. É um momento
importante para os países mos-
trarem seus atrativos.”

Dono e presidente da Caro-
lina Baby, indústria e comércio
de móveis infantis, Aureo Bar-
bosa conta que a empresa já
possuía relação comercial com
o país, mas viu na missão opor-
tunidade para conhecer avan-
ços tecnológicos e dimensio-
nar seu potencial como forne-
cedor.

”Nossa relação com os
Emirados Árabes começou
quando, em 2019, recebemos
a visita de uma em- presa à pro-
cura de móveis infantis. Com
os produtos testados e consa-
grados, pretendemos expandir
as exportações, inclusive com

novos produtos. Em Dubai,
enfatizamos que utilizamos
matérias primas de florestas
replantadas e contribuímos
para o equilíbrio do dióxido de
carbono livre na atmosfera”,
conta Aureo.

Outra organização que ex-
porta para o Oriente Médio e
embarcou com o objetivo de
ampliar as relações comerci-
ais é a Provest. Como explica
o gerente de Estratégia, Victor
Araújo, a empresa comercializa
uniformes e equipamentos de
proteção individual (EPIs) para
Dubai e Omã desde 2019.

”Fechamos parceria com
uma firma local de distribuição,
que nos representa no Oriente
Médio. A partir disso, fomos
desenvolvendo mercados em
conjunto e fechando contratos
de fornecimento.”

Comércio aberto
No que depender das rela-

ções diplomáticas e comerciais
entre o Brasil e os países ára-
bes, a missão tem tudo para
resultar em bons negócios para
ambos os lados. A aposta é do
secretário-geral da Câmara de
Comércio Árabe-Brasileira, Ta-
mer Mansour.

”O Brasil, por sua tradição
diplomática não beligerante,
sempre foi visto como um país

amigo no mundo árabe”, diz.
Os setores produtivos do

Brasil e dos Emirados Árabes
Unidos (EAU) estão empenha-
dos em estreitar as relações
econômicas e fomentar opor-
tunidades de negócios e in-
vestimentos entre os dois paí-
ses. Esta será a missão do
Conselho Empresarial Emira-
dos Árabes Unidos-Brasil, cri-
ado em Dubai, em solenidade
durante a missão liderada pela
CNI ao país da Península Ará-
bica. O memorando foi assi-
nado pelo presidente da CNI,
Robson Braga de Andrade, e
pelo presidente da Federação
das Câmaras de Comércio e
Indústria dos Emirados Ára-
bes Unidos (FCCI), Abdullah Al
Mazrui.

Segundo o acordo, CNI e
FCCI promoverão maior enten-
dimento entre os setores pri-
vados dos dois países sobre
as políticas econômicas, co-
merciais e de investimentos,
de forma a ampliar o conhe-
cimento mútuo sobre os am-
bientes de negócios. As en-
tidades apresentarão aos go-
vernos de seus países propos-
tas para aprofundar as relações
econômicas entre Brasil e EAU.
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Caseiro suspeito de matar a mulher
grávida, enteada e fazendeiro se entrega

após seis dias de fuga em Goiás.
Reprodução/TV Anhanguera

Caseiro suspeito de matar a mulher grávida, enteada e fazendeiro se
entrega à polícia em Gameleira de Goiás.

O caseiro Wanderson
Mota Protácio, de

21 anos, suspeito de ma-
tar a mulher grávida, a
enteada e um fazendeiro,
se entregou à polícia na
manhã deste sábado (4),
em Gameleira de Goiás.
O crime aconteceu no
dia 28 de novembro e,
desde então, ele estava
foragido.

Em entrevista exclu-
siva à TV Anhanguera, a
fazendeira Cindra Mara
contou que foi surpreen-
dida por Wanderson, por
volta das 6h deste sá-
bado, na fazenda onde
ela mora. Ela con-
tou que, após conversar
com o criminoso, conse-
guiu convencê-lo de se
entregar à polícia.

”Eu estava dormindo,
a janela estava meio
aberta naminha fazenda.
Aí ele chegou com o
revólver, apontou a arma
e eu pedi calma, falei pra
ele ficar tranquilo que eu
iria ajudá-lo”, contou.

Os três assassinatos
aconteceram em Co-
rumbá de Goiás, no En-
torno do DF. Segundo a
Polícia Civil, primeiro, o
suspeito matou a mulher
dele que estava grávida,
Rânia Aranha Figueiro,
de 21 anos, e a enteada
Geysa Aranha da Silva
Rocha, de dois anos e
nove meses.

Em seguida, ele fur-
tou um revólver e ma-
tou o fazendeiro Roberto
Clemente de Matos, de
73 anos, para roubar a

caminhonete dele e fugir
da cidade. Wanderson
também tentou estuprar
a mulher do fazendeiro,
mas não conseguiu, e
atirou no ombro dela.

Após o crime, a Secre-
taria de Segurança Pú-
blica de Goiás (SSP-GO)
montou uma força-tarefa
com as polícias Civil e
Militar e com a ajuda da
Rodoviária Federal (PRF)
para prendê-lo.

Até então, o cerco po-
licial se concentrou em
três cidades: Corumbá
de Goiás, onde os cri-
mes aconteceram, Ale-
xânia e Abadiânia, para
onde ele teria fugido.

A fuga do trecho entre
Alexânia e Abadiânia foi
feito de táxi, segundo a
polícia.

Caseiro roubou
arma antes de fugir

Apósmatar a mulher e
a enteada, o caseiro teria
ido pedir ao patrão ajuda
para a esposa grávida,
dizendo que ela estava
passando mal. O patrão
saiu e foi até a casa aju-
dar a mulher. Nesse in-
tervalo, de acordo com a
polícia, o caseiro entrou
na residência do patrão e
furtou um revólver calibre
38.

Coma arma emmãos,
ele foi à casa de Roberto
Clemente e o matou com
um tiro. Depois, rou-
bou a caminhonete dele
e fugiu do local após ten-
tar estuprar a mulher do
idoso, de acordo com o
que foi informado pela

polícia.
Os corpos da mu-

lher e da enteada foram
encontrados pela Polí-
cia Militar na casa do
caseiro, horas depois
de ele fugir da fazenda.
Segundo a corporação,
elas forammortas a faca-
das.
Conhecido da

família
A mulher do idoso,

que sobreviveu e foi le-
vada a um hospital, con-
tou à polícia que o rapaz
era conhecido da famí-
lia. Ele chegou na pro-
priedade, entrou, e con-
versou com Roberto Cle-
mente. Os dois tomaram
refrigerante juntos. En-
tão, Wanderson sacou a
arma e deu um tiro na ca-
beça do idoso.

”A tentou correr e o
Wanderson disse que a
mataria, mesmo assim
ela correu. Ele a derru-
bou, bateu em seu rosto
e tentou estuprá-la. Não
conseguindo, atirou tam-
bém contra ela, acer-

tando seu ombro. Caída
no chão, se fingiu de
morta. Então ele pegou
a caminhonete da vítima
e fugiu. A mulher con-
seguiu se deslocar até a
propriedade vizinha para
pedir ajuda”, diz trecho
do boletim de ocorrên-
cia.

Tentativa de
feminicídio

O caseiro Wanderson
já foi preso anterior-
mente por tentar matar
uma ex-mulher a faca-
das, em Goianápolis.
Conforme boletim de
ocorrências, ele atingiu
a mulher nas costas até
que a faca se quebrasse
em três partes.

O delegado Tibério
Martins informou que a
tentativa de feminicídio
aconteceu em 2019 e
a mulher sobreviveu ao
crime. Na época, ele
tinha 18 anos e ficou
preso até março deste
ano, quando saiu do
presídio.
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Superior Tribunal de Justiça volta
a condenar banco por negativar

nome que já estava sujo.
Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Reprodução.

É possível flexibilizar
a orientação da Sú-

mula 385 do Superior
Tribunal de Justiça para
reconhecer a ocorrência
de dano moral pela ins-
crição indevida de um
consumidor em cadastro
de restrição ao crédito,
mesmo quando o nome
dele já estava sujo.

Com esse entendi-
mento, a 4ª Turma do Su-
perior Tribunal de Justiça
negou provimento ao
recurso especial do Itaú,
que deverá pagar R$ 4,7
mil em danos morais a
uma cliente que teve o
nome sujo por conta da
suposta existência de
uma dívida de R$ 158,
vencida e não paga em
2014.

A cliente ajuizou ação
pedindo a declaração de
inexistência da dívida, o
cancelamento da anota-
ção de seu nome nos ca-
dastros de proteção ao
crédito e, por fim, a con-
denação ao pagamento
dos danos morais. O pe-
dido foi deferido pelo Tri-
bunal de Justiça de São
Paulo.

Ao STJ, o banco sus-
tentou que a condena-
ção aos danos morais
é incabível porque a cli-
ente tem contra si outras
inscrições em cadastros
restritivos, feitas por ou-
tros credores. Elas es-
tão sendo discutidas em
ações judiciais, mas ne-
nhuma delas transitou
em julgado.

E a Súmula 387 do
STJ indica que ”da ano-
tação irregular em ca-
dastro de proteção ao
crédito, não cabe inde-
nização por dano moral,
quando preexistente le-
gítima inscrição, ressal-
vado o direito ao cance-
lamento”. Essa é a po-
sição firmada pela 2ª Se-
ção do STJ.

Por 3 votos a 2, a
4ª Turma entendeu que
a condenação ao paga-
mento de danosmorais é
possível porque, apesar
de a cliente ter contra si
outras negativações, ela
comprovou nos autos a
verossimilhança das ale-
gações feitas, no sentido
da abusividade da con-
duta do banco.

A posição é exata-
mente a mesma já ado-
tada pela 3ª Turma do
Superior Tribunal de Jus-
tiça, que também julga
temas de Direito Privado.
Em fevereiro de 2020, o
colegiado já havia admi-

tido a superação da Sú-
mula 385 do STJ.

Súmula 7
O que definiu o julga-

mento na 4ª Turma foi a
aplicação da Súmula 7
do STJ, que proíbe rea-
nálise de provas. Assim,
restou manter a conclu-
são do TJ-SP no sentido
de que a cliente compro-
vou a verossimilhança da
abusividade das alega-
ções deduzidas em to-
das as ações em con-
testa as negativações de
seu nome.

”Não se trata de mera
existência de ação ajui-
zada para discutir as
negativações preexisten-
tes, pois foi consignado
pela corte de origem
verossimilhança de que
as inscrições anteriores
também seriam indevi-
das”, destacou o relator,
ministro Antonio Carlos
Ferreira.

Assim, seria inviável
afastar a verosimilhança
proclamada pelas instân-

cias ordinárias, as quais
se deram ao trabalho de
examinar a regularidade
das inscrições realizadas
por outros credores, real-
mente seria necessária a
análise fático-probatória,
inviável nesta sede, nos
termos da Súmula 7/STJ.

”Na situação de não
ser possível provar a le-
gitimidade ou a ilegitimi-
dade da inscrição ante-
rior, como na espécie,
quando não há uma pri-
meira decisão nas ações
que discutem os aponta-
mentos ilegítimos, há de
se resolver a celeuma co-
locada no processo em
análise, o qual julga a
legitimidade de determi-
nada inscrição cadastral,
com base na verificação
da verossimilhança, pela
Corte de origem”, con-
cordou o ministro Raul
Araújo, autor do voto de
desempate. (Conjur)
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No Rio, juíza recebe punição por quebra
ilegal de sigilo de advogado e empresário.

TJ-RS/Divulgação

Advogados e empresários acusam a juíza de persegui-los.

” Parece que nós esta-
mos em um seriado em

que o protagonista é a
juíza Adriana. Agora, os
atores coadjuvantes são
diferentes. E o enredo
de cada um desses capí-
tulos também é diferente.
O que temos em comum
é o protagonista, que é a
juíza, pessoas diferentes a
acusando de alguns deli-
tos e os possíveis delitos
também são diferentes.”

Pode parecer desca-
bida, em um primeiro mo-
mento, a analogia acima
feita pela desembarga-
dora Raquel de Oliveira
Maciel, do Tribunal Re-
gional do Trabalho da
1ª Região (TRT-1), ao
defender sua prevenção
para relatar processos ad-
ministrativos disciplinares
contra a juíza Adriana Ma-
ria dos Remédios Branco
de Moraes. Mas quando
se analisam os trâmites
dos muitos procedimen-
tos aos quais a magis-
trada respondeu, sob a
acusação de uma série
de diferentes ilegalidades,
percebe-se que o caso se
assemelha mesmo a uma
novela.

O mais recente capí-
tulo é rodado no Conse-
lho Nacional de Justiça
(CNJ), para onde recor-
reram o advogado João
Victor Arantes Silva e o
empresário Paulo Afonso
de Paiva Arantes. Os
dois apontam irregularida-
des na distribuição das
ações disciplinares contra
a juíza Adriana no TRT-1
e alegam que o tribunal é
omisso e perdeu a isen-
ção para julgar a magis-
trada (leia aqui íntegra da
petição). Por isso, querem
que o CNJ avoque para si

os casos e os decida. O
relator do pedido, feito em
20 de outubro passado, é
o conselheiro Sidney Ma-
druga e o processo corre
sob segredo de Justiça.

De um lado, advoga-
dos e empresários acu-
sam a juíza de persegui-
los, quebrar ilegalmente
seus sigilos e de ter sido
parcial no julgamento de
ações que os envolviam
na Justiça do Trabalho de
Barra Mansa, cidade do
Vale do Paraíba do estado
Rio de Janeiro, a cerca
de 130 quilômetros ao sul
da capital fluminense. De
outro, a juíza afirma que
é vítima de represálias.
Para instruir o processo no
CNJ, em despacho do dia
12 de novembro, o conse-
lheiro Madruga pediu in-
formações à relatora dos
processos contra a juíza
no TRT e também à de-
sembargadora Edith Ma-
ria Corrêa Tourinho, presi-
dente do tribunal.

Oito dias antes do des-
pacho, em sessão ple-
nária no TRT-1, os de-
sembargadores trabalhis-
tas decidiram punir a juíza.
Reconheceram que Adri-
ana Maria dos Remédios
quebrou o sigilo do em-
presário Paulo Arantes de
forma ilegal, sem a funda-
mentação necessária para
o ato, e também que ela
feriu o Código de Ética e
a Lei Orgânica da Magis-
tratura ao ter usado clan-
destinamente os serviços
de sua enteada em fun-
ções exclusivas de servi-
dores públicos, inclusive
na redação de minutas de
suas sentenças.

A juíza já havia sido
punida antes. Afastada
da Vara de Barra Mansa

em dezembro de 2019
por outra investigação,
em setembro do ano pas-
sado o TRT-1 determinou
sua remoção para a 25ª
Vara do Trabalho do Rio
de Janeiro, onde hoje
a juíza exerce suas fun-
ções. Mesmo já afastada
de Barra Mansa, a juíza
decidiu ações judiciais
daquela vara, nas quais
teria interesse pessoal.

Na sessão plenária de
novembro, a maior parte
dos desembargadores vo-
tou pelo afastamento da
juíza de suas funções. Fo-
ram 20 os votos que se-
guiram o da relatora Ra-
quel Maciel e defende-
ram a aplicação da pena
mais grave de disponi-
bilidade com vencimen-
tos proporcionais. Outros
11 desembargadores vo-
taram pela aplicação da
pena de censura e quatro
pela aposentadoria com-
pulsória da magistrada.
Apesar de a maioria pre-
ferir afastar a juíza de seu
ofício, prevaleceu a pena
mais leve, de censura.

Omotivo é a Resolução
135/2011, do CNJ, que
fixa as regras para apli-
cação de pena em pro-

cessos disciplinares. Em
seu artigo 21, a resolu-
ção estabelece que ”a pu-
nição ao magistrado so-
mente será imposta pelo
voto da maioria absoluta
dos membros do Tribu-
nal ou do Órgão Espe-
cial”. Em seu parágrafo
único, esmiúça as bali-
zas: ”Na hipótese em que
haja divergência quanto à
pena, sem que se tenha
formado maioria absoluta
por uma delas, será apli-
cada a mais leve, ou, no
caso de mais de duas pe-
nas alternativas, aplicar-
se-á a mais leve que tiver
obtido o maior número de
votos”.

O Pleno do TRT-1 tem,
hoje, 53 desembargado-
res. Assim, pela Reso-
lução 135, são necessá-
rios pelo menos 27 votos
para que um magistrado
seja punido. Quando o
número de votos é maior
do que 27, mas as penas
são diferentes e nenhuma
delas atinge a maioria ab-
soluta, aplica-se a mais
branda. No caso, a cen-
sura— ainda que o afasta-
mento tenha somado dez
votos a mais. (Conjur)
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Advogado condenado por injúria racial
é excluído da OAB de São Paulo.

Reprodução

Ele foi condenado em primeiro e segundo graus pelo mesmo delito.

O advogado que
pratica crime de

injúria racial comete
delito infame, deson-
rando a vítima, a si
próprio e ao sistema
da OAB.

Com esse enten-
dimento, o Conselho
Seccional da OAB de
São Paulo decidiu, por
maioria de votos, ex-
cluir de seus quadros
um advogado que co-
meteu injúria racial.
Ele foi condenado em
primeiro e segundo
graus pelo mesmo de-
lito, além de ter outras
duas condenações
anteriores já transita-
das em julgado.

Após a instauração
do processo adminis-
trativo, a 23ª Turma
de Ética Disciplinar
da OAB-SP opinou
pela expulsão do ad-
vogado por violação
ao artigo 34, incisos
XXV e XXVIII, do Es-
tatuto da Ordem dos

Advogados do Brasil,
consistente emmanter
conduta incompatível
com a advocacia e
praticar crime infame.

A relatora do pro-
cesso opinou pelo ar-
quivamento do caso
por entender que o
advogado não prati-
cou crime infame, não
manchou a imagem
da advocacia e já re-
cebeu sanção crimi-
nal. Porém, prevale-
ceu o voto divergente
do conselheiro Rob-
son de Oliveira, que
também preside a Co-
missão de Igualdade
Racial da OAB-SP.

”O advogado foi
condenado em pri-
meira e segunda ins-
tâncias pela prática do
crime de injúria racial,
razão pela qual não há
falar em ausência de
dolo em sua conduta.
O crime de injúria
racial é considerado
gravíssimo, fato que

recentemente moti-
vou decisão do STF,
declarando-o impres-
critível, a semelhança
do crime de racismo”,
afirmou.

Para Oliveira, a con-
duta do advogado que
pratica crime de injúria
racial, além de afrontar
o disposto no artigo 3º
da Constituição Fede-
ral, não contribui para
o prestígio da classe e
macula a imagem da
própria OAB. Assim,
ele considerou que a
prática de injúria racial
por um advogado con-
figura crime infame.

”A determinação de
arquivamento cami-
nha na contramão de
tudo o que vem sendo
defendido por esta
casa, que, reconhe-
cendo a necessidade
de promoção incon-
dicional da igualdade
racial, tornou perma-
nente a comissão que
trata da matéria. A

advocacia deve servir
como exemplo à toda
a sociedade”, comple-
tou.

Portanto, para o
conselheiro, a OAB-
SP não poderia permi-
tir que fatos similares
a esse fossem pratica-
dos. Nesse cenário, a
exclusão do advogado
serve justamente para
demonstrar a reprova-
ção do conselho, bem
como para prevenir
outras ocorrências.

Ainda na visão de
Oliveira, arquivar o
processo seria como
negar o racismo. E
negar o racismo, pros-
seguiu, é fortalecer
uma estrutura que
desumaniza e mata
pessoas negras: ”Não
creio que seja esse
o desejo dos nobres
conselheiros desta
OAB”. (Conjur)
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Estados Unidos alertam que Rússia planeja
atacar Ucrânia com 175 mil soldados.

Adam Schultz/The White House

As relações EUA-Rússia têm sido difíceis desde que Biden assumiu o
cargo.

À medida que aumen-
tam as tensões entre

Washington eMoscou sobre
uma potencial invasão russa
à Ucrânia, a Inteligência
dos Estados Unidos des-
cobriu que o Kremlin está
planejando uma ofensiva
em várias frentes já no início
do próximo ano envolvendo
até 175 mil soldados, de
acordo com autoridades
americanas e um docu-
mento de Inteligência obtido
pelo jornal The Washington
Post.

O Kremlin está movendo
tropas em direção à fron-
teira com a Ucrânia, en-
quanto exige a garantia de
Washington de que o país
do leste europeu não in-
gressará na Organização do
Tratado do Atlântico Norte
(Otan) e que a aliança se
absterá de certas atividades
militares dentro e ao redor
do território ucraniano. A
crise provocou temores de
uma nova guerra em solo
europeu e vem antes de
uma reunião virtual plane-
jada para a próxima terça-
feira entre os presidentes
Joe Biden e Vladimir Putin.

”Os planos russos pre-
veem uma ofensiva militar
contra a Ucrânia já no iní-
cio de 2022, com uma es-
cala de forças duas ve-
zes maior do que vimos na
primavera passada (Norte),
durante o exercício rápido
da Rússia perto das frontei-
ras da Ucrânia”, disse um
funcionário do governo, fa-
lando sob condição de ano-
nimato para discutir informa-
ção sensível. “Os planos
envolvem ampla movimen-
tação de 100 grupos táticos
de batalhão com uma esti-
mativa de 175 mil pessoas,
junto com blindagem, arti-
lharia e equipamento.”

O documento não si-
giloso da Inteligência dos
EUA, que inclui fotos de
satélite, mostra as forças
russas se concentrando em

quatro locais. Atualmente,
50 grupos táticos no campo
de batalha estão posiciona-
dos, juntamente com tan-
ques e artilharia “recém-
chegados”, de acordo com
o documento.

As autoridades america-
nas enfatizam que as inten-
ções de Putin permanecem
obscuras e que a Inteligên-
cia não mostra se ele de-
cidiu executar o aparente
plano de guerra. A inva-
são russa da Ucrânia desen-
cadearia uma grande crise
de segurança nacional para
a Europa e a administra-
ção Biden, que declarou
um ”compromisso de ferro”
com as fronteiras e a inde-
pendência da Ucrânia.

Embora as avaliações
ucranianas tenham afir-
mado que a Rússia tem
aproximadamente 94 mil
soldados perto da fronteira,
o mapa dos EUA coloca
o número em 70 mil, mas
prevê um aumento para até
175 mil e descreve um am-
plo movimento de grupos
táticos de batalhão de e para
a fronteira ”para ofuscar as
intenções e criar incerteza”.

A análise dos EUA dos
planos da Rússia se baseia
em parte em imagens de sa-
télite que ”mostram unida-
des recém-chegadas em vá-
rios locais ao longo da fron-
teira ucraniana no mês pas-
sado”, disse o oficial.

Detalhes da Inteligência
dos EUA fornecem um qua-
dro que o secretário de Es-
tado Antony Blinken come-
çou a traçar esta semana
em uma viagem à Europa,
onde descreveu ”evidências
de que a Rússia fez pla-
nos para movimentos agres-
sivos significativos contra a
Ucrânia” e advertiu que ha-
veria consequências graves,
incluindo medidas econômi-
cas de alto impacto, se a
Rússia conduzisse a inva-
são.

Biden disse que está pre-

parando medidas para au-
mentar o custo de qualquer
nova invasão para Putin,
que considerou os avisos
dos EUA como rumores e
disse que a Rússia não está
ameaçando ninguém. “O
que estou fazendo é reunir o
que acredito ser o conjunto
mais abrangente e significa-
tivo de iniciativas para tor-
nar muito, muito difícil para
Putin ir em frente e fazer o
que as pessoas estão pre-
ocupadas que ele possa fa-
zer”, disse Biden na sexta-
feira.

Os movimentos milita-
res russos acontecem no
momento em que Mos-
cou levanta preocupações
em Washington, com uma
repentina mobilização de
reservistas neste ano e
uma escalada dramática de
sua retórica em relação à
Ucrânia.

As autoridades russas
defenderam a mobilização
da reserva como uma me-
dida necessária para aju-
dar a modernizar as forças
armadas russas. Mas o
funcionário do governo le-
vantou preocupações sobre
o “programa repentino e
rápido para estabelecer
uma reserva pronta de re-
servistas contratados”, que
o funcionário disse que
deve adicionar mais 100 mil

soldados aos cerca de 70
mil posicionados agora.

O presidente da Ucrâ-
nia, Vladimir Zelinski, recen-
temente acusou um grupo
de russos e ucranianos de
tentar um golpe em seu país
e que os conspiradores ten-
taram obter a ajuda do ho-
mem mais rico da Ucrânia,
Rinat Akhmetov. A Rússia
e Akhmetov negaram que
qualquer conspiração esteja
em andamento, mas os rus-
sos tornaram-se mais explí-
citos recentemente em suas
advertências a Ucrânia e Es-
tados Unidos.

Biden também deve falar
com Zelenski na próxima se-
mana, segundo uma fonte
próxima ao líder ucraniano.

As relações EUA-Rússia
têm sido difíceis desde que
Biden assumiu o cargo. Seu
governo impôs sanções
contra alvos russos e acu-
sou o Kremlin de interferên-
cia nas eleições dos EUA,
de ciberatividade contra
empresas americanas e
pelo tratamento ao opositor
Alexei Navalni, que foi en-
venenado no ano passado
e posteriormente preso na
Rússia.
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Conservadores terão primeira candidata
mulher à presidência da França.

Reprodução

Valerie Pécresse se descreve como ”um terço Thatcher (Margaret),
dois terços Merkel (Angela)”.

O partido conserva-
dor francês Os

Republicanos elegeu
neste sábado (4), em
primárias, Valerie Pé-
cresse como candidata
a enfrentar o presi-
dente Emmanuel Ma-
cron nas eleições do
ano que vem. Será
a primeira mulher da
legenda a disputar o
cargo. Para o partido, a
candidata - uma repre-
sentante da ala social-
liberal - pode ter uma
influência maior na
campanha, ainda que
com poucas chances
de chegar ao segundo
turno.

Chefe da região de
Île-de-France, onde
fica Paris, Pécresse se
descreve como ”um
terço Thatcher (Marga-
ret), dois terços Merkel
(Angela)”. As pesqui-
sas de opinião mos-
tram a candidata, de
54 anos, com cerca de
11% das intenções de
voto para as eleições
de abril.

Com 61% dos votos
na eleição de segundo
turno do partido, ela
derrotou o candidato
da ala mais radical,
Eric Ciotti, em uma dis-
puta considerada um
teste para saber se a
legenda permaneceria
ancorada em sua tra-
dição de centro-direita
ou se voltaria mais para
a direita.

”Pela primeira vez
em sua história, o

partido de Charles de
Gaulle, de Georges
Pompidou, de Jac-
ques Chirac, de Nico-
las Sarkozy terá uma
candidata à eleição
presidencial. Penso
em todas as mulhe-
res da França. Muito
obrigada aos militantes
por sua audácia”, disse
Pécresse, na sede do
partido, após o anún-
cio dos resultados.
”Vamos restaurar o
orgulho da França e
proteger os franceses.”

Pécresse pode po-
tencialmente atrair os
eleitores de centro-
direita dos quais Ma-
cron depende muito,
mas terá de buscar
o apoio de eleitores
mais conservadores
também cortejados por
candidatos de direita.

A candidatura ines-
perada do jornalista
de extrema direita Eric
Zemmour derrubou a
expectativa de que a
eleição presidencial
seria uma repetição
do duelo de 2017 en-
tre Macron e Marine
Le Pen, do Reagru-
pamento Nacional, de
extrema direita.

Embora mais mo-
derada do que Ciotti,
Pécresse e seus ad-
versários nas primárias
se voltaram ainda mais
para a direita em te-
mas como imigração
e lei e ordem. Ela
fez campanha com a
promessa de reduzir

pela metade o número
de autorizações de re-
sidência para migran-
tes de fora da União
Europeia, endurecer as
sentenças judiciais em
bairros difíceis onde a
polícia está sob pres-
são e proibir as mulhe-
res que acompanham
seus filhos em viagens
escolares de usar um
lenço muçulmano.

”Eu sinto a raiva das
pessoas que se sen-
tem impotentes diante
da violência e do au-
mento do separatismo
islâmico, que sentem
que seus valores e es-
tilo de vida estão ame-
açados pela imigração
descontrolada”, disse
ela.

A ex-ministra do Or-
çamento e ex-porta-voz
do governo Sarkozy vai
lutar para se diferenciar
da posição política de
Macron pró-negócios e
de impostos baixos na
frente econômica.

Ela disse que encer-

raria a jornada de tra-
balho de 35 horas se-
manais, aumentaria a
idade de aposentado-
ria para 65, cortaria 200
mil empregos no se-
tor público e construi-
ria mais reatores nucle-
ares.

Embora a centro-
direita tenha gover-
nado a França durante
grande parte de sua
história do pós-guerra,
ela lutou nos últimos
anos, perdendo eleito-
res para Macron, que
ocupou redutos impor-
tantes de seu territó-
rio, e para a extrema
direita.

As pesquisas de opi-
nião até agora indicam
consistentemente que
Macron, que ainda não
declarou oficialmente
sua candidatura, ga-
nhará um segundo
mandato. A França
nunca teve uma pre-
sidente mulher.
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Com a saída de Angela Merkel, saiba
quem pode liderar a União Europeia.

Reprodução

Analistas são pouco otimistas em relação a que o bloco tenha logo
uma nova figura que sirva como liderança.

E mmanuel Macron, Ma-
rio Draghi, Olaf Scholz...

Quem pode suceder Angela
Merkel como líder da União
Europeia (UE), após a apo-
sentadoria da chanceler de-
pois de 16 anos no poder?

A corrida para ocupar
esse posto começa em 2022,
mas, segundo os analistas,
ao final, é possível que nin-
guém tenha, por ora, a capa-
cidade de enfrentar sozinho
os profundos problemas que
a UE atravessa: desde o
enfraquecimento do Estado
de Direito em alguns países-
membros, até o risco de
marginalização geopolítica e
os revezes do Brexit.

Angela Merkel, que será
substituída oficialmente em
dezembro no governo da Ale-
manha pelo social-democrata
Olaf Scholz, marcou história
na Europa com seu esforço
para manter a coesão da UE,
apesar das longas e numero-
sas crises.

Merkel ”é vista como a lí-
der ’de facto’ da União Euro-
peia, e também do mundo li-
vre”, afirma Sebastian Reiche,
professor da escola de negó-
cios (IESE) da Universidade
de Navarra, na Espanha, em
um post em seu blog.

Uma pesquisa recente do
centro de pensamento Euro-
pean Council on Foreign Re-
lations (ECFR), revelou que,
se pudessem, 41% dos euro-
peus apoiariam Angela Mer-
kel como presidente da Eu-
ropa, contra apenas 14% dos
que optariam pelo presidente
francês Emmanuel Macron, a
outra personalidade citada na
enquete.

Oportunidade
para Macron
Ainda assim, o líder fran-

cês tem diante de si uma
oportunidade para ocupar
esse posto. A primeira etapa
será a presidência por seis
meses da UE, que a França
assumirá em janeiro.

A saída de Merkel, ”po-
deria permitir que a visão
francesa de uma Europa

poderosa se desenvolvesse.
Algo que Macron defende
desde a sua chegada ao
poder”, explica Alexandre
Robinet-Borgomano, em um
texto publicado pelo centro
de análise francês Institut
Montaigne.

”É o presidente Macron
que tem a iniciativa” de re-
cuperar a liderança europeia,
”apesar de suas autoprocla-
madas tentativas de dar à
União Europeia um objetivo
claramente político terem
sido barradas até agora”,
opina Helen Thompson, pro-
fessora da Universidade de
Cambridge, em um artigo
publicado recentemente no
New York Times.

"Super Mario"
Nesse sentido, o tratado

franco-italiano que Macron
acaba de firmar com Mario
Draghi - uma figura-chave
nas novas alianças europeias
pós-Brexit - não passou des-
percebido.

Ainda mais quando o
chefe do governo italiano,
apelidado de ”Super Mario”
por seu desempenho à frente
do Banco Central Europeu,
é visto como um candidato
potencial a ser a liderança
europeia.

”A volta da estabilidade
no plano doméstico, unida às
fortes relações pessoais que
ele tem com seus sócios eu-
ropeus , são excelentes refe-
rências para reafirmar a pre-
sença da Itália no cenário
europeu”, considera Nicoletta
Pirozzi, do think tank Istituto
Affari Internazionali de Roma,
na revista Internationale Poli-
tik.

Contudo, a popularidade
de Draghi poderia ser ”pas-
sageira, já que nasceu na
crise econômica causada
pela emergência sanitária” da
covid-19, acrescenta Pirozzi.

Macron, por sua vez, en-
frenta um 2022 nada simples
no plano interno, com elei-
ções presidenciais em abril,
cujo resultado é muito incerto
por causa da ascensão da

extrema-direita.
Isso pode fazer com que a

França se concentre mais em
seus problemas políticos in-
ternos do que tente desenvol-
ver suas grandes visões so-
bre a Europa.

Na Alemanha, apelidada
durante muito tempo como a
”Grande Suíça” por sua ten-
dência a priorizar a prosperi-
dade econômica no lugar das
grandes questões internacio-
nais, as linhas começam a se
mexer.

”Queremos incrementar
a soberania estratégica da
União Europeia”, e defender
melhor os ”interesses euro-
peus comuns”, está escrito
no acordo de coalizão do
novo governo de Olaf Scholz.

No entanto, Scholz, que
se apresenta como o herdeiro
de Merkel após ser o nú-
mero 2 de seu governo, terá
que promover uma ruptura vi-
olenta com certas estruturas
para consegui-lo.

De cara, com o ”Merke-
lismo”, uma diplomacia fo-
cada na busca permanente
de acordos, que prefere espe-
rar antes de agir nos momen-
tos de crise, e dá prioridade
aos interesses econômicos,
inclusive com regimes autori-
tários como Rússia e China.

Contudo, esse sistema co-
meça a mostrar seus limi-
tes. ”Não deveria sobreviver
a Merkel”, porque não per-

mite ”resolver os desafios da
Europa, como a pandemia, a
mudança climática e a com-
petição geopolítica internaci-
onal”, afirmam, Piotr Buras e
Jana Puglierin na análise do
ECFR.

Europa sem
cabeça

Favorável a soluções mais
firmes, seria Emmanuel Ma-
cron o mais bem posicio-
nado?

”A liderança de Macron
é uma opção mas é pouco
provável” por seus problemas
para forjar ”as alianças” ne-
cessárias, adverte o profes-
sor Sebastian Reiche. Além
disso, existe a sensação de
que a França quer usar a Eu-
ropa para defender seus pró-
prios interesses, avalia.

Já Helen Thompson é
ainda mais pessimista.

”Atualmente, debilitada
pela rivalidade entre Estados
Unidos e China, e profun-
damente dividida no plano
interno a União Europeia não
pode ser dirigida, ninguém
pode ser a nova Angela Mer-
kel”, defende a professora de
Cambridge.

”Na realidade, falando
claro, nem o chanceler ale-
mão nem o governo francês
podemdirigir a Europa e, sem
liderança, a Europa segue
para a estagnação”, é o
prognóstico de Thompson.
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Talibã diz que mulheres "não
são propriedade" e precisam
consentir com casamento.

Divulgação

”Uma mulher não é uma propriedade, mas um ser humano nobre e livre”, disse o principal porta-voz do
Talibã.

O governo do Afega-
nistão, controlado

pelo Talibã, publicou um
decreto sobre os direitos
das mulheres em que
disse que elas não de-
veriam ser consideradas
”propriedades” e preci-
sam consentir para se
casar, mas não menci-
onou o acesso feminino à
educação ou ao trabalho
fora de casa.

O Talibã está sob pres-
são da comunidade inter-
nacional, que mantém a
maioria dos fundos para o
Afeganistão congelados,
para se comprometer a
respeitar os direitos das
mulheres desde que as-
sumiu o comando do país
no dia 15 de agosto.

”Uma mulher não é
uma propriedade, mas
um ser humano nobre e
livre; ninguém pode dá-
la a ninguém em troca
de paz... ou para por
fim à animosidade”, disse
o decreto do grupo is-
lâmico radical divulgado
pelo porta-voz Zabihillah
Muhajid.

Ele delineou as re-
gras que determinam o
casamento e a proprie-
dade para as mulheres,
dizendo que elas não
deveriam ser obrigadas
a se casar e que viúvas
deveriam ter sua parcela
da herança do falecido
marido.

Tribunais devem levar
em conta as regras ao to-
mar decisões, e os minis-

térios dos Assuntos Re-
ligiosos e da Informação
devem proteger estes di-
reitos, disse o decreto.

Mas o texto não fez
menção à possibilidade
de as mulheres trabalha-
rem ou ter acesso a insta-
lações fora de casa ou à
educação, que são gran-
des preocupações da co-
munidade internacional.
Economia afegã
Desde o retorno dos

talibãs ao poder, a econo-
mia afegã, que depende
em grande parte dos sub-
sídios internacionais, se
afundou.

O governo dos Esta-
dos Unidos congelou os
ativos do banco central
afegão e tanto o Banco
Mundial quanto o Fundo
Monetário Internacional
suspenderam as ajudas.

A ONU alertou que 23
milhões de afegãos, de
uma população de quase
40 milhões, estarão à
beira da fome no inverno.

Resgate
Em novembro deste

ano a emissora CNN
noticiou a história de
ParwanaMalik, de 9 anos,
que foi vendida para se
casar com um homem,
55, no Afeganistão. Isso
aconteceu porque a fa-
mília não tinha renda
para se sustentar, então
o pai, Abdul Malik, viu
o matrimônio forçado
como uma solução. As
informações são do iG.

Após a repercussão in-
ternacional, a ONG Too
Young to Wed (Muito jo-
vem para se casar) dos
Estados Unidos se mobi-
lizou para resgatar a me-
nina.

“Estou muito feliz. Me
livraram do meu marido.
Meu marido era um ho-
mem velho. Eles me tra-
taram mal. Me xinga-
ram, me acordaram cedo
e me obrigaram a traba-
lhar”, disse Parwana em
entrevista à CNN.

A criança e seus fa-
miliares ficaram hospeda-
dos em um hotel e depois
foram transferidos para
uma casa em um local
seguro, onde devem per-
manecer até o fim do in-
verno.

A mãe da menina,
Reza Gul, contou que
foi contra o casamento.
“Claro, eu fiquei com
raiva. Lutei com meu
marido e chorei. Ele disse
que não tinha opção.
Minha filha conta que
bateram nela. Ela não
queria ficar lá. Agora
me sinto feliz e segura
aqui. Meus filhos estão
comendo bem desde que
chegamos, eles estão
brincando e estamos nos
sentindo felizes.”

Abdul Malik ainda
deve US$ 2.200 (cerca de
R$ 12.422) para o com-
prador. A organização
informou que irá ajudá-lo
a quitar o débito.
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Saiba como foi o quarto dia de
depoimentos no júri do processo
sobre o incêndio na boate Kiss.

Juliano Verardi/TJ-RS

Foram ouvidas três testemunhas neste sábado. Outras duas são
esperadas para o domingo.

O quarto dia de julgamento
dos réus pelo incêndio da

boate Kiss chegou ao fim, por
volta das 19h deste sábado
(4), após os depoimentos de
mais três testemunhas, das
quais duas são sobreviventes
da tragédia que matou 242
pessoas na madrugada de 27
de janeiro de 2013 em Santa
Maria (Região Central do Es-
tado).

As atividades no Plenário
do FórumCentral de Porto Ale-
gre, no bairro Praia de Belas,
serão retomadas às 10h deste
domingo (5), às 10 horas. De-
vem ser ouvidos Thiago Mutti
(convocado a pedido da de-
fesa de um dos acusados)
e a vítima Delvani Brondani
Rosso, solicitada pela acusa-
ção. Ainda não há data pre-
vista para a conclusão dos tra-
balhos.

No banco dos réus estão
os sócios da boate Elissan-
dro Callegaro Spohr, 38 anos,
e Mauro Londero Hoffmann,
56, mais o músico Marcelo Je-
sus dos Santos, 41, vocalista
da banda Gurizada Fandan-
gueira, e o produtor e auxi-
liar de palco Luciano Bonilha
Leão, 44.

Eles foram denunciados
pelo Ministério Público (MP)
por 242 homicídios consu-
mados com dolo eventual
(quando se assume o risco
de matar) e 636 tentativas.
A maioria das vítimas – com
idades entre 18 e 30 anos –
sofreu asfixia.

Conforme o processo,
houve imprudência por parte
dos empresários por permiti-
rem aglomeração de público
além da capacidade prevista
pela casa noturna e dos músi-
cos por usarem em ambiente
fechado um artefato pirotéc-
nico que acabou incidindo so-
bre material inflamável usado
como isolamento acústico,
produzindo fogo e fumaça
tóxica.

Primeiro
depoimento

Entre o começo da manhã
e o meio da tarde, foi ou-
vido durante quase cinco ho-
ras (uma das oitivas mais lon-
gas do julgamento até agora)
o publicitário Alexandre Mar-
ques, 38 anos. Na época
do incêndio na Kiss, ele atu-
ava como promotor de bandas
para boates e como técnico
para um grupo musical.

Marques não estava na
danceteria na noite trágica,
mas como testemunha arro-
lada pela defesa do réu Elis-
sandro Callegaro ”Kiko” Spohr
(um dos sócios da casa no-
turna) detalhou aspectos so-
bre a realização de festas e
eventos nesse tipo de estabe-
lecimento, inclusive no que se
refere a efeitos pirotécnicos.

Conforme o ex-produtor, o
uso desse tipo de dispositivo
não costumava ser avisado
com antecedência aos propri-
etários de boates e similares.
“Certa vez, tentei utilizar um
’sputnik’ na Kiss, mas não tive
autorização do Kiko”, garantiu.

Questionado sobre a lo-
tação das danceterias, Mar-
ques discorreu sobre estraté-
gias utilizadas pelas boates
para manter o movimento de
clientes e a pista de dança
cheia. Segundo ele, os clien-
tes em geral não gostam de
locais vazios.

Por fim, ele afirmou que
não conhecia Mauro Londero
Hoffmann, sócio da Kiss, e que
acreditava que, na prática, o
proprietário da boate era Elis-
sandro.

Segundo
depoimento

Depois prestou depoi-
mento o desenhista industrial
Maike Ariel Santos, único
sobrevivente de seis amigos
que estava na Kiss para co-
memorar um aniversário. Ele
detalhou que, no início do
incêndio, os gritos de “Fogo!”

foram o gatilho para buscar
uma saída, de mãos dadas
com as cinco garotas que
completavam o grupo:

“Tinha muita gente, eu es-
tava ’esmagado’ entre as pes-
soas e não enxergava minhas
amigas, só sentia as suas
mãos. Acabamos nos se-
parando. Quando cheguei
perto do bar, senti a fumaça
e esquentou muito rápido, os
olhos ardiam a ponto de não
poderem se abrir. Não havia
qualquer referencial de visão”.

Houve um momento em
que Maike desmaiou: “Só
recobrei os sentidos lá fora,
provavelmente retirado por al-
guém”. Ele ficou um mês in-
ternado, incluindo dez dias em
coma e uma piora que quase o
levou a óbito. Mas conseguiu
se recuperar, restando como
sequelas cicatrizes de queima-
duras nas mãos.

“Meu tratamento psicoló-
gico foi conhecer os pais de
minhas amigas que falece-
ram”, desabafou, acrescen-
tando que não recebeu apoio
ou pedido de desculpas por
qualquer um dos quatro réus.

Terceiro
depoimento

Por fim, foi ouvida das 17h
às 19h a sobrevivente Cristi-
ane Santos Clavé, que per-

deu 15 amigos na festa, à qual
compareceu após deixar os fi-
lhos com um tio. Ela detalhou
que viu dois fogos-de-artifício
presos ao chão perto do palco
quando começou o show.

”A cortina estava bem
perto dos artefatos”, relatou.
”Depois eu viu uma fumaça,
senti falta de ar muito forte
e saí do local para respirar
melhor. Tinha muita gente,
tinha que ficar desviando.”

As memórias de Cristiane
preservam, ainda, a tentativa
de escapar: ”Estava muito
quente, a fumaça se espalhou
rápido, o público começou a
correr e se empurrar, então
lembrei de uma mesa próxima
à saída, como referência, e
conseguiu deixar a boate. Não
havia sinalização e, mesmo
que tivesse, estava muito es-
curo”.

Ela disse ter ouvido mui-
tas pessoas reclamando por
terem sido barradas para que
não deixassem a boate sem
pagar. E que ninguém anun-
ciou se tratar de um incên-
dio: “Tenho certeza de que
muita gente morreu sem saber
o que acontceu”. (Marcello
Campos)
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Encontrada no Rio Grande do Sul
miss de São Paulo que desapareceu
na véspera de concurso de beleza.

Divulgação/Arquivo pessoal

Yasmin Pesinato Benedetti mandou foto com o pai, Isaías Benedetti,
na rodoviária de Passo Fundo.

” Foi um susto muito
grande para todos

nós, mas agora estamos
aliviados”, disse neste
sábado (4) a pedagoga
Agatha Marion Pesinato,
de 37 anos, mãe da miss
teen desaparecida em
São Paulo, ao receber
um telefonema e foto da
filha em uma rodoviária
de Passo Fundo, no Rio
Grande do Sul.

Yasmin Pesinato Bene-
detti, de 17 anos, havia
sumido na última quinta-
feira (3) na capital pau-
lista, a dois dias de par-
ticipar da etapa estadual
do Miss Teen São Paulo.
A estudante tinha dito à
mãe que iria comprar um
biquíni para usar no con-
curso de beleza, mas ela
não apareceu mais e nem
deu satisfações, ficando
incomunicável sem aten-
der o celular.

Os parentes procura-
ram a Polícia Civil, que
passou a investigar o su-
miço da garota. Eles tam-
bém divulgaram o desa-
parecimento nas redes so-
ciais e falaram com a im-
prensa sobre o caso. Ví-
deo gravado por câme-
ras de segurança mostra
a garota deixando o pré-
dio ondemora com a famí-
lia, na Barra Funda, Zona
Oeste de São Paulo. Ela
deixou o local por volta
das 10h de quinta.

Yasmin só foi locali-
zada por volta das 22h de
sexta-feira (3), mais de 36
horas depois de desapa-
recer, quando telefonou
para a mãe dizendo que
estava em Passo Fundo,

cidade próxima a Marau,
onde mora o pai dela,
Isaías Benedetti. O pais
da adolescente são sepa-
rados.

”A Yasmin foi encon-
trada no Rio Grande do
Sul, onde mora o pai, e
está em segurança”, falou
Agatha, que enviou tam-
bém uma foto dela com
Isaías. O pai só soube da
chegada da filha quando
ela telefonou para ele tam-
bém.

A mãe não comentou
por qual motivo a filha vi-
ajou sozinha por 15 ho-
ras numônibus sem avisar
os pais. ”Graças a Deus,
ela está bem e agora va-
mos lidar com a questão
em família”, disse Agatha,
que agradeceu a polícia,
que investiga o sumiço, e
a imprensa, que divulgou
o caso. A família chegou
a publicar o desapareci-
mento de Yasmin nas re-
des sociais.

”A família foi orientada
a comparecer na 5ª Dele-
gacia de Pessoas Desapa-
recidas, do Departamento
Estadual de Homicídios
e de Proteção à Pessoa
(DHPP), que assessorava
as investigações, para for-
malização do encontro”,
informa nota da Secreta-
ria da Segurança Pública
(SSP) de São Paulo.

O Miss Teen São Paulo,
que seria realizado neste
sábado (4) e domingo
(5), cancelou o concurso
em razão do desapareci-
mento de Yasmin. Mesmo
após a informação de
que ela foi encontrada, os
organizadores do evento

decidiram manter a sus-
pensão e remarcar a dis-
puta para março de 2022.

”Neste final de semana
não irá ocorrer. Já foi tudo
cancelado, restaurante,
buffet, hospedagem. Os
pagamentos que nós fi-
zemos, iremos receber
carta de crédito para em
outro momento realizar o
evento. O concurso irá
ocorrer diante dessa boa
notícia. Vamos sugerir
a data de março”, disse
Kabeto Produtor, organi-
zador do concurso.

Apesar de manter a
suspensão do concurso
de beleza, Kabeto falou
que pretende conversar
com Yasmin e com os res-
ponsáveis por ela para sa-
ber se a garota ainda tem
interesse em disputar a
coroa de miss teen do es-
tado de São Paulo.

”A Yasmin querendo,
se sentindo confortável,
nós vamos apoiá-la para
isso: Ela voltar para o
concurso, ela participar
do concurso. Terá todo
o nosso apoio, de to-

das as candidatas tam-
bém. Isso sem dúvida ne-
nhuma. Só temos que co-
memorar muito esse mo-
mento. O lugar da Yasmin
está aqui. A nossa miss
teen São Paulo capital vai
estar conosco, eu tenho
certeza. Ela é uma candi-
data inscrita no concurso.
Será um prazer enorme
recebê-la de volta. Só irá
depender da vontade dela
e da família”, falou Kabeto.

”Não cabe palavras
para dizer a tamanha fe-
licidade e mudança que
me tornar miss me trouxe,
me deu um novo rumo,
um novo amor sem ex-
plicação, criei mais res-
ponsabilidade e atitude
por mim mesma e para
mim, quero continuar
nesse mundo por um
longo tempo, para isso
terei queme esforçar cada
vez mais mas é sobre
isso!”, chegou a postar
Yasmin, em setembro, na
sua página no Instagram,
sobre a emoção de ser
miss.
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Natal dos Encantos começou neste
final de semana com eventos gratuitos
no Centro Histórico de Porto Alegre.

Cesar Lopes/PMPA

Programação é diversificada e para todos os públicos.

Ministério Público defende
manutenção do júri do caso Bernardo
em julgamento no Tribunal de Justiça.

Divulgação/TJ-RS

O pai de Bernardo, Leandro Boldrini, foi condenado a 33 anos e oito
meses de prisão por homicídio doloso quadruplamente qualificado,
ocultação de cadáver e falsidade ideológica.

N este final de semana,
iniciaram-se as festivi-

dades natalinas promovidas
pela prefeitura de Porto Ale-
gre. A primeira atividade do
Natal dos Encantos ocorreu
neste sábado (4), às 18h, na
Orla do Guaíba, junto à Usina
do Gasômetro.

A programação começou
com apresentações de DJs.
A seguir, às 19h, a Banda Mu-
nicipal tocou para o público
e logo após foi realizado o
show natalino com a chegada
do Papai Noel.

Neste domingo (5), acon-
tecerá a abertura da Casa do
Papai Noel, às 16h, locali-
zada no Museu do Trabalho
(rua dos Andradas 230 – Cen-
tro Histórico). O funciona-

mento será até o dia 23 de de-
zembro, de terça a domingo,
das 15h até as 20h. Esta
segunda-feira (6) será a única
em que a casa estará aberta.

Também neste domingo,
começa a funcionar a Vila
de Natal, em frente à prefei-
tura (Praça Montevidéo, 10).
No local, serão comercializa-
dos artesanatos feitos pelas
comunidades. A feira ficará
aberta de 5 a 23 de dezem-
bro, com horário de funciona-
mento das 14h às 20h.

Em todos os eventos, a
prefeitura, liderada pelo Gabi-
nete da Primeira-Dama, terá
pontos de coleta de doações
para a Campanha do Brin-
quedo.

Serviço

A programação com-
pleta pode ser aces-
sada no site prefei-
tura.poa.br/nataldosencantos.
Os eventos são gratuitos
e acontecerão sempre aos

finais de semana, na Orla
do Guaíba, próximo a Usina
do Gasômetro, até dia 19 de
dezembro.

T eve início na sexta-feira
(3), no Tribunal de Jus-

tiça, o julgamento virtual dos
embargos ajuizados por réus
do Caso Bernardo. O me-
nino, na época com 11 anos,
foi morto em 2014 na cidade
de Três Passos.

O 1º Grupo apreciará
os embargos infringentes
e de nulidade oferecidos
pelos réus Leandro Boldrini,
Graciele Ugulini e Evandro
Wirganovicz, em decorrência
de voto vencido do desem-
bargador Jayme Weingartner
Neto, que anulava o júri com
relação a Boldrini e Evandro
Wirganovicz.

No júri, ocorrido emmarço
de 2019, o pai de Bernardo,
a madrasta, uma amiga e o
irmão da amiga foram conde-
nados pelo homicídio da cri-
ança.

”Não há nulidades no jul-
gamento e a decisão do júri
de Três Passos está em con-
formidade com a extensa e
sólida prova indiciária. A
nossa manifestação foi no
sentido de desprover os re-
cursos de todos os réus”,

afirma a procuradora de Jus-
tiça Maria Ignez Franco San-
tos, responsável pelo parecer
do Ministério Público no pro-
cesso.

O Ministério Público havia
pedido o adiamento da ses-
são para o dia 10 de dezem-

bro, com julgamento presen-
cial, para sustentar oralmente
o parecer. No entanto, o pe-
dido foi indeferido pelo TJRS.

O pai de Bernardo, Lean-
dro Boldrini, foi condenado
a 33 anos e oito meses de
prisão por homicídio doloso
quadruplamente qualificado,
ocultação de cadáver e falsi-
dade ideológica.

Já a madrasta, Graciele
Ugulini, teve a pena fixada
em 34 anos e sete meses
de reclusão em regime inici-
almente fechado, por homi-
cídio quadruplamente qualifi-
cado e ocultação de cadáver.
A amiga de Graciele, Edel-
vânia Wirganovicz, foi conde-
nada a 22 anos e 10meses de
prisão e seu irmão, Evandro
Wirganovicz, a nove anos e
meio.

OSUL | 45 Porto Alegre . Domingo, 05 de Dezembro de 2021



Em Porto Alegre no sábado, Sérgio
Moro visitou o governador gaúcho.

Podemos/Divulgação

Eduardo Leite disse ter discutido com Sérgio Moro a ”importância da construção de convergências políticas”.

A pós ser derrotado nas
prévias do PSDB para

a candidatura à Presidência
da República, o governador
do Rio Grande do Sul, Edu-
ardo Leite, se reuniu com o
pré-candidato do Podemos
ao Planalto, o ex-juiz e ex-
ministro da Justiça, Sérgio
Moro, na manhã deste sá-
bado (4).

Em publicação em suas
redes sociais, Leite des-
tacou que o “canal está
aberto” para a criação de
”uma alternativa” para o
País. A reunião ocorreu no
Palácio Piratini, sede do go-
verno gaúcho. O vence-
dor das prévias tucanas, o
governador de São Paulo,

João Doria, também já indi-
cou que deve se encontrar
com Moro, como parte de
uma aproximação entre os
dois partidos.

”Recebi Sérgio Moro
para uma boa conversa
na manhã de hoje. O
combate às desigualdades,
a retomada da economia
e a importância da cons-
trução de convergências
políticas para trazer o país
de volta ao equilíbrio e
ao bom senso estiveram
na pauta. Obrigado pela
visita!”, escreveu Leite em
seu Twitter.

A publicação deste sá-
bado reforça declarações
dadas em entrevista nesta

semana, em que o gover-
nador gaúcho cobrou de
seu partido e de Doria
a construção de uma ali-
ança para derrotar o presi-
dente Jair Bolsonaro e o ex-
presidente Luiz Inácio Lula
da Silva nas eleições de
2022.

Leite também afirmou
que a conversa envolveu o
combate às desigualdades,
a retomada da economia e
a “construção de conver-
gências políticas para en-
frentar os problemas da
vida real dos brasileiros”.

Sérgio Moro considerou
ser ”fundamental criarmos
pontes para que possamos
construir o País que mere-

cemos: longe do passado
de corrupção e sem autori-
tarismo, inflação, pobreza e
desemprego”.

Protestos
Moro foi recebido com

vaias e gritos de “juiz la-
drão” no teatro do Bourbon
Country, em Porto Alegre,
onde aconteceu convenção
do Podemos.

Em vídeo publicado nas
redes sociais, é possível ver
várias pessoas segurando
cartões e protestando con-
tra a parcialidade de Moro,
que comandou os julga-
mentos da Operação Lava-
Jato que condenou o ex-
presidente Lula (PT) à pri-
são.
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CLÁUDIO HUMBERTO

AMIGOS DE ALCOLUMBRE
AGORA CULPAM PACHECO

Após a derrota humilhante na Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ), que aprovou por 18x9 votos André Mendonça para o Supremo
Tribunal Federal (STF), amigos do senador Davi Alcolumbre (DEM-
AP) saem em sua defesa. Alegam que são injustas as críticas, pela
atitude de “segurar” a sabatina do indicado por quase cinco meses.
E apontam o papel do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,
nessa demora. “Vocês jornalistas estão criticando a pessoa errada”,
garantem.

‘Unha e carne’
Lembram os amigos as ligações do presidente da CCJ a Pacheco,
cuja candidatura a presidente foi inventada pelo senador do Amapá.

O início da jogada
Pacheco recebeu a indicação oficial de André Mendonça em 13 de
julho e só a encaminhou à CCJ em 18 de agosto, 35 dias depois.

Retaguarda garantida
Nos quase 5 meses de demora, Pacheco ignorou todos os apelos
para interferir na molecagem. Em um só dia, 17 senadores protesta-
ram.

Questão de vaidade
Advogado atuante no STF e agora presidente do Senado, Pacheco
queria ter sido “consultado” antes da indicação de Mendonça.

Fábio Faria se fortalece para ser vice de Bolsonaro
Com a decisão de não contar com o general Hamilton Mourão em
sua chapa, o presidente Jair Bolsonaro vem considerando várias
opções para companheiro de chapa, em 2022, e um dos nomes mais
fortes é o de Fábio Faria, ministro das Comunicações. Deputado
federal licenciado e com talento reconhecido na articulação política,
o ministro potiguar tem ainda em seu favor o fato de representar o
Nordeste. E de haver legado ao Brasil a tecnologia 5G, emperrada
havia dois anos.

Flávio gosta da ideia
Fábio Faria como vice é bem-visto no Planalto. O senador Flávio
Bolsonaro elogiou essa alternativa, nas redes sociais.

Indicador importante
O post do primogênito não antecipa necessariamente a decisão do
presidente em relação à vice-presidência, mas também não a con-
traria.

Acerto reconhecido
Faria é tido como um dos maiores acertos de Bolsonaro, inclusive
ao profissionalizar e estabelecer o diálogo na área de comunicação
social.

De volta ao começo
Após o pedido de destaque doministro NunesMarques, o STF terá de
marcar data para que o Plenário da Corte analise presencialmente o
caso da suspensão das demissões de não-vacinados por justa causa.

Privilégio gelada
Parlamentares já pediram ressarcimento de pão de queijo, motel,
aluguel de jatinho etc, mas a senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) foi
mais além, ao solicitar reembolso de gastos com... sorvete.

Mais leilões
A sétima rodada de leilões de aeroportos está marcada para o início
de 2022, segundo o Ministério da Infraestrutura. Serão 16 aero-
portos, que movimentam 26% dos passageiros. Estão incluídos
Congonhas, na cidade de São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de
Janeiro.

Esquerda traída
O Partido da Causa Operária deplora a chapa Lula e Geraldo Alck-
min. “Será um duro golpe às bases do próprio PT, CUT e aos
movimentos populares (MST, CMP), dirigidos pelo PT”.

Órfãos inconsoláveis
Guilherme Boulos (Psol), que sonhava com a vice de Lula, e até se
utiliza do jeito de falar do ídolo, também criticou esse casamento de
jacaré com cobra d’água representado pela aliança com Alckmin.

Rejeitados
Entre as 33 indicações votadas pelo Senado durante o “esforço
concentrado”, dois nomes foram rejeitados pelo plenário: o juiz Paulo
Marcos de Farias para o Conselho Nacional do Ministério Público
e o desembargador Roberto Fragale para o Conselho Nacional de
Justiça.

O mundo dá voltas
No início de 2020, quando o então presidente dos EUA, Donald
Trump, quis fechar as fronteiras para evitar a chegada do corona-
vírus, foi taxado de xenófobo por Joe Biden, que acaba de anunciar
o mesmo.

Privado é melhor
Levantamento da Belo Investment Research aponta que os aeropor-
tos do bloco São Paulo-Minas Gerais que serão privatizados no início
do ano que vem devem crescer quase 80% após as concessões.

Pensando bem...
... se fosse possível, além de grades, todo prédio público teria fosso
e ponte levadiça.

PODER SEM PUDOR

Separados pela língua
Recém-filiado ao PTB e derrotado para vereador na capital gaúcha,
Cristophen Goulart, neto do ex-presidente João Goulart, alfinetou a
prima, num encontro em Porto Alegre: “Se meu avô Jango estivesse
vivo, não estaria no PDT porque era o partido de Brizola.” A deputada
estadual Juliana Brizola (PDT-RS) retrucou, incorporando o “espírito”
do avô: “Não posso dizer em que partido meu tio-avô Jango estaria,
mas com certeza não seria no partido do Roberto Jefferson.
Com André Brito e Tiago Vasconcelos
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LAIR RIBEIRO

FALHAR EM PLANEJAR É
PLANEJAR EM FALHAR

É sempre a mesma história. Mais ou menos no
meio do mês de novembro, começa a correria. É
preciso finalizar trabalhos pendentes, redobrar a
atenção aos filhos, planejar as férias da família,
fazer a revisão do carro, fazer as compras de Natal,
cuidar dos preparativos para a ceia e planejar o
próximo ano.
Mas você não precisa passar por isso. Basta traçar
um detalhado plano de ação e colocá-lo em prática.
Se você realmente almeja concretizar suas aspira-
ções, é preciso ir além da “listinha” de intenções.
Lembre-se de viver o presente, o aqui e agora.
Você sabe o que é preocupação? Preocupação é
manter a mente ocupada antes da hora, ou seja,
previamente (pré-ocupação).
Se você acha que pensando nos problemas conse-
guirá solucioná-los, engana-se. Isso apenas pré-
ocupa a sua mente e o impede de buscar soluções.
Amaioria de nós, quando adulto, adquire o péssimo
hábito de complicar a vida. Esforce-se para enxer-
gar as coisas como elas realmente são e veja que,
assim, é muito mais fácil lidar com elas.
Para tornar seus sonhos realidade, é fundamental
estipular quando e como eles irão se realizar. A
vida só tem sentido quando definimos metas po-
sitivas, seja para o campo pessoal, profissional,
financeiro ou familiar. Mas, para sair da inércia, é
preciso ter consciência de onde você está, aonde
quer chegar e qual caminho seguir.
Se você almeja ser uma pessoa bem-sucedida e
próspera em tudo o que faz, precisa também de-
senvolver outras habilidades, como a persistência e
a perseverança. Velhos hábitos e crenças não mu-
dam de uma hora para outra. Mas, com disciplina
e insistência, você pode transformar a sua vida e
obter o sucesso em suas ações.
Antes de mais nada, defina seus valores. Descubra

o que o leva a buscar por seus objetivos. Seja
verdadeiro com você mesmo.
Refletir sobre suas finanças, por exemplo, é um
exercício fundamental, que deve ser freqüente-
mente revisado. Para conquistar a felicidade, to-
das as áreas da vida têm de estar equilibradas. É
preciso identificar que áreas estão sendo mais ou
menos trabalhadas e, se detectado algum desequi-
líbrio, agir para reverter o processo.
Saber identificar o que é prioridade, separando o
que é urgente do que é importante, também ajuda
a manter o foco afinado com seus objetivos, pois
o que é urgente nem sempre é importante e vice-
versa.
Avaliando suas tarefas diárias, é possível reorgani-
zar seu tempo em função de suas metas. Deter-se
em tarefas que não são urgente nem importantes é
perda de tempo. O ideal é utilizar a maior parte do
tempo em ações produtivas, que sejam importan-
tes, mas não necessariamente urgentes.
Uma vez definidos seus valores e prioridades, de-
senhe uma estratégia simples, objetiva e realista.
Dê um passo de cada vez e você será capaz de
superar cada batalha, juntando energia para vencer
a guerra.
Baseie sua ação em uma “Pirâmide da Produti-
vidade”: na base, seus valores dominantes; logo
acima, as metas de médio e de longo prazos; e no
topo, as tarefas diárias. Cada pequena ação pode
ser revertida em algo muito maior. É essa a energia
que irá movê-lo em direção a seus objetivos.
Acumular várias pequenas vitórias ao longo de um
processo fortalece o espírito e alimenta o sistema
de motivação interior. E sentindo o sabor das pe-
quenas vitórias você vai construindo um caminho
de sucesso e de prosperidade, impedindo que o
estresse e a ansiedade tomem conta de sua vida.
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EFEMÉRIDES

FATOS HISTÓRICOS DO
DIA 5 DE DEZEMBRO

Eventos
1492 - Na sua primeira viagem ao Novo Mundo,
Cristóvão Colombo descobre a Ilha de Quisqueya.
1792 - Começa, na Assembléia Nacional, o julga-
mento do rei Luis XVI, durante a Revolução Fran-
cesa.
1889 - A Família Imperial Brasileira chega a Lisboa
após deixar o Brasil devido à Proclamação da Re-
pública.
1908 - Fundação da Cruz Vermelha Brasileira.
1945 - Desaparecimento do Voo 19 na área do
Triângulo das Bermudas.
1946 - Nova York é eleita sede permanente das
Nações Unidas.
1952 - A poluição atmosférica causa, pela primeira
vez, a morte de milhares de pessoas, no período
conhecido com Big Smoke, em Londres.
1962 - Os Estados Unidos e a URSS chegam a um
acordo sobre a utilização pacífica do espaço.
1963 - O senador Arnon de Mello matou outro se-
nador, com um tiro, na tribuna do Senado Federal
do Brasil.
1967 - É criada a Funai - Fundação Nacional do
Índio - no Brasil.
1985 - O Reino Unido abandona a UNESCO.
1987 - Pelo menos 22 pessoas morreram após in-
cêndio em um cargueiro panamenho na Espanha.
2005 -Ministros dos Transportes daUnião Europeia
acordam liberalização dos transportes ferroviários
de passageiros a partir de 2010.
2006 - Fim do jogo de xadrez entre Vladimir Kram-
nik e o computador Deep Fritz, que, com 2 vitórias,
foi o vencedor por 4 a 2.
2014 - Protestos, após casos de cidadãos negros
mortos por policiais, atingem cidades dos Estados
Unidos como Nova York, Chicago, Miami, Washing-
ton e Ferguson.

2017 — O Comitê Olímpico Internacional proíbe a
Rússia de competir nos JogosOlímpicos de Inverno
de 2018 por doping nos JogosOlímpicos de Inverno
de 2014.
Nascimentos
1901 - Walt Disney, desenhista e empresário esta-
dunidense (m. 1966); e Werner Heisenberg, físico
alemão (m. 1976).
1903 - Cecil Frank Powell, físico britânico (m.
1969).
1911 - Carlos Marighella, guerrilheiro e político bra-
sileiro (m. 1969).
1938 - JJ Cale, músico norte-americano (m. 2013).
1946 - José Carreras, tenor espanhol.
1949 - Ângela Rô Rô, cantora e compositora brasi-
leira.
1954 - Carlos Nascimento, jornalista brasileiro.
1968 - Margaret Cho, atriz, produtora e roteirista
estadunidense.
1973 - Danielle Winits, modelo e atriz brasileira.
1976 - Rafinha Bastos, comediante e jornalista bra-
sileiro.
Falecimentos
1870 - Alexandre Dumas, pai, escritor francês (n.
1802).
1909 - Luiz Antonio da Silveira Tavora, artista plás-
tico e jornalista brasileiro (n. 1840).
1913 - Salvador de Mendonça, diplomata e escritor
brasileiro (n. 1841).
1926 - Claude Monet, pintor francês (n. 1840).
2012 - Oscar Niemeyer, arquiteto brasileiro (n.
1907).
2013 - Nelson Mandela, político sul-africano (n.
1918).
2015 - Marília Pêra, atriz e cantora brasileira (n.
1943).
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Elenco do Inter faz último treino neste
domingo antes de enfrentar o Atlético-GO.

Ricardo Duarte/S.C. Internacional

A penúltima atividade antes da partida foi realizada na manhã deste
sábado (4), no CT Parque Gigante.

Em mais um jogo decisivo na luta
pela permanência da Série A do
Brasileirão, o Grêmio enfrenta o
Corinthians neste domingo.

Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Tricolor foi derrotado pela equipe paulista no primeiro turno, pelo
placar de 1 a 0.

F altando menos de uma se-
mana para o fim do Cam-

peonato Brasileiro, o elenco do
Inter segue com os trabalhos
no CT Parque Gigante mirando
a penúltima rodada. Nesta
segunda-feira (6), o Colorado
enfrenta o Atlético-GO, às 20h,
no Estádio Beira-Rio. Será a
despedida da equipe junto da
torcida colorada na temporada
2021.

A penúltima atividade antes
da partida foi realizada na ma-
nhã deste sábado (4), no CT.
O treinador Diego Aguirre co-
mandou exercícios técnicos no
gramado. Depois de um traba-
lho físico na academia, os joga-
dores foram ao campo e fize-
ram um treinamento com bola,
ajustando detalhes do time que
entrará em campo para buscar
mais três pontos no Brasileirão.

O grupo colorado volta a
treinar neste domingo (5), no
turno da tarde, encerrando a
preparação para o duelo com o
clube goiano.

Apoio da torcida
Para o confronto com o

Atlético-GO, o Colorado está
preparando 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 realização
do Check-In.

Os gaúchos disputam uma
vaga na próxima Copa Liberta-
dores da América, porém, com
os últimos resultados ruins o
objetivo dificultou. A promoção
para o duelo contra os goia-
nos serve também como uma
retribuição do clube ao asso-

ciado que se manteve fiel du-
rante todo o ano.

O Inter não cobrará ingres-
sos de nenhuma categoria so-
cial cuja modalidade está dire-
cionada para a Área Livre do
estádio colorado. Caso seja

o desejo do torcedor ir no lo-
cal das cadeiras locadas, o in-
gresso terá que ser pago o seu
valor integral. A promoção é
válida apenas para os sócios
colorados.

G rêmio e Corinthians en-
tram em campo, neste do-

mingo (5), pela penúltima ro-
dada do Campeonato Brasi-
leiro. A partida, que tem tons
de decisão, é fundamental para
as pretensões do Tricolor nesta
reta final de competição.

Depois de uma atuação de
gala diante do São Paulo, na úl-
tima quinta-feira (2), o torcedor
gremista voltou a acreditar que
ainda existe a possibilidade de
jogar a Serie A em 2022. Po-
rém, a situação segue compli-
cada, levando em conta que
o Grêmio precisará vencer os
dois jogos que restam na com-
petição e, em caso de empate
neste domingo, torcer para re-
sultados paralelos.

Em caso de vitória neste do-
mingo, a torcida fica por conta
de tropeços do Bahia diante
do Fluminense e do Athletico-
PR contra o Palmeiras, atuando

com reservas após o título da
Libertadores. Ambos os adver-
sários do Grêmio na luta contra
a queda jogam em casa.

Neste cenário, a última ro-
dada do Brasileirão terminaria
completamente embolada na

luta contra o rebaixamento. Em
um possível último ato de es-
perança, o Grêmio recebe o
Atlético-MG, já campeão bra-
sileiro, enquanto o Bahia terá
dura missão contra o Fortaleza,
e o Athletico-PR encara o Sport,

já rebaixado — assim como a
Chapecoense — fora de casa.

Quem retorna à equipe são
os laterais Vanderson e Bruno
Cortez, após cumprirem sus-
pensão automática contra o
São Paulo. Ambos devem co-
meçar entre os reservas no do-
mingo, já que Rafinha e Diogo
Barbosa deram conta do re-
cado. Por outro lado, Douglas
Costa desfalca o time, já que
recebeu o terceiro cartão ama-
relo.

Este pode ser o terceiro re-
baixamento da história do trico-
lor gaúcho, que caiu também
nos anos de 1991 e 2004. O
Grêmio se juntaria a Cruzeiro,
Guarani, Sport e Vasco entre os
campeões brasileiros que vão
disputar a Série B em 2022.
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Grêmio e Inter se enfrentam neste
domingo na final do Gauchão feminino.

Matheus Pé/FGF

Capitãs e técnicos de Inter e Grêmio participamdo Pré-Jogo dasCam-
peãs: Maurício Salgado, Bruna Benites, Maglia e Patrícia Gusmão
posam com a taça.

O Gauchão Feminino
2021 chega ao seu

capítulo decisivo neste
domingo (5). A partir
das 10h, Inter e Grêmio
fazem a grande final, na
Arena Cruzeiro, em Ca-
choeirinha.

As Gurias Colora-
das buscam o tricam-
peonato consecutivo,
enquanto as Gurias
Gremistas lutam para
retomar a hegemonia
estadual conquistada
em 2018. O título gaú-
cho será definido em
partida única. Empate
no tempo regulamentar
leva a decisão para os
pênaltis.

Além da partida, es-
tão previstas diversas
atrações para marcar
esse momento histórico
do futebol feminino gaú-
cho.

Antes de a bola ro-
lar e durante o inter-
valo, haverá a apresen-
tação de dança da es-
cola de arte Tríade e
o show da banda Bea-
tles no Acordeon, com
transmissão pelas redes
sociais da FGF (Federa-
çãoGaúcha de Futebol).

O futuro do futebol
das gurias também es-
tará presente. Crian-
ças de projetos sociais e
escolinhas entrarão em
campo com as jogado-
ras de Inter e Grêmio.
As capitãs das equipes
usarão braçadeiras es-
peciais e personalizadas
para a final.

Depois de conhe-

cermos as campeãs
gaúchas de 2021, mais
atrações e novidades
à vista. A entrega da
taça será feita pela ex-
jogadora gaúcha Már-
cia Tafarel, uma das
pioneiras na Seleção
Brasileira. A entrega
das premiações terá
mais duas convidadas
especiais: a coorde-
nadora das Seleções
Brasileiras Femininas,
Duda Luizelli, e a técnica
da Seleção Brasileira,
Pia Sundhage.

Nesta edição, haverá
três premiações além
das taças e medalhas
para campeãs e vice-
campeãs. Serão re-
conhecidas a melhor
goleira da competição,
a artilheira e a craque da
final.
Pré-Jogo das
Campeãs

A FGF (Federação
Gaúcha de Futebol) rea-
lizou na tarde de sexta-
feira (3) o Pré-Jogo das
Campeãs. O encontro
aconteceu na sede da
FGF e contou com a
presença das capitãs
das equipes, Maglia
(Grêmio) e Bruna Be-
nites (Inter), da treina-
dora do Tricolor, Patrícia
Gusmão, e do treinador
do Colorado, Maurício
Salgado.

A zagueira colorada
Bruna Benites e a meio-
campista gremista Ma-
glia receberam as bra-
çadeiras personalizadas

para a grande final.
Durante o bate-papo,
responderam questio-
namentos das influen-
ciadoras, de jornalistas
e torcedores e valori-
zaram o tamanho da
rivalidade Grenal.

“Sabemos que a
pressão existe. A pri-
meira pergunta que me
fizeram foi sobre o Gre-
nal. Nós trabalhamos
bastante e nos prepa-
ramos para a decisão.
Estamos na reta final
de temporada e a parte
mental estará conosco
dentro de campo. A
expectativa para o clás-
sico é alta, eu quero
jogar no melhor time do
Estado e trabalhamos
para colocar o clube
como o melhor”, disse
a capitã do Inter.

“O clássico traz uma
motivação a mais. Es-
tamos nos preparando
para a final, fizemos uma
grande campanha. É
minha primeira passa-
gem no Rio Grande do

Sul. Na minha che-
gada, logo falaram so-
bre o jogo mais impor-
tante, que é o Grenal”,
lembrou a capitã doGrê-
mio.

Para a treinadora gre-
mista, Patrícia Gusmão,
o clássico que decide
as campeãs do esta-
dual pode ser um es-
petáculo para o público.
“Estou muito feliz com
esse momento do fu-
tebol feminino gaúcho.
A expectativa é muito
grande para entrarmos
em campo e fazermos
um grande jogo”, disse.

Já Maurício Salgado,
treinador colorado, afir-
mou se sentir privilegi-
ado em treinar o clube.
“A expectativa é máxima
para a partida. É um
privilégio poder repre-
sentar um clube grande,
chegar numa final. Te-
mos a expectativa de um
grande jogo e nossos úl-
timos encontros confir-
mam isso”, afirmou.
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Messi fala sobre ser o melhor da história
dizendo: "É algo que não me interessa".

Reprodução

”Nunca disse que sou o melhor da história. Para mim, ser considerado um dos melhores já é suficiente”,
disse Messi.

L ionel Messi afir-
mou que não se

importa com as dis-
cussões sobre a pos-
sibilidade de ser o
maior jogador de fu-
tebol da história. Em
entrevista à ”France
Football”, o camisa
30 disse que o seu
maior objetivo é se
superar na carreira.

”Nunca disse que
sou o melhor da his-
tória. Para mim, ser
considerado um dos
melhores já é sufi-
ciente. É algo que
jamais havia imagi-
nado. É algo que
não me interessa,
não muda nada ser
considerado o me-
lhor ou não. E nunca
busquei ser.”

O craque também
comentou sobre a
eterna comparação
com Cristiano Ro-
naldo, principal rival
na disputa pela Bola
de Ouro na última dé-
cada e adversário por
anos no Campeonato
Espanhol.

”Sempre quis su-
perar a mim mesmo
e não mirar o que
os outros faziam.
Com Cristiano, man-
tivemos a compe-
tência durante um
mesmo campeonato
por anos. Foi mara-
vilhoso e nos serviu

para crescer em nos-
sas carreiras. Mas
sem mirarmos um ao
outro. Só queria su-
perar a mim mesmo
para ser melhor, não
melhor que o outro.”

Na atual tempo-
rada, Messi tem tido
um início complicado
com a camisa do Pa-
ris Saint-Germain. No
Campeonato Fran-
cês, o argentino mar-
cou apenas um gol,
embora já tenha ba-
lançado as redes em
três oportunidades
na Champions Lea-
gue.

Camisa 10
Messi agitou a úl-

tima janela de trans-
ferências ao trocar o
Barcelona pelo PSG.
Assim que o craque
argentino foi anunci-
ado, Neymar ofere-
ceu a camisa 10 do
time francês, mas o
argentino rejeitou a

oferta e decidiu uti-
lizar o primeiro nú-
mero da carreira: o
30. Em entrevista à
revista France Foot-
ball, Messi explicou o
porquê da decisão.

“A camisa dez é
para ele. Eu che-
guei a um novo time
para ajudar. Foi um
gesto extraordinário
da parte dele. Eu
já esperava porque
conheço o Neymar”,
iniciou. “Passamos
muito tempo juntos
no Barcelona e so-
mos amigos. Porém
achei mais justo dei-
xar a camisa dez com
ele”, completou.
"Novo Messi"
Uma das promes-

sas do futebol argen-
tino, Thiago Almada,
joia doVélez Sarsfi-
eld, foi vendido por
16 milhões de dóla-
res (R$ 90 milhões)
para o Atlanta Uni-

ted. Os valores foram
divulgados pelo pró-
prio clube na sexta-
feira (3).

O jovem de 20
anos, chamado de
”Novo Messi”, esteve
na mira do Flamengo
em abril deste ano,
mas a negociação
não avançou.

Recentemente, ele
foi alvo de gigan-
tes europeus, como
Manchester United e
Atlético de Madrid,
mas optou em atuar
naMajor League Soc-
cer a partir de janeiro
de 2022.

Na atual tempo-
rada, Almada reali-
zou 34 partidas pelo
Vélez e marcou nove
gols. Ele ainda acu-
mula participação
nos Jogos Olímpicos
e amistosos com a
seleção principal.

OSUL | 55 Porto Alegre . Domingo, 05 de Dezembro de 2021



Mercedes leva multa após Hamilton
atrapalhar Mazepin em treino da
Fórmula 1 na Arábia Saudita.

Getty Images

Piloto chegou a ser investigado também por desrespeitar bandeiras amarelas em última sessão livre do
fim de semana.

S egundo colocado
no terceiro treino

livre do GP da Ará-
bia Saudita neste sá-
bado (4), Lewis Hamil-
ton foi isento de puni-
ção após ser investi-
gado por não respei-
tar bandeiras amare-
las duplas acionadas
a 22 minutos para o
fim da sessão, e por
atrapalhar Nikita Ma-
zepin já fim da dis-
puta. Equipe do bri-
tânico, a Mercedes foi
multada em R$ 159
mil (ou 25 mil eu-
ros) pelo lance com o
russo da Haas.

A direção de prova
justificou que a sina-
lização de bandeira
amarela foi acionada
por engano, por cerca
de 1s. Após analisa-
rem o vídeo de bordo
do piloto, confirma-
ram que ele não re-
cebeu qualquer tipo
de aviso sobre a ban-
deira amarela no vo-
lante, não havendo vi-
olação das regras.

No primeiro docu-
mento divulgado pela
Federação Internaci-
onal do Automobi-
lismo (FIA), Hamilton
foi acusado de des-
cumprir o Apêndice
H do Artigo 2.5.5 do
regulamento espor-

tivo da Fórmula 1: o
trecho informa que,
no caso de uma ban-
deira amarela dupla,
o piloto deve ”reduzir
sua velocidade sig-
nificativamente, não
ultrapassar e estar
preparado para mu-
dar de direção ou
parar; há um perigo
de bloqueio total ou
parcial da pista e ou
fiscais trabalhando na
pista ou ao lado dela”.

Seu rival na briga
pelo título de 2021,
Max Verstappen, teve
infração semelhante
no GP do Catar,
prova que antecedeu
a etapa em Jeddah.
O lance, porém, foi no
Q3 da classificação,
culminando com a
perda de cinco posi-
ções de largada para
o holandês da RBR.

”O diretor de prova

relatou aos comissá-
rios que o aviso de
bandeira amarela du-
pla foi ativado aciden-
talmente, por menos
de 1 segundo. Como
o vídeo a bordo do
carro 44 mostra, não
havia bandeira ama-
rela, e a luz de aviso
amarela não estava vi-
sível no volante do.
Ao contrário de outros
incidentes este ano,
não houve bandeira
ou luz amarela exi-
bida ao piloto (que já
estava bem no setor
de manobra quando
o sistema foi breve-
mente ativado). Por-
tanto, nenhuma vio-
lação dos regulamen-
tos ocorreu”, detalhou
o documento divul-
gado pela FIA.

Já os segundo in-
cidente se deu na
curva 8, já no final

do treino, quando
Hamilton quase se
encontrou com Nikita
Mazepin no trecho e
o russo da Haas pre-
cisou tirar o pé para
evitar uma colisão.

O erro sucedeu ou-
tro momento algumas
curvas antes, no qual
o piloto da Mercedes
ficou lento e atrapa-
lhou a volta rápida de
Pierre Gasly.

Neste caso, Hamil-
ton teria descumprido
o Artigo 31.5 do re-
gulamento, que deter-
mina que qualquer pi-
loto que pare no meio
da pista sem neces-
sidade ou atrapalhe
um rival num treino
livre pode, conforme
o Artigo 31.4, ter seu
tempo de volta ex-
cluído ou até perder
posições no grid de
largada da corrida.
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Experimento mostra ser possível
estimular sistema imune de
recém-nascidos contra HIV.

Reprodução

O composto se mostrou eficiente em promover respostas antiviral e inflamatória.

U m estudo condu-
zido na Faculdade

de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo
(FM-USP) mostrou ser
possível potencializar
a resposta imune de
recém-nascidos contra
o vírus HIV, causador
da Aids.

A descoberta, reali-
zada em cultura celu-
lar e descrita no Jour-
nal of Infectious Disea-
ses, amplia a possibili-
dade de novas interven-
ções terapêuticas para
a proteção contra doen-
ças infecciosas nesse
período da vida.

No experimento, os
pesquisadores estimu-
laram a resposta inata
(primeira linha de de-
fesa imune, que não é
específica para um pa-
tógeno e envolve célu-
las como macrófagos,
monócitos e neutrófi-
los) em células oriun-

das do cordão umbi-
lical de bebês cujas
mães não tinham HIV
por meio de um com-
posto sintético denomi-
nado CL097.

Em seguida, a
equipe do Laboratório
de Investigação Mé-
dica 56 incubou o vírus
nas células in vitro. O
composto se mostrou
eficiente em promover
respostas antiviral e
inflamatória, inibindo
a replicação do HIV
nas células do cordão
umbilical.

“Os resultados refor-
çam o conhecimento
que já tínhamos de
que os recém-nascidos
têm uma imunidade
imatura, portanto, são
mais suscetíveis a vírus
como o HIV. No en-
tanto, descobrimos que
eles não são tão imuno-
deficientes quanto se
imaginava, pois suas

células são capazes
de responder muito
bem a esse tipo de
estímulo com agonis-
tas de imunidade inata
(substâncias que esti-
mulam a primeira linha
de defesa). Um dos
diferenciais do estudo
foi o uso desse tipo
de agonista (CL097),
pois ele mimetiza o
patógeno e permite re-
duzir a infecção viral”,
afirma Maria Notomi
Sato, professora da FM-
USP e autora principal
do estudo.

A pesquisa foi apoi-
ada pela FAPESP por
meio de bolsa de mes-
trado concedida a Anna
Julia Pietrobon, orien-
tanda de Sato.

De acordo com os
pesquisadores, a estra-
tégia de aprimoramento
das vias de defesa pode
ser aplicada tambémno
caso de outras infec-

ções virais, bem como
para melhorar a eficácia
das vacinas em neona-
tos.

“Esse achado sem
dúvida colabora para o
desenvolvimento de tra-
tamentos antivirais al-
ternativos para os be-
bês. Os testes fo-
ram realizados com o
HIV, mas é muito pro-
vável que isso se dê da
mesma forma com ou-
tras doenças virais ou
bacterianas. Ainda pre-
cisamos de mais estu-
dos, mas, no futuro, po-
deríamos oferecer es-
ses compostos para os
nenéns a fim de ati-
var a resposta antiviral,
fazendo com que eles
respondessem tão bem
quanto adultos, a ponto
de prevenir a própria in-
fecção e combater as
células infectadas”, ex-
plica Maria.
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Refluxo gastroesofágico: saiba como
se livrar da azia e da queimação.

Reprodução

A doença do refluxo gastroesofágico atinge 30% da população adulta
do Brasil.

A doença do refluxo gas-
troesofágico (DRGE),

segundo a Federação Bra-
sileira de Gastroenterologia
(FBG), atinge 30% da popu-
lação adulta do Brasil. Trata-
se daquele desconforto
intenso e duradouro, que
parte da boca do estômago
e pode percorrer até a gar-
ganta e a boca.

Geralmente, as pessoas
que sofrem desse problema
reclamam muito de azia, má
digestão e queimação na re-
gião interna do tórax. Mas,
também é possível ter ou-
tros sintomas, como tosse,
rouquidão e problemas pul-
monares.

Na maioria das vezes,
o refluxo gastroesofágico é
causado pelo consumo ex-
cessivo de alimentos indus-
trializados e altamente caló-
ricos. Tendência que cos-
tuma crescer nessa época
do ano.

“A combinação de comi-
das pesadas, refeições em
grande quantidade, fora de
hora, e o excesso do con-
sumo de bebidas alcoólicas,
não é adequada”, conta Sa-
muel Okazaki, clínico e cirur-
gião do aparelho digestivo.

Entenda
Quando ingerimos um

alimento, ele desce pelo
esôfago — uma espécie de
tubo que liga a boca ao estô-
mago. No final desse órgão,
que fica na região do tó-
rax, existe um músculo cha-
mado esfíncter esofágico in-
ferior. Ele funciona como
uma tampa que impede a
subida do conteúdo esto-
macal para o esôfago nova-
mente.

Quando essa tampa não
funciona corretamente, a
comida recentemente in-
gerida e o ácido digestivo
retornam para o esôfago
e ficam transitando por lá,

podendo atingir a região
da garganta. É isso que
causa a sensação de azia
e queimação, denominada
refluxo gastroesofágico.

“Já a doença do refluxo
gastroesofágico, corres-
ponde àquelas situações
nas quais os episódios de
refluxo são frequentes, re-
correntes, exagerados, que
trazem desconforto crônico
afetando a qualidade de
vida ou que causam danos
físicos no esôfago”, com-
pleta Okazaki.

O médico também sepa-
rou uma lista dos fatores
de risco que, ao longo do
tempo, podem resultar na
doença do refluxo gastroe-
sofágico. Confira:

— Hérnia de hiato —
quando o estômago impulsi-
ona o diafragma e provoca o
deslocamento do esôfago;

— Obesidade;
— Refeições volumosas,

principalmente antes de se
deitar;

— Comer rápido e com
pouca mastigação;

— Tabagismo;
— Consumo excessivo

de álcool;
— Abuso de café, chá-

preto, chá-mate e bebidas
gaseificadas.

Sintomas
Uma das maneiras de

evitar que um simples re-
fluxo evolua e favoreça o
desenvolvimento da doença
do refluxo gastroesofágico
é ficar atento aos sinto-
mas e procurar ajuda mé-
dica quanto antes. Por isso,
confira a lista dos princi-
pais sinais de que algo não
está muito bem no seu orga-
nismo:

—Azia e queimação, que
se origina na boca do estô-
mago e pode atingir a gar-
ganta;

— Vômitos;

— Gosto amargo na
boca;

— Irritação na garganta;
— Dor torácica, que

pode ser confundida com
angina ou infarto do miocár-
dio;

— Tosse seca;
— Rouquidão;
— Doenças pulmonares

de repetição, como pneu-
monias.

Tratamento
Quando diagnosticada

no início, a doença do re-
fluxo gastroesofágico exige
cuidados mais simples, com
medicamentos para contro-
lar os sintomas e reestabe-
lecer o bom funcionamento
do sistema digestivo. A
prática de atividades físicas
e a reeducação alimentar,
por si só, já podem render
ótimos resultados em casos
não muito graves.

No entanto, quando o
problema não é causado
apenas pela má alimenta-
ção e o sedentarismo, a
cirurgia costuma aparecer
como uma das alternativas.
“O tratamento cirúrgico tam-
bém é indicado quando o re-
fluxo causa danos ao esô-
fago, como uma esofagite
erosiva em estágios avança-
dos, ou até alterações mais

graves que possam predis-
por o aparecimento de um
câncer de esôfago”, com-
pleta Okazaki.

O que fazer e o
que não

Por fim, o médico ainda
separou uma lista de atitu-
des que contribuem para o
bem-estar de quem possui
refluxos e desconfortos do
tipo. Confira:

— Não se automedicar
nos episódios repetidos de
azia ou queimação;

— Procurar assistência
médica especializada para
diagnóstico e tratamento
adequados;

— Se afastar de alimen-
tos e bebidas, especial-
mente as alcoólicas, que
favorecem o aparecimento
de sintomas;

— Evitar o fumo;
— Não se deitar logo

após as refeições;
— Distribuir os alimentos

em pequenas quantidades,
por várias refeições;

— Dar preferências para
ingredientes mais leves;

— Mastigar bem os ali-
mentos.
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Instagram e TikTok: 7 erros ao
iniciar um perfil nas redes sociais.

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Todos os dias, usuários ao redor do mundo compartilham fotos com
amigos e familiares, além de integrarem seus próprios negócios.

O Instagram se tornou re-
centemente um dos apli-

cativos mais indispensáveis
em smartphones. Todos
os dias, usuários ao redor
do mundo compartilham fo-
tos com amigos e familiares,
além de integrarem seus pró-
prios negócios, como influen-
ciadores e se unem em comu-
nidades de interesse.

A ideia de Mike Krieger
e Kevin Systrom, fundado-
res do Instagram, é o exem-
plo perfeito de uma plata-
forma para integrar usuários
comuns, mídia, grandes mar-
cas e comunidades em um só
lugar. E, mais recentemente,
TikTok vem tentando assumir
esse lugar. A rede social chi-
nesa permite que grave, edite
e publique vídeos curtos ver-
ticais sobre tópicos completa-
mente diferentes.

O TikTok é visitado por
músicos, atores, blogueiros
de outras redes sociais, além
de grandes marcas nacio-
nais e internacionais. Ob-
servando esses casos, todo
mundo pode querer começar
um perfil nas redes sociais
para tornar-se um influencia-
dor.

A seguir, veja quais erros
devem ser evitados ao fazer
login no Instagram e TikTok
pela primeira vez.

Antes de
começar

Antes de começar seu per-
fil no Instagram e no TikTok,
você precisa ser claro sobre
o que vai dizer aos seus se-
guidores e quais ideias quer
divulgar. Uma das maneiras
menos triviais é sucumbir à
onda de hype e seguir as ten-
dências.

Essa estratégia funciona
especialmente bem no Tik-
Tok, já que vídeos como es-
ses são muito populares en-
tre os usuários de mídia so-
cial. Mas lembre-se, você
não irá longe com vídeos
“quentes”, já que nem todos

os anunciantes concordarão
com integrações comerciais
com você. Portanto, logo no
início da jornada, responda
às seguintes perguntas: o
que posso fazer? do que eu
gosto? o que eu quero dizer
aos assinantes?

Qualquer um dos seus
hobbies, negócios, habili-
dade pode ser transformado
em um tópico altamente es-
pecializado para o seu blog.
Torne-se um especialista em
seu nicho e sua sorte estará
em suas mãos.

Design de perfil
O design de perfil ade-

quado é um dos elementos-
chave para uma promoção
bem-sucedida. Vale a pena
começar com seu nome de
usuário.

Seu apelido deve ser lem-
brado de maneira fácil e ime-
diata, além de ser conveni-
ente para pesquisas na rede
social. Portanto, é melhor
criar imediatamente um nome
sem números longos e sím-
bolos. Hoje, o melhor é usar
nome e sobrenome.

A próxima etapa é a foto
do perfil. Dependendo do
tema do seu perfil e de
seus objetivos, as aborda-
gens para o design da foto
também diferem.

Recomenda-se a utiliza-
ção de logotipos para empre-
sas e grandes projetos. Para
influenciadores que não de-
sejam se tornar populares por
meio de escândalos e revela-
ções, um retrato ou uma ima-
gem nítida é o ideal. Para
os usuários mais corajosos e
ousados do Instagram e do
TikTok, o uso de memes, per-
sonagens de histórias conhe-
cidas ou imagens absurdas
será relevante.

A última etapa é descre-
ver o perfil. As mesmas re-
gras funcionam aqui como
com a foto de perfil: quanto
mais profissional e responsá-
vel o conteúdo você transmi-
tir, mais competentes e ló-

gicos seus pensamentos e
ideias devem ser na descri-
ção.

Regularidade
nas postagens
A regularidade da posta-

gem de conteúdo em seu per-
fil é importante para ambas as
redes sociais. Quanto mais
você posta, mais ativamente
os algoritmos de mídia social
promovem seu perfil e publi-
cações para outros usuários.

Esse vício é especial-
mente relevante para o Tik-
Tok. A regra “10 rolos em
rios” funciona nisso. Depois
de se inscrever, a rede social
promoverá ativamente seus
primeiros dez vídeos. Por-
tanto, agora é necessário en-
trar no TikTok com um plano
de conteúdo claramente defi-
nido e a capacidade de criar
vídeos regularmente.

Sem colaboração
Até agora, o Instagram e

o TikTok são populares com
conteúdo em uma dupla ou
grupo de blogueiros. A Tik-
Tok foi bem-sucedida nesse
aspecto.

Devido ao fato de não
ter um bom desempenho
com anúncios direcionados e
menções nos perfis de outros
influencers, uma das melho-
res maneiras de promover o

seu blog é criando conteúdo
genérico.

Encontre pessoas de seu
interesse, sugira ideias para
cooperação mutuamente be-
néfica, crie novas histórias e
você terá todas as chances de
entrar na seção de recomen-
dações. Não se empolgue
exclusivamente com a história
pessoal, mas, pelo contrário,
encontre e colabore com os
colegas da loja.

Qualidade
Ao mesmo tempo, o Ins-

tagram estabeleceu um alto
padrão de qualidade de con-
teúdo para perfis pessoais e
contas corporativas. É graças
a isso que os aplicativos com
filtros de fotos e ferramentas
de retoque ganharam popula-
ridade sem precedentes, e os
usuários começaram a pres-
tar cada vezmais atenção aos
recursos técnicos da câmera
de seus smartphones.

O TikTok não está ficando
para trás nesse aspecto, e
em algum lugar até mesmo
à frente. De acordo com as
estatísticas, os usuários per-
correm os vídeos com pouca
clareza e detalhes desde
os primeiros segundos, em
contraste com os vídeos de
grande formato de alta quali-
dade com edição simplificada
e efeitos especiais.
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"Escritório inteligente" ganha
espaço, mas mistura de vida
pessoal e trabalho preocupa.

Reprodução

Commais dispositivos em casa, compartilhamento de dados e vulne-
rabilidades podem afetar o negócio das empresas.

D ispositivos domésticos inteli-
gentes chegaram às nossas

salas de estar e quartos em todo
o mundo para nos ajudar a desli-
gar as luzes e a trancar as portas
remotamente. Agora esses produ-
tos estão conquistando um novo
território: nossos escritórios em
casa.

Grandes empresas de tecno-
logia, incluindo Amazon, Meta
(empresa-mãe do Facebook) e
Google, estão expandindo os apli-
cativos de trabalho para a casa in-
teligente, controlada por um grupo
de dispositivos conectados que
podem ser acessados remota-
mente.

A pandemia do novo corona-
vírus confundiu os limites entre a
vida doméstica e profissional das
pessoas. Como resultado, al-
guns trabalhadores estão pedindo
à Alexa ou ao assistente do Go-
ogle para agendar reuniões virtu-
ais, buscar metas de faturamento
ou lembrá-los sobre eventos im-
portantes em seus calendários de
trabalho.

E, embora todos esses recur-
sos de produtividade no trabalho
possam adicionar conveniência ao
trabalho em casa, os especialis-
tas dizem que também estão le-
vantando questões de segurança
e privacidade que podem custar
aos funcionários e às suas empre-
sas se não forem gerenciadas de
maneira adequada.

“As linhas ficaram todas bor-
radas durante a pandemia. Tudo
está se transformando em te-
las ”, disse Mark Queiroz, vice-
presidente e gerente geral de mar-
keting de produto da divisão de
monitores da Samsung.

Dispositivos domésticos inteli-
gentes, como a caixa de somEcho
ou a linha Nest de termostatos in-
teligentes, alarmes de fumaça e
campainhas, são agora considera-
dos uma tecnologia convencional,
de acordo com uma pesquisa da
empresa de pesquisa de mercado
International Data.

E os consumidores também
estão se animando com a ideia
de usar seus dispositivos domés-
ticos inteligentes para fins de tra-
balho: quase 50% das cerca de
1,7 mil pessoas entrevistadas que
trabalham e possuem um dispo-

sitivo doméstico inteligente disse-
ram que estariam dispostas a usar
os dispositivos para o trabalho
para fins como chamadas de vide-
oconferência ou para recuperar os
números de vendas mais recentes
do software relacionado ao traba-
lho conectado.

“Em breve, cada pessoa po-
derá ter 10 dispositivos vinculados
a ela”, disse Mark Ostrowski, chefe
de engenharia da empresa de se-
gurança cibernética Check Point
Software.

Os funcionários que usam o
Alexa, o assistente virtual da Ama-
zon, podem participar de reuniões
do Zoom com um simples co-
mando de voz no smart display
da Amazon chamado Echo Show.
Comosmesmos dispositivos habi-
litados para o Alexa, eles também
podem ser lembrados em um mo-
mento específico sobre detalhes
em suas listas de tarefas ou com-
promissos do dia, ouvir música es-
pecífica e ler seus e-mails em voz
alta para os quais possam respon-
der verbalmente.

A Amazon tem cortejado clien-
tes corporativos com a Alexa for
Business, que ajuda as empresas
a implantar e gerenciar dispositi-
vos habilitados para Alexa, desde
2017. Embora tenha conquistado
clientes como a General Electric,
o grupo de mídia Condé Nast e o
sistema de saúde sem fins lucra-
tivos Hawaii Pacific Heath, a em-
presa lista apenas um pouco mais
de uma dúzia de clientes corpora-
tivos.

Mas os dispositivos habilita-
dos para a Alexa têm um histórico
de gravações sigilosas de conver-
sas. Às vezes, o dispositivo é
ativado depois de ouvir o próprio
nome, ou algo que soa como seu
nome, mesmo quando seus usuá-
rios nunca tiveram a intenção de
ativá-lo.

Essas conversas – que no
atual ambiente de trabalho remoto
podem muito bem estar relaciona-
das ao trabalho – têm o potencial
de serem ouvidas por indivíduos
que trabalham para melhorar o re-
conhecimento de voz do Alexa se
as pessoas que usam seus dis-
positivos pessoais habilitados não
optarem por sair dos processos.

Para clientes empresariais, a

Amazon disse que todas as intera-
ções com a Alexa são anônimas e
não vinculadas a nenhum usuário
individual. E que, por padrão, as
gravações de voz não são salvas.

Facebook
O Facebook também quer par-

ticipar da ação no mundo do tra-
balho, mas também teve seus pró-
prios problemas de privacidade.

A empresa, que recentemente
mudou seu nome corporativo para
Meta, disse no início da pande-
mia que redefiniu suas priorida-
des para o Portal. O dispositivo,
alimentado por seu próprio assis-
tente virtual - chamado de Assis-
tente do Facebook – e a Alexa,
lembra um tablet e possui um alto-
falante inteligente e uma câmera
que segue as pessoas pela sala
enquanto elas conversam.

Os usuários do Portal agora
podem usar seus dispositivos para
fazer chamadas de vídeo em ser-
viços como BlueJeans, GoToMe-
eting, Webex e Zoom. Também
conseguem integrar suas agendas
de trabalho a partir de serviços
como do Google e da Microsoft. E
as empresas também podem im-
plementar e gerenciar um grupo
de dispositivos para seus funcio-
nários por meio de contas especi-
ais de trabalho.

Mas, em 2019, o Facebook foi
punido com uma multa histórica
de US$ 5 bilhões da Federal Trade
Commission (FTC) por violar a pri-

vacidade dos consumidores. A
FTC investigou a empresa depois
que o gigante das redes sociais
deixou até 87 milhões de dados
de usuários vulneráveis à empresa
de análise de dados Cambridge
Analytica antes da eleição presi-
dencial de 2016 nos EUA.

Samsung
Enquanto isso, a gigante de

eletrônicos de consumo, Sam-
sung, espera obter mais monitores
conectados que façam tudo em
um dispositivo independente. As-
sim, os funcionários podem usar
um software como oMicrosoft 365,
complementar suas telas de lap-
top e desktop e assistir a entre-
tenimento por streaming também.
Isso significa adicionar mais telas
nas casas de mais funcionários.
Mais telas significam mais cone-
xões e mais riscos, dizem os es-
pecialistas em segurança.

Eles dizem que os consumido-
res devem ter cuidado ao misturar
seus dados e dispositivos pesso-
ais e profissionais. Os trabalha-
dores podem estar criando novas
oportunidades para que os crimi-
nosos roubem informações confi-
denciais da empresa, mesmo que
pareçam estar bem protegidas por
um software de segurança.
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Nasa investiga a possibilidade de
colocar um reator nuclear na Lua.

Reprodução

A Nasa está recebendo projetos de empresas interessadas em desenvolver um protótipo.

O último homem a
pisar na lua foi

Eugene Cernan, em
1972. Desde então,
apenas sondas e ro-
vers voltaram a explo-
rar o satélite. A história
pode mudar em 2025,
com a chegada de as-
tronautas pela missão
Artemis, que pretende
não só abrir espaço
para uma futura colô-
nia lunar, mas tam-
bém servir como um
caminho intermediário
para que os huma-
nos alcancem o pla-
neta Marte.

Para estabelecer
uma colônia na lua, é
preciso pensar onde
os astronautas irão
se abrigar, o que irão
comer, quais serão
suas fontes de água
e oxigênio e de onde
virá a energia para
manter todos os siste-
mas funcionando. A
energia solar não é
uma opção viável, já
que uma noite lunar
equivale a 14 dias na
Terra, tendo pouco
abastecimento.

A Nasa acredita que
a melhor opção seja a
fissão nuclear, e está
agora procurando por
parceiros da indús-
tria interessados em
desenvolver a tecno-
logia na lua.A busca

da Nasa ocorre em
parceria com o Depar-
tamento de Energia
dos Estados Unidos
(DOE). De acordo com
a agência espacial, o
ideal seria obter um
sistema capaz de for-
necer até 40 quilowatts
de energia (o sufici-
ente para abastecer
cerca de 30 casas na
Terra) por até 10 anos.
Ela seria usada para
sustentar sistemas de
suporte à vida e car-
regar veículos lunares,
entre outras coisas.

A Nasa já demons-
trou em 2018 a efe-
tividade dos reatores
nucleares com o Ki-
lopower, um protótipo
de reator alimentado
por um pequeno ci-
lindro de urânio-235,
do tamanho de um
rolo de papel toalha.
Na época, foram feitos
testes para demons-

trar sua capacidade
de produzir energia e
também provar estabi-
lidade e segurança em
ambientes diversos. O
sistema de fissão era
pequeno e leve, e foi
capaz de fornecer até
10 quilowatts de ener-
gia elétrica. Os resul-
tados foram promisso-
res, e levaram os ci-
entistas a falar já na-
quele momento sobre
a possibilidade de apli-
car essa fonte de ener-
gia na lua.

E como foi dito
ainda no início do
texto, os cientistas
pretendem usar a lua
como um ponto in-
termediário entre a
Terra e Marte. Dessa
forma, estes sistemas
de fissão poderão ser
aplicados no futuro em
espaçonaves de pro-
pulsão nuclear, permi-
tindo aos astronautas

chegar ainda mais rá-
pido ao planeta ver-
melho para missões
curtas.

Os parceiros da in-
dústria interessados
nessa nova emprei-
tada devem enviar
seus projetos às au-
toridades até o dia 19
de janeiro de 2022.
Então, a Nasa e o
DOE irão selecionar
as propostas mais
promissoras e aju-
darão a desenvolvê-
las pelos 12 meses
subsequentes. Mas,
por enquanto, a coisa
está na fase teórica.
As propostas servirão
apenas como mate-
rial de estudo para a
Nasa. A construção de
um reator real, e seu
envio para a lua, ainda
é uma possibilidade
remota.
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Árvores tropicais crescem menos em
anos mais quentes, mostra estudo.

Divulgação/ Fábiano Panizzi

Pesquisadores analisaram a floresta tropical da Costa Rica por 21 anos e perceberam possível declínio
de produtividade.

A s árvores nas flo-
restas tropicais

crescem menos em
anos mais quentes,
segundo um novo
estudo publicado no
periódico Journal of
Geophysical Rese-
arch. Isso sugere
que, com o aumento
de temperatura provo-
cado pelas mudanças
climáticas, essas flo-
restas podem passar
a absorver menos gás
carbônico da atmos-
fera.

Deborah e Da-
vid Clark – um ca-
sal de pesquisado-
res da Universidade
de Missouri-St Louis,
nos Estados Unidos
– passaram décadas
na Estação Biológica
La Selva, um local
no nordeste da Costa
Rica emque cientistas
do mundo todo se de-
dicam à investigação
da floresta tropical.

De 1997 a 2018,
eles fizeram medi-
ções detalhadas da
floresta, avaliando a
produção de madeira
das árvores, seu cres-
cimento e o acúmulo
de folhas, galhos e
outros materiais orgâ-
nicos no solo.

Esses são alguns
componentes que

ajudam a entender a
produtividade da flo-
resta. Ela consiste no
resultado entre dois
processos: a fotos-
síntese, que usa o
carbono da atmosfera
como matéria-prima
de troncos, caules
e raízes, liberando
oxigênio; e a respira-
ção das plantas, que
consome oxigênio e
libera gás carbônico.

Junto ao cientista
Steven Oberbauer da
Florida International
University, também
nos Estados Unidos,
a dupla descobriu que
o crescimento das
árvores era menor em
anos com noites mais
quentes. Elas tam-
bém cresciam menos
nos anos em que, na
estação seca, passa-
vam mais horas do
dia acima de 28ºC

– temperatura ideal
para fotossíntese das
árvores.

Essas descobertas
mostram que as flo-
restas tropicais, sob
condições climáti-
cas adversas, podem
apresentar declínios
de produtividade –
e passar a absorver
menos carbono da
atmosfera. Isso é
preocupante porque
se torna um ciclo:
quanto menos a flo-
resta consome gás
carbônico, mais ele
se concentra na at-
mosfera e agrava o
aquecimento global.

Os pesquisadores
escrevem que as des-
cobertas levantam
“profundas preocupa-
ções” e que o declínio
da produtividade seria
uma “grande ameaça
a esses ecossistemas

de biodiversidade úni-
cos”. Segundo De-
borah, é um cenário
“muito assustador”.

Mas não é novi-
dade que as flores-
tas correm sérios ris-
cos com o avanço
das mudanças climá-
ticas. Um estudo
recente mostrou que
algumas regiões da
Amazônia estão emi-
tindomais carbono do
que absorvendo, por
exemplo. Isso porque
o desmatamento e as
queimadas por lá dão
origem a um ciclo de
“estresse” para a flo-
resta, que amplifica a
mortalidade das árvo-
res e as emissões de
gases do efeito estufa.
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Nicole Kidman revela que quis
desistir de papel em cinebiografia

após enxurrada de críticas.
Reprodução

Vários fãs reprovaram a escalação da ganhadora do Oscar como a lendária Lucille Ball em ”Being the
Ricardos”.

F oi por pouco de
Nicole Kidman não

abriu mão de seu
papel como Lucille
Ball na cinebiografia
’Being the Ricardos’:
depois de sua esca-
lação como a estrela
da série ’I Love Lucy’
(1951-1957) ser muito
criticada nas redes
sociais, a ganhadora
do Oscar quis deixar o
projeto.

Kidman fez a confis-
são em uma entrevista
no programa ’Live with
Kelly and Ryan’. Per-
guntada sobre ter fi-
cado com medo ou
não de encarnar Ball
no longa-metragemde
Aaron Sorkin, ela afir-
mou: ”Eu não es-
tava inicialmente. Sor-
kin escreveu um ro-
teiro que você começa
a ler e não pode lar-
gar. Eu digo às pes-
soas: se você pode
colocar as mãos neste
roteiro, leia, porque é
uma leitura muito boa.
É tão bom quanto um
grande romance”.

No entanto, a atriz
de 54 anos logo per-
cebeu que não tinha
um papel fácil em suas
mãos. ”Quando a re-
alidade de interpretar
me atingiu, fiquei: ’O
que eu concordei em

fazer?’”, confessou.
”Eu disse: ’Ah, não,
não estou certa. Todo
mundo pensa que eu
não estou certa , então
vou tentar contornar
isso’.”

Sentindo-se uma
escolha ruim para o
elenco, Kidman de-
cidiu conversar com
Sorkin e o produtor
Aaron Sorkin sobre
os seus sentimentos.
”Eles disseram: ’Ab-
solutamente não’”, ela
relembrou. ”E graças
a Deus ; fiquei muito
grata, porque eu pude
me apaixonar por .”

’Being The Ricar-
dos’ recria uma se-
mana das filmagens
de ’I Love Lucy’ na
qual Lucille Ball e seu
colega de elenco e
então marido, Desi
Arnaz, enfrentam uma

crise conjugal. Os
atores acabaram se
divorciando em 1960.

A escalação de Kid-
man na cinebiografia
causou polêmica nas
redes sociais no último
mês de janeiro. Vários
fãs de Ball – que fale-
ceu em 1989, aos 77
anos – apontaram que
Debra Messing, que
interpretou a atriz em
um episódio especial
de ‘Will & Grace’, seria
uma escolha melhor.

A controvérsia foi
reacendida em ou-
tubro, quando as
primeiras imagens
de Kidman no novo
filme foram divulga-
das. “Gosto da Nicole
Kidman, mas acho
esse um erro imenso”,
afirmou uma usuária
do Twitter, enquanto
outra disse: “A Nicole

é ótima, mas a Debra
é a reencarnação da
Lucy”.

Apesar disso, a pró-
pria Lucie Arnaz –filha
de Lucille Ball e Desi
Arnaz – defendeu a
escolha da atriz de
’Moulin Rouge’ para o
longa-metragem. ”Vo-
cês devem entender
o seguinte: não es-
tamos fazendo um re-
make de ’I Love Lucy.
Ninguém precisa se
passar Lucy Ricardo
ou fazer nenhuma da-
quelas coisas bobas.
É a história de Lucille
Ball, minha mãe real
– não Lucy Ricardo –
e seu marido, Desi Ar-
naz, meu pai – não
Ricky Ricardo”, decla-
rou.
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"Ela não me expulsa de casa", diz Matthew
McConaughey sobre segredo de casamento

feliz com a brasileira Camila Alves.
Reprodução

Matthew e Camila são casados há nove anos e têm três filhos.

Will Smith ganha primeiro prêmio prévio
e sai na frente em corrida pelo Oscar.

Divulgação

Astro de 53 anos conquistou a honraria da NBR pelo filme ‘King
Richard’, em que interpreta o pai das irmãs Serena e Venus Williams.

B rincalhão, em entre-
vista neste sábado para

o Australia’s Today Extra,
o ator norte-americano re-
sumiu a fórmula do casa-
mento feliz com a modelo
brasileira Camila Alves:
”Eu estou bem. A família
está boa. Os cães são
saudáveis e minha mulher
não quer me expulsar”,
disse aos apresentadores
do programa.

Matthew e Camila estão
casado há nove anos e têm
três filhos, Levi (13 anos),
Vida (11 anos) e Livings-
tone (8 anos).. Questio-
nada, recentemente, sobre
a relação com o astro de
Hollywood, ela disse que
dava trabalho, mas que am-

bos lidam bem com os pro-
blemas.

Camila é mineira e mora
nos Estados Unidos desde
os 16 anos, onde iniciou
uma carreira bem-sucedida
como como modelo. Ela
conheceu o ator em 2006,
em uma festa.

Vacinação
Há algumas semanas, o

ator disse que ainda não ti-
nha vacinado os três filhos
contra a covid-19.

Laboratórios têm traba-
lhado para tornar a vacina
contra o coronavírus dis-
ponível para crianças, mas
McConaughey disse que
”precisa de mais informa-
ções” antes de decidir se
vai vacinar as crianças.

”Eu não poderia obrigar
a vacinar as crianças mais
novas. Ainda quero saber
mais informações... Che-
gará o momento em que
você terá que jogar os da-
dos de uma forma ou de ou-

tra e perguntar: ’onde es-
tão os números a meu fa-
vor?’”, disse ele, que negou
acreditar em algum tipo de
fraude ou teoria da conspi-
ração.

W ill Smith largou na
frente na corrida pelo

Oscar ao conquistar o
prêmio de melhor ator
concedido pela National
Board of Review no filme
‘King Richard: Criando
Campeãs’. A premiação é
feita por um grupo norte-
americano de observa-
dores e profissionais da
indústria cinematográfica
e costuma pautar algumas
tendências do Oscar.

O astro de 53 anos le-
vou o prêmio demelhor ator
no filme em que interpreta
o pai das irmãs Serena e
Venus Williams, lendas do
tênis mundial. A honraria
confirma o favoritismo de
Will em aparecer, pelo me-
nos, na lista dos indicados
ao Oscar; ele busca sua pri-
meira estatueta dourada.

Estreando nos cinemas,
Rachel Zegler, de 20 anos,
venceu como melhor atriz
no prêmio da NBR pelo mu-
sical ‘Amor, Sublime Amor’,
dirigido por Steven Spiel-
berg. Destaque, também,
ao troféu de melhor filme
dado à comédia ‘Licorice
Pizza’, que rendeu a Paul

Thomas Anderson a con-
quista de melhor diretor.

A comédia de Paul
Thomas Anderson conta
a história de um menino e
umamenina que cresceram
juntos na Califórnia e se
apaixonaram na década de
1970. O filme é estrelado
por Alana Haim, Cooper

Hoffman, Sean Penn, Tom
Waits, Bradley Cooper e
Benny Safdie.

Os prêmios dados pela
National Board Review cos-
tumam trazer uma ideia do
que pode vir pela frente no
Oscar. Em 2020, por exem-
plo, Rizwan Ahmed ganhou
como melhor ator por ‘O
Som do Silêncio’ e foi in-
dicado na categoria ao Os-
car.

Em 2019, Adam Sandler
fez uma das suas melhores
atuações em ‘Uncut Gems’,
levou o troféu da NBR e
muitos o queriam no Oscar,
o que acabou não acon-
tecendo. No mesmo ano,
no entanto, Renée Zellwe-
ger fez dobradinha e levou
o prêmio na NBR e no Os-
car por ‘Judy’.
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Viúva desabafa sobre relação com Hugh
Hefner e compara Mansão Playboy a
"prisão": "Ainda estou me curando".

Reprodução

Crystal Hefner foi casada com o empresário 60 anos mais velho entre 2012 e 2017, quando ele faleceu.

C rystal Hefner,
viúva de Hugh

Hefner, desabafou
sobre seu relaciona-
mento com o empre-
sário americano e o
tempo em que ela
morou com ele na
Mansão Playboy.

A modelo de 35
anos, que foi ca-
sada com o funda-
dor e editor-chefe da
famosa revista eró-
tica de 2012 até 2017
– ano em que o
famoso faleceu aos
91 anos – compar-
tilhou seu relato em
um post no Insta-
gram na sexta-feira
(3). Na legenda
de uma imagem de
2016 emque ela apa-
rece em frente à casa
em que morou com
Hugh, Crystal refle-
tiu: ”Gosto desta
foto. Foi perto do
fim, quando comecei
a dizer ’não’ a coisas
que não me repre-
sentavam. Meu ca-
belo ficou mais natu-
ral, meus implantes
foram retirados. Dei-
xei o bronzeamento
e a vida que eram ar-
tificiais”.

A ex-coelhinha da
Playboy continuou:

”Eu ainda estava do-
ente física e mental-
mente, mas estava
me recuperando.
Sempre fico confusa
quando falo sobre
a Mansão Playboy
porque, de várias
maneiras, ela era
um santuário para
mim; mas, de outras
maneiras, era minha
prisão. O mesmo
com Hef. Ele foi bom
para mim de muitas
maneiras; mas de
outras, ele não era.
Ainda estou me re-
cuperando de certas
experiências”.

Crystal concluiu
a publicação apon-
tando que pensar
no passado costuma
ser uma experiên-
cia ”contraditória”
para ela. ”Realmente

quero começar a me
abrir e a ser honesta
com vocês sobre
tudo”, prometeu.

Crystal começou a
namorar Hugh Hef-
ner em 2009. Ele era
60 anos mais velho
do que ela.

A modelo foi a ter-
ceira esposa do em-
presário, que já ha-
via sido casado com
Mildred Williams (de
1949 a 1959) e Kim-
berly Conrad (de
1989 a 2010).

Jennifer Saginor,
filha do antigo mé-
dico pessoal de
Hugh compartilhou
suas memórias da
Mansão Playboy –
que ela frequentou
desde a infância –
em uma entrevista
recente ao programa

’The Doctors’. ”Aos
seis anos, eu entrava
nesses cenários em
que as pessoas na
Gruta estavam en-
volvidas em sexo
grupal”, relatou a
mulher de 51 anos,
que também se lem-
bra de ver pessoas
usando drogas na
residência.

“A lealdade sem-
pre deveria ser com
os homens, não com
as mulheres”, acres-
centou ela, que afir-
mou ter sido beijada
por Hugh quando
era criança. “Eu já
pensava que era es-
tranho na época. Eu
simplesmente sabia
que a maioria dos
homens não beijava
assim”, disse.
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Anitta se apresenta nos Estados
Unidos usando look natalino.

Getty Images

O look teve direito a batom vermelho e recortes nas laterais.

Gisele Bündchen salva tartaruga presa
em lixo na praia: "Grata por ajudar".

Reprodução/Instagram

Modelo fez apelo nas redes sociais por mais consciência pelo meio
ambiente.

A nitta apareceu toda na-
talina para uma apre-

sentação que rolou em Los
Angeles, nos Estados Uni-
dos, na noite da última
sexta-feira (3). Ela usou um
look de Mamãe Noel sen-
sual, com direito a batom
vermelho e recortes nas la-
terais.

”Sim, sim. Eu me apre-
sentei no Jingle Ball LA on-
tem . E me diverti horrores,
como SEMPRE. Muito obri-
gado pelo convite, @ihear-
tradio me senti muito hon-
rada”, postou Anitta, em
inglês, no seu Instagram,
neste sábado (4).

O look de Anitta é um
macacão de veludo verme-
lho customizado com cinto
preto e fio dental com cris-
tais Swarovski, com luvas
de pele combinando e botas

de cristal do estilista Usama
Ishtay.

”Jingou ow do eiiii”,
comentou Pabllo Vittar.
”Arrasou”, escreveu Carol
Dantas. ”Maravilhosa DE-
MAIS”, disse Thais Fersoza.
”Linda amooo”, disparou Ni-
cole Bahls. ”O orgulho não
par”, comemorou Matheus
Carrilho.
Pedro Sampaio
Anitta e Pedro Sampaio

pararam Belém (PA), para
gravar um clipe de uma par-
ceria entre eles que será lan-
çada em breve. Até en-
tão, pouco se sabia sobre
a faixa, mas aos poucos os
detalhes vão sendo revela-
dos.

A cantora já havia dito
que seu novo single se-
ria em português e vai ser
mesmo! Isso ficou compro-
vado pois o Pedro Sampaio

anunciou o título! Para isso,
ele soltou fogos de artifício
que formavam o título: ”No
chão novinha”.

A música parece ser
bem forte, despertando
o interesse até internaci-
onalmente: ”Mostrei pra

minha gravadora gringa e
eles ficaram enlouquecidos.
Queriam a música para
gravar com artista de lá, mas
eu não quis, porque é para
os meus fãs brasileiros”,
explicou Anitta.

G isele Bündchen com-
partilhou um momento

tenso que passou na praia
ao ver que uma tartaruga es-
tava presa em meio a uma
pilha de lixo. Ativista ambi-
ental, a über model colocou
a mão na massa para salvar
o animal e registrou tudo em
seu Instagram.

”A vida é uma série de
oportunidades que apare-
cem diariamente, e nós es-
colhemos o que fazer com
elas. Hoje não foi diferente.
De manhã cedinho, estava
caminhando na praia, e meu
cachorro começou a latir
para uma pilha de lixo na
areia que veio com a maré
alta. Quando cheguei mais
perto, vi a tartaruga de ca-
beça para baixo com uma
expressão de desespero e

cansaço nos olhos, o corpo
atado e emaranhado em
uma rede de pesca. Imedia-
tamente comecei a libertá-la
da rede que a estava estran-

gulando, mas mesmo de-
pois de desamarrá-la, vi que
estava cansada demais para
voltar ao oceano. Então a
peguei e carreguei para a

água. Incrível como a adre-
nalina pode nos tornar mais
fortes!”, contou ela.

Na sequência, Gisele
disse que se sentiu aliviada
por ter conseguido salvar a
tartaruga. ”Fiquei muito feliz
ao vê-la livre nadando para
longe. Fiquei muito grata
por estar lá para ajudá-la,
mas existem tantos outros
animais que infelizmente
acabammorrendo em redes
como esta. Podemos nos
tornar mais conscientes
de nossos caminhos como
espécie e ajudar a proteger
os animais, é uma escolha.
Rezo para que todos pos-
samos nos conscientizar e
lembrar que a oportunidade
de mudar começa com um
único ato”, disse.
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Família ainda não mexeu em
diário de Marília Mendonça.

Reprodução

Caderno da cantora continha anotações pessoais e rascunhos de letras antigas e novas.

A família de Marília
Mendonça deve

contratar um especi-
alista para auxiliar o
processo de restaura-
ção do diário mantido
pela cantora sertaneja
e que foi descoberto
entre os destroços
do avião bimotor que
caiu no dia 5 de no-
vembro, matando a
artista de 26 anos e
outros quatro tripu-
lantes. Até agora, o
caderno não foi aberto
por ninguém.

Irmão de cantora faz
participação em pri-
meiro show de Murilo
Huff depois da morte
de Marília Mendonça

”A gente ainda não
o abriu. Mas com
certeza tem bastante
coisa ali. Bastante
coisa pessoal, e muita
letra de música. A
gente está preser-
vando isso para abrir

no momento certo.
Não sabemos quando
teremos peito e ca-
beça para abrir esse
caderno”, conta João
Gustavo, irmão de Ma-
rília Mendonça.

”Quando a gente
fizer isso, eu tenho
certeza que a primeira
coisa que a gente vai
fazer é divulgar se a
gente vai gravar essas
músicas, se a gente
vai terminar o que
falta terminar... Tenho
certeza que há muita
coisa boa ali.”

O que se sabe, até
o momento, é que o
diário continha, além
de anotações pesso-
ais, dezenas de rascu-
nhos de letras antigas
e novas.

Desde a adolescên-
cia, Marília mantinha
o hábito de colecionar
cadernos.

”Como o diário está

deteriorado e foi en-
contrado muto mo-
lhado, ainda não é
possível afirmar com
exatidão o que tinha
ali. A família está fa-
zendo esse levanta-
mento de maneira por-
menorizada”, revela
o advogado Maurício
Carvalho. ”Esse era
um diário escrito por
ela, e agora a própria
família está cuidando
disso. Tinham vá-
rias letras ali dentro:
letras antigas, letras
novas...”

O advogado foi a
primeira pessoa a re-
conhecer os corpos
de Marília Mendonça e
dos demais passagei-
ros do avião bimotor
após a tragédia ocor-
rida na região de Pie-
dade de Caratinga, em
Minas Gerais. Além
da cantora e composi-
tora, estavam na aero-

nave o tio e assessor
dela, Abiceli Silveira
Dias Filho, o produ-
tor Henrique Ribeiro, o
piloto Geraldo Martins
de Medeiros e o co-
piloto Tarciso Pessoa
Viana.

”Havia o medo de
a cachoeira levar o
avião, que estava num
lugar muito instável,
impossibilitando o re-
colhimento de todos
os objetos. Quando
chegamos lá, encon-
tramos passaportes,
documentos, celula-
res ainda recebendo
mensagens, iPads,
a sandália dela, rou-
pas...”, relembrou
Maurício Carvalho,
em entrevista recente.
”Foi muito triste e im-
pactante olhar aquilo
tudo, as roupas. Co-
locamos dentro do
nosso avião e trouxe-
mos conosco.”
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