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PORTO ALEGRE MANTÉM VACINAÇÃO
CONTRA COVID NESTE SÁBADO. SERVIÇO
DEIXA DE SER REALIZADO AOS DOMINGOS.
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Alegre, neste sábado (11) a
Secretaria Municipal da Saúde
(SMS) disponibiliza três pos-
tos para aplicação de primeira
e segunda dose de vacina an-
ticovid, além da injeção de re-
forço. Já aos domingos o ser-
viço não serámais prestado na
capital gaúcha, por causa da
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Porto Alegre mantém vacinação
contra covid neste sábado. Serviço
deixa de ser realizado aos domingos.

Cristine Rochol/PMPA

Lista de endereços com a injeção disponível será ampliada a partir de segunda-feira.

D ando continuidade
à ofensiva contra

a pandemia em Porto
Alegre, neste sábado
(11) a Secretaria Muni-
cipal da Saúde (SMS)
disponibiliza três postos
para aplicação de pri-
meira e segunda dose
de vacina anticovid, além
da injeção de reforço. Já
aos domingos o serviço
não será mais prestado
na capital gaúcha, por
causa da baixa procura.

Estão disponíveis to-
dos os quatro imunizan-
tes: Coronavac, Oxford,
Pfizer e Janssen. Con-
fira, a seguir, os ende-
reços completos e os
respectivos horários de
atendimento em cada lo-
cal:

– Unidade de Saúde
Tristeza: avenida Wen-
ceslau Escobar nº 110
(bairro Tristeza/Zona
Sul), das 9h às 15h;

– Centro de Saúde
IAPI: rua Três de Abril
nº 90 (bairro Passo
D’Areia/Zona Norte), das
9h às 15h;

– Loteamento Irmãos
Maristas: rua Tenente
Coronel Waldomiro Eifler
nº 93 (bairro Jardim Leo-
poldina/Zona Norte), das
10h às 12h30min.

O que é
necessário
apresentar

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 Coro-
navac há pelo menos 28
dias ou Pfizer dez sema-
nas atrás. No caso do
imunizante de Oxford, o
intervalo é de oito sema-
nas entre as duas pica-
das.

Para o reforço, idosos
(a partir de 60 anos)
precisam levar mesma
documentação exigida
na segunda dose, desde
que o cartão de controle
mostre que essa tenha
sido ministrada há seis
meses ou mais. Imu-
nossuprimidos, por sua
vez, devem comprovar

a condição por meio
de atestado ou receita
médica, além do registro
de segunda dose (ou
única) há pelo menos 28
dias.

Novos locais a
partir de segunda
Ao mesmo tempo em

que comunicou o en-
cerramento do serviço
de imunização contra co-
vid aos domingos (re-
alizado geralmente com
uma unidade móvel em
bairro mais afastado da
área central da cidade),
a prefeitura anunciou a
ampliação do número de
pontos com vacina dis-
ponível em dias úteis.
A novidade começa já
nesta segunda-feira (13).

Serão mais sete pos-
tos de saúde, compondo
agora uma rede de 41
unidades da SMS – seis
delas abertas até as
21h (exceto nos fins de
semana). Se somadas
as farmácias parceiras,
unidades móveis e a sala

especial no shopping
João Pessoa, a lista de
endereços passa de 50.
Localização e outros de-
talhes podem ser conferi-
dos em prefeitura.poa.br.

O acréscimo de dá
com os postor Vila Fá-
tima, Ernesto Araújo,
Campo Novo, Santa Fé,
Quinta Unidade, Santa
Tereza e Morro dos Sar-
gentos, todos abertos de
segunda a sexta-feira na
faixa das 8h às 17h.

“Percebemos, nas
últimas semanas, uma
baixa procura pela va-
cina aos sábados e do-
mingos”, explica a dire-
tora de Atenção Primária
da Secretaria Munici-
pal de Saúde, Caroline
Schirmer. “Já nos de-
mais dias, o movimento
tem se mantido alto, por
isso decidimos ampliar
o número de unidades
vacinadoras.” (Marcello
Campos)
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Fronteiras terrestres entre Brasil, Argentina
e Uruguai serão reabertas neste sábado.
Medida beneficia várias cidades gaúchas.

EBC

Rio Grande do Sul tem vizinhança com os dois países, ao passo que Santa Catarina e Paraná fazem divisa
com a Argentina.

F echadas total
ou parcialmente

desde março do ano
passado por causa
das medidas sanitárias
de combate à pande-
mia de coronavírus, as
fronteiras terrestres en-
tre Brasil, Argentina e
Uruguai serão reaber-
tas neste sábado (11),
fato que beneficia di-
retamente a economia
das diversas cidades
gaúchas situadas da
região-limítrofe.

Com a nova medida,
cidadãos dos dois paí-
ses vizinhos poderão
voltar a cruzar a linha
para o lado de cá. Já a
entrada dos brasileiros
no lado de lá está libe-
rada desde 1º de no-
vembro.

As exigências para a
entrada no Brasil por
via terrestre serão o
certificado de vacina-
ção contra covid, bem
como o teste negativo
do tipo RT-PCR, con-
forme previsto na Por-
taria Interministerial nº
661, de 8 de dezembro.

O Rio Grande do Sul
responde por toda a
fronteira com o Uru-
guai. Além disso, di-
vide com Santa Cata-
rina e Paraná a con-
dição de Estado-limite
entre Brasil e Argen-
tina.

Somando-se a jus-

taposição geopolítica
com os dois países, o
território gaúcho tem
o maior número de
municípios nessa faixa-
limite. Trata-se de
uma região onde as
atividades de diversos
segmentos foram di-
retamente impactada
spelas restrições de
trânsito internacional.

Confirmação

O retorno do fluxo
terrestre foi confirmada
oficialmente nesta
quinta-feira (9), tanto
pelo Palácio Piratini
quanto pela Assem-
bleia Legislativa gaú-
cha. De acordo com
ambos, a medida é
fruto de reuniões rea-
lizadas na última se-
mana durante a Feira
Internacional de Tu-
rismo da América La-
tina (FIT Argentina) en-
tre representantes de
várias instâncias.

São eles o líder do
governo gaúcho no
Parlamento estadual,
deputado Frederico
Antunes (PP), seus co-
legas deputados Luís
Augusto Lara (PTB)
e Luiz Fernando Mai-
nardi (PT), o depu-
tado federal Covatti
Filho (PP), o secretário
estadual de Turismo,
Ronaldo Santini, os mi-
nistros Onyx Lorenzoni
(Trabalho e Previdên-
cia) e o Ciro Nogueira
(Casa Civil), além do
embaixador argentino
no Brasil, Daniel Scioli.

Nas tratativas, os
gestores públicos so-
licitaram aos ministros
que o Brasil autori-
zasse o mais rápido
possível a reabertura
terrestre e marítima
das fronteiras do Brasil,
em especial no que se
refere à Argentina e ao
Uruguai.

Frederico Antunes
enfatiza que ”a rea-
bertura terrestre das
fronteiras trará além de
uma reciprocidade en-
tre os três países, con-
tribui de forma decisiva
para o reaquecimento
da economia, com a
injeção de recursos
oriundos do turismo de
compras em cidades
da Fronteira-Oeste do
Rio Grande do Sul”.

“A reabertura vai au-
mentar o fluxo de turis-
tas no Rio Grande do
Sul e, por consequên-
cia, impulsionará a
economia em toda
a cadeia do setor”,
ressalta o secretário
estadual de Turismo,
Ronaldo Santini. As
informações devem ser
atualizadas com mais
detalhes nesta sexta-
feira (10) no site oficial
estado.rs.gov.br. (Mar-
cello Campos)
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Rio Grande do Sul completa 21 meses de
pandemia. Relembre primeiros casos e

óbitos por coronavírus no Estado.
EBC

Covid casou o primeiro óbito entre os gaúchos no dia 25 de março do ano passado.

E sta sexta-feira (10)
marcou exatos 21

meses de confirmação
da chegada da pan-
demia de coronavírus
ao Rio Grande do Sul.
O marco inicial é o
teste positivo de um
homem de 60 anos,
residente em Campo
Bom (Serra) e que no
dia 23 de fevereiro ha-
via retornado de via-
gem turística à Itália,
na época era um dos
epicentros mundiais da
covid.

Esse idoso apresen-
tava um quadro clínico
leve, sem necessidade
de internação hospi-
talar e permanecendo
isolado em casa até a
sua recuperação. Ne-
nhum familiar apresen-
tou sintomas e todos
foram acompanhados
pelo Departamento Es-
tadual de Vigilância da
Secretaria Estadual da
Saúde (SES).

A entrada da doença
nomapa gaúcho foi ofi-
cializada na tarde de 10
demarço de 2020, uma
terça-feira, por meio
de uma coletiva de
imprensa com o gover-
nador Eduardo Leite
– exatamente duas
semanas antes, São
Paulo havia anunciado
o primeiro registro no
Brasil.

Enquanto a informa-
ção era divulgada no
Palácio Piratini, a SES

já admitia outras 86
suspeitas de contágio,
sob observação. Uma
dessas pessoas se tor-
naria, no dia seguinte,
o segundo caso no Es-
tado e o primeiro na es-
tatística de Porto Ale-
gre: uma mulher de 54
anos que também es-
tivera a passeio na Itá-
lia, retornando em 6 de
março.

Óbito inaugural
Já o primeiro des-

fecho fatal do corona-
vírus no Rio Grande
do Sul foi notificado
no dia 25 de março
do ano passado, na
capital gaúcha. Ao
lamentar o fato por
meio de nota oficial, o
então prefeito Nelson
Marchezan Júnior – em
seu último ano ano de
mandato – detalhou
que a vítima era uma
idosa de 91 anos, in-
ternada na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI)

do Hospital Moinhos
de Vento.

Antes dela, outras
46 perdas humanas
para a covid já haviam
sido confirmadas em
outros Estados – 40
delas em São Paulo e
seis no Rio de Janeiro.
Logo a pandemia avan-
çaria por todo o País,
em uma das maiores
tragédias sanitárias já
enfrentadas pelo Bra-
sil, com implicações
também econômicas
cujo estrago ainda não
foi superado.

”O caso ratifica a
gravidade da pande-
mia e a necessidade
de medidas de isola-
mento social por to-
dos, em especial os
idosos”, ressaltou em
manifestação oficial o
então titular da Se-
cretaria Municipal da
Saúde (SMS), Pablo
Stürmer. Naquele mo-
mento, as UTIs da ci-

dade já atendiam ou-
tros oito pacientes aco-
metidos da chamada
”síndrome respiratória
aguda grave” (SRAG)
causada pelo vírus.

”Lamentamos muito
e esperamos que nos-
sas medidas pos-
sam evitar que isso
seja uma constante
em nossa cidade”
acrescentou Marche-
zan.”Precisamos de to-
dos, porque essa não
é uma questão jurídica
ou ideológica, mas de
saúde.”

Estava definitiva-
mente configurada a
pandemia. Desde en-
tão, o Estado acumula
quase 1,5 milhão de
testes positivos da do-
ença, resultando em
cerca de 114 mil in-
ternações hospitala-
res. Destes pacien-
tes, 33.273 mil não
resistiram. (Marcello
Campos)
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Estatística oficial amplia para 36.273 o
contingente de gaúchos mortos pela covid.

EBC

Estado acumula quase 1,5 milhão de testes positivos de coronavírus.

O balanço divulgado
nesta sexta-feira

(10) pela Secretaria Es-
tadual da Saúde (SES)
acrescentou 1.035 tes-
tes positivos de corona-
vírus e 14 mortes pela
doença. A atualização
elevou para 1.498.576
os contágios conhe-
cidos no Rio Grande
do Sul em exatos 21
meses de pandemia,
com 36.262 desfechos
fatais.

Dentre os infectados
até agora, ao menos
1.458.543 (97%) já se
recuperaram, em todos
os 497 municípios gaú-
chos. Outros 3.659
(1%) são considerados
casos ativos (em anda-
mento), o que abrange
desde os assintomáti-
cos em quarentena do-
miciliar até casos gra-
ves atendidos em hos-
pitais.

A taxa média de ocu-
pação das unidades de
terapia intensiva (UTIs)
por adultos estava
em 55% no início da
noite, conforme o pai-
nel de monitoramento
covid.saude.rs.gov.br.
Esse índice resulta da
proporção de 1.765
pacientes para um to-
tal de 3.209 leitos da
modalidade em 301
hospitais. Já o total de
internações por causa
da doença chega a
114.051 (8%).
Perdas humanas
Confira, a seguir, as

novas perdas humanas

relatadas pelo balanço
oficial, em uma lista em
ordem crescente con-
forme a idade das víti-
mas, de 40 a 87 anos –
essa última é uma idosa
residente em Porto Ale-
gre. Também menci-
ona o gênero (mascu-
lino ou feminino) e o
município de residência
(e não onde foi regis-
trado o óbito).

– Cerro Largo (mu-
lher, 40 anos); – São
Leopoldo (mulher, 49
anos); – General Câ-
mara (homem, 51
anos); – Gravataí (mu-
lher, 58 anos); – Grava-
taí (homem, 60 anos);
– Uruguaiana (homem,
60 anos); – Sapucaia do
Sul (homem, 63 anos);
– São Nicolau (homem,
65 anos); – Viamão (ho-
mem, 69 anos); – Glori-
nha (homem, 78 anos);
– Novo Hamburgo (ho-
mem, 79 anos); – Osó-
rio (mulher, 81 anos);
– Alegrete (homem, 84
anos); – Caxias do Sul

(mulher, 87 anos).
De todas as 497 cida-

des gaúchas, apenas
uma não registra até
agora qualquer óbito
por covid. É Novo
Tiradentes, localizada
na Região Norte do Es-
tado e que acumula 130
testes positivos desde o
começo da pandemia.
Andamento da
vacinação

Já no que se re-
fere à aplicação de va-
cinas contra o corona-
vírus, quase 8,91 mi-
lhões de habitantes do
Estado receberam a pri-
meira dose. Por seg-
mento demográfico, a
cobertura é de 95,7%
dos gaúchos a partir
de 18 anos, 81,8% dos
adolescentes (12 a 17
anos), 94,4% da popu-
lação apta a ser imuni-
zada e 80,6% da popu-
lação geral (11,37 mi-
lhões).

O esquema com-
pleto de vacinação, por
sua vez, abrange até

agora mais de 7,69
milhões de indivíduos
– seja quem recebeu
duas doses para fár-
macos com esse sis-
tema ou os contem-
plados pela vacina da
Janssen (apenas uma
injeção). Com isso,
estão imunizados 87%
dos adultos, 30,7% dos
adolescentes, 82% do
público vacinável e 70%
da população total.

No caso específico
da Janssen, as aplica-
ções somam 304.444.
E a dose de reforço
já chegou aos braços
de quase 1,38 milhão
de gaúchos, em to-
dos os 497 municípios.
As informações cons-
tam na base de dados
da Secretaria Estadual
da Saúde, reunida na
plataforma digital va-
cina.saude.rs.gov.br e
que aponta mais de
18,2 milhões de doses
injetadas até agora.
(Marcello Campos)
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Média de mortes por covid no Brasil
completa uma semana abaixo de 200.

Reprodução

País contabiliza 616.733 óbitos e 22.182.820 casos de coronavírus desde o início da pandemia.

O Brasil registrou
229 novas mor-

tes por covid-19 nas
últimas 24 horas, com
o total de óbitos che-
gando a 616.733 desde
o início da pandemia.
Com isso, a média
móvel de mortes nos
últimos 7 dias ficou em
183. Em comparação à
média de 14 dias atrás,
a variação foi de -21%
e aponta tendência de
queda.

Assim, a média mó-
vel de mortes com-
pletou uma semana
abaixo de 200.

Os números estão
no novo levantamento
do consórcio de veí-
culos de imprensa so-
bre a situação da pan-
demia de coronavírus
no Brasil, consolidados
na noite desta sexta-
feira (10). O balanço é
feito a partir de dados
das secretarias estadu-
ais de Saúde.

Um ataque hacker
no site do Ministério
da Saúde, no aplica-
tivo e na página do
ConecteSUS – plata-
forma que mostra com-
provantes de vacina-
ção contra a covid-19
–na madrugada desta
sexta-feira, afetou, in-
diretamente, a divulga-
ção de casos e mor-
tes em Acre, Rondônia,
Roraima e Tocantins.

Em 31 de julho, o
Brasil voltou a registrar

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

Casos
Em casos confir-

mados, desde o co-
meço da pandemia,
22.182.820 brasileiros
já tiveram ou têm o
novo coronavírus, com
7.293 desses confirma-
dos no último dia. A
média móvel nos últi-
mos 7 dias foi de 7.856
novos diagnósticos por
dia. Isso representa
uma variação de -16%
em relação aos casos
registrados em duas
semanas, indicando
queda nos diagnósti-

cos.
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
Dois Estados não

tiveram registro de
mortes nas últimas 24
horas: Amazonas e
Goiás.

— Subindo (6 Es-
tados): Maranhão
(106%), Mato Grosso
do Sul (89%), Ceará
(39%), Sergipe (33%),
Piauí (27%) e Minas
Gerais (18%).

— Em estabilidade
(3): Paraná (4%), Pará
(0%) e Bahia (-13%).

— Em queda (13 e
o DF): Goiás (-71%),
Amazonas (-60%), Dis-
trito Federal (-53%),
Amapá (-50%), Espí-
rito Santo (-43%), Pa-
raíba (-38%), Alagoas
(-36%), Rio Grande

do Sul (-33%), Santa
Catarina (-29%), Rio
de Janeiro (-27%), Rio
Grande do Norte (-
25%), São Paulo (-
23%), Pernambuco (-
22%) e Mato Grosso (-
19%).

Vacinação
Os dados do con-

sórcio de veículos de
imprensa mostram que
139.229.299 pessoas
tomaram a segunda
dose ou dose única
de vacinas e, assim,
estão totalmente imu-
nizadas. Este número
representa 65,27% da
população.

A dose de re-
forço foi aplicada em
20.222.395 pessoas, o
que representa 9,48%
da população.

Um total de
160.060.091 pessoas,
o que representa
75,03% da população,
tomaram ao menos a
primeira dose de vaci-
nas.
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Governo brasileiro passa a exigir
quarentena de cinco dias para viajantes
não vacinados a partir deste sábado.

Cristine Rochol/PMPA

Brasil vai na contramão do mundo ao não barrar passageiros não
imunizados.

O s viajantes aéreos bra-
sileiros ou estrangeiros,

que chegarem ao Brasil em
voo internacional, terão de
apresentar comprovante, im-
presso ou eletrônico, de vaci-
nação contra covid-19 ou fa-
zer quarentena de cinco dias
no local de destino, a par-
tir deste sábado (11), con-
forme portaria publicada na
quinta-feira (9), no Diário Ofi-
cial da União. Em ambos os
casos, porém, é preciso ter
teste laboratorial RT-PCR ne-
gativo nas últimas 72 horas
ou teste de antígeno nega-
tivo nas últimas 24 horas.

Asmedidas foram anunci-
adas pelosministros Ciro No-
gueira (Casa Civil), Marcelo
Queiroga (Saúde) e Bruno
Bianco (Advocacia-geral da
União) em um pronuncia-
mento na última terça-feira
(7). Os ministros não che-
garam a detalhar se haveria
a necessidade de apresenta-
ção do comprovante de va-
cina e não responderam às
dúvidas da imprensa. Na
quarta (8), o presidente Jair
Bolsonaro voltou a dizer que
seu governo nunca exigiria o
passaporte de vacina.

A maioria dos países
exige comprovante de va-
cinação contra a doença
causada pelo novo coro-
navírus e suas variantes
de viajantes. Em alguns
países, os brasileiros ainda
não conseguem entrar nem
vacinados. É o caso da Itália,
Grécia e Hungria, Letônia,
Luxemburgo e Suécia.

A portaria prevê que o
passaporte sanitário precisa
indicar que o passageiro re-
cebeu o esquema completo,
no mínimo quatorze dias an-
tes do embarque, com algum
imunizante aprovado pela
Anvisa, pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) ou
pelas autoridades sanitárias
do país em que o viajante foi

imunizado.
Segundo a Anvisa, a

apresentação do certificado
vacinal será verificada antes
do embarque, pela compa-
nhia aérea, ainda no país
de origem. A informação
também deverá constar na
Declaração de Saúde do Vi-
ajante (DSV), um formulário
preenchido pelo passageiro.

”Com isso, consegue-
se rastrear passageiros que
atestaram estar vacinados
ou não. O ato de análise
documental é feito antes do
embarque, porém o desem-
barque será acompanhado
pelas equipes dos aeropor-
tos brasileiros”, informou a
Anvisa.

Na prática, porém, o via-
jante não precisará apresen-
tar o comprovante para en-
trada no País, podendo op-
tar pela quarentena de cinco
dias. Segundo a Anvisa, o
passageiro que decidir não
apresentar o certificado de
vacinação poderá ser identi-
ficado a partir das informa-
ções da companhia aérea,
pelas informações na DSV e
pela abordagem no próprio
desembarque.

Essa quarentena, para
os que não apresentarem o
comprovante de vacinação,
deverá ser cumprida na ci-
dade do destino final do via-
jante e no endereço indicado
na DSV, o formulário preen-
chido pelo passageiro.

A Anvisa repassará as in-
formações relativas aos não
vacinados para o sistema de
vigilância em saúde, coorde-
nado pela Secretaria de Vigi-
lância em Saúde do Ministé-
rio da Saúde, ”que por sua
vez disparará os alertas para
as autoridades de saúde das
localidades de destino final
dos viajantes”.

Ao final da quarentena,
um novo teste RT-PCR ou de
antígeno será exigido. Caso

o teste dê positivo, o via-
jante continuará em quaren-
tena. Caso dê negativo, ele
poderá circular normalmente
pelo País. A portaria indica
que quem descumprir as re-
gras poderá ser responsabi-
lizado nas esferas civil, admi-
nistrativa e penal.

Pela via terrestre, é ne-
cessário apresentar compro-
vante de vacinação ou teste
negativo para covid antes da
entrada no Brasil. Não há
menção à necessidade de
quarentena para esses via-
jantes. Na Portaria n° 660, de
27 de novembro, revogada
com a publicação das novas
regras, estava vedada a en-
trada no País de estrangeiros
por qualquer meio terrestre -
com algumas exceções.

A nova portaria lembra
que os protocolos atendem
a recomendações da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa). “Os crité-
rios para a entrada de es-
trangeiros ou brasileiros vin-
dos do exterior ao país são
elaborados de forma inte-
grada e interministerial, vi-
sando sempre a segurança
e o bem-estar da população
brasileira.”

Bloqueios
As novas regras mantêm

os bloqueios previstos na
portaria anterior. Em ca-
ráter temporário, o governo
proíbe voos internacionais
com origem ou passagem
pela África do Sul, Botsu-
ana, Eswatini, Lesoto, Namí-
bia e Zimbábue nos últimos
quatorze dias, de entrarem
no País. Também suspende
o embarque de passageiros
desses países para o Brasil.

Essas proibições, porém,
apresentam algumas exce-
ções. Não se aplicam a
voos de cargas e a viajantes
estrangeiros em missão de
organismo internacional ou
com com residência de cará-
ter definitivo em território bra-
sileiro, por exemplo. Brasilei-
ros vindos desses países, ao
desembarcar, terão de per-
manecer em quarentena por
quatorze dias.

Bloqueios desse tipo vêm
sendo criticados pela OMS.
A organização acredita que
esses posicionamentos de-
sincentivam países a relatar
com prontidão descobertas
relevantes sobre o vírus. Por
mais que a variante Ômi-
cron tenha sido detectada
primeiro na África do Sul e
em Botsuana, ainda é cedo
para dizer que a cepa tenha
surgido ali.
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Governo adiou a exigência do comprovante
de vacina para "proteger" brasileiros no

exterior, diz o Ministério da Saúde.
Reprodução

Nova portaria vai postergar o início das restrições nas fronteiras para
a próxima semana.

O secretário execu-
tivo do Ministério da

Saúde, Rodrigo Cruz, afir-
mou nesta sexta-feira (10),
que o governo decidiu
postergar a exigência de
comprovante de vacina-
ção para viajantes que
chegam ao Brasil ”para
proteger o brasileiro que
está no exterior” e pode
não ter o documento na
volta ao País.

A portaria que exigia o
certificado ou, em caso de
não imunizados, o cumpri-
mento de uma quarentena
de cinco dias, entraria em
vigor neste sábado (11),
mas foi suspensa após o
site da pasta sofrer um
ataque hacker.

”Eventualmente, um
brasileiro está no exterior
(e) não teria como emitir
esse certificado, caso não
tenha baixado o PDF ou
caso não tenha levado
o cartão. Por prudência,
entendeu-se interessante
postergar por sete dias”,
disse Cruz.

”Estão restritos os voos
daqueles países onde fo-
ram identificados original-
mente a variante Ômicron.
A gente tem um cenário
um pouco mais confortá-
vel de vacinação no Brasil.
No entendimento do go-
verno, essa uma semana
não vai gerar uma altera-
ção muito significativa no
quadro epidemiológico.”

De acordo com o
secretário-executivo, o go-
verno decidiu padronizar
as regras e não aplicá-
las somente a estran-
geiros por uma questão
de ”isonomia”. Rodrigo
Cruz afirmou que pedir o

comprovante somente de
estrangeiros poderia ”ge-
rar diversas exceções”.

”Algum estrangeiro re-
sidente no Brasil que se
imunizou aqui não conse-
gue acesso a esses da-
dos. A gente ia come-
çar a criar várias estratifi-
cações”, disse ele.

O governo decidiu
adiar em uma semana
a entrada em vigor das
medidas de restrição para
viajantes que chegam ao
Brasil, segundo o secretá-
rio, pois a base de dados
do Ministério é ”grande”.
A pasta ainda trabalha
para restabelecê-la de
forma integral. ”Coloca-
mos sete dias em prol
da segurança, sendo um
pouco conservador”, afir-
mou.

Cruz relatou ainda que
o Ministério da Saúde tra-
balha com o DataSUS
desde o começo da ma-
drugada para restabelecer
os sistemas e já obteve su-
cesso com a maior parte
deles.

”Na madrugada, não
só o da vacinação, mas
diversos outros sistemas
ficaram instáveis. O sis-
tema que regula as filas,
por exemplo, que marca
cirurgias também tinha fi-
cado fora do ar. O sis-
tema de transplante tinha
ficado fora do ar”, de-
clarou. ”Isso foi pronta-
mente restabelecido. O
que a gente ainda não
conseguiu restabelecer foi
o sistema e as informa-
ções que tratam do regis-
tro da vacinação.”

Segundo o secretário-
executivo, a base de da-

dos com os registros da
vacinação é ”muito ex-
tensa”, ”complexa” e ”não
é simples”. Rodrigo Cruz
afirmou que as investiga-
ções estão emcurso e que
é muito cedo para ”afir-
mar categoricamente” se
houve perda de dados.

”Tanto o Ministério
quanto a empresa con-
tratada que hospeda es-
ses dados têm uma po-
lítica de backup. Esses
backups são realizados.
Mas importa dizer que ao
importar esses backups,
eventualmente, algum
dado pode se corromper
nesse processo de impor-
tação”, disse. ”Importante
destacar que a gente tem,
sim, uma política de bac-
kup. Não só o ministério,
mas também a empresa
tem, sim, uma política de
backup.”

— Como conseguir um
comprovante de vacina-
ção enquanto o sistema
estiver fora do ar?

O ataque cibernético
afetou a plataforma Co-
necteSUS, onde os brasi-
leiros conseguiam retirar

os comprovantes de vaci-
nação contra a covid. O
documento tem sido exi-
gido em diversos locais,
como estádios de futebol
e museus. Rodrigo Cruz
detalhou alternativas para
quem precisa do docu-
mento. É possível:

- apresentar o cartão fí-
sico;

- obter a segunda via
do cartão na UBS ou
posto onde o imunizante
foi aplicado;

- retirar um compro-
vante em sistema próprios
dos estados e municípios
(alguns não conseguirão,
pois os dados usados são
do Ministério da Saúde;
outros têm base própria).

O número 2 da Saúde
afirmou que a pasta e Mi-
nistério das Relações Ex-
teriores estão atuando em
conjunto no caso. O Ita-
maraty vai comunicar a to-
dos os países que recebe-
rão voos diretos do Bra-
sil sobre indisponibilidade
dos sistemas da Saúde e
pedir que, neste período,
os cartões físicos sejam
aceitos.
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Governo de São Paulo vai ao Supremo para
exigir passaporte de vacina de viajantes.

Arquivo/Agência Brasil

Aeroporto de Guarulhos é o de maior movimento no Brasil.

O governo de São Paulo
ingressou nesta sexta-

feira (10) com um pedido
no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) para que o passa-
porte vacinal seja exigido de
viajantes estrangeiros que
entram no Brasil a partir do
Estado.

Segundo o governador
João Doria (PSDB), a Pro-
curadoria Geral do Estado
(PGE) solicitou a inclusão
do pedido de São Paulo
na ação da Rede Susten-
tabilidade que já está em
andamento na corte sobre
o tema, após a variante
ômicron do coronavírus ter
sido anunciada pela Orga-
nização Municial de Saúde
(OMS) como variante de
preocupação.

Na quarta-feira (8), o go-
verno paulista enviou um ofí-
cio ao Ministério da Saúde
sobre a obrigatoriedade do
documento, seguindo orien-
tação dos especialistas do
Comitê Científico da Covid-
19 no Estado.

Segundo João Doria, se
a exigência não for imple-
mentada pelo governo fede-
ral nos aeroportos e portos
até o dia 15 deste mês, será
aplicada pela gestão esta-
dual em São Paulo.

Doria não esclareceu,
porém, como poderá colo-
car a medida em vigor, já
que os aeroportos são de
jurisdição federal.

”Se até o dia 15 de
dezembro o governo fede-
ral não adotar o passa-
porte, São Paulo vai ado-
tar, sim, e vai exigir sim
nos seus aeroportos inter-
nacionais. Isso é um di-
reito que nos cabe, ape-
sar de fisicamente ser pro-
priedade do governo federal
e administração da Infraero,
mas o território do Estado
de São Paulo é de respon-
sabilidade do governo do
Estado de São Paulo e o

mesmo se aplica também
para os portos. Esse proce-
dimento será adotado pela
nossa Secretaria de Saúde
e pelo nosso Programa Es-
tadual de Imunização”, afir-
mou o governador em cole-
tiva de imprensa na quarta
(8).

Portos e
aeroportos

São Paulo é o principal
destino dos voos domésti-
cos e internacionais do Bra-
sil, com os três aeropor-
tos mais movimentados do
país: Guarulhos, Viracopos
e Congonhas.

O Estado recebe um
terço dos voos caseiros e
dois terços do total de voos
internacionais do Brasil.
Também conta com o maior
porto da América da Latina,
em Santos.

No entanto, a entrada de
estrangeiros é de respon-
sabilidade da Agência Naci-
onal de Vigilância Sanitária
(Anvisa), da Polícia Federal
e da Receita Federal — ór-
gãos ligados ao governo fe-
deral —, bem como a im-
plementação de protocolos
higiênicos, de sanitização e
de comportamento no Aero-
porto Internacional de Gua-
rulhos.

Apenas espaços como
check-in e estacionamento
do aeroporto, por exemplo,
podem ter a atuação da Po-
lícia Militar, da Polícia Civil
e da Guarda Civil Metropo-
litana.

”As pessoas que estão
vacinadas, com cobertura
completa, elas não estão li-
vres de serem infectadas e
de eventualmente transmiti-
rem o vírus, mas elas têm
muito menos chance de se-
rem infectadas e de terem
uma carga viral que permita
com que elas transmitam o
vírus pra outras pessoas no
lugar de destino de suas vi-

agens. Então, é nesse sen-
tido que nós colocamos a
importância dessa medida”,
defendeu Paulo Menezes,
coordenador do Comitê.

O pedido já tinha sido
feito por outros gestores
municipais da capital pau-
lista e de Guarulhos, e
segue recomendação da
Agência de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), mas vem
sendo criticado e negado
pelo governo federal.

”Precisamos de medidas
de controle de acesso dos
viajantes que para cá aca-
bam ingressando com a exi-
gência de comprovação de
vacinação completa, tam-
bém conhecido como pas-
saporte da vacina, assim
como a necessidade, na ori-
gem, da realização das tes-
tagens. Testagens que são
feitas 48h antes do embar-
que com o PCR, 24h antes
do embarque com a realiza-
ção do teste de antígeno”,
defendeu o secretário esta-
dual da Saúde, Jean Gorin-
chteyn.

”Só dessa maneira po-
deremos fazer um controle
adequado das nossas fron-
teiras, impedindo que haja
ingresso, especialmente, de
novas variantes”, comple-
tou.

Em nota, o governo de

São Paulo informou ter de-
terminado nesta quarta que
a Secretaria da Saúde ”ana-
lise formas de aprimorar a
fiscalização dasmedidas sa-
nitárias para prevenir a dis-
seminação da Covid-19, em
especial da variante ômi-
cron” e que aguarda mani-
festação do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) sobre o
passaporte da vacina.

Segundo o texto, as
ações estão respaldadas na
sua ”atribuição constitucio-
nal de zelar pela saúde da
população e na decisão do
Supremo Tribunal Federal
que dá autonomia para
estados e municípios para
determinarem medidas de
combate à pandemia”.

A GRU Airport, concessi-
onária que administra o Ae-
roporto Internacional de São
Paulo, em Guarulhos, in-
formou, também por nota,
que a responsabilidade pela
emissão dos protocolos sa-
nitários é da Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância
Sanitária) e que segue ”to-
das as recomendações da
agência reguladora no en-
frentamento à pandemia da
Covid-19, bem como na pre-
venção da transmissão de
quaisquer doenças infecto-
contagiosas entre funcioná-
rios e passageiros.”
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Aliado de Bolsonaro, PTB vai ao Supremo
contra passaporte da vacina em seis

Estados, entre eles o Rio Grande do Sul.
Reprodução

Alegações e pedido do partido vão na contramão de recomendações de especialistas e de medidas
adotadas por países em todo mundo.

O Partido Traba-
lhista Brasileiro

(PTB) – legenda aliada
do presidente Jair Bol-
sonaro e comandada
por Roberto Jefferson
até sua prisão, em
agosto – entrou com
ação no Supremo Tri-
bunal Federal questi-
onando leis, decretos
e portarias estaduais
e municipais que tor-
naram obrigatória a
apresentação de com-
provante de imuniza-
ção contra a covid-
19, o passaporte da
vacina, para entrada e
permanência em esta-
belecimentos públicos
e privados. A legenda
quer ainda impedir a
edição de novas nor-
mas de mesmo teor.

Na ação, o PTB
questiona dispositi-
vos da Paraíba, do
Rio Grande do Sul,
do Pará, do Espírito
Santo, do Amazonas,
da Bahia e da cidade
do Rio de Janeiro. O
partido sustenta que
as normas violam di-
reitos relativos à liber-
dade de locomoção e
ao trabalho previstos
na Constituição Fede-
ral. Para a legenda, os
textos questionados
foram editados sem
”evidências científicas
que permitam justificar
medidas autoritárias
e desproporcionais”.

O caso foi distribuído
para relatoria dominis-
tro Dias Toffoli.

Alinhadas com o
discurso de Bolsonaro
e seus apoiadores, as
alegações e o pedido
do PTB vão na con-
tramão da recomen-
dação de cientistas e
dasmedidas adotadas
por países em todo
mundo. A exigência
de imunização é de-
fendida por especia-
listas como forma de
frear a circulação do
vírus.

Na Europa, a me-
dida é vista como uma
forma de combate à
quarta onda da covid-
19. O comprovante de
vacina não é só ne-
cessário para viagens,
mas também é exi-
gido para acesso a ba-
res, hotéis, restauran-
tes na maioria dos paí-
ses. O próprio pre-
sidente teve de almo-

çar na área externa
de um restaurante em
Nova York, em setem-
bro, por não estar imu-
nizado contra a covid-
19.

Além disso, os ar-
gumentos do partido
de Roberto Jefferson
vão de encontro à de-
cisão do Supremo Tri-
bunal Federal que de-
cidiu a favor da vaci-
nação obrigatória con-
tra o novo coronavírus.
Em dezembro do ano
passado, o tribunal en-
tendeu que Estados e
municípios podem de-
cidir sobre a obrigato-
riedade da imunização
e até mesmo impor
restrições para quem
se recusar a ser vaci-
nado.

Na prática, o STF
deu a Estados e muni-
cípios de todo o País
o poder de definir as
sanções contra os in-
divíduos que não quei-

ram ser vacinados. A
carteira de vacinação
em dia já é exigida, por
exemplo, para matrí-
cula em escolas, con-
cursos públicos e pa-
gamento de benefícios
sociais.

Antes de receber a
ação contrária ao pas-
saporte da vacina, a
corte já havia sido aci-
onada com um pedido
para que o governo fe-
deral fosse obrigado a
adotar a exigência de
apresentação de com-
provante de vacinação
para entrada no País,
medida recomendada
pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
(Anvisa). Tal ação,
impetrada pela Rede
no final de novembro,
está sob relatoria do
ministro Luís Roberto
Barroso.
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Ômicron e vacinas: o que
se sabe até agora.

EBC

O primeiro país a notificar a ômicron foi a África do Sul, que emitiu um
alerta à OMS no dia 24 de novembro.

A o mesmo tempo que a va-
riante Ômicron do corona-

vírus avança pelo mundo, pes-
quisas tentam medir o quanto
as vacinas usadas até agora
são capazes de proteger a po-
pulação. Os estudos, ainda
preliminares, mostram que a
nova cepa pode escapar par-
cialmente de uma primeira bar-
reira de proteção oferecida pe-
los imunizantes. E sugerem um
caminho: doses de reforço.

Considerada uma variante
de preocupação pela Orga-
nização Mundial da Saúde
(OMS), a Ômicron foi identifi-
cada na África do Sul em 24 de
novembro. Até a quarta-feira
(8), já estava em 57 países,
incluindo o Brasil. O temor tem
relação não só com o número
de mutações, mas com a
localização dessas variações
dentro do vírus.

Das 50 alterações genéti-
cas na cepa, 32 estão na pro-
teína spike, aquela que per-
mite a entrada do vírus nas cé-
lulas humanas. Grande parte
das vacinas usa a proteína
spike para induzir a resposta
imune – por isso, alterações
nessa parte do vírus preocu-
pam tanto.

As primeiras pesquisas
para testar o impacto da va-
riante na proteção das vacinas
ainda são preliminares, não
foram revisadas por outros
cientistas e coletaram poucos
dados. Esses estudos são
realizados em laboratório: ci-
entistas analisam a interação
entre amostras de sangue de
vacinados (com anticorpos) e
a nova variante. As primei-
ras conclusões são de que
há queda na capacidade da
vacina de produzir anticorpos
que neutralizam a Ômicron – o
que os cientistas já esperavam.

Segundo uma pesquisa re-
alizada na África do Sul com 12
pessoas, houve declínio de 41
vezes nos níveis de anticorpos
neutralizantes contra a nova va-
riante em vacinados com a Pfi-
zer. O estudo, do Instituto de

Pesquisa emSaúde de Durban,
também apontou que a prote-
ção parece ser maior entre os
que já tinham se infectado an-
tes de tomar a vacina.

Para Alex Sigal, virologista
que conduziu o estudo, os da-
dos trazem boas notícias, ape-
sar de ser preocupante a queda
de anticorpos. Ele temia que as
vacinas pudessem não forne-
cer proteção contra a variante.
Havia o risco de que a Ômicron
tivesse encontrado uma nova
“porta” para entrar nas células
– o que tornaria os anticorpos
de vacinas inúteis.

Outra pesquisa preliminar,
do Instituto Karolinska, na Sué-
cia, e da Universidade da Ci-
dade do Cabo, na África do Sul,
mostrou que a redução na ca-
pacidade de neutralização dos
anticorpos é variável. Em al-
gumas amostras, quase não
houve diminuição e, em outras,
houve queda de 25 vezes em
relação ao “vírus original”. “A
neutralização não é completa-
mente perdida, o que é posi-
tivo”, afirmou Ben Murrell, do
Karolinska, nas redes sociais.

Insuficiente
Um novo estudo, realizado

pela Pfizer e pela BioNtech,
indicou que, com um esquema
de duas doses, a quantidade
de anticorpos neutralizantes
contra a variante Ômicron di-
minui, em média, 25 vezes em
relação aos produzidos contra
o vírus original. E “duas doses
podem não ser suficientes para
proteger contra a infecção”
pela nova variante, conforme
informaram as empresas. A
pesquisa analisou 39 amostras.

Essa queda em anticorpos
neutralizantes era esperada pe-
los cientistas – justamente por
causa do número de mutações
da Ômicron – e deve ocorrer
com outras marcas de vaci-
nas. Mas as últimas pesqui-
sas não significam que as va-
cinas são ineficazes contra a
Ômicron. Especialistas ponde-
ram que os anticorpos analisa-
dos até agora em laboratórios

não são a única barreira.
As vacinas também indu-

zem outros tipos de resposta
imune, como as células T,
que matam células infectadas
e são importantes para evitar
que uma pessoa infectada ado-
eça. “A Ômicron escapa mais
do que as outras (variantes).
Mas, provavelmente, ainda va-
mos ter proteção em termos
de hospitalização, de doença
sintomática”, diz Cristina Bo-
norino, imunologista e mem-
bro dos comitês científico e clí-
nico da Sociedade Brasileira
de Imunologia (SBI). A expec-
tativa é de que a vacinação
evite a forma grave da covid19,
mesmo com a Ômicron. Cien-
tistas, no entanto, só poderão
confirmar isso com análises no
mundo real.

Reforço
“Está claro com os dados

preliminares que a proteção é
aumentada com uma 3.ª dose
da nossa vacina”, disse Albert
Bourla, CEO da Pfizer. Ele tam-
bém disse que é possível que a
população venha a precisar de
uma 4ª dose.

Na mesma linha, o cien-
tista Xiangxi Wang, pesquisa-
dor principal do Laboratório de
Infecção e Imunidade do Ins-
tituto de Biofísica da Acade-
mia Chinesa de Ciências, afir-
mou nesta quarta que uma 3.ª

dose da Coronavac, desenvol-
vida pela chinesa Sinovac em
parceria com o Instituto Butan-
tan, produz anticorpos capazes
de reconhecer a Ômicron.

Ele citou uma triagem de
mais de 500 unidades de an-
ticorpos neutralizantes obtidos
após a 3ª dose. “Cerca de um
terço apresentou grande afini-
dade de ligação com a proteína
spike das cepas de preocupa-
ção, incluindo a Ômicron”, afir-
mou. Segundo o Butantan, os
cientistas ainda vão testar a ca-
pacidade de neutralização des-
ses anticorpos contra o vírus
para confirmar a eficácia.

Uma vacina adaptada da
Pfizer estaria disponível “até
março”, segundo a farmacêu-
tica. A AstraZeneca informou
que a plataforma de vacina de-
senvolvida em parceria com a
Universidade de Oxford “per-
mite responder rapidamente a
novas variantes que possam
surgir”.

A Johnson & Johnson infor-
mou que está testando amos-
tras para medir a atividade neu-
tralizante da Janssen contra
a Ômicron. Paralelamente, a
companhia busca uma vacina
específica para a variante “e irá
desenvolvê-la, conforme for ne-
cessário”, afirmou.
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Reforço da Pfizer gera até 75% de
proteção contra ômicron, diz estudo.

Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF

Estudo avaliou pessoas contaminadas pela nova variante e que haviam completado o esquema vacinal
com o imunizante.

U m estudo realizado
pela Agência de

Segurança de Saúde
do Reino Unido mos-
trou que o uso da va-
cina da Pfizer como
dose de reforço gerou
proteção de 70% a 75%
contra a nova variante
ômicron. Os resultados
foram publicados nesta
sexta-feira (10) e dizem
respeito aos casos sin-
tomáticos da doença.

O uso da dose de re-
forço é necessário, se-
gundo a Agência, por-
que estudos compro-
vam que a proteção das
vacinas decai após um
período de tempo.

”Estas estimativas
iniciais deveriam ser tra-
tadas com cautela, mas
indicam que, alguns
meses após a segunda
dose da vacina, existe
um risco maior de con-
trair a variante ômicron
em comparação com a
linhagem delta”, disse
Mary Ramsay, chefe de
imunização da Agência.

”Os dados levam
a crer que este risco
é consideravelmente
reduzido após uma
vacina de reforço, en-
tão peço a todos que
recebam seu reforço
quando estiverem ha-
bilitados”, acrescentou.

Para chegar a essa
conclusão, foram anali-
sadas 581 pessoas in-
fectadas com a variante
ômicron e que haviam

completado o esquema
vacinal (duas doses
da vacina) utilizando o
imunizante produzido
pela Pfizer e pela Astra-
Zeneca.

O estudo também re-
velou a proteção ge-
rada com as duas do-
ses da vacina não é a
mesma frente às varian-
tes delta e ômicron. No
caso da ômicron, a pro-
teção é menor.

No entanto, quando
reforçada com uma
dose da vacina da Pfi-
zer, houve cerca de
70% de proteção contra
a infecção sintomática
para as pessoas que re-
ceberam inicialmente a
vacina da AstraZeneca,
e cerca de 75% de
proteção para aquelas
que receberam Pfizer.

Em comparação, a
proteção da dose de re-
forço contra a variante
Delta chega a cerca de
90%.

Na quarta (8), a Bi-

oNTech e Pfizer disse
que estudos prelimina-
res demonstram que
três doses de sua va-
cina contra a Covid-19
neutralizam a variante
ômicron. Segundo as
empresas, o resultado
obtido um mês após
a terceira dose é com-
parável ao observado
após duas doses contra
a cepa original.

“Embora duas doses
da vacina ainda pos-
sam oferecer proteção
contra forma grave cau-
sada pela cepa ômi-
cron, a partir desses
dados preliminares está
claro que a proteção
é melhorada com uma
terceira dose”, disse Al-
bert Bourla, presidente
e CEO da Pfizer.

Variante ômicron
A variante ômicron

– também chamada
B.1.1529 – foi repor-
tada à OMS em 24
de novembro de 2021
pela África do Sul. De

acordo com OMS, a
variante apresenta um
”grande número de
mutações”, algumas
preocupantes. O pri-
meiro caso confirmado
da ômicron foi de uma
amostra coletada em 9
de novembro de 2021
no país.

No dia 30 de novem-
bro, autoridades sanitá-
rias holandesas afirma-
ram que a variante já
estava presente no país
no dia 19 de novembro
- uma semana antes do
que se acreditava e an-
tes da OMS classificar
como variante de preo-
cupação.

Todos os continen-
tes já registram casos
da variante ômicron do
novo coronavírus. O
Canadá se tornou o pri-
meiro país das Améri-
cas a confirmar a infec-
ção.
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Cientistas descobrem por que o
sobrepeso é fator de risco para covid-19.

Reprodução

O coronavírus usa as células adiposas como um reservatório para se
esconder.

M aior chance de pes-
soas acima do peso ou

obesas desenvolverem ca-
sos graves da doença ou
covid longa está ligada às
células de gordura, apon-
tam pesquisadores. Já
se sabe há bastante tempo
que o risco de casos gra-
ves de covid-19 e da cha-
mada covid longa é signifi-
cativamente alto entre pes-
soas com sobrepeso e obe-
sas. Por um lado, isso se
deve a uma pior condição
física, doenças concomitan-
tes ou problemas respirató-
rios, mas não apenas: de
acordo com um novo es-
tudo, o coronavírus parece
infectar diretamente as célu-
las de gordura.

”Os dados de nosso es-
tudo sugerem que a infec-
ção do tecido adiposo e a
resposta inflamatória asso-
ciada pode ser uma das ra-
zões pelas quais indivíduos
com sobrepeso ficam tão
mal quando infectados pelo
Sars-CoV-2”, explica Cathe-
rine Blish, professora do
Centro Médico da Universi-
dade de Stanford e principal
autora do estudo, ainda não
revisado por cientistas inde-
pendentes.

Outros patógenos, como
o vírus da gripe, também pa-
recem gostar de se aninhar
na gordura corporal. O co-
ronavírus Sars CoV-2 usa os
receptores ECA2 (ou ACE2,
na sigla em inglês) como
porta de entrada para cé-
lulas. E estes receptores
são encontrados em densi-
dades mais altas em célu-
las de gordura do que em
outras células, até mesmo
mais altas do que em tecido
pulmonar.

Blish e sua equipe exa-
minaram as células adipo-
sas de pacientes que ha-
viam morrido de Covid-19.
Eles descobriram que o co-

ronavírus usa essas células
muito eficazmente como um
reservatório para se escon-
der e, assim, enganar nosso
sistema imunológico.

Covid longa
Os pesquisadores des-

cobriram que a infestação
de células adiposas pelo
Sars-CoV-2 ativa uma re-
ação inflamatória em cas-
cata. A partir da gordura, o
coronavírus pode potencial-
mente se espalhar também
para os órgãos – e isso pode
ocorrer durante um longo
período de tempo.

Como o vírus pode pas-
sar das células adiposas
para outras partes do corpo,
aumenta o risco de paci-
entes desenvolverem covid
longa, ou seja, apresenta-
rem sintomas mesmo me-
ses após se recuperarem da
infecção inicial pelo corona-
vírus, aponta o estudo.

”Se as células de gor-
dura são um reservatório
para infecções virais, a obe-
sidade pode contribuir não
apenas para uma doença
aguda grave, mas também
para uma síndrome de covid
de longa duração”, diz.
Possíveis métodos de

tratamento
Os pesquisadores des-

cobriram que o vírus tam-
bém responde à terapia an-
tiviral (com o medicamento
remdesivir) em células de
gordura. Além disso, po-
deriam ser testados medica-
mentos específicos que re-
duzem a inflamação no te-
cido adiposo.

Os pesquisadores suge-
rem que os salicilatos po-
deriam assumir esta tarefa.
O salicilato mais conhecido
é o ácido acetilsalicílico, ou
seja, aspirina. Os salicilatos
têm propriedades analgési-
cas, anti-inflamatórias, redu-
toras da febre e evitam a for-

mação de coágulos no san-
gue.

Com base nos novos re-
sultados da pesquisa, tam-
bém deve ser discutido se
pessoas com excesso de
peso ou obesas também
pertencem aos grupos de
risco e devem ser prioriza-
das de acordo, por exemplo,
na vacinação.

Fatores
adicionais de

risco
Desde o início da pande-

mia, vários estudos mostra-
ram que muitos dos pacien-
tes mais gravemente afeta-
dos pela covid-19 eram pes-
soas com excesso de peso.

Em agosto de 2020,
foi publicada uma primeira
meta-análise para a qual
pesquisadores de todo o
mundo haviam compilado
dados de quase 400 mil
pacientes. Verificou-se que
as pessoas com obesi-
dade tinham 113% mais
probabilidade de serem
hospitalizadas, 74% mais
probabilidade de serem ad-
mitidas em uma unidade de
terapia intensiva e 48% mais
probabilidade de morrerem
de covid-19 se infectadas
pelo coronavírus.

Em pessoas acima do

peso, uma série de fato-
res pode agravar o curso
da covid-19. A gordura
abdominal pressiona o dia-
fragma, que, por sua vez,
pressiona os pulmões. Por-
tanto, restringe o fluxo de ar,
e o volume pulmonar dimi-
nui.

Além disso, pessoas
com muito excesso de peso
frequentemente têm um sis-
tema imunológico enfraque-
cido, inflamações crônicas
e uma tendência crescente
de o sangue coagular. O
aumento da coagulação
pode ser particularmente
grave para a covid-19 se
os pequenos vasos nos
pulmões ficarem obstruídos
com coágulos.

Além disso, hipertensão
arterial, doenças cardíacas
e pulmonares e diabetes
são muito comuns em pes-
soas com sobrepeso.

Especialmente pessoas
com excesso de peso de-
vem, portanto, se proteger
contra uma infecção pelo
coronavírus. Até agora, há
poucos dados sobre como
tratar esses pacientes, em
parte porque eles são fre-
quentemente excluídos de
ensaios clínicos.
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"As pessoas precisam entender que
gripe não é doença leve. Deve ser
temida", diz virologista da Fiocruz.

Divulgação

Marilda Siqueira fala do dramático cenário da doença.

U ma temida e anunci-
ada tempestade perfeita

de vírus respiratórios chegou
antes de 2021 terminar. Veio
com uma nova variante do
vírus da gripe, a influenza
Darwin/H3N2, que se alastra
com o caminho aberto pelo
relaxamento das medidas de
distanciamento social e uso
de máscara.

A ela, se junta o temor
pela variante do Sars-CoV-
2 Ômicron. Contra am-
bas, as armas são as vaci-
nas, afirma Marilda Siqueira,
chefe do Laboratório de Ví-
rus Respiratórios e do Sa-
rampo do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz).

O laboratório dela atua
como Centro de Referên-
cia Nacional em vírus res-
piratórios junto ao Ministério
da Saúde e como referência
para a Organização Mundial
de Saúde (OMS) em Covid-
19 nas Américas. Siqueira é
a única cientista de centros
de pesquisa brasileiros a in-
tegrar o Comitê Científico so-
bre Evolução do Sars-CoV-2
da OMS que classifica e ori-
enta medidas contra as no-
vas variantes do coronavírus.

1) Estamos sob um duplo
ataque de vírus respiratórios,
o coronavírus Sars-CoV-2 e
os influenza (gripe)?

Sim. A pandemia não
acabou e a gripe (influenza)
voltou com tudo. Os vírus
influenza circularam muito
pouco no Brasil e no mundo
em 2020 e até agosto de
2021, mas, com o relaxa-
mento das medidas não far-
macológicas contra a Covid-
19, voltaram.

2) O quemudou? Por que
há tanta gente adoecendo
com gripe?

Porque se criou o cená-
rio ideal para a gripe, com
uma combinação de fatores.

As medidas não farmacoló-
gicas de controle do coro-
navírus — uso de máscara,
higiene e distanciamento so-
cial — reduziram drastica-
mente a circulação dos de-
mais vírus respiratórios, in-
cluindo os influenza, pormui-
tos meses.

Só que nos últimos me-
ses, com o avanço da va-
cinação contra a pandemia,
os casos de covid-19 dimi-
nuíram muito e essas medi-
das farmacológicas foram re-
laxadas, fazendo com que os
vírus respiratórios voltassem
a circular. Somado a isso,
este ano a taxa de vacinação
contra a influenza caiu muito.

3) Temos visto muitos
casos entre adultos jovens,
considerados mais resisten-
tes. A gripe estaria mais
transmissível?

Até agora não há prova
disso, e é preciso analisar
as séries históricas e compa-
rar com anos passados. Po-
rém, possivelmente estamos
vendo apenas a gripe sendo
a gripe e pegando todos os
vulneráveis, e muita gente
está vulnerável seja porque
não se vacinou seja porque
perdeu os anticorpos de in-
fecções anteriores. Quando
nos gripamos, produzimos
anticorpos. Porém, assim
como ocorre com a covid-19,
eles não duram muito, cerca
de seis meses. Se o vírus
está em circulação, e a pes-
soa volta a entrar em contato
com ele, nossas defesas são
reativadas. Como os vírus in-
fluenza praticamente não cir-
cularam por muitos meses,
perdemos essas defesas e
todo mundo ficou vulnerável.

4) A variante do vírus
influenza que circula agora
(H3N2) não é a mesma da
vacina disponível nas redes
pública e privada. Ainda as-

sim, a vacina funciona?
Os vírus influenza sofrem

ainda mais mutações que
o coronavírus e, por isso,
as vacinas mudam todos os
anos, para que tenham a efi-
cácia renovada. No entanto,
mesmo não sendo a mesma
variante, elas continuam a
oferecer proteção suficiente
para impedir o agravamento
da gripe. A pessoa pode até
adoecer, mas terá muito re-
duzido o risco de doença se-
vera e morte. A vacina de
2021 pode não ser amais po-
tente contra a variante em cir-
culação, mas é muito melhor
do que nada.

5) Muita gente reclama
que se vacinou e ficou gri-
pada...

Isso acontece porque a
vacina da gripe não tem po-
tência suficiente para impe-
dir o adoecimento. O foco
é evitar o agravamento. As
vacinas contra sarampo e ru-
béola, por exemplo, são ex-
celentes e oferecem imuni-
dade por muitos anos. Con-
tra a gripe, não consegui-
mos chegar a uma defesa tão
boa. Sabemos que a partir
de 80 anos a proteção cai
ainda mais devido ao pró-

prio enfraquecimento do sis-
tema imunológico. A vacina
da influenza não é o sonho
de consumo, mas é o que
se tem e precisamos dela.
Além disso, precisamos lem-
brar que, se a pessoa se vaci-
nou em abril, possivelmente,
já não tem mais anticorpos.

6) Muitas pessoas recla-
mam da intensidade dos sin-
tomas. Este ano a gripe está
mais agressiva?

A gripe pode apresentar
intensidade diferente de um
ano para outro. Porém, tam-
bém precisamos analisar as
séries históricas e ainda não
há dados suficientes para
uma comparação. As pes-
soas precisam entender que
a gripe não é uma doença
leve. Antes da pandemia de
Covid-19, era muito temida
e deve continuar a ser. Ela
pode matar. Não se vai tra-
balhar nem se sai de casa
gripado. Agora, ela pegou
uma população vulnerável e
está se espalhando, como a
gripe sempre fez ao longo da
História. É um inimigo peri-
goso. Não existe gripezinha.
Esta é o resfriado, causado
por outros vírus.
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Estados Unidos autorizam uso de coquetel
anticovid da AstraZeneca. Remédio é
indicado para imunocomprometidos e

intolerantes à vacina.
Reprodução

O coquetel de anticorpos, chamado Evusheld, está autorizado apenas para adultos e adolescentes que não estão infectados.

A Agência de Alimentos
e Medicamentos dos

Estados Unidos (FDA) au-
torizou o uso do coquetel
de anticorpos produzido
pela AstraZeneca para
prevenir casos de covid-
19. O medicamento é
indicado apenas para
indivíduos com o sistema
imunológico fraco, como
pessoas com câncer, ou
que possuem histórico de
efeitos colaterais graves
causados pelas vacinas.

O coquetel de anticor-
pos, chamado Evusheld,
está autorizado apenas
para adultos e adolescen-
tes que não estão infecta-
dos com o novo coronaví-
rus e não foram recente-
mente expostos a um in-
divíduo infectado, disse o
órgão regulador.

A autorização do tra-
tamento, composto por
dois anticorpos mono-
clonais (tixagevimabe e
cilgavimabe), marca um
passo significativo para a
AstraZeneca, que ainda
busca conquistar auto-

rização de uso da sua
vacina contra a covid-19
no país.

A vacina produzida
pela fabricante contra
a covid-19 utilizada em
diversos países, inclusive
no Brasil, ainda não foi
aprovada pelas autorida-
des norte-americanas.

Nomês passado, a As-
traZeneca fechou acordo
para fornecer ao governo
dos EUA 700 mil doses
de Evusheld, após estu-
dos revelarem que o me-
dicamento foi capaz de
reduzir em 77% o risco
de pessoas desenvolve-
rem quaisquer sintomas
de covid-19 quando ex-
postas ao vírus.

Enquanto as vacinas
dependem de um sis-
tema imunológico intacto
para desenvolver anti-
corpos direcionados e
células que combatem
a infecção, o Evusheld
contém anticorpos feitos
em laboratório projeta-
dos para permanecer no
corpo por meses para

conter o vírus em caso
de infecção.

O tratamento da Astra-
Zeneca, administrado em
duas injeções sequenci-
ais, foi projetado para du-
rar de vários meses a um
ano.

Atualmente, as vaci-
nas fornecem a melhor
defesa contra covid-19,
mas indivíduos imuno-
comprometidos ou aque-
les que têm um histó-
rico de reações adversas
graves precisam de uma
opção de prevenção al-
ternativa, disse Patrizia
Cavazzoni, diretora do
Centro de Avaliação e
Pesquisa de Medicamen-
tos da FDA.
Reforço da Pfizer

Um estudo realizado
pela Agência de Segu-
rança de Saúde do Reino
Unido mostrou que o uso
da vacina da Pfizer como
dose de reforço gerou
proteção de 70% a 75%
contra a nova variante
ômicron. Os resultados

foram publicados nesta
sexta-feira (10) e dizem
respeito aos casos sinto-
máticos da doença.

O uso da dose de re-
forço é necessário, se-
gundo a Agência, porque
estudos comprovam que
a proteção das vacinas
decai após um período
de tempo.

”Estas estimativas ini-
ciais deveriam ser trata-
das com cautela, mas in-
dicam que, alguns me-
ses após a segunda dose
da vacina, existe um risco
maior de contrair a va-
riante ômicron em com-
paração com a linhagem
delta”, disse Mary Ram-
say, chefe de imunização
da Agência.

”Os dados levam a
crer que este risco é con-
sideravelmente reduzido
após uma vacina de re-
forço, então peço a todos
que recebam seu reforço
quando estiverem habili-
tados”, acrescentou.
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Alemanha aprova vacinação obrigatória
para profissionais de saúde.

Reprodução

Pesquisa divulgada nesta sexta-feira mostra que 68% dos alemães
são favoráveis à vacinação obrigatória para todos os adultos.

O s deputados ale-
mães aprovaram

nesta sexta-feira (10)
uma lei que obriga os
profissionais de saúde a
receber a vacina contra
a Covid-19, um primeiro
passo antes da amplia-
ção da obrigatoriedade
ao restante da popu-
lação do país, prevista
para o início de 2022.

O projeto de lei, que
visa proteger grupos
particularmente vulne-
ráveis, foi aprovado
por ampla maioria no
Bundestag (câmara
baixa do Parlamento ale-
mão), onde os sociais-
democratas (SPD), os
Verdes e os liberais
(FDP), as forças polí-
ticas que integram a
nova coligação gover-
namental, têm a maioria
parlamentar.

A medida foi apro-
vada com 571 votos a fa-
vor e 80 contra.

Todos os que traba-
lham em hospitais e la-
res devem estar vaci-
nados ou curados da
Covid-19.

A medida também se
aplica aos funcionários
de estabelecimentos de
acolhimento de pessoas
com deficiência, de am-
bulatórios, consultórios
médicos, serviços de
socorro ou centros so-
cioeducativos.

O projeto diz que os
profissionais de saúde
têm ”responsabilidade
especial” porque estão
”em contato próximo e
intensivo com grupos de

pessoas com alto risco
de infeção e de doenças
graves ou fatais”.

Os funcionários visa-
dos pela nova medida
terão até 15 de março
de 2022 para comprovar
a vacinação completa,
caso contrário não po-
derão trabalhar.

Vários estabeleci-
mentos da área da
saúde, em particular
os lares de idosos
nos estados federa-
dos da Saxónia-Anhalt
e de Brandemburgo,
tornaram-se, nas últi-
mas semanas, focos
importantes de contá-
gio, com alto número de
mortes.

A cadeia de contá-
gio pelo novo coronaví-
rus é desencadeada, às
vezes, por um funcioná-
rio não vacinado, o que
reabriu o debate sobre
a vacinação obrigatória
para todos.

Os profissionais de
saúde estão„ em mé-
dia, mais vacinados
(quase 90%) em relação
à população em geral
(69,3%), de acordo com
o Instituto Robert Koch
(RKI).

Com a decisão, a Ale-
manha junta-se a outros
países europeus como
França, Itália, Grécia ou
Reino Unido, que já in-
cluíram na lei a vacina-
ção obrigatória para os
profissionais de saúde.

Atingida por uma
nova onda de casos
de Covid-19, as autori-
dades da Alemanha já

manifestaram vontade
de ir mais longe e impor
novas medidas.

O novo chanceler ale-
mão, Olaf Scholz, pre-
tende pedir ao Parla-
mento que vote, até o
fim do ano, a obriga-
toriedade de vacinação
que, caso aprovada, po-
derá entrar em vigor em
fevereiro ou março.

Pesquisa divulgada
nesta sexta-feira mostra
que 68% dos alemães
são favoráveis à vacina-
ção obrigatória para to-
dos os adultos, número
que está aumentando

No entanto, as auto-
ridades alemãs temem
que a medida desperte
a raiva dos opositores
às restrições sanitárias,
mobilizados desde o
início da pandemia de
Covid-19 no país.

O novo ministro da
Saúde alemão, Karl Lau-
terbach, alertou nesta
sexta que multas para
quem se recusar a ser
vacinado serão ”inevitá-
veis”.

A Covid-19 provo-
cou pelo menos 5,28
milhões de mortes em
todo o mundo, entre
mais de 267,88 milhões
de infecções pelo novo
coronavírus registra-
das desde o início da
pandemia, segundo o
mais recente balanço da
agência France-Presse.

A doença respirató-
ria é provocada pelo
coronavírus SARS-CoV-
2, detectado no fim de
2019 em Wuhan, cidade
do centro da China, e
atualmente com varian-
tes identificadas em vá-
rios países.

Uma nova variante,
a ômicron, classificada
como ”preocupante”
pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), foi
registrada na África Aus-
tral, mas desde que as
autoridades sanitárias
sul-africanas deram o
alerta, em 24 de novem-
bro, foram notificadas
infecções em pelo me-
nos 57 países de todos
os continentes.
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Sites do Ministério da Saúde e ConecteSUS
saem do ar após ataque de hackers.

Reprodução

O ”Lapsus$ Group” assumiu a autoria do ataque cibernético.

O site do Ministério da
Saúde, o aplicativo

e a página do Conecte-
SUS – plataforma que
mostra comprovantes
de vacinação contra a
covid-19 – foram inva-
didos por hackers na
madrugada desta sexta-
feira (10). O problema
também afetou o sistema
de notificação de casos
da doença.

A queda dos siste-
mas do SUS teve refle-
xos pelo País: em Sal-
vador, onde o compro-
vante começou a ser exi-
gido na rodoviária, pas-
sageiros não consegui-
ram embarcar. No Piauí,
houve filas para a vacina-
ção.

No Acre, quem per-
deu o comprovante em
papel não consegue to-
mar a 2ª dose ou a dose
de reforço; o mesmo
aconteceu no Oeste de
Santa Catarina. O go-
verno do Tocantins diz
que não consegue noti-
ficar casos e mortes de
covid.

O Ministério da Saúde
informou que a Polícia
Federal e o Gabinete
de Segurança Institucio-
nal já foram acionados
para investigar o caso. O
ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, disse que
os dados da população
”não serão perdidos”.

1) Quais páginas fo-
ram invadidas?

O site do Ministério da
Saúde, o site do Conec-
teSUS e o aplicativo do
ConecteSUS. Esses dois

últimosmostram os com-
provantes de vacinação
contra a covid-19.

Segundo o ministério,
foram comprometidos os
seguintes sistemas:

— e-SUS Notifica (sis-
tema de notificação de
casos de Covid)

— Sistema de Infor-
mação do Programa Na-
cional de Imunização (SI-
PNI) – que tem informa-
ções sobre cobertura va-
cinal e vacinação contra
outras doenças no país

— ConecteSUS
2) Quais dados desa-

pareceram?
Os dados de vacina-

ção contra a covid-19 su-
miram.

Segundo o Ministério
da Saúde, funcionalida-
des como a emissão do
Certificado Nacional de
Vacinação Covid-19 e da
Carteira Nacional de Va-
cinação Digital estão in-
disponíveis nomomento.

O aplicativo do Co-
necteSUS mostra, além
da vacinação contra a
covid, outras informa-
ções, como agenda-
mento de consultas, exa-
mes e retirada de medi-
camentos. Até onde se
sabe, o acesso a esses
dados continua normal.

3) Quem atacou os si-
tes?

O ”Lapsus$ Group”
assumiu a autoria do ata-
que cibernético. Na
madrugada, os sites do
Ministério da Saúde e
do ConecteSUS tinham a
mensagem ”nos contate
caso queiram o retorno

dos dados”. Mais tarde,
as mensagens sumiram,
mas as páginas seguem
fora do ar.

Em Belo Horizonte
(MG) nesta sexta, o mi-
nistro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, chamou
o incidente de ”atitude
criminosa”.

”Uma atitude crimi-
nosa, de um hacker,
que tá sendo investigada
pela Polícia Federal, pelo
Gabinete de Segurança
Institucional. Hoje, o em-
penho total é para esses
dados estarem disponí-
veis no mais curto prazo
possível. Está sendo
investigado e assim que
tiver alguém culpado
será exemplarmente pu-
nido”, afirmou.

4) Quando o Conecte-
SUS e o site do Ministé-
rio da Saúde vão voltar a
funcionar?

Ainda não se sabe. O
Ministério da Saúde in-
formou que a Polícia Fe-
deral e o Gabinete de Se-
gurança Institucional já
foram acionados para in-

vestigar o caso e que
”o Departamento de In-
formática do SUS (Data-
sus) está atuando com
a máxima agilidade para
o restabelecimento das
plataformas”.

5) Os dados de va-
cinação serão recupera-
dos?

Segundo o ministro
da Saúde, Marcelo Quei-
roga, sim. Em visita
a Belo Horizonte nesta
sexta, o ministro disse
que os dados da popu-
lação ”não serão perdi-
dos”.

”Esses dados não se-
rão perdidos, o Minis-
tério da Saúde tem to-
dos os dados, é só uma
questão de resgatar es-
ses dados e colocá-los
à disposição da socie-
dade”, afirmou.

Mais cedo, ao assu-
mir a autoria do ataque, o
grupo ”Lapsus$ Group”
havia escrito ”nos con-
tate caso queiram o re-
torno dos dados”.
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Após ataque hacker, ministro da Saúde
diz que governo possui backup e que

dados não serão perdidos.
Jefferson Rudy/Agência Senado

”É um prejuízo muito grande. São pessoas criminosas, nós esperamos encontrá-las e punir exemplar-
mente”, disse Queiroga.

O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga,

afirmou nesta sexta-
feira (10) que os dados
da pasta não ”serão
perdidos”, apesar da
invasão de hackers a
plataformas sensíveis
ao governo. Na ma-
drugada, o sistema do
Ministério da Saúde foi
alvo de ataques ciber-
néticos. Informações
tornaram-se indisponí-
veis, por exemplo, aos
usuários de Conecte-
SUS e e-SUS.

Além disso, o site
saude.gov ficou fora
do ar. De acordo com
Queiroga, agora é o
momento de ”resgatar”
essas informações e
colocar ”à disposição
da sociedade”.

”É um prejuízo muito
grande. São pessoas
criminosas, nós espera-
mos encontrá-las e pu-
nir exemplarmente. (...)
Mas esses dados não
serão perdidos, oMinis-
tério da Saúde tem to-
dos os dados, é só uma
questão de resgatar es-
ses dados e colocá-los
à disposição da socie-
dade”, declarou Quei-
roga.

O ministro cumpre
agenda em Minas Ge-
rais. Mais cedo, Quei-
roga já havia dito que os
responsáveis pelos ata-
ques serão ”exemplar-
mente punidos” e que
a pasta trabalha com

”empenho total” para
solucionar o problema.

Esses dispositivos
são usados por brasi-
leiros para acesso ao
comprovante vacinal.
O aplicativo do Conec-
teSUS, por exemplo,
serve como certificado
digital de imunização.
Em algumas capitais,
é exigido que a pes-
soa apresente o com-
provante para frequen-
tar espaços fechados,
como academia, clubes
e shows.
O que foi afetado

Segundo oMinistério
da Saúde, foram com-
prometidos os seguin-
tes sistemas:

— e-SUS Notifica
(sistema de notificação
de casos de Covid)

— Sistema de In-
formação do Programa
Nacional de Imuniza-
ção (SI-PNI) Conecte-
SUS

— funcionalidades

como a emissão do
Certificado Nacional de
Vacinação Covid-19 e
da Carteira Nacional de
Vacinação Digital, que
estão indisponíveis no
momento.

O ”Lapsus$ Group”
assumiu a autoria do
ataque cibernético. Na
madrugada, os sites do
Ministério da Saúde e
do ConecteSUS tinham
a mensagem ”nos con-
tate caso queiram o re-
torno dos dados”. Mais
tarde, as mensagens
sumiram, mas as pági-
nas seguem fora do ar.
Investigação
O Ministério da

Saúde anunciou que
a Polícia Federal e o
Gabinete de Segurança
Institucional foram aci-
onados para investigar
o ”incidente” com o Co-
necteSUS e as páginas
da pasta, que estão fora
do ar desde o início da
manhã desta sexta.

A pasta também
disse que ”o Departa-
mento de Informática
do SUS (Datasus) está
atuando com a má-
xima agilidade para o
restabelecimento das
plataformas”.

Sem
comprovante
Usuários do Conec-

teSUS relataram, na
manhã desta sexta, que
os comprovantes de
vacinação não esta-
vam mais aparecendo
no aplicativo da plata-
forma. Outros disseram
que não conseguiam
nem sequer entrar no
aplicativo.

O ConecteSUS é o
aplicativo responsável
pela emissão do Cer-
tificado Nacional de
Vacinação Covid-19,
exigido para acessar
locais públicos. Até o
momento, o compro-
vante é exigido em 19
capitais do Brasil.
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Após entrar nas plataformas do Ministério
da Saúde, hackers invadem sites ligados
à pasta da Economia e xingam Bolsonaro.

Reprodução

Criminosos afirmam, em mensagem, querer dinheiro; apesar do ataque, dados de vacinação não foram
roubados.

O grupo que invadiu
as plataformas do

Ministério da Saúde
na madrugada desta
sexta-feira (10), fez uma
nova vítima. Os hac-
kers atacaram o site
da Escola Virtual, um
ambiente de cursos a
distância ligados ao Mi-
nistério da Economia.
Por volta das 17h30, o
Lapsus$ Group deixou
uma mensagem na pá-
gina de entrada do site
com xingamentos ao
presidente Jair Bolso-
naro.

Outros sites do go-
verno atingidos foram
os da Agência Nacio-
nal de Transportes Ter-
restres (ANTT) e pági-
nas ligadas à Secreta-
ria de Governo Digital,
órgão que integra a es-
trutura da Secretaria Es-
pecial de Desburocrati-
zação do Ministério da
Economia. Pouco an-
tes das 18h, o site da
Escola Virtual estava de
volta, mas as demais
páginas seguiam fora
do ar. Uma mensa-
gem do grupo estava
exposta na página do
Sistema de Administra-
ção dos Recursos de
Tecnologia da Informa-
ção (SISP).

”Nós voltamos, po-
rém, com mais notí-
cias (e com mais po-
derio). Vamos expli-
car algumas coisas: o
nosso único objetivo é
obter dinheiro, não liga-

mos para a família Bol-
sonaro (vulgo Bolsofa-
kenews) de m**”, afir-
maram os autores do
ataque cibernético.

Embora a mensa-
gem fale em ”poderio”,
os dados do Ministé-
rio da Saúde, alvo do
primeiro ataque, na
madrugada, não che-
garam a ser roubados.
A Polícia Federal abriu
um inquérito para in-
vestigar a invasão e,
em nota, afirmou que
os bancos de dados de
sistemas da pasta não
foram criptografados
pelos hackers.

Na madrugada, ao
tentar acessar o portal
do Ministério da Saúde,
os usuários encontra-
ram o recado: ”Os
dados internos dos sis-
temas foram copiados
e excluídos. 50 TB
(Terabyte) de dados
está (sic) em nossas
mãos”. A mensagem,
ainda de madrugada,

ficou indisponível, mas
as plataformas continu-
aram fora do ar.

Plataformas como o
Painel Coronavírus, o
e-SUS Notifica, o Sis-
tema de Informação do
Programa Nacional de
Imunização (SI-PNI) e
o Conecte SUS, que
exibe dados de vaci-
nação contra a covid-
19, também foram atin-
gidas.

Ataques
passados

Só neste ano, os sis-
temas do Ministério da
Saúde já sofreram ou-
tros dois ataques. Em
ambos, os invasores
criticaram a segurança
dos dados do órgão.

No final de janeiro,
um hacker invadiu sis-
temas do Ministério da
Saúde, mas não houve
vazamento de informa-
ções, apenas duras
críticas à plataforma.
”ESTE SITE ESTÁ UM
LIXO!”, afirmava a men-

sagem, escrita em le-
tras maiúsculas, que
ficou visível no Form-
SUS - um serviço do
DataSUS que reúne
informações de pacien-
tes da rede pública de
saúde.

Poucas semanas de-
pois, em fevereiro, uma
invasão similar ocorreu
no FormSUS. “Arru-
mem esse site porco
ou na próxima vai vazar
os dados dos respon-
sáveis por essa porca-
ria”, dizia a mensagem
deixada pelo invasor.

Ao final de 2020,
junto ao Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ)
e ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), a pasta
teve sistemas atacados
pelo grupo hacker por-
tuguês CyberTeam. Na
época, também houve
prejuízo na a divulga-
ção de dados sobre a
covid.
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Em Cúpula pela Democracia,
Bolsonaro defende direitos

humanos e combate à corrupção.
Reprodução/YouTube

Presidente brasileiro teve vídeo exibido no evento organizado por Joe Biden.

E m discurso gravado
para a Cúpula pela

Democracia, exibido
nesta sexta-feira (10),
o presidente Jair Bol-
sonaro afirmou que o
respeito aos direitos
humanos é um ”valor
inerente ao governo
brasileiro” e que a luta
contra a corrupção é
uma ”prioridade perma-
nente”. O evento foi
organizado pelo pre-
sidente dos Estados
Unidos, Joe Biden.

Em sua fala, Bolso-
naro também defendeu
a liberdade de expres-
são na internet e se
comprometeu com o
”fortalecimento da de-
mocracia no mundo”.
”Esta é uma oportuni-
dade para renovar, no
mais alto nível, nosso
compromisso com o
mundo com a defesa
da democracia, o com-
bate à corrupção e a
proteção dos direitos
humanos e das liber-
dades fundamentais”,
discursou o presidente
brasileiro.

Bolsonaro disse que
a proteção dos direi-
tos humanos é um va-
lor ”orientador de to-
das as nossas políticas
públicas”. Entretanto,
o desempenho do go-
verno na área é criti-
cado por organizações
como a Anistia Interna-
cional.

”Reafirmo nossa de-
terminação de proteger
e respeitar os direitos
humanos e as liberda-
des fundamentais de
todos os brasileiros,
independentemente da
origem, raça, sexo, cor,
idade, religião, sem
qualquer forma de dis-
criminação. A proteção
dos direitos humanos
é valor inerente ao go-
verno brasileiro e orien-
tador de todas as nos-
sas políticas públicas e
programas sociais.”

O presidente tam-
bém afirmou que não
há nenhuma denúncia
de corrupção contra
seu governo. Bolso-
naro, contudo, é in-
vestigado no Supremo
Tribunal Federal (STF)
pela suspeita de ter
prevaricado ao receber
relatos de possíveis
irregularidades na com-
pra da vacina Covaxin.

”A luta contra a cor-
rupção também cons-
titui prioridade perma-
nente, tanto é que es-
tamos completando
três anos sem uma
denúncia sequer contra
o nosso governo, ao
contrário do que ocorria
em anos anteriores.”

Alvo de sanções de
empresas de tecnolo-
gia por publicar con-
teúdos que violam as
regras das plataformas,
Bolsonaro ainda de-
fendeu a liberdade de
expressão na internet.
”Estamos empenhados
em assegurar a liber-
dade de pensamento,
associação e expres-
são, inclusive na inter-
net, algo essencial para
o bom funcionamento
de uma democracia
saudável.”

Apesar de Biden ter
solicitado ”compromis-
sos concretos”, em seu

discurso na abertura da
cúpula, não há uma de-
finição de que as pro-
messas feitas no en-
contro se tornem vincu-
lantes.

Bolsonaro falou no
compromisso de uma
”administração pública
transparente e respon-
sável:

”Reitero nosso com-
promisso de continuar
promovendo uma ad-
ministração pública
transparente e respon-
sável, mediante políti-
cas transversais de in-
tegridade pública. Con-
tem com o Brasil para
contribuir com o fortale-
cimento da democracia
no mundo, com pleno
respeito à soberania e
à independência das
nações.”
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Duzentas entidades pedem
impeachment do Ministro da

Economia na Câmara dos Deputados.
Edu Andrade/Ministério da Economia

Grupos alegam que Guedes foi omisso na previsão de recursos voltados para combater a pandemia de
Covid-19.

U m grupo de mais
de duzentas en-

tidades protocolou
um pedido de impe-
achment do ministro
da Economia, Paulo
Guedes, na Câmara
dos Deputados nesta
quinta-feira (9). A ale-
gação é que Guedes
cometeu crime de res-
ponsabilidade durante
a gestão da pandemia
de Covid-19.

O pedido foi elabo-
rado pela Coalizão Di-
reitos Valem Mais, que
afirma que não houve
previsão noOrçamento
de 2021 das despesas
para o enfrentamento
da Covid-19. O grupo
também cita a suspen-
são o auxílio emergen-
cial no acirramento da
pandemia e diz que
Guedes fomentou a
pobreza no País.

“Somente esse ato ,
por si só, já caracteriza
crime de responsabili-
dade”, explica a advo-
gada Eloísa Machado,
professora de direito
constitucional da Fun-
dação Getulio Vargas,
que representa a Co-
alizão Direitos Valem
Mais.

“Dificultar o acesso
de brasileiras e brasi-
leiros a uma renda mí-
nima foi uma estratégia
deliberada para impe-

dir e desestimular as
medidas de isolamento
social, violando pa-
tentemente os direitos
fundamentais e sociais
previstos na Constitui-
ção – o que é tipificado
como crime de respon-
sabilidade pelo artigo
85, III da Constituição
Federal e artigo 7.9 da
lei 1.079/50”, completa
a advogada.

”Essa estratégia
foi usada nitidamente
como justificativa para
evitar medidas econô-
micas capazes de mi-
nimizar o impacto da
pandemia. Para a
equipe econômica, na-
quelemomento , a imu-
nidade logo chegaria e
seriam desnecessárias
ações econômicas es-
pecíficas para o enfren-
tamento da Covid-19”,
ressalta.

Segundo as entida-

des, o Ministério da
Economia admitiu à
CPI da Covid que não
destinou recursos es-
pecíficos para o com-
bate à pandemia no
Orçamento de 2021
com a justificativa de
que havia incertezas
sobre a pandemia.

No STF
Em outubro, o grupo

entrou com pedido
de impeachment do
ministro no STF (Su-
premo Tribunal Fe-
deral) e pediu ainda
a intimação da PGR
(Procuradoria-Geral da
República) “para ci-
ência e manifestação
quanto à proposta de
representação e aber-
tura de inquérito de
apuração por crime
de responsabilidade
contra o ministro”.

Essa organização
também foi responsá-

vel por uma denúncia
contra o ministro re-
alizada em setembro
deste ano, durante au-
diência pública da Co-
missão Interamericana
de Direitos Humanos
da Organização dos
Estados Americanos.

“Paulo Guedes agiu
deliberadamente para
que não houvesse
recurso no enfrenta-
mento da pandemia
de Covid-19 em 2021.
Seja para perseguir
uma pretensa tese de
imunidade de rebanho,
seja por acreditar que a
pandemia acabaria re-
pentinamente no país”,
avalia Denise Carreira,
uma das porta-vozes
da Coalizão Direitos
ValemMais, Plataforma
Dhesca e Ação Educa-
tiva.
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Paulo Guedes diz a empresários
que pretende fazer reforma

administrativa em ano eleitoral.
Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Ministro avalia que uma mudança que atacasse os supersalários
poderia até induzir votos.

E m um almoço com
clima de confraterni-

zação de final de ano,
o ministro Paulo Gue-
des disse a empresários
em São Paulo que o
governo espera avançar
com as reformas, especi-
almente a administrativa,
em 2022, mesmo sendo
ano de eleição presiden-
cial. Na avaliação do mi-
nistro, uma reforma que
reduza supersalários se-
ria bem avaliada pela po-
pulação e pode ser um
indutor de votos, avaliou
Guedes diante dos em-
presários.

”Há uma convicção
política de em que ano
de eleição não se faz re-
forma, não se faz nada.
E o recado que recebi da
classe empresarial é va-
mos prosseguir com as
reformas. Essas refor-
mas ajudam o Brasil a
crescer e trazem votos.
E houve uma ênfase na
reforma administrativa, a
mais pedida”, disse Gue-
des, na saída do encon-
tro.

Guedes também fa-
lou de política e sobre
a ascensão de um can-
didato da chamada ter-
ceira via, alternativa en-
tre o atual presidente
Jair Bolsonaro e o pré-
candidato do PT, Luiz
Inácio Lula da Silva no
pleito do ano que vem. O
ministro, segundo o co-
lunista, fez uma previsão
sobre uma possível vitó-
ria do candidato do Po-

demos, Sergio Moro.
”Se vocês acham que

a gente vive um período
de Guerra Fria entre
governo e Congresso,
aguardem. Se o Moro
vencer a eleição vai ser
uma guerra nuclear. Ou
eles botam o Moro pra
fora ou o Moro fecha o
Congresso”, disse Gue-
des durante o encontro.

Guedes também falou
que a alta da inflação,
que em novembro atin-
giu 10,74% no Brasil, nos
últimos 12 meses, é um
fenômeno mundial.

”A crise é mundial, a
inflação subiu no mundo
inteiro. É a maior infla-
ção dos últimos 40 anos
nos Estados Unidos .
É uma guerra. Todos
empresários deram rela-
tos de seus setores. E
todos são resilientes e
estão melhorando”, afir-
mou Guedes.

O ministro ouviu uma
avaliação positiva feita
pela Eurasia Group, con-
sultoria política, reconhe-
cendo o seu esforço du-
rante a pandemia, mas
ouviu que algumas refor-
mas precisam ser feitas
ano que vem, revelou o
anfitrião João Camargo,
fundador do grupo Es-
fera.

Segundo um dos par-
ticipantes do encontro,
o ministro afirmou que
a reforma administrativa
esbarra em lobbies fortes
de alguns setores do
funcionalismo público.

Mas ele acredita que seja
possível avançar com o
apoio do Congresso.

Grupos de sindicatos
que representam funcio-
nários públicos fizeram,
entretanto, um protesto
em frente a residência
oficial do presidente da
Câmara dos Deputados,
Arthur Lira (PP-AL) para
pressionar o deputado
contra a PEC 32, que
trata da reforma adminis-
trativa.

O almoço aconteceu
na casa do empresário
João Carlos Camargo,
fundador do grupo Es-
fera, no Morumbi, na
Zona Sul de São Paulo.
Participaram do encon-
tro nomes como Abílio
Diniz, da empresa de
investimentos Peninsula
Participações e acionista
do Carrefour, o ban-
queiro André Esteves,
do BTG, André Schwartz,
presidente do banco Ge-
nial, Candido Pinheiro,
dono da Hapvida, Euge-

nio Matar, sócio da lo-
caliza, Flavio Rocha, da
Riachuelo, o empresário
Lirio Parisotto e Rubens
Menin, presidente da
MRV Engenharia, entre
outros.

Entre os empresários
que integram o grupo Es-
fera é consenso que a re-
forma administrativa é a
oportunidade de moder-
nizar o Estado, criando
ferramentas que possam
avaliar e valorizar os ser-
vidores, reconhecendo o
bom desempenho. Um
dos presentes, avaliou
que a aposta de Guedes
é ousada num cenário de
eleições.

Mas disse que se o
Brasil conseguir avançar
nessa reforma, pode
criar uma máquina pú-
blica enxuta e ágil, au-
mentando a produtivi-
dade do setor público. O
empresário, entretanto,
tem dúvidas sobre o
apoio do Congresso.
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Tribunal Superior Eleitoral
aprova quatro resoluções com
regras para as Eleições 2022.

Divulgação

Todos os temas foram previamente apresentados em audiências pú-
blicas.

O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) aprovou quatro reso-

luções sobre as regras que serão
aplicadas nas Eleições 2022. As
normas tratam do Fundo Espe-
cial de Financiamento de Cam-
panha (FEFC) – conhecido como
Fundo Eleitoral; da arrecadação
e gastos de campanha por parti-
dos e candidatos e prestação de
contas; dos atos gerais do pro-
cesso eleitoral; e do cronograma
do Cadastro Eleitoral.

Todos os temas foram previa-
mente apresentados em audiên-
cias públicas, realizadas de 22
a 23 de novembro, sob o co-
mando do relator, ministro Ed-
son Fachin, e receberam suges-
tões de aprimoramento por parti-
dos políticos e sociedade em ge-
ral. “Tais sugestões muito contri-
buíram para o aperfeiçoamento
das minutas”, destacou o relator.

Fundo Eleitoral
O texto aprovado tem cará-

ter permanente. Uma das novi-
dades é o impacto das federa-
ções partidárias, instituídas pela
última reforma eleitoral. A fede-
ração partidária permite que dois
ou mais partidos se unam em
uma federação, para atuar como
uma só legenda política nas elei-
ções e na legislatura, devendo
permanecer assim por um pe-
ríodo mínimo de quatro anos.

Independentemente da
eventual união das legendas
em federações, os ministros
deixaram claro que os recursos
continuarão sendo repassados
aos diretórios nacionais de cada
partido.

Votos em dobro
A resolução do Fundo Elei-

toral também trata da contagem
em dobro dos votos dados a mu-
lheres e pessoas negras para a
Câmara dos Deputados para fins
de distribuição dos recursos do
FEFC e da destinação proporci-
onal de recursos para as candi-
daturas de pessoas negras.

Origem e
distribuição

Os recursos do FEFC in-
tegram o Orçamento Geral da
União (OGU) e devem ser repas-
sados ao TSE até o primeiro dia
útil de junho do ano eleitoral.

Os critérios para essa distri-
buição são os seguintes: 2%
igualmente entre todos os parti-
dos; 35% divididos entre aqueles
que tenham pelo menos um re-
presentante na Câmara dos De-
putados, na proporção do per-
centual de votos obtidos na úl-
tima eleição geral para a Câ-
mara; 48% divididos entre os
partidos, na proporção do nú-
mero de representantes na Câ-
mara, consideradas as legendas
dos titulares; e 15% divididos
entre os partidos, na proporção
do número de representantes no
Senado Federal, consideradas
as siglas dos titulares.

No entanto, os recursos do
FEFC somente ficarão disponí-
veis após o partido definir os
critérios para a sua distribuição,
que devem ser aprovados pela
maioria absoluta dos integrantes
do órgão de direção executiva
nacional da legenda.

A resolução determina,
ainda, que as verbas do Fundo
Eleitoral que não forem utilizadas
nas campanhas deverão ser
devolvidas ao Tesouro Nacional,
na forma disciplinada pela reso-
lução que dispõe sobre arreca-
dação e gastos de campanha.

Arrecadação e
gastos

As inovações abordam nova-
mente as federações partidárias
e esclarecem que a prestação
de contas da federação corres-
ponderá àquelas apresentadas
pelos partidos que a integram.
Ou seja, cada partido continuará
fazendo a própria prestação de
contas, detalhando o que foi ar-
recadado e distribuído entre os
seus candidatos.

Antecipação
A norma também trata da

destinação proporcional de re-
cursos para segmentos repre-
sentativos da sociedade, com a
previsão de distribuição dos re-
cursos às mulheres e às pessoas
negras até a data da prestação
de contas parcial, para evitar a
entrega tardia das verbas.

Pix e shows
Outra novidade é a possibi-

lidade de receber recursos por

meio do Pix, devendo a chave
para identificação ser sempre o
CPF ou o CPNJ.

O texto também regulamenta
a realização de eventos musi-
cais, permitindo apresentações
artísticas e shows em eventos
que tenham o objetivo específico
de arrecadar recursos para as
campanhas eleitorais.

Atos gerais
Essa é uma resolução es-

pecífica para as Eleições 2022,
ou seja, não é permanente e
deve ser aprovada a cada elei-
ção. O texto abrange procedi-
mentos básicos para o dia das
eleições, como o fluxo de vota-
ção, as fases de apuração, to-
talização até a diplomação dos
eleitos.

O principal destaque é o dis-
positivo que unifica o horário de
início e encerramento da vota-
ção. Um trecho da resolução
(artigo 254) estabelece que, “nas
eleições de 2022, no dia da elei-
ção, todas as unidades da Fede-
ração, sem exceção, observarão
o mesmo horário oficial de Brasí-
lia”. Essa regra não se aplica ao
voto no exterior.

Outras
mudanças

A fixação do relatório-resumo
da zerésima (que prova de que,
antes da votação, não há voto
para nenhum candidato na urna)
em local visível na seção eleitoral

é uma das inovações nos atos
gerais.

Há também a previsão de
participação da sociedade e en-
tidades fiscalizadoras, especial-
mente os partidos, nas cerimô-
nias de geração de mídias e na
preparação das urnas; o uso de
ferramentas para facilitar o voto
do eleitorado com deficiência;
e a ampliação da transferência
temporária de eleitora ou eleitor
com deficiência ou dificuldade
de locomoção, dentro do estado
onde vota.

Especificamente sobre os
eleitores com deficiência visual,
a resolução prevê que o fone
de ouvido a ser oferecido pela
Justiça Eleitoral deverá ser des-
cartável diante dos protocolos
sanitários para evitar o contágio
da covid-19.

Cadastro
Eleitoral

O cronograma do Cadastro
Eleitoral estabelece procedimen-
tos que devem ser observados
pelas unidades da Justiça Eleito-
ral no período de fechamento do
Cadastro Eleitoral, a partir de 4
de maio de 2022.

Uma novidade é que a reim-
pressão do título não estará mais
vinculado ao fechamento do Ca-
dastro; sendo assim, o eleitor po-
derá pedir segunda via sem a
necessidade de formular reque-
rimento específico, com a possi-
bilidade de impressão via virtual.
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Tribunal Superior Eleitoral autoriza uso do
Pix para gastos de campanhas eleitorais.

Antonio Augusto/Ascom/TSE

Partidos e candidatos deverão usar o CNPJ ou CPF como chave de identificação.

O TSE (Tribunal
Superior Eleito-

ral) autorizou a uti-
lização do Pix, sis-
tema de pagamento
instantâneo do BC
(Banco Central),
para arrecadação
de recursos para as
campanhas eleito-
rais de 2022. Com
a medida, partidos
e candidatos deve-
rão usar o CNPJ
(Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica)
ou CPF (Cadastro
de Pessoa Física)
como chave de
identificação.
Na sessão de

quinta-feira, os mi-
nistros também
aprovaram outras
regras para as elei-
ções do ano que
vem. O texto tam-
bém regulamenta a
realização de even-
tos musicais, per-
mitindo apresen-
tações artísticas e
shows em eventos
que tenham o ob-
jetivo específico de
arrecadar recursos
para as campanhas
eleitorais.
Além disso, a re-

solução estabelece,
entre outros pontos,
os pré-requisitos

para a arrecadação
de verbas de cam-
panha por candi-
datos e partidos.
Para isso, os can-
didatos devem pos-
suir: requerimento
do registro de can-
didatura (RRC); ins-
crição no Cadastro
Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ);
conta bancária es-
pecífica para a mo-
vimentação finan-
ceira da campanha;
e emissão de reci-
bos eleitorais.
Para os partidos,

são necessários: o
registro ou a ano-
tação, no respec-
tivo órgão da Jus-
tiça Eleitoral; a ins-
crição no CNPJ; a
conta bancária es-
pecífica para movi-
mentar os recursos
da campanha; e a

emissão de recibos
de doação na forma
regulamentada pelo
TSE nas prestações
de contas anuais.
Sobre as fede-

rações partidárias,
ficou definido que
as prestações de
contas serão feitas
individualmente por
cada legenda, de-
talhando os valo-
res distribuídos aos
candidatos.
Durante a sessão,

também foi discu-
tido a unificação do
horário da votação
em todo o país.
Pela proposta, a
votação em todos
os estados deverá
seguir o horário
de Brasília, mesmo
com fusos horá-
rios diferentes. No
entanto, tendo em
vista a dificuldade

de cumprimento de
medida, a questão
voltará a ser discu-
tida na semana que
vem.
O presidente da

Corte, ministro Luís
Roberto Barroso,
observou que as
resoluções apenas
regulamentam a
legislação votada
anteriormente pelo
Congresso Nacio-
nal, com o intuito
de tornar as regras
mais claras e objeti-
vas. “Cumprimento
a todos que contri-
buem para o pro-
cesso eleitoral bra-
sileiro com empe-
nho e dedicação”,
destacou Barroso,
ao agradecer os
integrantes do ga-
binete do ministro
Fachin envolvidos
com as resoluções.
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De saída do PSDB, o ex-governador de
São Paulo Geraldo Alckmin estuda a

possibilidade de migrar para o
Solidariedade, a fim de fazer dobradinha

com o ex-presidente Lula em 2022.
Agência Brasil

A entrada de Alckmin como candidato a vice, porém, está longe de ser unanimidade no PT.

D e saída do PSDB,
o ex-governador de

São Paulo Geraldo Alck-
min disse a aliados que
não quer ser um “peso”
para nenhum partido e
estuda, agora, a possi-
bilidade de migrar para
o Solidariedade, a fim de
fazer dobradinha com o
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva em 2022.

Alckmin ainda nego-
cia com o PSB, mas as
exigências feitas pela
legenda para aceitá-lo
como vice na chapa de
Lula ao Palácio do Pla-
nalto têm provocado mal-
estar antes mesmo do
casamento de papel pas-
sado.

A filiação ao Solidari-
edade surgiu como alter-
nativa e vem sendo tra-
tada com sigilo. Após
participar anteontemdo 9º
Congresso da Força Sin-
dical – braço do Solidari-
edade –, Lula foi questio-
nado por antigos compa-
nheiros de sindicalismo, a
portas fechadas, se a ali-
ança com Alckmin para
2022 era mesmo um de-
sejo a ser perseguido.

“Ele foi bom gover-
nador em São Paulo e
compor chapa com ele
será bom para o Bra-
sil. Continuem articu-
lando. Eu quero”, respon-
deu o ex-presidente, de
acordo com relatos de três
participantes do encontro.

Cinco dias antes, na

sexta-feira (3), Lula havia
se reunido com Alckmin
na casa do ex-secretário
Gabriel Chalita, em São
Paulo, com a presença do
ex-prefeito Fernando Had-
dad, pré-candidato do PT
ao governo paulista. A
conversa, como não po-
deria deixar de ser, pas-
sou por ácidas críticas ao
governo de Jair Bolso-
naro. Nessas ocasiões,
Lula só poupa o presi-
dente do Banco Central,
Roberto Campos Netto,
por quem tem simpatia.

O PT já começou a
montar a coordenação da
campanha. O publicitário
baiano Raul Rabelo, que
em 2018 assinou o pro-
grama de TV de Haddad,
ao lado de Otávio Antu-
nes, é agora o nome mais
cotado para ser o marque-
teiro de Lula.

Interessado em ser
vice na chapa, Alckmin
tem dito que o PSB jo-

gou à mesa exigências
muito difíceis para fechar
o acordo. O partido quer,
por exemplo, que o PT
apoie seus candidatos
aos governos de São
Paulo, Rio, Espírito Santo,
Pernambuco, Rio Grande
do Sul e Acre. A cúpula
petista já avisou o PSB
que não aceita abrir mão
de Haddad em São Paulo.

Diante dos obstáculos,
amigos de Alckmin co-
meçaram a pressioná-lo
para desistir da dobradi-
nha com Lula e disputar o
Palácio dos Bandeirantes
pelo PSD de Gilberto Kas-
sab. Ele ainda resiste.

Impasse
Foi nesse cenário de

impasse que o deputado
Alexandre Padilha (PT-SP)
deu ao colega Paulinho da
Força, presidente do Soli-
dariedade, a ideia de con-
vidar Alckmin para se fi-
liar. Lula incentivou o mo-
vimento. “Eu já tinha cha-

mado o Alckmin lá atrás.
Reafirmei agora o convite
para ele entrar no Solidari-
edade, com o objetivo de
ser candidato a vice do
Lula. Se ele quiser, vou
trabalhar para isso”, disse
Paulinho ao Estadão.

A entrada de Alckmin
como candidato a vice,
porém, está longe de ser
unanimidade no PT. “Para
uma campanha aguerrida
como a que será a de
2022, vamos ter um anes-
tesista como vice?”, ironi-
zou o deputado Rui Fal-
cão (SP), ex-presidente do
PT, numa referência à pro-
fissão do ex-governador.
“O que Alckmin vai repre-
sentar nessa malsinada
aliança? Por acaso agora
ele vai ser contra as priva-
tizações?”, emendou Fal-
cão, que integra a coorde-
nação da campanha.
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Deltan Dallagnol se filia ao
Podemos, enaltece a Operação
Lava-Jato e critica o Supremo.

Tomaz Silva/Agência Brasil

A candidatura consolida a relação de proximidade do ex-procurador
com Moro, duramente criticada por opositores quando os dois co-
mandavam a Operação Lava-Jato.

C om uma fala pró-
xima aos discursos

do pré-candidato à Presi-
dência Sergio Moro, o ex-
procurador Deltan Dallag-
nol se filiou nesta sexta-feira
(10), ao Podemos, ampli-
ando a base de apoio do
ex-juiz. No evento, tentou
fazer uma ponte entre o
perfil de procurador e de
candidato, resgatando o
que toma como avanços da
Lava-Jato e criticando me-
didas do Congresso e do
Supremo Tribunal Federal
(STF).

O recém-filiado relem-
brou uma série de fases da
força-tarefa e atacou deci-
sões do STF que anularam
condenações da Lava-Jato
e comparou a Corte a um
árbitro que quer “mudar as
regras e anular os gols” de-
pois da partida. “A luta
contra a corrupção é uma
luta da sociedade brasileira
e precisa ser vencida de
baixo para cima”, defendeu
em evento em Curitiba, en-
quanto lia um discurso pre-
viamente preparado.

Apresentado por Moro
como o próximo deputado
federal “mais votado do Pa-
raná”, Deltan disse que irá
assinar uma carta supra-
partidária, visando “colocar
no Congresso Nacional 200
deputados com três com-
promissos básicos: demo-
cracia, combate a corrup-
ção e preparação política”.

Ao sustentar sua atua-
ção como procurador no
que chamou de “defesa do
que é certo”, reforçou a
postura de Moro de colo-
car o combate à corrupção
como mote da campanha

de 2022. O ex-juiz tam-
bém esteve no evento, mas
foi embora antes da fala do
recém-filiado. Do lado de
fora, um pequeno protesto
de um coletivo ligado ao PT
o acusava de ter usado o
Ministério Público para fins
pessoais e ser “inelegível”
para uma possível candida-
tura.

A filiação de Dallagnol
consolida o esforço do Po-
demos de criar uma “ban-
cada da Lava-Jato” com ex-
integrantes do Judiciário e
do Ministério Público. Além
de Deltan, o ex-procurador-
geral da República Rodrigo
Janot também deve se fi-
liar à legenda. Segundo o
senador Alvaro Dias, outros
integrantes domeio jurídico
também chegam na sigla
nos próximos meses.

Dallagnol citou diversas
organizações como movi-
mentos sindicais, empre-
sas, universidades e igre-
jas. Se diz dependente de
Deus e elogiou à exaustão
a Lava-Jato. Mas também
acredita que a operação
fracassou por ter sido des-
mantelada pelo “sistema”,
o que o motiva para a dis-
puta em 2022.

Em seu discurso, Moro
fez uma defesa contun-
dente dos membros do
Podemos que compunham
a mesa. Entre eles, os três
senadores do Estado, Ori-
ovisto Guimarães, Alvaro
Dias e Flávio Arns. “A nossa
turma é essa turma aqui.
Não é a turma domensalão,
do petróleo, da rachadinha.
Nós aqui não precisamos fi-
car escondendo ninguém”,
afirmou. No próximo ano,

Dias deve se candidatar
novamente ao Senado na
expectativa de manter a
bancada do partido.

Moro foi um dos poucos
a extrapolar o tema do com-
bate à corrupção e voltou
a levantar questões como
os problemas econômicos.
Citou por exemplo, o au-
mento da inflação, a taxa de
desemprego e a recessão
do Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro. “Quando o
País não cresce, o emprego
também não aumenta e as
pessoas sofrem”, afirmou.

Ao final do evento, Al-
varo Dias pontuou que a
corrupção não é uma pauta
única para o partido, mas
que é inevitável devido à ca-
racterística dos integrantes
do Podemos. “Nosso tema
é o Brasil, um projeto estra-
tégico de desenvolvimento
econômico e social”, afir-
mou.

Estratégico, o evento
aconteceu em Curitiba,
município usado como
símbolo de combate à
corrupção por grupos “la-
vajatistas” que ainda se

reúnem na capital parana-
ense. Apoiadores ficaram
até o final da reunião para
conseguir fotos com o ex-
procurador.

Dallagnol esteve no cen-
tro de momentos contro-
versos da força-tarefa da
Lava-Jato em Curitiba. Em
um deles, apresentou um
PowerPoint em que o ex-
presidente Luiz Inácio Lula
da Silva era apontado como
chefe de uma organização
criminosa. O fato foi lem-
brado pelo ex-juiz Moro em
sua agenda de lançamento
do livro “Contra o sistema
da corrupção”, na última
terça-feira (7). “Puxa, esse
PowerPoint foi realmente
uma violação do Estado de
Direito”, ironizou.

A candidatura consolida
a relação de proximidade
do ex-procurador com
Moro, duramente criticada
por opositores quando os
dois comandavam a Ope-
ração Lava-Jato.
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Procuradoria-Geral da República volta
atrás e desarquiva inquérito sobre Renan

Calheiros dois dias após o senador
entregar o relatório da CPI da Covid.

Agência Senado/Jefferson Rudy

Ao longo da CPI, Renan foi um forte crítico da gestão da pandemia do governo de Jair Bolsonaro.

D ois dias após o
senador Renan

Calheiros (MDB-AL)
ter apresentado o re-
latório final da CPI
da Covid, com pe-
dido de indiciamento
de Jair Bolsonaro, a
Procuradoria-Geral da
República (PGR) vol-
tou atrás em um pe-
dido de arquivamento
de um inquérito contra
o parlamentar, adver-
sário do presidente.
Em um movimento
atípico, a PGR disse
ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) que
houve um ”equívoco
de tramitação”.

A manifestação si-
gilosa foi assinada
pela subprocuradora-
geral da República
Lindôra Araújo. A
auxiliar de confiança
do procurador-geral
da República, Au-
gusto Aras, é apon-
tada como uma pes-
soa com boa relação
com o senador Flávio
Bolsonaro, que prota-
gonizou um bate-boca
com Renan durante
uma sessão na CPI da
Covid.

Ao longo da co-
missão parlamentar
de inquérito, Renan
foi um forte crítico da
gestão da pandemia

do governo de Jair
Bolsonaro e atribuiu
ao presidente diver-
sos crimes por sua
atuação no combate
à Covid-19.

O inquérito anali-
sado pela PGR apura
um suposto esquema
de corrupção envol-
vendo as obras da
hidrelétrica de Belo
Monte. Em 12 de
julho, Lindôra concor-
dou com um pedido
da defesa do senador
e pediu o arquiva-
mento do inquérito, ar-
gumentando que não
foram encontradas
provas contra Renan
e que não havia mais
linha investigativa para
buscar novos elemen-
tos.

Porém, em 22 de
outubro, dois dias
após o relatório final,

Lindôra enviou um
novo documento de
três páginas ao mi-
nistro Edson Fachin,
relator do caso. De
forma sucinta, pediu
para que a manifesta-
ção de arquivamento
fosse desconsiderada,
sob o argumento de
que era uma ”minuta
ainda não aprovada”.

Ao final, disse que
a promoção de ar-
quivamento foi envi-
ada ao STF por um
”equívoco de tramita-
ção”, apesar de ter
sido assinada eletro-
nicamente pela pró-
pria Lindôra. O caso
ainda será levado a jul-
gamento na Segunda
Turma do STF pelo mi-
nistro Edson Fachin.

Essa não é a pri-
meira vez que a PGR
muda de posiciona-

mentos em investiga-
ções. Em setembro do
ano passado, Lindôra
pediu a desistência de
uma denúncia apre-
sentada contra Arthur
Lira (PP-AL). À época,
o parlamentar ainda
não havia se tornado
presidente da Câmara,
mas estava come-
çando a se aproximar
de Bolsonaro e des-
pontava como favorito
para o pleito.

A PGR também
pediu o desarquiva-
mento de um inquérito
contra o então presi-
dente da Câmara Ro-
drigo Maia (DEM-RJ),
que era adversário
político de Bolsonaro e
vinha impondo suces-
sivas derrotas ao go-
verno no Congresso.
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Supremo vai decidir se preso tem direito
ao silêncio já na abordagem policial.

EBC

O entendimento deverá ser aplicado em processos semelhantes em tribunais de todo País.

O Supremo Tribu-
nal Federal vai

decidir se o Estado é
obrigado a informar
ao preso sobre o di-
reito ao silêncio não
só no interrogatório
formal, mas também
no momento da abor-
dagem policial, sob
pena de ilicitude da
prova.

Em votação unâ-
nime realizada no Ple-
nário Virtual, o tema
teve repercussão ge-
ral reconhecida e as-
sim o entendimento
que for fixado no jul-
gamento do caso –
ainda sem data para
acontecer – deverá
ser aplicado em pro-
cessos semelhantes
em tribunais de todo
País.

Os ministros segui-
ram o entendimento
do relator, ministro
Edson Fachin, que
considerou que a rele-
vância social e jurídica
do tema transcende
os limites subjetivos
da causa. Segundo o
ministro a decisão do
Supremo vai orientar
a maneira como os
agentes do Estado
deverão proceder no
momento da aborda-
gem de qualquer pes-
soa, principalmente
na hipótese de prisão
em flagrante, quando

o detido é submetido
ao interrogatório infor-
mal.

Em sua decisão,
Fachin verificou que o
tema está relacionado
aos princípios da não
auto-incriminação e
do devido processo
legal, ”garantias fun-
damentais para o de-
senrolar da atividade
persecutória em um
Estado de Direito”. O
ministro também lem-
brou que, em outras
oportunidades, o Su-
premo já se manifes-
tou sobre a importân-
cia do direito ao silên-
cio na ordem jurídico-
constitucional.

O caso em questão
diz respeito a um ca-
sal preso em flagrante
por policiais militares
que encontraram, em
sua residência, uma
pistola e uma espin-
garda e munições
(cartuchos e diversos

projéteis) com regis-
tros vencidos.

Durante o cumpri-
mento de mandado
de busca e apreen-
são expedido pela
Vara Criminal de Bro-
dowski, no interior
paulista, a mulher te-
ria admitido, de forma
voluntária e informal,
a posse da pistola
encontrada em seu
quarto. A declaração
poderia configurar a
confissão da prática
do delito de posse
ilegal de arma de fogo
ou ser considerado
como elemento de
prova testemunhal.

Em recurso ao STF,
o casal questionou
decisão do Tribunal
de Justiça do Estado
de São Paulo (TJ-SP)
que entendeu que,
no momento da abor-
dagem, os policiais
não são obrigados a
advertir os acusados

em relação ao direito
de permanecerem ca-
lados.

Segundo os advo-
gados, a confissão
informal da mulher
foi realizada no mo-
mento da prisão em
flagrante, durante a
abordagem policial,
e sem a necessária
advertência prévia do
direito constitucional
ao silêncio.

A defesa sustenta
que a advertência
deve ser realizada
não apenas antes
do interrogatório for-
mal do indiciado ou
acusado, mas tam-
bém em eventual in-
terrogatório informal
por policiais militares
ainda no momento
da abordagem e da
voz de prisão em fla-
grante.
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Câmara dos Deputados vota nesta segunda
o novo Marco Legal das Ferrovias.

Reprodução

Texto, que modifica modelo de concessões, tem o mesmo teor de medida provisória que governo já usou
para liberar nove projetos.

R elator do Marco Le-
gal das Ferrovias

na Câmara dos Depu-
tados, o deputado Zé
Vitor (PL-MG) apresen-
tou seu parecer sobre
o projeto sem alterar
o texto aprovado em
outubro pelo Senado.
Se os deputados derem
aval ao projeto como
está, a proposta poderá
seguir diretamente para
a sanção do presidente
Jair Bolsonaro. A vo-
tação do projeto ficou
para esta segunda-feira
(13).

A agilidade na aná-
lise pelos deputados
é um fator importante
para o governo. O
Ministério da Infraes-
trutura conta com a
aprovação do marco
no Congresso para que
não haja uma lacuna
legal gerando inse-
gurança aos projetos
ferroviários já libera-
dos por uma medida
provisória editada em
agosto.

Com prazo para ven-
cer em fevereiro, a MP
não será analisada pe-
los parlamentares, que
preferiram dar priori-
dade ao projeto de lei
discutido no Senado
desde 2018. Os textos
têm o mesmo objetivo:
autorizar a construção
de ferrovias privadas no
Brasil.

“A desburocratiza-
ção, a abertura à com-
petitividade e a aderên-

cia às regras de mer-
cado, características da
autorização, são ele-
mentos que possivel-
mente contribuirão para
que o transporte ferro-
viário venha a ser uma
alternativa interessante
para os investidores de
longo prazo”, afirmou
Zé Vitor no parecer.

Sem mudanças

O deputado já ha-
via adiantado que en-
xergava o texto do Se-
nado de forma positiva
e avaliava não fazer al-
terações na proposta.

“Acredito sincera-
mente que o Brasil dá
um passo importante
rumo ao desenvolvi-
mento de sua malha
ferroviária, ao aumento
da eficiência de sua
logística e à melhoria
da competitividade do
setor produtivo. Esse
marco legal representa
um trampolim capaz de
impulsionar nosso País
a um novo patamar de

geração de riquezas”,
escreveu o deputado
em seu relatório.

Migração

O Marco Legal
das Ferrovias também
prevê situações em que
as atuais concessioná-
rias de trilhos poderão
migrar para o novo
modelo de operação.
As empresas que ad-
ministram concessões
hoje poderão pedir ao
governo a adaptação
do contrato para o re-
gime de autorização,
primeiramente, quando
um traçado liberado
por esse novo modelo
entrar em operação e
gerar concorrência no
mercado.

Há ainda uma se-
gunda possibilidade.
Por ela, a migração po-
derá acontecer quando
a concessionária (ou
integrante do mesmo
grupo econômico) ex-
pandir a extensão ou a
capacidade da ferrovia

que opera, para atender
ao mesmo mercado,
em pelo menos 50%.
Na prática, a empresa
esticará via autorização
a malha que já adminis-
tra, passando a operar
ambos os trechos sob
o novo modelo.

Outro destaque do
projeto é relativo a fer-
rovias abandonadas
ou subutilizadas. O
texto autoriza o go-
verno a promover um
chamamento público
para saber se há algum
investidor interessado
em obter autorização
para explorar trechos
ferroviários não implan-
tados, ociosos ou em
processo de devolução
ou desativação.

A estimativa da As-
sociação Nacional dos
Usuários do Transporte
de Carga (Anut) é de
que existam 18 mil km
de trechos abandona-
dos ou subutilizados –
mais de 60% da atual
malha.
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PDT entra com ação no STF
contra PEC dos Precatórios.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Em um documento de 40 páginas, apresentado ao STF, o PDT argumenta que a PEC é inconstitucional.

O PDT entrou com
ação no STF

(Supremo Tribunal
Federal) contra a
PEC (Proposta de
Emenda à Constitui-
ção) dos Precatórios,
que parcela o paga-
mento de dívidas da
União e altera o cál-
culo do teto de gas-
tos para abrir espaço
de R$ 106,1 bilhões
no Orçamento de
2022, ano eleitoral.

Na quarta-feira (8),
o Congresso promul-
gou a PEC de forma
fatiada, após dias de
impasse. A proposta
foi alterada no Se-
nado e, agora, uma
parte do texto vol-
tará para análise dos
deputados. A vota-
ção no plenário da
Câmara deve ocorrer
na próxima terça-feira
(14).

Em um documento
de 40 páginas, o
PDT argumenta que
a PEC é inconstituci-
onal, principalmente
no que se refere ao
parcelamento dos
precatórios, dívidas
da União cujo paga-
mento é determinado
pela Justiça.

“Seja a presente
Ação Direta de In-
constitucionalidade
conhecida e julgada

procedente para de-
clarar a inconstitu-
cionalidade total do
texto autônomo e das
alterações constitu-
cionais e transitó-
rias promovidas pela
Emenda Constituci-
onal nº 113/2021”,
pede o partido na
petição enviada ao
STF.

A parte da PEC
que foi promulgada
garante a abertura
de um espaço fiscal
de R$ 65 bilhões em
2022. Esses pontos
incluem a mudança
no cálculo do teto
de gastos e o par-
celamento de dívidas
previdenciárias de
municípios.

A Câmara ainda
precisa se debruçar
sobre o artigo que
limita o pagamento
de precatórios a partir
do ano que vem e

que o Senado amar-
rou com a vinculação
do espaço fiscal ao
Auxílio Brasil, pro-
grama substituto do
Bolsa Família, e a
despesas previden-
ciárias.

Em novembro,
o PDT entrou com
mandado de segu-
rança no STF para
que a votação da
PEC dos Precatórios
fosse suspensa na
Câmara dos Depu-
tados. De acordo
com o partido, Artur
Lira realizou manobra
para incluir ao menos
20 deputados – que
estavam em viagem
oficial para participar
da COP26 – entre os
votantes, o que não
seria permitido pelo
Regimento Interno.
Agora voltou a ques-
tionar a medida do
presidente da Casa.

“No caso da vota-
ção da PEC 23/2021,
na Câmara dos De-
putados, tem-se a
incidência de uma
manobra espúria ar-
quitetada com o fito
de propiciar a forma-
tação de um quó-
rum propício à sua
aprovação. Diz-se
isso porque o Senhor
Arthur Lira orientou
a Mesa Diretora da
Câmara dos Depu-
tados a editar ato
para fins de permitir
a votação remota de
parlamentares que
estão fora do país em
missão oficial para a
COP26, em Glasgow,
na Escócia”, sustenta
a ADI. As informa-
ções são do jornal O
Estado de S.Paulo e
do PDT.
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Orçamento secreto: governo
distribui em três dias mais de 760
milhões de reais para Estados.

Reprodução

Quando apresentou explicações ao STF sobre a necessidade de reto-
mar a liberação dos recursos do orçamento bloqueados, o Congresso
sustentou que era importante reforçar as ações na área de saúde.

C inco dias após a minis-
tra Rosa Weber, do STF

(Supremo Tribunal Federal),
liberar a retomada dos pa-
gamentos do chamado “or-
çamento secreto”, o governo
já distribuiu em três dias
R$ 760,8 milhões para aten-
der indicações de parlamen-
tares. A cifra equivale a va-
lores empenhados entre os
dias 7 e 9 de dezembro.

Na terça-feira, quando
o governo federal voltou a
distribuir os recursos, foram
empenhados R$ 9,2 milhões.
No dia seguinte, mais R$
104,6 milhões. Na quinta-
feira, foram empenhados
mais R$ 646,9 milhões, tota-
lizando, nesses três dias, R$
760,8 milhões liberados. No
topo da lista dos agraciados
estão os estados do Acre,
Minas Gerais e Piauí. Para
eles foram destinados R$
432,9 milhões, o equivalente
a 56% do total liberado.

Antes da suspensão do
orçamento secreto, Minas
Gerais já figurava como cam-
peão de liberação de emen-
das assinadas pelo relator do
orçamento a partir de indi-
cação secreta de parlamen-
tares. O estado já tinha R$
1 bilhão empenhado no ano.
São Paulo, com R$ 783 mi-
lhões, estava em segundo e
Bahia, com R$ 719 milhões,
em terceiro. Acre, com R$
223 milhões, e Piauí, com
R$ 257 milhões, não figura-
vam nem mesmo entre os
dez maiores contemplados.

Em primeiro lugar da re-
tomada da liberação de re-
cursos do orçamento secreto
ficou o Acre, que recebeu
R$ 189,53 milhões. A quase
totalidade desse valor, R$
182,3 milhões, foi para o pre-
feito da capital, Rio Branco,
Tião Bocalom. O político
do PP é aliado de primeira
hora do presidente Jair Bol-
sonaro. O Acre também é

a base eleitoral do senador
Marcio Bittar (MDB-AC), rela-
tor do Orçamento Geral da
União para 2021, que tam-
bém é aliado local do prefeito
de Rio Branco.

O segundo estado mais
agraciado no período foi Mi-
nas Gerais, com R$ 139 mi-
lhões. Pouso Alegre foi um
dos municípios mineiros que
mais receberam recursos do
orçamento secreto. A ci-
dade é governada por Ra-
fael Simões, do DEM, ali-
ado político do presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco
(PSD). O prefeito ficou com
R$ 10 milhões, valor supe-
rior ao destinado a Belo Ho-
rizonte, que ficou com R$ 6,9
milhões.

Rodrigo Pacheco esteve
em Pouso Alegre no último
dia 19 de novembro, em vi-
sita ao prefeito do DEM.

“Rafael Simões, com
quem convivi na OAB, era
uma das maiores referências
nossas na entidade. Ele
entrou na política mais ou
menos na época que eu,
revelando-se umgrande ges-
tor público com capacidade
grande de trabalho”, afirmou
Pacheco naquela ocasião,
em discurso ao lado do
prefeito.

No Piauí, entre os prin-
cipais contemplados, está o
prefeito de Arraial do Piauí,
Aldemes Barroso (PP), que
há duas semanas teve um
encontro em Brasília com o
ministro-chefe da Casa Ci-
vil, Ciro Nogueira (Progres-
sistas). O prefeito saiu da
reunião se dizendo otimista.
O chefe do executivo muni-
cipal, aliado local de Ciro,
narrou que esteve na capital
do país em busca da ”libera-
ção de recursos e a garantia
de emendas parlamentares”.
Quando o encontro ocorreu,
os recursos do chamado ”or-
çamento secreto” ainda esta-

vam bloqueados.
Após a autorização do

Supremo Tribunal Federal,
foram liberados R$ 286,5 mil
para a cidade de Arraial. O
empenho assegura o paga-
mento dos recursos em data
próxima ou futura. Além de
Arraial, outras 37 prefeituras
do PP do Piauí, reduto elei-
toral do ministro, foram agra-
ciadas no mesmo dia. No
total, receberam R$ 20 mi-
lhões. Piauí foi o terceiro
estado mais contemplado na
reestreia do orçamento se-
creto, com R$ 104,4 milhões
em três dias.

No encontro que teve
com Ciro, em 29 de novem-
bro, o prefeito de Arraial es-
tava acompanhado de pelo
menos outros dois colegas:
Joel Rodrigues (PP), prefeito
de Floriano, e Eugênia Nu-
nes (Republicanos), de Fran-
cisco Ayres. Ambos também
de cidades do Piauí e alia-
dos de Ciro. Os dois também
foram contemplados nesta
quarta-feira. Joel, com R$
4,7 milhões. Eugênia ficou
com uma parcela menor, de
R$ 688,5 mil. Procurado,
Ciro Nogueira não se mani-
festou.

Quando apresentou expli-
cações ao STF sobre a ne-

cessidade de retomar a libe-
ração dos recursos do orça-
mento bloqueados, o Con-
gresso sustentou que era im-
portante reforçar as ações
na área de saúde. Nos pri-
meiros dias de reabertura do
orçamento secreto, porém,
a prioridade foi para outra
área, o Ministério do Desen-
volvimento Regional, destino
de 96% dos recursos em-
penhados do orçamento se-
creto. A ação que rece-
beu mais recursos, num to-
tal de R$ 379 milhões em
três dias, foi a de “apoio
de Desenvolvimento Susten-
tável Local” — que permite
a compra de equipamentos
agrícolas e tratores.

O pedido de liberação
do orçamento secreto, for-
mulado pelos presidentes
da Câmara dos Deputados,
Arthur Lira (PP-AL), e do
Senado Federal, Rodrigo
Pacheco (PSD-MG), foi de-
ferido pela ministra Rosa
Weber na noite da última esta
segunda-feira. Na decisão,
a ministra também ampliou
de 30 para 90 dias o prazo
para que os nomes de quem
indicou as emendas sejam
revelados. As informações
são do jornal O Globo.
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Vilões da inflação, os combustíveis
subiram mais de 40% em 12 meses.

Helena Pontes/Agência IBGE Notícias

Gasolina acumula alta de 50,78% em 12 meses.

A inflação caiu para
0,95% em novembro,

após registrar 1,25% em
outubro, mas foi a maior
para o mês desde 2015
(1,01%). No ano, o indica-
dor acumula alta de 9,26%
e, nos últimos 12 meses,
de 10,74%, acima dos
10,67% registrados nos
12 meses imediatamente
anteriores. O acumulado
em 12 meses, inclusive,
foi o maior desde novem-
bro de 2003 (11,02%).
Em novembro de 2020,
a variação mensal foi de
0,89%. Os dados são do
Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo
(IPCA), divulgado nesta
sexta-feira (10) pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística).

Os principais vilões da
alta foram os combustí-
veis, que, juntos, subiram
mais de 40% em 12 me-
ses. Com o resultado
de novembro, a gasolina
acumula, em 12 meses,
alta de 50,78%, o eta-
nol de 69,40% e o diesel,
49,56%.

No mês de novembro,
a alta no setor de trans-
portes foi de 3,35%, in-
fluenciada pelos preços
dos combustíveis, prin-
cipalmente, da gasolina
(7,38%), que teve, mais
uma vez, o maior impacto
individual no índice do
mês (0,46 p.p.). Houve al-
tas também nos preços do
etanol (10,53%), do óleo
diesel (7,48%) e do gás
veicular (4,30%).

Os preços dos automó-
veis novos (2,36%) e usa-
dos (2,38%) também pe-
saram na inflação do mês.

Já as passagens aéreas
recuaram 6,12% em no-
vembro, após as altas de
28,19% em setembro e
33,86% em outubro.

Em habitação (1,03%),
segundo maior impacto
(0,17 p.p.) no índice ge-
ral, o resultado ficou pró-
ximo ao do mês anterior
(1,04%), pressionado, no-
vamente, pela energia elé-
trica (1,24%).

“Além da bandeira ta-
rifária da Escassez Hí-
drica, que acrescenta R$
14,20 na conta de luz
a cada 100 kWh consu-
midos, em vigor desde
setembro, houve reajus-
tes nas tarifas em Goiâ-
nia, Brasília e São Paulo.
Em Belém e Porto Ale-
gre o recuo decorreu da
redução da alíquota de
PIS/Cofins”, detalha o ge-
rente do IPCA, Pedro Kis-
lanov.

Destaca-se ainda a alta
de 2,12% no gás de boti-
jão, que já subiu 38,88%
nos últimos 12 meses.

Por outro lado, o índice
geral de novembro desa-
celerou com o recuo em
alimentação e bebidas (-
0,04%), devido à queda de
0,25% na alimentação fora
do domicílio, influenciada
pelo lanche (-3,37%). Já a
refeição (1,10%) acelerou
em relação ao mês ante-
rior (0,74%).

Houve quedas ainda
mais intensas no leite
longa vida (-4,83%), no ar-
roz (-3,58%) e nas carnes
(-1,38%), pressionando a
alimentação no domicílio
(0,04%). Por outro lado,
houve altas expressivas
nos preços da cebola

(16,34%), que havia caído
em outubro (-1,31%), e
do café moído (6,87%).
Outros subitens, como o
açúcar refinado (3,23%),
o frango em pedaços
(2,24%) e o queijo (1,39%)
seguem em alta.

Também influenciou a
desaceleração do índice
o grupo saúde e cuida-
dos pessoais (-0,57%),
consequência da queda
nos preços dos itens de
higiene pessoal (-3,00%),
sobretudo, dos perfumes
(-10,66%), os artigos de
maquiagem (-3,94%) e
os produtos para pele (-
3,72%).

Além disso, a varia-
ção dos planos de saúde
(-0,06%) segue negativa,
refletindo a redução de
8,19% determinada em ju-
lho pela Agência Nacio-
nal de Saúde Suplemen-
tar (ANS) para os planos
de saúde individuais. No
lado das altas, os preços
dos produtos farmacêuti-
cos subiram 1,13%.

“A Black Friday ajuda a
explicar a queda tanto no
lanche quanto nos itens

de higiene pessoal. Nós
observamos várias pro-
moções de lanches, prin-
cipalmente nas redes de
fast food no período. E
no caso dos itens de hi-
giene pessoal, várias mar-
cas nacionais deram des-
contos nos preços dos
produtos em novembro.
No Brasil, diferente de ou-
tros países, os descontos
não são centrados em um
único dia. Os descontos
acabam sendo dados ao
longo domês”, explica Pe-
dro Kislanov.

À exceção da região
metropolitana de Belém (-
0,03%), todas as áreas
pesquisadas tiveram alta
em novembro. A variação
negativa em Belém de-
corre principalmente dos
itens higiene pessoal (-
6,51%) e energia elétrica
(-1,92%). A maior alta fi-
cou com o município de
Campo Grande (1,47%),
onde pesaram a gasolina
(8,89%) e os automóveis
novos (4,46%). Em Porto
Alegre, a variação em no-
vembro foi de 0,96%. As
informações são do IBGE.
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Com aumento do teto dos juros do
empréstimo consignado de 1,80%
para 2,14%, aposentados do INSS
vão sentir o impacto no bolso.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Prazo máximo para pagar parcelas do empréstimo consignado é de até 84 meses.

C om o aumento da
taxa de juros do

empréstimo consig-
nado e do cartão de
crédito consignado de
1,80% para 2,14% e
de 2,70% para 3,06%,
respectivamente, os
aposentados e pensi-
onistas Instituto Naci-
onal do Seguro Social
(INSS) que utilizarem
essa modalidade de
crédito sentirão o im-
pacto no bolso.

Segundo o profes-
sor de finanças do
IBMEC Bruno D’Assis,
quando há variações
na taxa básica de juros
da Selic, o ajuste feito
no teto do empréstimo
consignado se faz ne-
cessário. ”Se você
estabelece um teto
fixo, hora ele pode ser
muito conservador,
hora muito permissivo.
Por isso, eles avaliam
como necessário es-
ses ajustes constan-
tes”, explica ele.

De acordo com o
professor, o novo teto
está acima do que
hoje é praticado pelos
principais ”players” do
mercado. ”Mesmo
assim é útil para evi-
tar serviços de ’agio-

tagem’ de empresas
de crédito menores
que muitas vezes as-
sediam os aposenta-
dos”, indica D’Assis.

Além disso, ele
acrescenta que um
ponto válido de se
destacar é que o
Conselho Nacional
de Previdência Social
(CNPS) define o teto
máximo que pode ser
cobrado e não a taxa
efetiva a ser aplicada
aos contratos.

Com o novo teto,
que vão impactar nos
juros para o paga-
mento do empréstimo,
é importante avaliar
se as parcelas vão
caber no orçamento
dos aposentados e
pensionistas do INSS,
mesmo que seja mais

barata do que as ou-
tras modalidades de
crédito.

O professor do IB-
MEC fez uma simula-
ção para uma pessoa
que fizer um emprés-
timo nos valores de R$
1 mil e R$ 3 mil com
essa modalidade.

Com a taxa prati-
cada atualmente, uma
pessoa que realiza um
empréstimo de R$ 1
mil em 24 parcelas
precisa pagar presta-
ções de R$ 51,68. Ao
final de dois anos, o
valor desembolsado
é de R$ 1.240,34.
Agora, no caso dos
juros a 2,14%, o bene-
ficiário precisará pa-
gar parcelas de R$
53,71, totalizando R$
1.289,04.

Se caso o emprés-
timo for de R$ 3 mil,
serão parcelas de R$
155,04, no total de
R$ 3.721,02. Agora,
na regra atual, as
parcelas serão de R$
161,13, no total de R$
3.867,12.

Caso alguém que
vá fazer empréstimo
até o fim deste ano
pode ser inserido no
modelo que vigora na
pandemia. O prazo
máximo para quitar
o empréstimo atual-
mente é de 84 meses
(sete anos), mas a
partir de janeiro do
ano que vem, voltará
para 72 meses (seis
anos). As informações
são do jornal O Dia.
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Índice que mede a inflação oficial
do País foi o mais elevado para o
mês de novembro desde 2015.

EBC

O índice geral de novembro desacelerou como recuo em alimentação
e bebidas (-0,04%).

A inflação oficial do
País caiu para 0,95%

em novembro, após re-
gistrar 1,25% em ou-
tubro, mas foi a maior
para o mês desde 2015
(1,01%). No ano, o
indicador acumula alta
de 9,26% e, nos últimos
12 meses, de 10,74%,
acima dos 10,67% re-
gistrados nos 12 meses
imediatamente anterio-
res. O acumulado em
12 meses, inclusive, foi o
maior desde novembro
de 2003 (11,02%). Em
novembro de 2020, a
variação mensal foi de
0,89%.

Os dados são do Ín-
dice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo
(IPCA), divulgado nesta
sexta-feira (10) pelo
IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatís-
tica). O índice mede a
inflação oficial do Brasil.

A alta foi puxada pe-
los transportes (3,35%),
influenciados pelos pre-
ços dos combustíveis,
principalmente, da ga-
solina (7,38%), que teve,
mais uma vez, o maior
impacto individual no
índice domês (0,46 p.p.).
Houve altas também
nos preços do etanol
(10,53%), do óleo diesel
(7,48%) e do gás veicular
(4,30%). Com o resul-
tado de novembro, a
gasolina acumula, em 12
meses, alta de 50,78%,
o etanol de 69,40% e o
diesel, 49,56%.

Os preços dos auto-

móveis novos (2,36%) e
usados (2,38%) também
pesaram na inflação do
mês. Já as passagens
aéreas recuaram 6,12%
em novembro, após as
altas de 28,19% em se-
tembro e 33,86% em ou-
tubro.

Em habitação
(1,03%), segundo maior
impacto (0,17 p.p.) no
índice geral, o resultado
ficou próximo ao do mês
anterior (1,04%), pressi-
onado, novamente, pela
energia elétrica (1,24%).

“Além da bandeira ta-
rifária da Escassez Hí-
drica, que acrescenta R$
14,20 na conta de luz
a cada 100 kWh consu-
midos, em vigor desde
setembro, houve reajus-
tes nas tarifas em Goiâ-
nia, Brasília e São Paulo.
Em Belém e Porto Ale-
gre o recuo decorreu
da redução da alíquota
de PIS/Cofins”, detalha o
gerente do IPCA, Pedro
Kislanov.

Destaca-se ainda a
alta de 2,12% no gás
de botijão, que já subiu
38,88% nos últimos 12
meses.

Por outro lado, o ín-
dice geral de novembro
desacelerou com o re-
cuo em alimentação e
bebidas (-0,04%), devido
à queda de 0,25% na
alimentação fora do do-
micílio, influenciada pelo
lanche (-3,37%). Já a re-
feição (1,10%) acelerou
em relação ao mês ante-
rior (0,74%).

Houve quedas ainda
mais intensas no leite
longa vida (-4,83%), no
arroz (-3,58%) e nas
carnes (-1,38%), pressio-
nando a alimentação no
domicílio (0,04%). Por
outro lado, houve altas
expressivas nos preços
da cebola (16,34%), que
havia caído em outu-
bro (-1,31%), e do café
moído (6,87%). Outros
subitens, como o açú-
car refinado (3,23%),
o frango em peda-
ços (2,24%) e o queijo
(1,39%) seguem em alta.

Também influenciou a
desaceleração do índice
o grupo saúde e cuida-
dos pessoais (-0,57%),
consequência da queda
nos preços dos itens
de higiene pessoal (-
3,00%), sobretudo, dos
perfumes (-10,66%), os
artigos de maquiagem (-
3,94%) e os produtos
para pele (-3,72%).

Além disso, a variação
dos planos de saúde (-

0,06%) segue negativa,
refletindo a redução de
8,19% determinada em
julho pela Agência Na-
cional de Saúde Suple-
mentar (ANS) para os
planos de saúde indivi-
duais. No lado das al-
tas, os preços dos pro-
dutos farmacêuticos su-
biram 1,13%.

“A Black Friday ajuda
a explicar a queda tanto
no lanche quanto nos
itens de higiene pes-
soal. Nós observamos
várias promoções de
lanches, principalmente
nas redes de fast food no
período. E no caso dos
itens de higiene pessoal,
várias marcas nacionais
deram descontos nos
preços dos produtos em
novembro. No Brasil,
diferente de outros paí-
ses, os descontos não
são centrados em um
único dia. Os descontos
acabam sendo dados ao
longo do mês”, explica
Pedro Kislanov.
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Inflação no Natal: saiba quais frutas estão
em conta e as mais caras para sua ceia.

O peru não é o
único alimento

com a cara das festas
de fim de ano. Al-
gumas frutas também
entram nessa lista e
existem aquelas que
são cercadas de su-
perstições. A romã,
por exemplo, leva a
fama de dar fertilidade
e prosperidade para
aqueles que guardam
três sementes dela
na carteira. A ideia
é que as sementes
são ligadas a flores-
cimento, nascimento e
abundância.

Mesmo para quem
não tem superstição,
as frutas estão presen-
tes nas ceias para en-
feitar a mesa e porque
são saborosas.

Confira a seguir o
que esperar encon-
trar no supermercado
quando for comprá-
las:

Lichia
A safra da lichia

dura cerca de três
meses, de novembro
a janeiro. Este ano a
colheita atrasou, mas
isso não deve impac-
tar a oferta no super-
mercado, aponta Edu-
ardo Brandão, diretor
executivo da Associa-
ção Brasileira dos Pro-
dutores Exportadores
de Frutas e Derivados
(Abrafrutas).

Os preços devem
ser mais atrativos para
o consumidor na com-
paração com setem-
bro, outubro e novem-
bro, já que a safra
estará no auge em
este mês, segundo
a Companhia Nacio-
nal de Abastecimento
(Conab).

Figo

Boa parte do figo
vem da região de São
Paulo, Campinas e Va-
linhos. De acordo com
Brandão, a qualidade
e a oferta da fruta es-
tarão boas porque não
aconteceu nada que
atrapalhasse o seu de-
senvolvimento na la-
voura, mantendo uma
boa colheita, auxiliada
também pelo clima fa-
vorável.

Contudo, a Conab
aponta que o preço
pode subir um pouco
porque a plantação do
figo depende de insu-

mos importados que,
em meio ao real des-
valorizado, podem en-
carecer a fruta na com-
paração com o ano
passado.

Ameixa
A ameixa foi im-

pactada pela elevação
dos preços durante
o decorrer de 2021,
aponta a Conab. Uma
das razões disso é que
a fruta é, em sua mai-
oria, importada da Eu-
ropa, principalmente,
da Espanha. Então,
o valor acaba sendo
impactado pela alta do
dólar, diz Brandão.

Contudo, a alta pro-
dutividade da ameixa
em dezembro pode
permitir que os preços
caiam um pouco no
período das festas,
segundo a Conab.

Mirtilo
O Brasil não produz

muito mirtilo, por isso
acaba dependendo do

valor do câmbio, o que
vai elevar o preço da
fruta, que vem, princi-
palmente, do Chile e
dos Estados Unidos,
segundo Brandão.

Cereja

A cereja também é
importada do Chile e
dos Estados Unidos,
por isso deve chegar
às gôndolas dos su-
permercados e feiras
com preços mais ele-
vados, relata Brandão.

Damasco e romã
O damasco e a

romã são frutas pouco
produzidas no Brasil,
portanto, para suprir
os supermercados,
o País depende do
exterior. Deste modo,
por serem negociadas
em dólar, também de-
vem ficar mais caras,
aponta a Abrafrutas.
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Venda de eletrônicos cai
até 30% na Black Friday.

Pixabay

O fraco desempenho da Black Friday foi atribuído à insegurança do consumidor para comprar bens
duráveis.

A s vendas de eletro-
eletrônicos na Black

Friday deste ano foram
um fiasco. A queda na
quantidade de produtos
comercializados na data
mais importante para
os eletroeletrônicos che-
gou a 30% em relação
à Black Friday do ano
passado, segundo a As-
sociação Nacional dos
Fabricantes de Produtos
Eletroeletrônicos (Ele-
tros). A maior retração
nos volumes ocorreu
nas vendas de apare-
lhos de ar-condicionado
(30%) e da linha branca
– geladeiras, fogões e
lavadoras (25%). Nos
eletroportáteis e na li-
nha de áudio e vídeo, o
tombo foi menor, de 10%
e 12%, respectivamente.

Em receita, houve um
aumento nominal de 7%
a 9%, mas, com uma in-
flação acumulada no ano
de mais de 10%, a queda
foi real. A expectativa de
vendas da indústria para
a data era de elevação
do faturamento em cerca
de 5%, já descontada a
inflação.

“Tivemos queda no
volume e um pseudo
crescimento de fatura-
mento, estamos muito
preocupados”, afirma o
presidente da Eletros,
José Jorge do Nasci-
mento. A preocupação
é especialmente com o
início do ano que vem.
Em períodos normais,
depois da Black Friday
as lojas começam a fazer

os pedidos para janeiro,
pois geralmente nego-
ciam um único pacote
de mercadorias para a
promoção de novembro
e o Natal. Neste ano, no
entanto, como o varejo
ficou estocado devido à
frustração nas vendas,
os pedidos para janeiro
estão baixos ou nem
estão sendo feitos.

O presidente da Ele-
tros atribui o fraco de-
sempenho da Black Fri-
day à insegurança do
consumidor para com-
prar bens duráveis, à
concorrência com outras
despesas, como os gas-
tos com serviços, em
razão da reabertura da
economia, e sobretudo
à inflação. Os pre-
ços dos eletroeletrônicos
foram reajustados entre
12% e 15% na ponta
neste ano.

Custos
Nascimento diz que

o setor aumentou pre-
ços porque enfrenta forte
alta de custos. Segundo

ele, neste ano o aço,
por exemplo, subiu 90%
e o plástico, 50%. O
preço do frete marítimo
de um contêiner, que era
de US$ 1 mil, hoje está
emUS$ 15mil, depois de
ter atingido US$ 30 mil
ao longo do ano. Além
disso, pesam na produ-
ção os custos com ener-
gia elétrica e a desvalo-
rização do câmbio, uma
vez que boa parte dos in-
sumos é importada. “Se-
guramos 85% dos au-
mentos”, afirma o diri-
gente.

No entanto, diante do
tombo nas vendas, a in-
dústria diz estar no limite
e já pediu uma audiência
com o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes,
para expor a situação.
A intenção da reunião,
segundo Nascimento,
é pedir que o governo
atue, aliviando os custos
dos fabricantes. “Que-
remos construir com o
governo uma agenda po-
sitiva com custo menor.”

Esse conjunto de me-
didas envolveria, por
exemplo, a redução das
tarifas de importação de
aço, de energia elétrica
e até o controle da varia-
ção cambial, sugere o di-
rigente. Paralelamente,
a entidade planeja se
reunir com a cadeia da
indústria siderúrgica e
de outros suprimentos
para ver o que fazer para
reduzir custos.

Natal
Enquanto esse nó não

se resolve, a indústria vê
as expectativas de ven-
das para o ano e o Na-
tal minguarem. Até se-
tembro, as quantidades
vendidas cresciam neste
ano entre 10% e 12% so-
bre 2020. Agora, o ce-
nário realista é repetir o
Natal do ano passado e
fechar 2021 sem cresci-
mento. As informações
são do jornal O Estado
de S.Paulo.
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Pandemia derrubou o transporte aéreo
de passageiros pela metade em 2020.

Ten. Enilton/Agência Força Aérea

Transporte de passageiros por avião caiu 53% em 2020.

O impacto da pandemia
de Covid-19 no setor

aéreo nacional em 2020 le-
vou à queda de 53% no
número de passageiros e
de 29,6% no transporte de
cargas em relação a 2019.
Com isso, os viajantes pas-
saram de 93,8 milhões para
44 milhões, enquanto as
cargas tiveram redução de
400 mil toneladas para 282
mil toneladas.

Assim como a comerci-
alização de assentos, as ta-
rifas aéreas também caíram
na comparação de um ano
para o outro. Os dados fa-
zem parte do estudo Redes
e Fluxos do Território: Liga-
ções Aéreas (2019-2020),
divulgado nesta sexta-feira
(10) pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística).

Dentre as principais ci-
dades, Curitiba foi uma das
mais afetada com a retra-
ção tanto na movimenta-
ção de carga (queda de
52,9% em 2020) quanto no
transporte de passageiros
(-60,9%). Por sua vez, Cam-
pinas obteve um saldo po-
sitivo de 36% no volume
de cargas, confirmando seu
papel cada vez mais re-
levante nas operações de
carga aérea do país. A
metrópole do interior pau-
lista passou a ser a terceira
maior cidade em transporte
aéreo de cargas, atrás ape-
nas de São Paulo e Ma-
naus, e seguida por Recife
– uma vez que Brasília, an-
teriormente a terceira colo-
cada, caiu para a quinta po-
sição ao ter reduzido em
49,7% seu fluxo de carga
em 2020.

Porto Alegre registrou
queda de 57,6% no trans-
porte de passageiros no pe-
ríodo. Quanto à movimen-
tação de carga, a capital
gaúcha teve uma baixa de
37,2% em 2020 em relação

a 2019.
“A análise deixa claro

que São Paulo é o grande
hub aéreo nacional, seja
como destino, origem ou
ponto intermediário de co-
nexão para passageiros e
cargas”, explica o geógrafo
Thiago Arantes, responsá-
vel pela pesquisa. Em
2020, a Grande Metrópole
Nacional, que conta com
os aeroportos de Congo-
nhas e Guarulhos, partici-
pava de 50,3% da movi-
mentação aérea de passa-
geiros e de 52,2% de todas
as cargas que foram trans-
portadas naquele ano.

Ao todo, 175 cidades
brasileiras tiveram algum
voo regular de passagei-
ros ou algum voo transpor-
tando carga como um ser-
viço pago em 2020, mas só
46 tiveram pelo menos um
voo regular de passageiros
em cada mês do ano. “Por
ser um modal de alta inten-
sidade tecnológica e de alto
custo de operação, o trans-
porte aéreo tende a se con-
centrar nas grandes cida-
des, como as metrópoles e
capitais regionais”, ressalta
o especialista.

Quanto ao critério de
acessibilidade econômica
desenvolvido no estudo,
que leva em consideração
todas as passagens aéreas
efetivamente vendidas nos
respectivos anos de 2019
e 2020, os destinos mais
caros para se acessar por
via aérea são as cidades do
interior das regiões Norte
e Centro-Oeste, especial-
mente as do estado de
Rondônia, como Vilhena
(RO), Cacoal (RO) e Ji-
Paraná (RO), juntamente
as cidades amazonenses
de São Gabriel da Cacho-
eira (AM), Carauari (AM) e
Lábrea (AM). Todas apre-
sentam tarifas médias pon-
deradas acima de R$ 750.

Por outro lado, cidades
situadas no centro-sul do
país com menor oferta de
destinos e estabelecendo
ligações com cidades mais
próximas possuem tarifa
média ponderada mais
barata, abaixo de R$ 330,
como São José dos Cam-
pos (SP), Joinville (SC) e
Vitória (ES).

Além do critério econô-
mico, outras dimensões de
acessibilidade das cidades
foram investigadas no le-
vantamento, como a geo-
gráfica (referência no ser-
viço aéreo regional e am-
plitude de destinos ofereci-
dos) e a temporal (tempos
médios de acesso ao ae-
roporto e dos voos diretos
oferecidos).

Quando se mapeia a
acessibilidade temporal
dos principais voos diretos
de cada cidade com aero-
porto fica evidente a con-
centração dos voos mais
curtos nas regiões Sudeste
e Sul do país, bem como
a atração dessas para o
fluxo das demais regiões.
Por exemplo, a rede de
relacionamentos no eixo
centro-sul concentra a mai-
oria das ligações que estão
nas faixas de tempo médio
entre 34 e 110 minutos, ao

passo que as ligações das
cidades das regiões Norte
e Nordeste com essa por-
ção do território nacional
podem variar, na maioria
das vezes, entre 150 e 290
minutos de viagem.

Em relação à acessibili-
dade geográfica, a cidade
de São Paulo se destaca
mais uma vez, com total
de 49 opções de destino
por voo direto e mais 27
destinos que são acessa-
dos mediante escalas ou
conexões. Em segundo
lugar está Campinas, uma
vez que possuía duas op-
ções a menos de voo di-
reto, mesmo tendo uma op-
ção a mais de destino indi-
reto do que a capital pau-
lista.

“Outro destaque é a ci-
dade de Manaus, que pos-
sui total de destinos maior
que São Paulo, pois arti-
cula uma rede local de voos
para cidades menores em
seu próprio Estado que pra-
ticamente só são acessíveis
por transporte aéreo ou hi-
droviário”, acrescenta Thi-
ago Arantes.
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Enem bate recorde de impopularidade
nas redes sociais, mostra pesquisa.

Reprodução

Só 29% dos posts faziam menções positivas ao exame ante índices
de mais de 90% observados em 2017.

A confiança e o apoio
nas redes sociais ao

Exame Nacional do En-
sinoMédio (Enem) caiu em
novembro, mês em que
a prova foi realizada, aos
níveis mais baixos já re-
gistrados. Só 29% dos
posts faziam menções po-
sitivas ao exame ante índi-
ces de mais de 90% obser-
vados em 2017 pela agên-
cia .MAP, que analisa uma
amostra do total de 1,4 mi-
lhão de mensagens diárias
no Twitter e perfis abertos
do Facebook. O Enem foi
o sexto assunto mais co-
mentado do ano nas redes,
na frente de emprego e de
corrupção, de acordo com
a pesquisa.

A pandemia, as incer-
tezas políticas no governo
de Jair Bolsonaro e a crise
no Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educa-
cionais (Inep) são apon-
tadas como razões para
queda de popularidade do
maior vestibular do País.
Segundo os responsáveis
pela pesquisa, as denún-
cias de interferência ideo-
lógica no Enem, que vêm
desde o início do atual go-
verno e se intensificaram
no último mês, acabaram
minando a reputação de
um exame de qualidade.

“As interações nas re-
des mostram que o es-
tudante, principalmente o
que tem menos estrutura,
não se sentia preparado
para o Enem depois de
mais de um ano em en-
sino remoto. Eles conside-
raram que essa prova foi
elitista”, diz a diretora da
.MAP, Giovanna Masullo.
“E ainda apareceu muita
desconfiança com relação
à qualidade da prova por
causa das interferências

do governo”, completa.
O número de inscri-

tos no Enem também tem
caído ao longo dos anos
– já foram cerca de 8 mi-
lhões entre 2014 e 2016 e
ficaram em 3 milhões este
ano, com 26% de falto-
sos. Muitas crianças e jo-
vens tiveram de deixar a
escola para procurar em-
prego durante a pande-
mia por causa do empo-
brecimento das famílias e
sequer se candidataram à
prova. Dados já mostram
aumento de mais de 100%
de abandono em relação a
2019.

Além disso, o ministro
da Educação, Milton Ri-
beiro, tentou impedir que
estudantes pobres, isen-
tos da taxa de inscrição
em 2020 e que faltaram ao
exame no meio da pan-
demia, tivessem direito à
gratuidade este ano. O
Supremo Tribunal Federal
(STF) depois exigiu que
o Ministério da Educação
(MEC) reabrisse a possi-
bilidade de isenção para
esse grupo. Segundo Gi-
ovana, esse foi um dos te-
mas que também levaram
a muitas mensagens nega-
tivas sobre a prova.

O Índice de Positividade
(IP) da .MAP é usado para
medir o impacto de reper-
cussões nas redes soci-
ais de assuntos de áreas
como política, economia
e social. A margem de
erro é de 2 pontos per-
centuais. “Há um con-
junto de atributos associ-
ado a cada postagem nas
redes sociais, a partir de-
les são atribuídos valores.
A capacidade de reper-
cussão de um perfil gera
mais impacto, por exem-
plo”, diz o economista e

professor da Universidade
de São Paulo (USP) He-
ron do Carmo, consultor
da .MAP. Os cinco assun-
tos mais comentados que
o Enem do ano nas redes,
segundo a pesquisa, fo-
ram políticos, vacina, STF,
saúde mental e pandemia.

“Este ano houve uma
avalanche de mensagens
dos alunos, com medo,
sujeitos a muita fake news,
informações mal inter-
pretadas sobre o Enem”,
conta o professor de Física
da Plataforma Descom-
plica, que tem mais de
3 milhões de seguidores
no Youtube, Rafael Vilaça.
Para ele, entre 2014 e
2019, o Enem conseguiu
se consolidar como um
exame de qualidade e com
mais previsibilidade. A
pesquisa da .MAP mos-
tra que em, em 2017, o
índice de positividade era
de 94%; em 2018, de
72%, ambos considerados
muito bons.

Antes disso, o exame
ainda sofria com denún-
cias de vazamento, prin-
cipalmente pelo roubo da
prova em 2009, no pri-
meiro ano em que ele vi-

rou um grande vestibular.
Mas a boa impressão con-
quistada nos últimos anos
começou a mudar com
as instabilidades no MEC
após a eleição de Bolso-
naro, acredita.

O governo já está em
seu terceiro ministro da
Educação, com sucessi-
vas declarações contra o
conteúdo da prova. Já em
2019 uma comissão foi ins-
taurada para vetar ques-
tões consideradas inade-
quadas do exame. Este
ano, houve mais tentati-
vas que culminaram com
o pedido de exoneração
de 37 servidores do Inep
às vésperas do exame. O
Estadão revelou que 24
questões foram retiradas
do Enem 2021, mas 13
tiveram de retornar pela
falta de opção no banco
de itens do Inep. Depois
da aplicação, apesar de al-
guns temas como a dita-
dura militar terem ficado
de fora, professores consi-
deraram as perguntas de
bom nível e sem interfe-
rências. As informações
são do jornal O Estado de
S.Paulo.
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Anatel cria código exclusivo para
consumidor identificar e bloquear

ligações de telemarketing.
Divulgação

O código usado será o 0303, que aparecerá no início de qualquer ligação que vise ofertar produtos ou
serviços.

A Anatel (Agência
Nacional de Tele-

comunicações) criou
um código exclusivo
para identificação de
ligações de serviços
de telemarketing. O
código usado será o
0303, que aparecerá
no início de qualquer
ligação que vise ofertar
produtos ou serviços.

O identificador foi
aprovado pela Anatel
nesta sexta-feira (10),
por meio Ato nº 10.413,
publicado no ”Diário
Oficial da União”. O
objetivo da padroniza-
ção, diz a agência, é
facilitar a identificação
das chamadas de tele-
marketing ativo.

O prazo para imple-
mentação da regra é de
90 dias para as presta-
doras de telefonia mó-
vel e de 180 dias para
as operadoras de tele-
fonia fixa.

A Anatel explica que
telemarketing ativo é
a prática de oferta de
produtos ou serviços
por meio de ligações ou
mensagens telefônicas,
previamente gravadas
ou não. Empresas que
solicitam doação e que
fazem cobrança foram
consideradas exceções
e não precisarão fazer
uso do código.

O código 0303 será
de uso exclusivo e obri-
gatório para atividades

de telemarketing ativo,
e as operadoras de te-
lefonia fixa e móvel têm
de permitir a identifica-
ção desse número de
forma clara, no visor do
aparelho do usuário.

As operadoras tam-
bém ficarão responsá-
veis por coibir o uso
do código fora das re-
gras estabelecidas pela
agência.

Além disso, segundo
a Anatel, as operado-
ras deverão realizar o
bloqueio preventivo de
chamadas originadas
de telemarketing ativo a
pedido do consumidor.
Primeiro passo
De acordo com o

conselheiro da Anatel
Emmanoel Campelo,
este é o primeiro passo
que a agência tomará
para coibir os uso indis-
criminado das ”redes
de numeração e teleco-
municações”.

”Esse é um primeiro
passo de forma ativa
que a Anatel vai to-
mar para começar a
coibir esse uso indis-
criminado, sobretudo
abusivo das nossas
redes de numeração
e telecomunicações.
Outras medidas serão
tomadas a partir da
possibilidade técnica”,
afirmou o conselheiro
da agência Emmanoel
Campelo.

A agência estuda
adotar código identi-
ficador também para
SMS, WhatsApp e li-
gações via Voz sobre
Protocolo de Internet
(VoIp).

”Neste momento, o
mais simples é fazer
em cima de chama-
das. Mas está sim em
nosso radar promover
avanços para SMS,
WhatsApps e outras
plataformas necessá-

rias”, disse Vinicius Ca-
ram, superintendente
de Outorga e Recursos
à Prestação da Anatel.

Não Me Perturbe
Na avaliação do con-

selheiro Campelo, a
ferramenta ”Não Me
Perturbe” — em que
o consumidor cadastra
seu número para conter
ligações indesejadas
de telemarketing— não
surtiu o efeito esperado.

”A solução ’Não Me
Perturbe’ não surtiu os
efeitos que nós esperá-
vamos, principalmente
por empresas que não
são de telecomunica-
ções, como bancos.
Como o efeito não foi
atingido, a Anatel passa
a adotar medidas mais
enérgicas para solução
do problema”, explicou
Campelo. As informa-
ções são do portal de
notícias G1.
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Celulares 5G já são metade dos
aparelhos vendidos neste fim de
ano, diz o presidente da Claro.

Fabiano Panizzi/Divulgação

Paulo César Teixeira, CEO da Claro, afirma que a companhia está
totalmente voltada para a quinta geração de telefonia.

A Claro, uma das ope-
radoras de telecomu-

nicações que venceram
o leilão do 5G, pretende
revender apenas apare-
lhos 5G a partir do pró-
ximo ano. Em entrevista
ao jornal O Globo, o
CEO da operadora, Paulo
César Teixeira, afirma
que a companhia está
totalmente voltada para
a quinta geração de tele-
fonia.

“Se autorizasse hoje,
amamhã eu viraria a
chave 5G em algumas
cidades”, afirma ele, que
conta com quase 70 mi-
lhões de linhas móveis
no Brasil. Veja a seguir
os principais trechos da
entrevista.

– Quando a Claro vai
lançar 5G puro no Bra-
sil? “Se autorizasse hoje,
amanhã eu viraria a chave
5G em algumas cidades.
Mas há prazos a serem
cumpridos e há preocu-
pações a serem atendi-
das e vamos estar pre-
parados para atendê-las.
Tem entidades externas
que trabalham conosco
e já atestaram que não
há risco algum de in-
terferência (com sinal de
TV aberta via parabólica)
nos clusters (regiões das
capitais) que validamos.
Queremos celeridade na
autorização do uso imedi-
ato dessa frequência. Es-
tamos incentivandomuito
o 5G desde o seu início
com o DSS (que faz uma
combinação de frequên-
cias para oferecer mais

velocidade). E vamos
chegar no fim deste ano
com mais de um milhão
de clientes com apare-
lhos 5G. São clientes que
podem usar o 5G no es-
pectro atual com o DSS
e já estão capacitados
a trafegar na banda C
(que foi leiloada pela Ana-
tel) tão logo esteja libe-
rada. Isso é algo signi-
ficativo. Queremos dar
essa experiência ao cli-
ente para poder ter o 5G
naturalmente numa co-
bertura inicial nas capi-
tais. E isso serve de estí-
mulo para o ecossistema
5G que vai impulsionar a
demanda.”

– E qual é a estraté-
gia da Claro para oferecer
aparelhos? “Tive reunião
com o maior fornecedor
de aparelhos. Minha in-
tenção a partir das com-
pras do próximo ano é só
comprar 5G. Não quero
mais comprar 4G. É um
estímulo forte que a Claro
está fazendo. Agora, na
Black Friday e no Na-
tal, em unidades vendi-
das, mais de 50% foram
somente 5G. Além disso,
vamos testar o protótipo
feito por Qualcomm e In-
telbras que permite ter
banda larga fixa com a
rede 5G. Há ainda ou-
tras iniciativas com devi-
ces especiais com inter-
net das coisas. Não que-
remos aguardar julho do
próximo ano para entre-
garmos as primeiras re-
des. Queremos entregar
as primeiras redes já de

imediato pois já identifica-
mos diversos locais onde
não há a mínima possibi-
lidade de interferência e
que seja liberado o es-
pectro para uso imedi-
ato de forma que a gente
possa iniciar a jornada do
5G que parece ser bem
promissora.”

– Mas esses aparelhos
5G serão standalone ou
DSS? “O standalone é
algo que a indústria vai re-
solver e vai precisar atu-
alizar o software desses
aparelhos. Alguns já es-
tão preparados para isso.

O standalone virá a
medida que o sistema
estiver preparado. O
iPhone 13, por exemplo,
precisa passar por atua-
lização de software, em-
bora o hardware já esteja
pronto.”

– Mas os aparelhos 5G
têm um preço muito ele-
vado ainda? “Outro as-
pecto que estamos fo-
mentando muito é que
em toda a nova tecnolo-

gia ela começa com os
aparelhos premium, com
preço acima de R$ 5 mil.
Estamos conseguindo já
itens na categoria me-
dium, com preço de R$ 2
mil. E isso é sem subsí-
dio, no pré-pago. Esta-
mos fomentando a indús-
tria para acelerar a ado-
ção de aparelhos 5G. A
grande estrela do 5G é
o vídeo, pois os apare-
lhos vêm com features
muito avançados nesse
sentido. O cliente quer
saber o que vai aconte-
cer na vida dele. E a
experiência vai ser dife-
rente, com vídeo de alta
qualidade, mais veloci-
dade e aplicações com
baixa latência (tempome-
nor de resposta). Por
isso, a transição agora
nesse mundo será muito
mais rápida do que foi no
3G para ao 4G. Por isso,
não basta ter rede. Tem
que criar ecossistema.”
As informações são do
jornal O Globo.
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Violência contra a mulher: Após
subnotificação na quarentena,

estupros voltam a crescer no Brasil.
Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O número de estupros em geral e de vulneráveis, tendo a mulher
como vítima, cresceu 8,3%, passando de 24.664 nos primeiros seis
meses de 2020 para 26.709 neste ano.

O s casos de estupro vol-
taram a crescer no Bra-

sil no primeiro semestre deste
ano em comparação com o
mesmo período do ano pas-
sado, quando ocorreu uma
subnotificação durante o iso-
lamento social mais rigoroso,
de acordo com levantamento
inédito do Fórum Brasileiro
de Segurança Pública obtido
com exclusividade pelo portal
de notícias G1 e pela Globo-
News.

Os registros de feminicídio
no primeiro semestre de 2021
foram os maiores da série his-
tórica iniciada em 2017.

O número de estupros
em geral e de vulneráveis,
tendo a mulher como vítima,
cresceu 8,3%, passando de
24.664 nos primeiros seis me-
ses de 2020 para 26.709
neste ano. O crescimento
ocorreu no período em que
a pandemia da Covid-19 foi
mais letal, com destaque para
o mês de maio.

Os crimes que necessitam
de uma notificação presencial
em uma delegacia de polícia
tiveram queda no 1º semes-
tre de 2020, início da pande-
mia do coronavírus no Bra-
sil, de acordo com a diretora-
executiva do Fórum, Samira
Bueno. O estupro é um de-
les e não pode ser registrado
em boletins de ocorrência vir-
tuais porque é necessário um
exame de corpo de delito.

O fechamento das institui-
ções, como as escolas, tam-
bém contribuiu para a sub-
notificação e, recentemente,
com a reabertura, um au-
mento de denúncias e casos
de estupro.

”Quando a gente fala de
violência sexual no Brasil a
gente está falando de uma vi-
olência majoritariamente pra-
ticada contra crianças e ado-
lescentes. Muitas vezes essa
violência só chega ao conhe-

cimento de uma autoridade
policial porque é um profis-
sional da escola, um pro-
fessor que percebeu alguma
mudança de comportamento
nessa criança”, explica Sa-
mira.

”A interrupção das aulas
por causa da pandemia, o
isolamento social, fez com
que muitas dessas crianças e
adolescentes ficassem confi-
nadas com os agressores e
fez com que os casos de es-
tupro de vulnerável tivessem
um registro ainda menor do
que o de costume em 2020.
Em 2021, a gente tem aber-
tura das escolas, um afrouxa-
mento das medidas de isola-
mento social, e esses núme-
ros voltam a crescer”, com-
pleta.

Para ela, é difícil cravar
que trata-se de um cresci-
mento real da violência ou se
é uma diminuição da subnoti-
ficação.

”O fato é que nós estamos
falando é que a gente tem
quase 30 mil pessoas que so-
freram violência sexual no pri-
meiro semestre deste ano”,
diz.

Feminicídio
Nos primeiros seis meses

deste ano, quatro mulheres
foram mortas por seus com-
panheiros ou ex por dia no
país: 666 vítimas de femini-
cídio de janeiro a junho, o
maior da série histórica inici-
ada em 2017, quando as au-
toridades passaram a com-
preender melhor a Lei do Fe-
minicídio, de 2015.

O número pode ser bem
maior, já que estados como
o Ceará registram feminicí-
dios como homicídios, con-
trariando a lei. Desde 9 de
março de 2015, a legislação
prevê penalidades mais gra-
ves para homicídios que se
encaixam na definição de fe-
minicídio – ou seja, que en-

volvam ”violência doméstica
e familiar e/ou menosprezo
ou discriminação à condição
de mulher”. Os casos mais
comuns desses assassinatos
ocorrem após uma separa-
ção.

A lei também prevê que
assassinatos cometidos
por companheiros ou ex-
companheiros da vítima se-
jam registrados como tal, mas
quase 15% dos homicídios
de mulheres cometidos em
2020, em que os autores do
crime eram parceiros ou ex-
parceiros das vítimas, não fo-
ram registrados devidamente
como feminicídio, segundo o
15º Anuário Brasileiro de Se-
gurança Pública, divulgado
em julho.

As maiores taxas de femi-
nícidio por 100 mil de 2021 fo-
ram registradas em Tocantins,
Mato Grosso do Sul e Mato
Grosso.

”Infelizmente, o primeiro
semestre de 2021 tem omaior
número já registrado, ainda
que a oscilação em relação
ao ano anterior não sejamuito
elevada. A gente tem um
crescimento de 0,5%. Na
prática, esse número ainda
deve crescer. Porque é co-
mum que algumas investiga-

ções ainda estejam em an-
damento, e que esses nú-
meros ainda sejam retificados
pelas delegacias de polícia”,
diz Samira Bueno, diretora-
executiva do Fórum Brasileiro
de Segurança Pública.

Para Samira, o Brasil en-
frenta, concomitantemente à
pandemia da Covid, uma epi-
demia da violência de gênero.
Muitos serviços de apoio à
mulher acabaram desconti-
nuados porque não foram
encarados como uma priori-
dade durante a crise sanitária.

”O que a gente está vendo
no Brasil hoje foi algo que
os países europeus enfrenta-
ram, que os Estados Unidos
enfrentaram, que a China en-
frentou. Então a gente tem
uma vasta literatura que mos-
tra que, em momentos de cri-
ses, econômicas e sociais,
sanitárias, a violência contra a
mulher tende a crescer. En-
tão é por isso que a gente
precisa tanto de políticas pú-
blicas para prevenir esse tipo
de crime. O feminicídio é um
crime evitável”, completa. As
informações são do portal de
notícias G1.
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Temporal na Bahia deixa mortos e
desabrigados em várias cidades.

Divulgação/Prefeitura de Jucuruçu

Cidade de Jucuruçu é tomada por lama, após fortes chuvas na Bahia.

A chuva que atinge
grande parte da Bahia,

principalmente a região sul
e extremo sul, desde terça-
feira (7), deixou famílias
desabrigadas, pessoas de-
saparecidas e ruas alaga-
das em várias regiões do
Estado. Cidades turísticas
como Porto Seguro, Ilhéus
e Maraú sofrem com os
efeitos do temporal.

A Bahia tem ao menos
38 cidades em situação de
emergência por causa das
fortes chuvas, segundo in-
formações da Superinten-
dência de Proteção e Defesa
Civil da Bahia (Sudec).

Em entrevista à TV Bahia,
nesta sexta-feira (10), o go-
vernador Rui Costa falou so-
bre o temporal e alertou para
que as famílias deixem as
residências que estão em
risco.

Doações de
famosos

Nesta sexta, o influencia-
dor digital Felipe Neto anun-
ciou uma doação de R$
100 mil para ajudar as cida-
des baianas atingidas pela
chuva. A informação foi di-
vulgada através de uma pu-
blicação nas redes sociais.

Os ex-BBBs Juliette e Gil
do Vigor divulgaram nas re-
des sociais formas para que
as pessoas façam doações
para ajudar as cidades bai-
anas atingidas pela chuva.
A cantora Anitta também fez
um post perguntando como
poderia contribuir com os
municípios.

A vencedora do reality di-
vulgou uma campanha para
doações de alimentos, col-
chões, roupas, remédios e
água potável e PIX. A can-
tora Anitta se manifestou
nas redes sociais, disse que
foi informada sobre a situa-
ção dos baianos e se colo-
cou a disposição para aju-
dar as famílias. ”Gente aca-
bei de ver um lance da

Bahia. Como posso aju-
dar?”, perguntou Anitta.

Após o questionamento
da cantora, o humorista pi-
auiense Whindersson Nu-
nes, que já tinha comen-
tado sobre o assunto, res-
pondeu à cantora e apontou
formas de possíveis ajudas.
”A chuva levou as estradas
e na cidade é impossível de
transitar. Acho que a solu-
ção seria helicóptero para o
resgate de pessoas ilhadas
e para levar doações”, disse
o humorista.

”Tem gente só com a
roupa do corpo, ’tamo’ man-
dando dois, mais um para
atender as aldeias indígenas
seria top demais”, concluiu.

Outro que fez uma pos-
tagem nas redes sociais
com o intuito de ajudar os
baianos prejudicados pela
chuva no interior da Bahia
foi Gil do Vigor. Além de do-
ações, o ex-BBB pediu ora-
ções.

”Minha gente, nesse mo-
mento, várias cidades da
Bahia estão passando por
um momento muito difícil
por conta das fortes chuvas.
Está na hora de provarmos
mais uma vez nossa força e
ajudar como a gente puder.
Doe, ore, compartilhe. De-
vemos ajudar”, disse Gil do
Vigor.

Ajuda ao interior
O Governo da Bahia

anunciou, na quinta-feira
(9), a criação de uma força-
tarefa para ajudar as cida-
des do extremo sul do Es-
tado, região mais impactada
pelas chuvas que atingem
várias partes da Bahia. As
cidades vão receber apoio
da Sudec para colher infor-
mações sobre as necessida-
des mais urgentes de cada
localidade.

Entre as providências es-
tão as orientações para a
decretação de situação de
emergência e a inscrição

no sistema integrado de in-
formações sobre desastres
S2ID (da Secretaria Nacio-
nal de Proteção e Defesa Ci-
vil).

Além disso, aeronaves
do Grupamento Aéreo da
Polícia Militar (Graer) e da
Casa Militar do Governo do
Estado auxiliam no trabalho
dos 40 agentes do Corpo de
Bombeiros Militar da Bahia,
lotados em Ilhéus, Porto Se-
guro e Teixeira de Freitas,
que dão apoio às ações
de socorro às famílias e
animais afetados, especial-
mente nas cidades de Ca-
navieiras, Itamaraju, Prado,
Teixeira de Freitas e Jucu-
ruçu.

O governo estadual des-
tacou que a logística inclui
também a distribuição de
cestas básicas, colchões,
lençóis, lonas, cobertores e
outros itens, a partir das ava-
liações técnicas sobre a di-
mensão dos danos huma-
nos, ambientais e materiais
provocados pelas chuvas.

Devastação
Na quinta-feira, o municí-

pio de Macarani, no sudo-
este da Bahia, teve pontes e
ruas destruídas pela chuva.
Segundo a prefeita do mu-
nicípio, Selma Souto, duas
pessoas caíram na água no

momento em que as pontes
cederam. Elas foram resga-
tas e passam bem.

Já na quarta-feira (8),
cidades da região sul da
Bahia amanheceram com
estragos provocados pela
chuva que atinge vários mu-
nicípios, desde a noite de
terça (7).

A situação mais grave
é registrada em Jucuruçu,
onde os rios Gado Bravo
e Jucuruçu transbordaram
e causaram sérios transtor-
nos, deixando famílias de-
sabrigadas. Alguns mora-
dores foram resgatados de
uma enchente com o auxílio
de um colchão inflável.

Já em Itamaraju, três
pessoas da mesma família
morreram soterradas e ao
menos seis casas desaba-
ram após umbarranco desli-
zar. As vítimas estavam den-
tro de um dos imóveis.

Em Arraial D’Ajuda, dis-
trito de Porto Seguro, o teto
de uma sorveteria desabou
na noite de terça. Segundo
pessoas que estavam no
local, dois turistas teriam
saído da sorveteria minutos
antes do teto cair. Ninguém
ficou ferido.
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Mulher agredida liga para a PM e
pede para “fazer o cabelo”: vítima
foi encontrada com hematomas e o
agressor foi preso em flagrante.

Reprodução

Segundo a Polícia Militar, a mulher correu da casa assim que viu a
viatura se aproximar e contou que estava sendo ameaçada de morte
e agredida pelo companheiro.

A PM (Polícia Militar) de Ara-
çatuba (SP) divulgou a

gravação do telefonema da
moradora que discou 190 e
fingiu querer “fazer o cabelo”
para denunciar o companheiro
por violência doméstica.

O caso foi registrado na
manhã de quinta-feira (9).
Uma viatura foi enviada ao
endereço informado pela mu-
lher. A vítima estava com
hematomas no rosto e afirmou
que foi ameaçada de morte e
agredida.

O homem foi abordado e
confessou a agressão, sendo
preso na sequência. Con-
fira abaixo a transcrição com-
pleta do áudio. Alguns tre-
chos da conversa foram cen-
surados para não expor a ví-
tima.

– Atendente: Polícia Militar,
emergência.

– Vítima: oi, é. Trecho de
áudio censurado.

– Atendente: pois não, se-
nhora.

– Vítima: trecho de áudio
censurado.

– Atendente: não entendi,
senhora. Como posso ajudar
a senhora?

– Vítima: não, é o ende-
reço.

– Atendente: ah, entendi.
É o endereço da senhora.

– Vítima: é que você me
mandou para fazer o cabelo.

– Atendente: como é o
nome da senhora?

– Vítima: não, é que você
me mandou para passar o en-
dereço para fazer o cabelo. É
fundo. Tem um portãozinho.

– Atendente: que bairro
que é, senhora? Como é que
é o nome da senhora?

– Vítima: trecho de áudio
censurado.

– Atendente: que cidade
que é?

– Vítima: trecho de áudio
censurado. É um salão de be-

leza.
– Atendente: a senhora

está precisando da Polícia Mi-
litar?

– Vítima: tá bom?
– Atendente: tá bom!
– Vítima: pode ser?
– Atendente: pode ser.
– Vítima: não. É que você

me mandou o endereço para
fazer o cabelo, e eu estou te
passando.

– Atendente: endereço
para fazer o cabelo? Tá bom,
senhora.

– Vítima: trecho de áudio
censurado. É um portãozinho.
Tem até a plaquinha.

– Atendente: tá bom, se-
nhora. Disponha da Polícia Mi-
litar. Tenha um bom dia.

– Vítima: tá bom. Obri-
gada. Tchau, tchau.

Pedido de ajuda
Atuando como estagiário

do Centro de Operações da
Polícia Militar do Estado de
São Paulo (Copom), o cabo
JimmyCarlos da Silva foi o res-
ponsável por atender o telefo-
nema. ”Atendi com o procedi-
mento operacional padrão da
Polícia Militar. A mulher come-
çou a falar o endereço, a nu-
meração, a localização e disse
que o corte de cabelo estava
marcado”, explicou.

Incumbido de acompanhar
Jimmy, o cabo Cleber William
Frare Beneguer percebeu que
podia se tratar de um pedido
de ajuda.

”A mulher estava meio as-
sustada, mas falando audivel-
mente. A entonação de voz
deu a perceber que a mulher
estava commedo de uma pes-
soa que estava por perto. O
cabo desconfiou da situação”,
disse Jimmy.

Cleber relata que orientou
Jimmy a perguntar se a mu-
lher realmente sabia que tinha
ligado para a Polícia Militar.

”Ela respondeu que sabia
e passou o horário e o ende-
reço. Foi quando orientei o
Jimmy a cadastrar a ocorrên-
cia, porque, possivelmente,
era um pedido de socorro de
uma pessoa que estava sendo
coagida por alguém e não ti-
nha condições de passar mais
informações”, explica Cleber.

Por conta da atitude e do
treinamento dos policiais, uma
viatura foi enviada para o en-
dereço informado pela mulher.

”Tivemos êxito em ajudar
a vítima e prender o agres-
sor. A mulher fingiu marcar
horário para cortar o cabelo
de alguém. Infelizmente, exis-
tem muitos casos de trotes,
então ficamos muito gratifica-
dos quando a pessoa pede
por ajuda e temos a possibili-
dade de ajudar”, diz Cleber.

Segundo a Polícia Militar, a
mulher correu da casa assim
que viu a viatura se aproximar
e contou que estava sendo
ameaçada de morte e agre-
dida pelo companheiro.

A vítima apresentava he-
matomas no rosto. Ela foi
socorrida, encaminhada ao
Pronto-Socorro Municipal e li-
berada.

Como denunciar
As mulheres vítimas de vi-

olência doméstica podem de-
nunciar o crime acionando a
polícia tanto pelo 190, da Po-
lícia Militar, como o 180, da
Central de Atendimento à Mu-
lher.

O Ligue 180 é um ca-
nal para receber denúncias
de violações contra as mulhe-
res. Os casos são encaminha-
dos aos órgãos competentes
e monitora o andamento dos
processos.

O serviço também orienta
as mulheres em situação de vi-
olência, direcionando-as para
os serviços especializados da
rede de atendimento.

Em outubro de 2020, o go-
verno federal lançou um novo
canal do Ligue 180, com aten-
dimento pelo WhatsApp. Con-
forme a plataforma, a pessoa
precisa adicionar o número
(61) 99656-5008 no aplicativo
demensagens para ter acesso
direto ao Ligue 180, além do
Disque 100 – serviço de de-
núncia contra os direitos hu-
manos. As informações são
do portal de notícias G1.
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Ministros das finanças do G-7 marcam
reunião para discutir inflação global.

Reprodução

Ministros das finanças dos países do G-7: avanço da inflação será
debatido em próxima reunião do grupo.

O s ministros das fi-
nanças do Grupo

dos Sete países mais
ricos do mundo, o G-
7, vão se reunir virtual-
mente na segunda-feira
(13) para discutir o re-
cente aumento da in-
flação, entre outros te-
mas, disse uma fonte
familiarizada com o as-
sunto nesta sexta-feira
(10).

A reunião, noticiada
primeiramente pela Blo-
omberg News, será a
última sob a presidên-
cia do Reino Unido no
G-7 antes que a Alema-
nha assuma essa fun-
ção no ano que vem,
disse a fonte.

A agenda incluirá
questões econômicas
como inflação, bem
como saúde global e
clima. A inflação tem
se elevado em meio ao
aumento da demanda
e de problemas nas
cadeias de abasteci-
mento.

Os preços ao con-
sumidor dos Estados
Unidos registraram seu
maior ganho anual
desde 1982 em novem-
bro, informou o Depar-
tamento do Trabalho
nesta sexta-feira.

Economistas alertam
que a alta inflação pode
persistir até 2022, com
os gargalos de oferta
dando poucos sinais de
melhora e os salários
aumentando conforme
empresas competem
por trabalhadores.

Estados Unidos
A inflação nos Esta-

dos Unidos subiu 0,8%
em novembro, na com-
paração com outubro,
e alcançou 6,8% no
acumulado dos últi-
mos 12 meses, o que
representa o número
mais alto registrado no
país desde 1982, há 39
anos. As informações
foram divulgadas nesta
sexta-feira pelo Escri-
tório de Estatísticas de
Trabalho do país, órgão
responsável por medir
o Índice de Preços ao
Consumidor (CPI, na
sigla em inglês). O
indicador é a princi-
pal medida de inflação
americana.

A inflação acumu-
lada até novembro ficou
acima das previsões da
maioria dos analistas,
que esperavam uma
taxa superior a 6%, mas
ainda distante dos 7%,
como aconteceu. A
taxa mensal de 0,8%
também ficou acima do
esperado. Economis-
tas consultados pela
agência de notícias
Reuters previam um
aumento de 0,7% para
o índice no mês.

Se forem excluídos
os preços dos alimen-
tos e dos combustíveis,
que são os mais volá-
teis, a inflação de no-
vembro foi de 0,5%,
com uma taxa anual de
4,9%.

Os preços de ener-

gia foram os que mais
subiram no mês pas-
sado, com alta de 3,5%.
Eles foram puxados
por um aumento de
6,1% dos combustíveis
em novembro, que já
acumulam uma alta de
58,1% em 12 meses. Já
os preços dos alimen-
tos tiveram elevação
de 0,7%, segundo o
informe do governo.

Brasil
O Índice Nacional

de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA),
que mede a inflação
oficial do Brasil, foi de
0,95%, em novembro
deste ano. Foi a maior
taxa para um mês de
novembro desde 2015
(1,01%). Em novembro
de 2020, a alta de pre-
ços foi de 0,89%.

Apesar disso, a in-
flação oficial de novem-
bro ficou abaixo da ob-
servada em outubro de
2021 (1,25%). O IPCA
é de 9,26% no ano
e 10,74% em 12 me-

ses. A inflação acu-
mulada em 12 meses é
a maior desde novem-
bro de 2003. Os dados
foram divulgados nesta
sexta-feira pelo Instituto
Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).

Sete dos nove gru-
pos de despesa pes-
quisados tiveram infla-
ção em novembro, com
destaque para os trans-
portes com alta de pre-
ços de 3,35%.

“Os preços da gaso-
lina subiram 7,38% em
novembro, na esteira
dos reajustes que foram
dados nas refinarias no
final de outubro. Além
disso, tivemos altas ex-
pressivas do etanol, do
diesel e do gás veicu-
lar”, disse o pesquisa-
dor do IBGE, Pedro Kis-
lanov. As informações
são da agência de no-
tícias Reuters, do jornal
O Estado de S.Paulo e
da Agência Brasil.
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Rússia diz que a entrada da Ucrânia na
Otan levaria a Europa a um conflito armado.

Reprodução

Do lado europeu, Bruxelas ameaçou intensificar sanções econômicas
e financeiras contra o governo de Vladimir Putin.

A Rússia condicio-
nou nesta sexta-

feira (10) o fim de sua
movimentação militar
na fronteira com a
Ucrânia ao fim da ex-
pansão da Otan (Orga-
nização do Tratado do
Atlântico Norte) para
perto de suas frontei-
ras. Em comunicado, a
chancelaria russa aler-
tou a aliança atlântica
de que a inclusão de
Ucrânia e Geórgia no
pacto, como prevê um
documento assinado
em 2008, poderia levar
a um conflito militar
envolvendo toda a Eu-
ropa. Um dia antes, os
russos compararam o
atual impasse à Crise
dos Mísseis de Cuba,
quando o mundo es-
teve à beira de um
conflito nuclear.

”Esse comporta-
mento irresponsável
cria ameaças inaceitá-
veis à nossa segurança
e provoca sérios riscos
militares para todas as
partes envolvidas, até
o ponto de um con-
flito em grande escala
na Europa”, declarou
em nota a chancela-
ria russa. ”No inte-
resse fundamental da
segurança europeia,
é necessário repudiar
formalmente a decisão
da cúpula da Otan em
Bucareste de 2008 de
que ’Ucrânia e Geórgia
se tornarão membros
da Otan.”

A chancelaria russa
disse ainda que a Otan
estava em vias de atrair
a Ucrânia, levando
para o território pos-
tos de lançamento de
sistemas de mísseis
que teriam como alvo
a Rússia. Os russos
também pediram o es-
tabelecimento de um
diálogo de defesa re-
gular com a Otan.

Do lado europeu,
Bruxelas ameaçou
intensificar sanções
econômicas e financei-
ras contra o governo
de Vladimir Putin. O
alerta foi feito nesta
sexta-feira pela pre-
sidente da Comissão
Europeia, Ursula von
der Leyen, durante
uma entrevista coletiva
conjunta com o novo
chanceler da Alema-
nha, Olaf Scholz.

”Queremos a de-
sescalada e o fim de
todas as agressões
contra os seus vizi-
nhos”, disse von der
Leyen em entrevista
coletiva. E completou:
”Do contrário, a União
Europeia vai procurar
intensificar suas san-
ções e tomar outras
medidas nos setores
econômico e finan-
ceiro, em acordo com
nossos parceiros.”

A exigência euro-
peia segue o mesmo
rumo das advertências
feitas pelo presidente
americano, Joe Biden,

na conferência virtual
com Putin na terça-
feira (7), quando o
líder democrata alertou
que o bloco ociden-
tal responderia a um
recrudescimento das
tensões por meio de
”fortes medidas econô-
micas” ou mesmo ”ou-
tras” no caso de uma
escalada militar, con-
forme informou a Casa
Branca.

A Ucrânia e a Geór-
gia são ex-repúblicas
da União Soviética, nas
quais a Rússia desem-
penhou um papel do-
minante. Kiev agora
acusa Moscou de reu-
nir dezenas de milha-
res de soldados em
sua fronteira em prepa-
ração para uma possí-
vel ofensiva militar em
grande escala.

A Rússia nega ter
planejado qualquer
ataque, mas acusa a
Ucrânia e os Estados
Unidos de comporta-
mento desestabiliza-

dor, e disse que pre-
cisa de garantias de
segurança para sua
própria proteção.

Apesar da confron-
tação na declaração
desta sexta, a líder
da União Europeia
afirmou que Bruxelas
deseja manter uma
relação positiva com
Moscou, mas que a
normalização das rela-
ções depende da ação
do Kremlin.

”Queremos um bom
relacionamento com
a Rússia, mas isso
depende, antes de
mais nada, da maneira
como ela se comporta.
A Rússia está assu-
mindo uma postura
ameaçadora em rela-
ção a seus vizinhos e
isso mina a segurança
da Europa”, disse. As
informações são do
jornal O Estado de
S.Paulo e da agência
de notícias Reuters.
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Biopirataria russa: condenação de
biólogo no Brasil mostra como age
o tráfico internacional de animais.

Reprodução

Kirill e Ekaterina Kravchenko: peças-chaves de grande esquema ile-
gal.

C ondenado a onze anos de
prisão no último dia 3 pela

1ª Vara Federal de Guarulhos
(SP), o russo Kirill Sergeevich
Kravchenko, de 36 anos, mo-
rador de São Petersburgo, car-
regava com elemais do que os
320 animais silvestres brasilei-
ros transportados e armazena-
dos ilegalmente, que tentava
esconder quando foi preso em
junho, muito longe de casa, a
bordo de um ônibus no mu-
nicípio de Seropédica, no Rio
de Janeiro. Considerado pela
Interpol (a polícia internacio-
nal) como um dos principais
traficantes de espécies raras
e ameaçadas do mundo, Ki-
rill liderava uma rede de venda
ilegal que, acreditam investi-
gadores e especialistas, não
apenas movimentava muito di-
nheiro, como colocava em
risco habitats inteiros e ame-
açava, inclusive, a saúde glo-
bal, com a chance de surgi-
mento de pragas, como HIV,
ebola e tipos de coronavírus.

O foco de atuação no Bra-
sil, um dos biomas mais ricos
e cobiçados por criminosos no
mundo, não é exclusividade
da quadrilha e traz luz a dados
que são considerados preocu-
pantes. De acordo com a Polí-
cia Rodoviária Federal, que faz
as principais abordagens pe-
las estradas brasileiras, e in-
clusive participou da ação que
prendeu Kravchenko, só en-
tre 2019 e 2021, foram mais
de 50 mil animais apreendidos
com biopiratas. Em sua maio-
ria, aves, crustáceos e répteis.
Além disso, um levantamento
da Rede Nacional de Combate
ao Tráfico de Animais Silves-
tres (Renctas) aponta que, to-
dos os anos, 38 milhões de
animais são retirados da na-
tureza em solo brasileiro, um
mercado ilegal quemovimenta
US$ 2 bilhões de dólares ao
ano, e já se tornou a ter-
ceira maior atividade ilegal do
mundo, atrás apenas do trá-
fico de armas e de drogas.

“É uma prisão que consi-
deramos como exemplar por
parte dos órgãos envolvidos,
assim como a condenação
a 11 anos de reclusão. A
juíza soube aproveitar muito
bem a legislação e condená-
lo também por outros cri-
mes, como associação crimi-
nosa, por exemplo. Raríssi-
mas vezes você teve no Bra-
sil um caso tão eficaz de apli-
cação da lei”, comenta Dener
Giovanini, coordenador-geral
do Renctas, que acrescenta
que o russo é um dos maio-
res contrabandistas de aracní-
deos do mundo. “Ele é uma
peça muito importante no trá-
fico internacional de aranhas,
por exemplo. Ele tem cone-
xões com vários países, cap-
turando e fazendo transporte
ilegal dessas espécies. Agora,
as autoridades têm um mate-
rial apreendido com ele que é
muito bom para ajudar a de-
sarticular essa rede global.”

Kirill, segundo denúncia do
Ministério Público Federal, vi-
sitava com frequência o Bra-
sil, e já havia sido detido em
janeiro deste ano no Terminal
3 do Aeroporto Internacional
de São Paulo, em Guarulhos.
Na ocasião, tentou embarcar
para a Rússia com 50 lagartos
de três espécies, uma aranha
adulta com 50 filhotes, 20 sa-
pos de quatro espécies dife-
rentes e 100 invertebrados de
várias espécies. Ele passou
a responder em liberdade por
exportar mercadoria proibida
e entrou no radar da Polícia Fe-
deral, que recolheu seu passa-
porte e começou a monitorá-
lo. Foi numa tentativa de fuga,
em junho, que ele, que já era
observado pelos investigado-
res, foi preso de novo, com
320 animais escondidos em
bagagens, num ônibus em Se-
ropédica (RJ), que tinha como
o destino Foz do Iguaçu, no
Paraná.

Ao ser preso, Kracvhenko
disse em interrogatório que é

biólogo, recebe um salário de
US$ 700 dólares trabalhando
num laboratório de remédios
veterinários em São Peters-
burgo, tem como hobby cole-
tar animais, sobretudo lagar-
tos, e negou que os vende-
ria. Pelo contrário, afirmou
que estava levando-os à Rus-
sia paramantê-los e reproduzi-
los, o que foi imediatamente
descartado pelas evidências –
além da grande quantidade de
espécies raras, em seu ce-
lular foram encontradas ano-
tações e trocas de mensa-
gem que comprovavam nego-
ciações com pessoas ao redor
do mundo.

Em depoimento, por exem-
plo, um analista do Ibama que
participou da perícia após a
prisão do russo narra que vá-
rios dos bichinhos estavamem
potes. Pelo menos uma espé-
cie estava morta e outras tan-
tas estavam mutiladas. Uma
nota técnica, anexada à sen-
tença do julgamento do russo,
dá conta de que, dentre os
animais apreendidos, um re-
almente já estava morto, mas
outros 74morreram emmenos
de uma semana após terem
sido resgatados.

As investigações revelaram
que o pirata contava com a
ajuda da ex-mulher, Ekate-

rina Burukhina, e também da
atual esposa, Ekaterina Krav-
chenko, com quem tem uma
filha de dois anos, para que os
animais capturados em diver-
sas áreas do mundo fossem
comercializados. Elas anun-
ciavam os bichos on-line, em
sites e em páginas de redes
sociais. A polícia identificou
ainda um terceiro nome, Gia-
camo Ceccarelli, o qual inves-
tigadores ainda não descobri-
ram se trata-se de um cúm-
plice ou de umpseudônimo de
Kirill.

Há evidências de que o
grupo tenha agido em vá-
rios países, como Alemanha,
República Tcheca, Finlândia,
Bielo-Rússia, Madagascar,
Emirados Árabes Unidos,
África do Sul, Nova Zelândia,
Austrália, Japão, México e
outros do sudeste asiático.
Kirill sempre era a figura que ia
a campo, retirar pessoalmente
os animais da natureza, inclu-
sive de reservas ecológicas.
Sua ação já era monitorada,
por exemplo, na Austrália e na
Nova Zelândia. As informa-
ções são do jornal O Globo.
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Como será a vida da ex-mulher
mais poderosa do mundo? Angela
Merkel garante que não vai sentir

falta de estar no comando.
Reprodução

A chanceler deverá receber uma pensão mensal de cerca de 15 mil
euros (cerca de R$ 94 mil) em sua aposentadoria.

A pós 16 anos à frente da
principal economia euro-

peia, a primeira coisa que An-
gela Merkel quer fazer ao se
aposentar da política é uma
pequena sesta. Mas o que ela
planeja para depois?

Os 16 anos de Angela
Merkel à frente da Alemanha
chegaram ao fim na quarta-
feira, com a transferência do
governo para a coalizão tri-
partite liderada pelo social-
democrata Olaf Scholz. Ao
novo chanceler, caberá não
só substituir uma das líde-
res mais populares e respei-
tadas do planeta, mas tam-
bém guiar a principal econo-
mia da Europa em um mo-
mento de turbulências múlti-
plas que vão da pandemia de
Covid à crise interna na União
Europeia.

A agora ex-chanceler
disse muito pouco sobre
seus planos para depois que
entregar o país, nesta quarta-
feira, ao seu sucessor e até
agora ministro de Finanças o
social-democrata Olaf Scholz.

Durante quatro mandatos
consecutivos, a política de 67
anos tem sido habitualmente
descrita como a mulher mais
poderosa do mundo, mas
recentemente confessou que
não sentirá falta de estar no
comando:

“Vou entender muito rapi-
damente que tudo será res-
ponsabilidade de outra pes-
soa. E acredito que vou gos-
tar muito dessa situação”, as-
segurou ela, durante uma vi-
sita a Washington em julho.

Famosa por sua resistên-
cia e a capacidade demanter-
se calma após reuniões até
altas horas da noite, Merkel
certa vez assegurou que po-
dia armazenar o sono como
os camelos armazenamágua.
Mas quando perguntaram a
ela sobre o que vai fazer

em sua aposentadoria, admi-
tiu que sua resistência temum
limite:

“Pode ser que tente ler
algo, mas meus olhos come-
çarão a fechar porque estarei
cansada e aí vou fazer uma
pequena sesta. Em seguida,
veremos.”

Eleita pela primeira vez
como deputada em 1990,
logo depois da reunificação
alemã, Merkel admitiu recen-
temente que nunca havia tido
tempo de parar e refletir sobre
o que gostaria de fazer.

“Nunca tive um dia de tra-
balho normal e (..) parei
de me perguntar o que mais
me interessa além da polí-
tica”, explicou ela, durante
uma entrevista conjunta com
a escritora nigeriana Chima-
manda Ngozi Adichie. “Ao
chegar aos 67 anos, não
me resta uma quantidade in-
finita de tempo. Isso significa
que quero pensar cuidadosa-
mente sobre o que quero fa-
zer na próxima fase da minha
vida.”

Merkel também comen-
tou: “Quero escrever? Quero
falar? Quero fazer caminha-
das? Quero ficar em casa?
Quero conhecer o mundo?
Decidi inicialmente ficar sem
fazer nada e ver o que me
acontece.”

Os predecessores de
Merkel não estiveram muito
tempo fora do radar. Helmut
Schmidt (1974-1982) tornou-
se coeditor do semanário Die
Zeit e popular comentarista
da vida política.

Helmut Kohl (1982-1998)
abriu sua firma de consultoria,
e Gerhard Schroeder (1998-
2005) se converteu em mem-
bro de um grupo de pressão
e tomou a frente do conselho
de administração da gigante
de petróleo russa Rosneft.

O escritor alemão David

Safier imaginou um futuro
mais excêntrico para a chan-
celer no romance ”Miss Mer-
kel”, no qual a dirigente aban-
dona seu retiro para inves-
tigar um misterioso assassi-
nato.

Merkel pode procurar pas-
sar mais tempo com seu
marido, Joachim Sauer, em
Hohenwalde, próximo a Tem-
plin, no Leste da Alemanha,
lugar em que cresceu e man-
tém uma casa de veraneio
para onde se retira quando
está esgotada.

Em uma entrevista à re-
vista Bunte em 2013, ela expli-
cou também que gostava de
cultivar verduras e outros ali-
mentos, especialmente as ba-
tatas.

Além disso, é conhecida
sua afeição pela ilha vul-
cânica de Isquia, na costa
de Nápoles, e especialmente
a remota vila costeira de
Sant’Angelo.

Esta semana, a chance-
ler foi flagrada procurando
um par de tênis numa loja
desportiva de Berlim, alimen-
tando a especulação de que
tinha emmente um retiromais
ativo.

A veterana cientista tam-
bém poderia embarcar numa
série de conferências nas in-
contáveis universidades que
a distinguiram com douto-
rados honoris causa, como
Seul, na Coreia do Sul, ou Tel
Aviv, em Israel.

A chanceler deverá rece-
ber uma pensão mensal de
cerca de 15 mil euros (cerca
de R$ 94 mil) em sua aposen-
tadoria, segundo a Associa-
ção de Contribuintes da Ale-
manha.

Mas ela nunca foi uma
pessoa acostumada a gastar.
Vivendo em um apartamento
de um quarto andar em Ber-
lim, ela mesma costuma fa-
zer suas compras. Em 2014,
levou até o primeiro-ministro
chinês Li Keqiang ao seu
supermercado favorito, após
um encontro bilateral.

E pode ser também que
Angela Merkel simplesmente
desfrute de noites tranquilas
degustando seu apreciado vi-
nho branco e saboreando o
prato que uma vez reconhe-
ceu como seu favorito: uma
boa sopa de batatas. As in-
formações são da agência de
notícias AFP.
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Justiça britânica aprova extradição
para os Estados Unidos de Julian
Assange, fundador do WikiLeaks.

Reprodução

Julian Assange deixa a Corte de Magistrados de Westminster, em Londres, em 13 de janeiro.

A Justiça do Reino
Unido aprovou,

nesta sexta-feira
(10), um pedido de
recurso dos Esta-
dos Unidos para a
extradição de Julian
Assange, fundador
do WikiLeaks.
O australiano de

50 anos enfrenta, no
país americano, ao
menos 18 acusações
criminais, incluindo
uma violação da lei
de espionagem, e
conspiração para in-
vadir computadores
do governo.
”O tribunal permite

o recurso”, disse
o juiz Timothy Hol-
royde.
A decisão deixa

Assange um passo
mais perto de ser ex-
traditado, mas ainda
existem outros obs-
táculos – e pode ter
que ser aprovada
pelo governo britâ-
nico antes da deci-
são final.
Os Estados Uni-

dos vêm tentando
apresentar garantias
à Justiça britânica
sobre o tratamento
que Assange rece-
beria caso fosse en-
tregue ao governo
americano.

A noiva de As-
sange disse em nota,
logo após o anúncio
desta sexta, que sua
equipe jurídica vai
recorrer ”assim que
possível” contra a
decisão do tribunal
de Londres.
Segundo o advo-

gado que representa
os EUA, Assange
não será submetido
a medidas especiais
nem ficará detido no
temido centro peni-
tenciário de altíssima
segurança ADX Flo-
rence, no Colorado.
Os norte-americanos

pedem a extradição
de Julian Assange
por conta de um va-
zamento em massa
de documentos con-
fidenciais – divulga-
dos na plataforma
WikiLeaks.

James Lewis, ad-
vogado represen-
tante do governo
norte-americano, ga-
rantiu que Assange
receberá os cuida-
dos médicos neces-
sários e poderá so-
licitar cumprir sua
pena na Austrália,
seu país de origem.
Sete anos em
embaixada

Considerado por
apoiadores como
uma vítima de ata-
ques contra a liber-
dade de expressão,
Assange passou
sete anos vivendo
dentro da embaixada
do Equador em Lon-
dres, na Inglaterra.
Após este período,

ele foi preso pelas
autoridades britâni-
cas e está há mais
de dois anos emuma

penitenciária de se-
gurança máxima na
Inglaterra.
Em janeiro deste

ano, os Estados Uni-
dos chegaram a ter
um novo pedido de
extradição negado
pela justiça do Reino
Unido que alegou
existir um risco de
Assange cometer
suicídio.
O australiano, que

conta com o apoio
de várias organi-
zações de defesa
da liberdade de im-
prensa, publicou de
cerca de 700.000
documentos milita-
res e diplomáticos
confidenciais.
Nos Estados Uni-

dos, ele pode enfren-
tar uma pena de 175
anos de prisão.
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Canadá proíbe que tratamentos de
"cura gay" sejam realizados no país.

Reprodução

Lei vai entrar em vigor em janeiro de 2022.

O governo do Canadá
proibiu e tornou crime

a prática da terapia de
conversão, que são trata-
mentos que afirmam ser
capazes de mudar a orien-
tação ou identidade sexual
de uma pessoa. A lei vai
entrar em vigor no dia 7 de
janeiro de 2022.

O primeiro-ministro do
país, Justin Trudeau, pu-
blicou sobre a decisão em
rede social. ”É oficial: a le-
gislação do nosso governo
que proíbe a prática des-
prezível e degradante da te-
rapia de conversão recebeu
o consentimento real - o
que significa que agora é
lei. LGBTQ2 canadenses,
sempre defenderemos vo-
cês e seus direitos”, disse.

O projeto de lei define
terapia de conversão como
qualquer prática, trata-
mento ou serviço destinado
a mudar ou reprimir a ori-
entação sexual, identidade
de gênero ou expressão
de gênero de uma pessoa.
Essas práticas incluem
técnicas comportamentais,
cognitivo-comportamentais
e psicanalíticas, além de
abordagens médicas, reli-
giosas e espirituais.

Este tipo de tratamento,
conhecido popularmente
no Brasil como ”cura gay”
foi desacreditado pelas
principais associações mé-
dicas em muitos países
(incluindo os EUA), bem
como pelas Nações Uni-
das, Organização Mundial
da Saúde e Anistia Inter-
nacional. Críticos afirmam
que a prática causa danos
às vítimas e se baseia na
falsa premissa de que a
orientação sexual e a iden-
tidade de gênero podem ou
devem ser ”curadas”.

Até um em cada 10
pessoas LGBTQIA+ no

Canadá experimentaram
a terapia de conversão,
de acordo com estudo
recente do Community-
Based Research Center.
Entre eles, 72% começa-
ram antes dos 20 anos de
idade. Grupos de baixa
renda, indígenas e outros
grupos marginalizados es-
tão desproporcionalmente
representados, de acordo
com o Departamento de
Justiça do Canadá.

O Departamento de Jus-
tiça observa que algumas
jurisdições, como Ontário e
Québec, promulgaram le-
gislação abordando dife-
rentes aspectos da terapia
de conversão, enquanto al-
guns municípios proibiram
a prática e promoção den-
tro dos limites de suas cida-
des.

Esta foi a terceira ten-
tativa do Canadá de proi-
bir a prática nacionalmente
e, desta vez, o projeto foi
aprovado por unanimidade
na Câmara dos Comuns e
no Senado. O ministro da
Justiça do país, David La-
metti, também comemorou
a aprovação da lei.

”A proibição total das
chamadas terapias de con-
versão recebeu o consen-
timento real. Esta é uma
vitória para o Canadá, em
particular para a bravura e a
coragem dos sobreviventes
que falam abertamente há
anos. Essa é a sensação de
fazer história. Obrigado”,
publicou Lametti no Twitter.

O texto do projeto de
lei diz que a ”cura gay”
prejudica a sociedade por-
que ”se baseia e propaga
mitos e estereótipos sobre
orientação sexual, identi-
dade de gênero e expres-
são de gênero, incluindo o
mito de que heterossexu-
alidade, identidade de gê-

nero cisgênero e expres-
são de gênero conforme o
sexo atribuído a uma pes-
soa ao nascer deve ter pre-
ferência sobre outras orien-
tações sexuais, identidades
de gênero e expressões de
gênero”.

Nos Estados Unidos, 20
estados e cerca de 100 mu-
nicípios baniram a prática,
de acordo com um rastrea-
dor da campanha Born Per-
fect do National Center for
Lesbian Rights. Na Europa,
a proibição está em vigor
na Alemanha, na Albânia e
em Malta. O Senado da
França votou pela crimina-
lização da prática nesta se-
mana, mas o projeto ainda
está em tramitação.

"Cura gay" no
Brasil

No Brasil, a prática da
“cura gay” foi proibida pelo
Conselho Federal de Psico-
logia (CFP) em 1999, e o
Conselho Federal de Medi-
cina também afirmou que a
homoafetividade deixou de
ser vista como uma condi-
ção patológica pela classe
médica hámais de 30 anos.

Em setembro de 2018,
o juiz Waldemar Claudio de
Carvalho permitiu, em deci-

são provisória, psicólogos
a tratarem gays e lésbicas
como doentes, em terapias
de reversão sexual, sem so-
frerem censura por parte
dos conselhos de classe.
Três meses depois, na de-
cisão final, Carvalho recuou
e tirou do documento o tre-
cho que permitia expressa-
mente a possibilidade de
atendimento com a finali-
dade de ”(re) orientação se-
xual”.

Em abril de 2019, a mi-
nistra do Supremo Tribunal
Federal (STF) Cármen Lú-
cia concedeu uma liminar
cassando a decisão do juiz,
fazendo com que voltasse
a valer o entendimento do
CFP de 1999.

”Neste exame preliminar
e precário, próprio desta
fase processual, parece ha-
ver usurpação da compe-
tência deste Supremo Tri-
bunal prevista na al. a do
inc. I do art. 102 da Cons-
tituição da República a jus-
tificar a suspensão da tra-
mitação da Ação Popular”,
disse a ministra na época.
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Volkswagen estuda realizar oferta
de ações da Porsche para financiar

sua estratégia de eletrificação.
Reprodução

No último mês de março, a Volkswagen apresentou um ambicioso plano para se tornar a líder global na
produção de veículos elétricos.

A Volkswagen está
considerando rea-

lizar uma oferta inicial
de ações (IPO, na
sigla em inglês) da
Porsche como forma
de financiar seu plano
de eletrificação, de
acordo com reporta-
gens da agência de
notícias Reuters e de
outros veículos. As
ações da Volkswagen
fecharam em alta de
10,27% na bolsa de
Frankfurt, na Alema-
nha, cotadas a 281,20
euros.

A Porsche, conhe-
cida pelos automó-
veis de luxo, pode-
ria ter um valor de
mercado entre 45 bi-
lhões e 90 bilhões de
euros. As famílias
Piech e Porsche, que
detêm conjuntamente
31,4% da Volkswagen
e 53,3% do capital
votante, venderiam
parte da posição para
financiar o processo
de listagem.

De acordo com
estimativas, as duas
famílias levantariam
15 bilhões de euros
na venda da parti-
cipação, de acordo
com o jornal alemão
Handelsblatt. Elas se
manteriam como as
maiores acionistas da
Volkswagen após a

transação.
Um porta-voz da

Volkswagen disse em
e-mail que a empresa
“está constantemente
avaliando opções
para desenvolver e
implementar sua es-
tratégia para aumen-
tar o valor do grupo”,
mas não comentou
a notícia. A Porsche
não respondeu aos
questionamentos.

Pessoas familiari-
zadas com o assunto
disseram à Reuters
em maio que as famí-
lias estavam prepara-
das para assumir uma
participação direta
na Porsche caso a
montadora de carros
de luxo fosse listada
separadamente.

Tal movimento
afrouxaria o controle
das famílias sobre a
Volkswagen, em favor

da propriedade direta
da Porsche.

A Manager Maga-
zin disse em outubro
que o Goldman Sachs
e o escritório de advo-
cacia Freshfields esta-
vam entre os consul-
tores trabalhando em
uma possível listagem
da Porsche.

O presidente-
executivo da Volkswa-
gen, Herbert Diess,
afirmou em 28 de
outubro que a em-
presa estava cons-
tantemente revisando
seu portfólio, mas não
forneceumais comen-
tários.

Diess provavel-
mente continuará
como presidente-
executivo da monta-
dora alemã, embora
ceda algumas res-
ponsabilidades após
um confronto com

líderes sindicais, dis-
seram à Reuters duas
fontes familiarizadas
com o assunto.

No último mês de
março, a Volkswagen
apresentou um ambi-
cioso plano para se
tornar a líder global
na produção de veícu-
los elétricos, estraté-
gia que vem sendo di-
ficultada com a escas-
sez de semiconduto-
res e menores pers-
pectivas da economia
chinesa.

A empresa também
anunciou uma parce-
ria com a belga Umi-
core para o desenvol-
vimento de baterias
elétricas. As infor-
mações são da rede
Dow Jones Newswi-
res e da agência de
notícias Reuters.

OSUL | 51 Porto Alegre . Sábado, 11 de Dezembro de 2021



IPVA de 2022 terá descontos
maiores e parcelamento em até
seis vezes no Rio Grande do Sul.

Divulgação/DetranRS

Outra novidade é a possibilidade de pagamento do tributo pelo sis-
tema Pix.

A Receita Estadual anun-
ciou nesta sexta-feira

(10) uma série de novida-
des para o Imposto so-
bre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA)
referente a 2022 no Rio
Grande do Sul. Em des-
taque, descontos maiores
para o pagamento anteci-
pado do tributo, alonga-
mento do prazo de quita-
ção – em até seis vezes – e
a possibilidade de uso do
sistema Pix.

Não houve mudança
em relação às alíquotas do
no Rio Grande do Sul. Por
outro lado, a valorização
dos preços dos veículos
em todo o País, refletida na
tabela Fipe, acarretou um
aumento médio de 22% ao
contribuinte.

A fim de amenizar essa
situação, o governo gaú-
cho ampliou de 3% para
10% o abatimento máximo
no imposto e dobrou de
três para seis meses (ja-
neiro a junho) o prazo
de parcelamento. A me-
dida foi autorizada pela Lei
15.533, aprovada por una-
nimidade na Assembleia
Legislativa em setembro.

O pagamento do IPVA
estará liberado a partir da
próxima quarta-feira (15).
Quem pagar tudo até o
dia 30 de dezembro, terá
desconto de 10% e não
incorrerá na variação da
Unidade de Padrão Fiscal
(UPF) no Rio Grande do
Sul – pelos índices infla-
cionários também deve fi-
car em 10%, gerando as-
sim uma chance de redu-
ção de até 20%.

As alíquotas incidentes
sobre o valor dos veículos

permanecem as mesmas,
sendo 3% para automóveis
e camionetes, 2% paramo-
tocicletas e 1% para ca-
minhões, ônibus, micro-
ônibus e automóveis e ca-
mionetes para locação.

Calendário de paga-
mento único vai até abril,
quando vencem as placas.
Quem não optar pela ante-
cipação ou parcelamento,
deve pagar o IPVA na data
de vencimento da placa. A
tabela pode ser consultada
na internet.

O governo gaúcho dis-
ponibiliza um site espe-
cífico sobre o assunto
(ipva.rs.gov.br), além de
um aplicativo (”IPVA RS”)
para dispositivos móveis,
disponível de forma gra-
tuita nas plataformas Goo-
gle Play e App Store. Em
ambos, é possível consul-
tar dados como multas,
valores a pagar e outras
pendências, bem como
gerar QR Code para o Pix.

Outros
benefícios

As vantagens podem
ser ainda maiores para
proprietários de veículos
que tiverem os descon-
tos dos programas estadu-
ais ”Bom Motorista” (com
base em multas de trân-
sito) e ”Bom Cidadão” (re-
colhimento de notas fis-
cais de produtos e serviços
em estabelecimentos gaú-
chos).

Pagando antecipada-
mente em dezembro e
com a soma de todos os
descontos máximos dispo-
níveis, o abatimento pode
chegar a 34,63% sobre o
valor total do IPVA.

Outra possibilidade é

a quitação com desconto
nos três primeiros meses
do ano: 10% até 31 de ja-
neiro, 6% até 25 de feve-
reiro e 3% até 31 de março.
Nesses casos, os valores
já estarão atualizados pela
variação da UPF.

Esses descontos po-
dem ser ampliados com o
acúmulo da redução pro-
porcionada pelo ”Bom Mo-
torista” e ”Bom Cidadão”,
chegando assim a 28%
(janeiro), 24,8% (fevereiro)
e 22,4% (março).

Se o proprietário optar
pelo parcelamento, tam-
bém terá o respectivo des-
conto nas parcelas de ja-
neiro, fevereiro e março.
Para isso, precisa aderir ao
parcelamento ainda em ja-
neiro.

Vale lembrar que o par-
celamento não tem juros,
no entanto exige que o
contribuinte faça a adesão
(primeira parcela) até 31
de janeiro. As parcelas
que vencem em janeiro, fe-
vereiro e março terão des-
contos de 10%, 6% e 3%,
respectivamente.

Arrecadação
Para definir o valor do

IPVA, é utilizado como
base de cálculo o preço
médio do veículo no mer-
cado. Para modelos zero-
quilômetro, vale como
referência o preço da nota
fiscal.

O frota atual do Rio
Grande do Sul é de aproxi-
madamente 7,2 milhões de
veículos, sendo 53,9% tri-
butáveis e 46,1% isentos –
é o caso das unidades com
mais de 20 anos ou cujo
valor do imposto é inferior
a 4 UPFs (o que dá cerca
de R$ 85).

Segundo a Secretaria
Estadual da Fazenda (Se-
faz), a expectativa é de ar-
recadar R$ 4,2 bilhões com
o IPVA de 2022 – quase
R$ 1,15 milhão só com
a quitação antecipada em
dezembro. O montante
é repartido igualmente em
50% para o Estado e 50%
para o município do licen-
ciamento do veículo. (Mar-
cello Campos)
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Quase nove anos depois do incêndio
na boate Kiss, réus são condenados à
prisão. Sentenças vão de 18 a 22 anos.

Reprodução

Bonilha, Spohr, Hoffmann e Santos foram considerados culpados por
homicídio simples com dolo eventual.

O mais longo julgamento
já realizado no Rio

Grande do Sul chegou ao
fim nesta sexta-feira (10),
com a condenação dos
quatro réus pelo incêndio
que matou 242 pessoas na
boate Kiss, em Santa Maria
(Região Central), na ma-
drugada de 27 de janeiro
de 2013. Sentenciados
por homicídio simples com
dolo eventual, os acusados
receberam penas de 18 a
22 anos de prisão em re-
gime inicialmente fechado.

Ao proferir a sentença,
o juiz chegou a decretar a
prisão imediata dos acusa-
dos, mas um habeas cor-
pus preventivo concedido à
defesa pela 1ª Câmara Cri-
minal do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul (TJ-
RS) determinou a suspen-
são da medida. A decisão
agora depende de análise
do colegiado.

– O sócio da boate Elis-
sandro ”Kiko” Sporh rece-
beu pena de 22 anos e seis
meses.

– Para seu parceiro na
empresa, Mauro Hoffmann,
a sentença foi 19 anos e 6
meses.

– Já o vocalista da
banda Gurizada Fandan-
gueira, Marcelo de Jesus
dos Santos, foi condenado
a 18 anos.

– O produtor de even-
tos e assistente de palco
do grupo musical, Luciano
Bonilha, também recebeu
pena de 18 anos.

Conforme o Ministério
Público (MP), os quatro ho-
mens cometeram homicí-
dio simples com dolo even-
tual assumiram o risco de
causar mortes ao não pre-
venir a possibilidade do in-
cêndio e também agir em
desacordo com a legisla-

ção.
O dolo eventual é con-

figurado quando o indiví-
duo opta por praticar o ato,
mesmo prevendo, admi-
tindo ou aceitando o risco
de produzir o resultado in-
desejado. ”Para o Minis-
tério Público, essa conduta
se aplica aos quatro réus”,
explicou o site do Tribunal
de Justiça do Rio Grande
do Sul (TJ-RS).

Dentre os elementos
destacados pela acusa-
ção no julgamento estão
a superlotação da Kiss na
noite da tragédia, o uso de
uma espuma no teto para
isolamento acústico que
no incêndio liberou gases
tóxicos, o que provocou
a maioria das mortes, e
o uso e manejo irregula-
res pela banda Gurizada
Fandangueira de artefatos
pirotécnicos em ambiente
fechado, entre outros pon-
tos.

Ao ler a sentença, o juiz
Orlando Faccini Neto afir-
mou que apesar das pe-
nas altas, os réus condena-
dos ainda terão tempo para
experimentar a vida, direito
que não poderá ser exer-
cido pelas vítimas do incên-
dio.
Duração inédita
Foram dez dias conse-

cutivos de sessões no Fó-
rum Central de Porto Ale-
gre, duração inédita na his-
tória do Judiciário gaúcho
– até então, o recorde per-
tencia aos cinco dias de
júri (em março de 2019)
dos quatro réus pela morte
do menino Bernardo, em
Três Passos (Região Noro-
este do Estado).

No caso da boate Kiss,
desde a semana passada
prestaram depoimento 32
pessoas, incluindo 28 tes-

temunhas ou informantes e
os quatro acusados. An-
tes disso, as responsabili-
dades haviam sido apura-
das em seis processos ju-
diciais. O principal tramitou
na 1ª Vara Criminal da Co-
marca de Santa Maria, aca-
bou desmembrado e origi-
nou outros dois.

A escolha de Porto Ale-
gre como local da sessão
se deve ao fato de que, no
ano passado, foi concedido
à defesa de três dos qua-
tro réus (Elissandro, Mauro
e Marcelo) um ”desafora-
mento”, expressão jurídica
que significa a transferência
de um julgamento para ou-
tra comarca que não aquela
da cidade ou região onde o
crime foi cometido.

O acusado Luciano não
manifestou interesse nesse
tipo de troca. No en-
tanto, o Tribunal de Jus-
tiça do Rio Grande do Sul
(TJ-RS) determinou que ele
fosse mantido com os de-
mais réus, em um único jul-
gamento.

Relembre
O incêndio da boate Kiss

ocorreu na madrugada de
27 de janeiro de 2013.
Na ocasião, casa noturna

promovia a festa universi-
tária “Agromerados”, com
a apresentação da banda
Gurizada Fandangueira.

Durante a festa, o pro-
dutor de eventos do grupo,
Luciano Bonilha, acendeu
um artefato pirotécnico que
estava na mão do então
vocalista Marcelo de Jesus
dos Santos. O fogo atingiu
um material inflamável utili-
zado em parte do teto so-
bre o palco e as chamas se
alastraram rapidamente.

Em pânico, o público
teve dificuldades para dei-
xar o local e 242 pessoas
(a maioria jovens) acaba-
ram morrendo no interior
do estabelecimento, por as-
fixia causada pela fumaça
tóxica. Outras 636 vítimas
ficaram feridas.

O caso de Santa Ma-
ria foi o incidente com nú-
meromaior número demor-
tes simultâneas na história
do Rio Grande do Sul. Tam-
bém está em segundo lu-
gar no ranking brasileiro,
que tem no topo o incêndio
do Gran Circo Norte Ame-
ricano, ocorrido em 1961
na cidade de Niterói (RJ)
e que deixou um saldo de
503 perdas humanas.
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Presa quadrilha que desviava
medicamentos da Farmácia

Municipal de Pelotas.
Polícia Civil/Divulgação

Cinco pessoas foram presas durante a operação.

A Polícia Civil defla-
grou, namanhã desta

sexta-feira (10), a Ope-
ração Hipertrofia para
desarticular um esquema
que desviava medica-
mentos da Farmácia Mu-
nicipal de Pelotas, no Sul
do RS.

Cinco pessoas foram
presas. Os agentes
cumpriram 13 mandados
de busca e apreensão
em endereços ligados à
quadrilha e na sede da
Farmácia Municipal. O
bando desviava um tipo
específico de remédio
controlado de alto custo,
que depois era revendido
no mercado paralelo.

”Foram desviadas vul-
tosas quantidades de So-
matropina, medicamento
popularmente conhecido
como GH – abreviação
de Growth Hormone, em
português, hormônio do
crescimento. O medica-
mento é essencialmente
prescrito para tratamento
de crianças que são aco-

metidas por deficiência
em seu desenvolvimento
físico. No entanto, a apli-
cação de Somatropina,
é bastante difundida em
academias de muscula-
ção e de atividades si-
milares, visto que pro-
porciona aos praticantes
da modalidade um acrés-
cimo na hipertrofia mus-
cular”, destacou o dele-
gado Gustavo Pereira.

Segundo as investi-
gações, foi criado na
Farmácia Municipal um
procedimento adminis-
trativo falso para o rece-
bimento de Somatropina
em nome de uma cri-
ança que não necessitava
da medicação. A partir
daí, ficou constatado,
somente nesse único
processo, a liberação de
mais de 2.640 caixas do
remédio, totalizando um
prejuízo de R$ 316.800
aos cofres municipais,
tendo em vista que o
medicamento é fornecido
gratuitamente pelo Es-

tado para tratamento de
pessoas sem condições
financeiras.

”Uma ex-servidora do
município forjou pro-
cesso administrativo para
a obtenção de medica-
mento controlado para
uma criança saudável e
cadastrou a própria so-
brinha como responsável
pela retirada. A familiar
da ex-servidora municipal
repassava a medicação
para outro suspeito que
fazia a venda no mer-
cado paralelo. Somente
em dezembro de 2020,
foram retiradas indevi-
damente 240 ampolas
da medicação, ou seja,
em um único mês quase
R$ 30.000 de recursos
destinados à saúde pú-
blica foram desviados”,
explicou o delegado.

Durante a investiga-
ção, identificou-se situ-
ação ainda mais grave,
com a comprovação de
desvio do medicamento
em processos adminis-

trativos legais, nos quais
as crianças que real-
mente necessitavam da
medicação não a rece-
biam. A investigação
policial durou cerca de
seis meses e conseguiu
identificar a participação
de diversas pessoas.

“A Somatropina é con-
siderada substância ana-
bolizante, proscrita por
portaria da Anvisa, por-
tanto, a sua comercializa-
ção ilegal incide na prá-
tica de tráfico de drogas
e associação para o trá-
fico,” esclareceu Pereira.

Os investigados de-
vem responder pelos
crimes de falsificação
de documento público,
falsidade ideológica, in-
serção de dados falsos
no sistema, violação de
sigilo funcional, peculato,
tráfico de drogas e asso-
ciação para o tráfico.
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Em Caxias do Sul, pai e filho são
mortos a tiros próximo ao estádio após
a partida do Juventude no Brasileirão.

Arquivo/O Sul

Polícia Civil trabalha com a hipótese de execução ligada a tráfico de drogas.

O clima de festa
em Caxias do Sul

(Serra Gaúcha) pela
vitória do Juventude
sobre o Corinthians
contrastou com a per-
plexidade dos torce-
dores que deixavam o
estádio Alfredo Jaconi
no início da madru-
gada desta sexta-feira
(9). Do lado de fora,
vários tiros mataram
um homem de 57
anos e outro de 37 –
pai e filho – em uma
rua próxima.

Segundo informa-
ções da Polícia Civil e
Brigada Militar, outras
duas pessoas ficaram
feridas. Investigações
preliminares sugerem
que o crime – come-
tido na rua Hércules
Galló, bairro Galópo-
lis – tenha motivação
relacionada ao tráfico
de drogas. Não have-
ria, portanto, ligação
com eventual briga
de torcidas, apesar de
as duas mortes terem
acontecido nas imedi-
ações da organizada
Mancha Verde.

O incidente prosse-
gue sob apuração. A
Polícia Civil pretende
analisar registros de
câmeras de segu-
rança de prédios resi-

denciais e comerciais
da região, incluindo
o estádio Alfredo Ja-
coni, onde a torcida
em êxtase ainda cele-
brava o desfecho do
jogo, cujo placar de 1
a 0 sobre os paulistas
manteve o Juventude
na Série A do Campe-
onato Brasileiro.

A cerimônia de ve-
lório de pai e filho
está prevista para a
manhã deste sábado
(11), a partir das 7h.
Já os dois sepulta-
mentos serão realiza-
dos às 11h no Cemité-
rio Público de Caxias
do Sul.

Vítimas
identificadas
As vítimas tiveram

as suas identidades
confirmadas nesta
sexta-feira. Uma é
Gilberto Schneider, o

pai e que morreu no
local. A outra é Willian
Fialho Schneider, o
filho e que chegou
a ser socorrido mas
morreu quando rece-
bia os primeiros so-
corros em um hospital
da região.

Ambos apresenta-
vam diversos sinais
de tiros na região da
cabeça e pescoço.
No local da dupla exe-
cução foram encon-
tradas pelo menos 13
cápsulas de pistola e,
de acordo com a in-
vestigação, é possível
que o alvo principal
fosse William, que
possuía antecedentes
por crimes como trá-
fico de drogas e roubo
de veículo.

Mais tarde, chega-
ram informações de
que William havia se

mudado para Santa
Catarina alguns anos
atrás, depois de rece-
ber ameaças demorte
por desafetos. Ao
quebrar o seu ”exílio
voluntário” para assis-
tir ao vivo a partida
do alviverde caxiense,
ele teria sido reconhe-
cido por criminosos, o
que acabou levando
ao desfecho fatal.

Gilberto provavel-
mente morreu por es-
tar ao lado de Willian,
a quem tentou defen-
der do atirador, que
desceu de um veículo
dentro do qual havia
outros indivíduos. Ele
tinha ”ficha-limpa” e
já havia perdido um
filho executado em
circunstâncias seme-
lhantes, há 11 anos.
(Marcello Campos)
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Previsão é de pouca chuva no
Estado nos próximos 7 dias.

Reprodução

No domingo à noite, o ingresso de ar quente favorecerá a elevação da temperatura.

P ara os próximos
sete dias, a previ-

são ainda é de pouca
chuva na maior parte
do Rio Grande do Sul.
É o que aponta o Bole-
tim Integrado Agrome-
teorológico 49/2021,
elaborado pela Se-
cretaria da Agricul-
tura, Pecuária e De-
senvolvimento Rural, a
Emater/RS-Ascar e o
Irga.

Nesta época do ano
ocorre no centro do
Brasil a formação de
um fenômeno cha-
mado Zona de Conver-
gência do Atlântico Sul.
Por causa desse fenô-
meno, grande parte da
umidade disponível na
atmosfera do Brasil é
consumida nesse cor-
redor úmido que pro-
voca chuvas intensas
desde a Amazônia até
o Sudeste do País.

Também não há pre-
visão de entrada de ne-
nhuma frente fria no

Rio Grande do Sul nos
próximos dias. As chu-
vas que poderão ocor-
rer no Leste e Nordeste
do Estado serão efeito
da umidade que che-
gará do oceano Atlân-
tico, trazida por ven-
tos gerados por um ci-
clone subtropical em
alto mar.

Até domingo (12),
a presença de uma
massa de ar seco man-
terá o tempo firme,
com sol e nebulosi-
dade variável e tem-

peraturas elevadas du-
rante o dia, com va-
lores acima de 30°C
em diversas regiões.
No domingo à noite, o
ingresso de ar quente
favorecerá a elevação
da temperatura, e a
combinação de umi-
dade e calor provocará
pancadas de chuva e
trovoadas isoladas em
algumas regiões.

Entre segunda (13)
e quarta-feira (15), a
intensificação de uma
área de baixa pres-

são sobre o Centro-
Norte do Rio Grande
do Sul pode provocar
temporais com possi-
bilidade de pancadas
de chuva, típicas de
primavera-verão, prin-
cipalmente nos setores
Leste e Nordeste.

Na maioria das lo-
calidades do Estado,
os volumes esperados
são inferiores a 20 mm.
Os maiores acumula-
dos para a próxima se-
mana deverão ocorrer
na região Nordeste.
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UFRGS E CÂMARA DE VEREADORES
FIRMAM TERMO DE COOPERAÇÃO.
➧ A Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) e a Câ-
mara de Vereadores de Porto Ale-
gre firmaram termo de coopera-
ção técnica para implementar di-
versos programas e ações. Dentre
os itens previstos pelo documento
está o apoio mútuo para realização
de eventos como fóruns e seminá-
rios em todas as áreas de conheci-
mento.

SINDICATO ALERTA PARA GOLPES
CONTRA PROFESSORES.

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

PORTO ALEGRE GANHAMAIS SETE
“PREFEITOS” DE PRAÇAS.

➧ A administração municipal de
Porto Alegre nomeia neste sábado
(11) mais sete ”prefeitos” de pra-
ças. Com isso, a capital gaúcha
atinge a marca de 40 cidadãos que
se dispuseram, de forma voluntá-
ria, para colaborar com o poder pú-
blico em tarefas associadas à ze-
ladoria, manutenção e outros tipos
de atividades nesse tipo de espaço
de lazer.

POSTOS DE SAÚDE DE PORTO
ALEGRE TÊM NÚMERO DE

WHATSAPP.
➧ Equipes dos postos de saúde de
Porto Alegre disponibilizam novo
canal para contato com a popula-
ção, por meio do aplicativo What-
sApp. O atendimento é realizado
de segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h, mas as mensagens podem
ser enviadas a qualquer momento.
Cada unidade tem um número, que
pode ser consultado no site prefei-
tura. poa. br.

CARTA DE HABITAÇÃO É EMITIDA
EM PRAZO DE 24 HORAS.

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

BRIGADIANOS JÁ PODEM RECEBER
REFORÇO VACINAL CONTRA

COVID.
➧ A dose de reforço de vacina con-
tra covid já está disponível para o
efetivo da Brigada Militar. O pro-
cedimento é realizado em diversos
postos de saúde, divulgados no site
prefeitura. poa. br. Independente
do imunizante recebido, o intervalo
mínimo entre a segunda e a ter-
ceira injeção é de cinco meses. Em
caso de dúvida, o telefone é (51)
98594-6200.

GOLPE DA VENDA DE CASA
PRÓPRIA É ALVO DA POLÍCIA CIVIL.
➧ Após dez meses de investiga-
ção, a 4ª Delegacia de Polícia de
Canoas capturou quatro pessoas
envolvidas em organização crimi-
nosa especializada no golpes da
casa própria. Ao menos 15 vítimas
foram enganadas. Os criminosos
veiculavam anúncios nas redes so-
ciais, vendendo imóvel inexistente
na Região Metropolitana, em troca
de depósitos bancários.

OPERAÇÃO PRENDE TRÊS
PESSOAS POR CRIME DE

ABIGEATO.
➧ Deflagrada nesta semana pela
Polícia Civil, a operação ”Carnicei-
ros” prendeu três pessoas pela prá-
tica de abigeato (furtou ou roubo
de gado) no Interior gaúcho. O trio
faz parte de um esquema que agiu
pela última vez na segunda-feira
(6), matando e carneando vacas
em estado avançado de prenhez
em uma fazenda de Rio Grande.

PORTO ALEGRE TEM EVENTO PARA
ADOÇÃO DE CÃES E GATOS.

➧ A Unidade de Saúde Animal de
Porto Alegre realiza das 9h às 13h
deste sábado (11) o 2º Evento de
Adoção de Cães e Gatos. Os bichi-
nhos são castrados e com vacina,
vermífugo e microchip. Interessa-
dos devem ser maiores de 18 anos
e apresentar RG e comprovante de
endereço. Local: Estrada Bérico
José Bernardes nº 3. 489, em Vi-
amão.

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

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

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

JUAREZ FONSECA RESGATA
ENTREVISTAS DOS ANOS 1970.

➧ O veterano jornalista gaúcho Ju-
arez Fonseca acaba de lançar pela
editora Diadorim o livro “Aquarela
Brasileira”, com 27 entrevistas que
realizou na década de 1970. Em
destaque, alguns dos principais no-
mes da cultura local e nacional do
período, sobretudo na área da mú-
sica – a lista inclui Elis Regina, Gil-
berto Gil e Tom Jobim, dentre ou-
tros.
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FIOCRUZ ENTREGA 2,9 MILHÕES
DE VACINAS AO PNI.

➧ A Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) entregou nesta sexta (12) um
lote de 2,9 milhões de doses da va-
cina Oxford AstraZeneca ao Minis-
tério da Saúde. A remessa do imu-
nizante contra a covid-19 será dis-
tribuída para estados e municípios
pelo Programa Nacional de Imuni-
zações (PNI). Ao todo, a Fiocruz já
entregou 148,4 milhões de doses ao
PNI este ano.

DETENTOS USAVAM POMBOS
PARA TROCAR BILHETES EM

PRESÍDIO.
➧ Policiais penais descobriram que
presos estavam usando pombos
para enviar bilhetes para outros de-
tentos no presídio de Formosa, no
Entorno do Distrito Federal. Se-
gundo a Diretoria Geral de Admi-
nistração Penitenciária (DGAP), as
equipes policiais interceptaram bi-
lhetes que foram encontrados amar-
rados nos corpos das aves.

POLÍCIA PRENDE 30 SUSPEITOS
EM OPERAÇÃO CONTRA
PORNOGRAFIA INFANTIL.

➧ A Polícia Civil de São Paulo cum-
priu nesta sexta-feira (10) manda-
dos de prisão em uma operação
contra pornografia infantil. 20 sus-
peitos foram presos na capital e ou-
tros 10 no interior. A ação tem
como objetivo identificar explorado-
res sexuais de crianças e adoles-
centes. Também foram apreendidos
80 computadores.

IPHAN DECLARA O FORRÓ COMO
PATRIMÔNIO CULTURAL DO

BRASIL.
➧ Emdecisão unânime, durante reu-
nião extraordinária na quinta-feira
(9), o Conselho Consultivo do Pa-
trimônio Cultural do Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan) declarou as matrizes tra-
dicionais do forró como Patrimônio
Cultural do Brasil. O conselho tam-
bém elegeu o forró como um super-
gênero musical.

PETROBRAS ATINGE
PROFUNDIDADE RECORDE EM

PERFURAÇÃO DE POÇO.
➧ A Petrobras bateu o recorde de
poço exploratório de petróleo mais
profundo do Brasil, com 7,7 mil me-
tros de profundidade. A perfuração
foi na região do pré-sal da Bacia
do Espírito Santo, a 145 quilôme-
tros (km) da costa, em uma área
conhecida como Monai. A notícia
foi divulgada pela companhia nesta
sexta-feira (10).

CONFIANÇA DA INDÚSTRIA VOLTA
A SUBIR, APÓS TRÊSMESES DE

QUEDA.
➧ O Índice de Confiança do Empre-
sário Industrial (Icei), da Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI),
avançou 0,7 ponto em dezembro de
2021 em relação a novembro, ao
subir de 56 para 56,7. A alta inter-
rompe uma sequência de três que-
das, quando o Icei recuou 7,2 pon-
tos. Esse índice varia entre 0 e 100,
tendo uma linha de corte em 50 pon-
tos.

CUSTO DA CONSTRUÇÃO NO PAÍS
SOBE 1,07% EM NOVEMBRO.

➧ O Índice Nacional da Construção
Civil (Sinapi) teve inflação de 1,07%
em novembro deste ano, taxa maior
que a de outubro (1,01%). Em re-
lação a novembro de 2020, no en-
tanto, houve um recuo, já que, na-
quele mês, a inflação havia sido de
1,82%. O dado foi divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

PROJETOS DE AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL VÃO RECEBER US$

1,2 BILHÃO DO BID.
➧ Os projetos sustentáveis da agri-
cultura brasileira vão ter acesso
a uma nova linha de crédito de
US$ 1,2 bilhão do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID),
de acordo como Ministério da Agri-
cultura. Parte dos recursos, US$
230 milhões, será aplicada pelo mi-
nistério no Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Agropecuário no
Nordeste (AgroNordeste).

MEGA-SENA PODE PAGAR R$ 3
MILHÕES NESTE SÁBADO.

➧ Uma aposta única de Barueri (SP)
acertou as seis dezenas do con-
curso 2. 436 da Mega-Sena, reali-
zado na quinta-feira (9). O vencedor
levou um prêmio de R$ 39. 405.
657,46. Os números contemplados
foram: 05 – 15 – 28 – 32 – 38 – 54. A
quina teve 65 apostas ganhadoras;
cada uma receberá R$ 41. 464,82.
O próximo concurso será neste sá-
bado (11). O prêmio é estimado em
R$ 3 milhões.

DÓLAR FECHA EM ALTA.
➧ O dólar fechou em alta nesta
sexta-feira (10), conforme inves-
tidores de todo o mundo avalia-
ram os dados de inflação norte-
americanos, que podem influenciar
a decisão de política monetária do
Federal Reserve, o banco central
dos EUA, a ser anunciada na se-
mana que vem. A moeda norte-
americana subiu 0,74%, cotada a
R$ 5,6142. No acumulado da se-
mana, o dólar recuou 1,20%.

BOVESPA FECHA EM ALTA.
➧ O principal índice de ações da
bolsa de valores de São Paulo, a B3,
voltou a subir nesta sexta-feira (10),
avaliando os dados sobre a inflação
no Brasil e nos Estados Unidos, que
podem indicar a direção da política
monetária lá fora. O Ibovespa teve
alta de 1,38%, a 107. 758 pontos.
A semana termina com ganho de
2,56%.

MINISTÉRIO AUTORIZA
CONSTRUÇÃO DE 9 FERROVIAS
PELA INICIATIVA PRIVADA.

➧ O Ministério da Infraestrutura
assinou autorização para que seis
grupos empresariais possam iniciar
a construção de nove ferrovias no
país. A medida faz parte do Pro-
grama Pro Trilhos. As ferrovias es-
tão localizadas nos estados de São
Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná,
Maranhão, Minas Gerais, Espírito
Santo, Piauí e Pernambuco.
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ACORDO DE COALIZÃO ACABA
COM A CRISE POLÍTICA NA

BULGÁRIA.
➧ O novo partido anticorrupção
que ganhou as eleições legislati-
vas de novembro na Bulgária anun-
ciou nesta sexta (10) ter chegado a
um acordo com três outros partidos
para governar em coalizão, após um
período de instabilidade política. “O
acordo acaba de ser assinado por
todos os nossos parceiros da coa-
lizão”, disse Kiril Petkov, candidato
a primeiro-ministro.

PRESIDENTE DA ARGENTINA
DEFENDE BOLÍVIA NA CÚPULA DA

DEMOCRACIA DE BIDEN.
➧ O presidente da Argentina, Al-
berto Fernández, defendeu nesta
sexta-feira (10) a Bolívia em seu
breve discurso na Cúpula pela De-
mocracia convocada pelo presi-
dente americano Joe Biden, para
a qual o governo boliviano não foi
convidado. Fernández também re-
dobrou suas críticas a vários mem-
bros da comunidade internacional,
incluindo os Estados Unidos.

ITÁLIA QUER BANIR PRODUÇÃO DE
CARROS A COMBUSTÃO EM 2035.
➧ Umcomitê doMinistério da Transi-
ção Ecológica da Itália publicou um
comunicado nesta sexta-feira (10)
em que estima o fim da produção
de carros a combustão no país em
2035 para veículos particulares. Já
os “veículos de transporte comercial
leves e furgões” do tipo devem parar
de serem produzidos em 2040.

NICARÁGUA ROMPE RELAÇÕES
DIPLOMÁTICAS COM TAIWAN.

➧ A Nicarágua rompeu relações
com Taiwan depois de reconhecer
que, para o governo de Daniel Or-
tega, ”no mundo existe apenas uma
China” dirigida por Pequim, no mo-
mento em que o país da América
Central é alvo de sanções dos Es-
tados Unidos. A decisão foi anun-
ciada em um momento de tensão
crescente entre China e Estados
Unidos.

INGLATERRA VOLTA A EXIGIR O
USO DEMÁSCARAS EM
AMBIENTES FECHADOS.

➧ O uso de máscaras em ambi-
entes fechados voltou a ser obri-
gatório na Inglaterra nesta sexta-
feira (10). A medida faz parte de
um pacote anunciado esta semana
pelo primeiro-ministro britânico, Bo-
ris Johnson. As mudanças fazem
parte de uma tentativa para frear o
avanço do coronavírus do país. Na
quarta (8), Johnson anunciou restri-
ções mais pesadas contra a covid-
19 no país.

NOVO CHANCELER ALEMÃO SE
REÚNE COMMACRON EM PARIS.

➧ Olaf Scholz fez, nesta sexta-feira
(10), sua primeira viagem internaci-
onal como chanceler da Alemanha
e se reuniu com o presidente da
França, Emmanuel Macron, em Pa-
ris. Os líderes das duas maiores
potências da União Europeia devem
discutir o aumento de tensão na re-
gião da Ucrânia e a gestão da pan-
demia no continente.

POLÍCIA ALEMÃ FRUSTROU
ATENTADO TERRORISTA EM

HAMBURGO.
➧ A polícia da Alemanha reve-
lou nesta sexta-feira (10) que frus-
trou um atentado islâmico plane-
jado para ocorrer em Hamburgo, se-
gundamaior cidade do país, durante
o verão europeu. Andy Grote, se-
cretário do Interior da cidade-estado
localizada no norte da Alemanha,
afirmou que os planos de ataque
eram ”muito, muito sérios”.
DOIS JORNALISTAS AMEAÇADOS
RECEBEM O NOBEL DA PAZ EM

OSLO.
➧ O jornalista russo Dmitry Mura-
tov pediu ”um minuto de silêncio”
pelos repórteres assassinados, ao
receber o Nobel da Paz junto de sua
colega filipina Maria Ressa, que cul-
pou os grupos de tecnologia ameri-
canos pela ”lama tóxica” propagada
nas redes sociais. Em outubro, os
dois foram anunciados como ganha-
dores do prêmio por sua luta ”a favor
da liberdade de imprensa”.

SOBE PARA 54 O NÚMERO DE
MORTOS EM ACIDENTE COM
CARRETA DE IMIGRANTES NO

MÉXICO.
➧ Subiu para 54 o número de mi-
grantes mortos em um acidente no
México, informou o governador do
Estado de Chiapas. Os feridos che-
gam a 105, e aomenos três pessoas
se encontram em estado grave no
hospital. Na véspera, uma carreta
na qual eles viajavam clandestina-
mente se chocou contra um muro e
tombou.

CIDADE DO VIETNÃ QUER PROIBIR
VENDA DE CARNE DE GATO E

CACHORRO.
➧ Uma cidade turística do Vietnã se
comprometeu a proibir a venda de
carne de gato e cachorro, anunci-
aram nesta sexta (10) as autorida-
des locais. É a primeira vez que
isso acontece no país onde esse
tipo de prática é considerada tradi-
cional. No Vietnã, a cada ano, são
consumidas mais de cinco milhões
de unidades destes animais.

ESQUELETO COM 13 PREGOS É
ENCONTRADO NA INGLATERRA.

➧ Arqueólogos descobriram um ce-
mitério romano cheio de restos mor-
tais de pessoas que viveram na pe-
quena vila de Fenstanton, na In-
glaterra, no quarto século antes de
Cristo. No local foi encontrado um
esqueleto no qual foram achados
12 pregos e somente após a lava-
gem dos restos mortais, os profissi-
onais encontraram o último cravado
no calcanhar.

CAMELO ESCAPA DE PRESÉPIO
VIVO NOS ESTADOS UNIDOS.

➧ Um camelo escapou de um pre-
sépio vivo e disparou pelas ruas de
Kansas City, nos Estados Unidos,
durante o fim de semana. As auto-
ridades do Estado do Kansas leva-
ram horas para conseguir resgatar o
animal que invadiu uma rodovia, um
campo de golfe e bairros residenci-
ais. Ninguém ficou ferido.
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CLÁUDIO HUMBERTO

DERROTADAS NO ETANOL,
DISTRIBUIDORAS CERCAM MORO

Maiores derrotados com a aprovação, na Câmara e no Senado, da
medida provisória autorizando a venda direta de etanol aos postas,
as atravessadoras de combustíveis foram à forra, chamando para
uma conversa Sergio Moro (Podemos), rival do presidente Bolso-
naro nas eleições de 2022. Pior é que o principiante Moro foi. Como
ex-juiz da Lava Jato, Moro deveria estar ciente das conversas que
deve evitar.

Prendendo pelo rabo
Empreiteiras são passado: magnatas da distribuição de combustí-
veis são atualmente os maiores financiadores de campanhas elei-
torais.

Falta investigar, MPF
A fortuna das distribuidoras tem sido cevada pela resolução esperta
da agência reguladora ANP, que garantiu o rentável cartório por 11
anos.

Cartório bilionário
Desde 2009, a ANP obrigava os produtores a vender todo seu
etanol às distribuidoras, proibindo a venda direta aos postos.

Questão de justiça
A nova lei faz justiça ao consumidor, que logo pagará menos, e ao
produtor de etanol, até agora proibido de exercitar a livre iniciativa.

Desmatamento cai ao menor nível da série histórica
Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) revelam
que os alertas de desmatamento do Deter no mês de novembro
somaram 249,5 km², o menor da série histórica para o mês. O
fato teve de ser reconhecido por ONGs como o Greenpeace, que
engoliu seco, mas minimizou dizendo que isso não se deveu a
“nenhum ato do atual governo”. Querem fazer crer que as pessoas
desistiram de desmatar.

O bom se esconde
Ignorada na imprensa, a queda do desmatamento em relação a
novembro do ano passado foi de 19,46% e 55,7% em relação a
2019.

Passou batido
Houve quedas semelhantes em julho e agosto, pioresmeses devido
à seca. Em relação a 2020, a queda foi de 10% e 32%, respectiva-
mente.

Acumulado do ano
Apesar da pior seca em 91 anos, Brasil deve fechar 2021 com
pequena queda na área com avisos de desmatamento, segundo
dados do Inpe.

Mais dois coleguinhas
A opção de Sergio Moro e Deltan Dallagnol pela política os co-
loca na planície, como qualquer político. Abdicaram da missão
que encantou os brasileiros para virar coleguinhas daqueles que
investigaram.

Números históricos
Pode-se criticar Moro e Dallagnol, mas ninguém lhes tira a conde-
nação de 174 corruptos, ações que obrigaram os ladrões a devolve-
rem R$ 4,3 bilhões e mais R$ 12,7 bilhões recuperados em acordos
de leniência.

Vai que é tua, TSE
Para blindar o sistema do Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga
deveria pedir ao ministro Luis Roberto Barroso para acionar os
técnicos do TSE, que hackers “jamais invadiram”. A boa ideia é
de Ana Paula Henckel, heroína do vôlei brasileiro e comentarista
da Jovem Pan.

Policiar assim é mole
Enquanto a Policia Militar do DF persegue nas ruas carros cujas
placas indiquem débitos no Detran, bandidos seguem felizes e
soltos. Como aquele que flanava foragido havia 6 anos até matar
uma idosa, dia 9.

Dedos cruzados
O ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) diz que as
chances de Geraldo Alckmin virar vice na chapa de Lula em 2022
são de “99%”. É só torcida: ele sonha com Alckmin fora da disputa.

Tá fácil pra ninguém
“Ricos” também começam a sentir efeitos da crise econômica que
afeta o mundo e decorre da pandemia. Saques de fundos de ações
e multimercados somaram R$ 11 bilhões, só em novembro.

Reforço rápido
A eficiência da vacinação contra covid no Brasil é tão impres-
sionante que até agora, sem que poucos tenham percebido (ou
admitido), 20,2 milhões de brasileiros já tomaram a dose de reforço
vacinal.

Adaptação
Com a crise nas cadeias de suprimentos que impactou fortemente
o setor automobilístico, o valor dos carros usados subiu e provocou
alta nas locações de longo prazo, as chamadas “assinatura de
veículos”.

Pensando bem...
... não bastasse o vírus real que causou a pandemia, o Brasil ainda
tem de lidar com hackers e vírus digitais.

PODER SEM PUDOR
O fogo da juventude
Eliseu Resende era candidato ao governo de Minas Gerais, em
1982, contra Tancredo Neves. Inexperiente, cometeu um erro ao
criticar a idade do adversário: “Não podemos entregar o Estado a
quem, numa idade provecta, não pode sustentar o peso da admi-
nistração.” Tancredo não passou recibo. Foi à tevê elogiar o rival e
acabar com ele: “Konrad Adenauer deixou o governo da Alemanha
aos 80 anos, após reconstruir o país. Já o jovem Nero...”
Com André Brito e Tiago Vasconcelos
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FLAVIO PEREIRA

"ESTÁ NA CARA QUE AS
PESQUISAS SÃO FRAUDADAS"

Está muito fácil identificar uma pesquisa
falsa, comprada por patrocinadores endi-
nheirados. Um exemplo: o ex-presidiário
Lula não consegue entrar num supermer-
cado, restaurante, ou sair às ruas, tal
a rejeição popular, consequência do bi-
lionário esquema de corrupção que ele
comandou no país. Uma pesquisa que
aponte o ex-presidiário Lula como favo-
rito para vencer uma eleição seria, por-
tanto, verdadeira? É por esta razão que o
presidente Jair Messias Bolsonaro (Par-
tido Liberal) afirmou que as pesquisas
eleitorais no Brasil são fraudes:
“Está cada vez mais na cara que as pes-
quisas são fraudadas. E, dependendo de
quem vier nomeu lugar, pode ser o fim do
Brasil.”
Compostura e discrição no STF?
Discrição e compostura, evitar comentá-
rios sobre temas que poderão ser julga-
dos futuramente são alguns dos atributos
que se espera de um magistrado, em
especial no Supremo Tribunal Federal, o
topo da magistratura brasileira. A revista
Veja revela esta semana que o ministro
Gilmar Mendes, do STF, tem dito a in-
terlocutores que está se preparando para
partir para cima do ex-juiz da Operação
Lava Jato. “Vou bater nele no momento

oportuno”, diz Gilmar, sobre Moro.
O STF de outros tempos
Não por outra razão, o ex-presidente do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
desembargador federal Carlos Eduardo
Thompson Flores Lenz, cotado para fu-
tura vaga no STF, ao ser homenage-
ado com um jantar oferecido pela revista
Voto, tendo à frente a jornalista Karim
Miskulin, fez um pronunciamento no qual
prestou uma homenagem ao seu avô,
o ministro Carlos Thompson Flores, que
atuou por 52 anos na magistratura e pre-
sidiu o STF (1977 e 1979). O desem-
bargador recordou a atuação do avô “na
presidência do Supremo Tribunal Federal
em outros tempos”.
Mônica Leal na galeria de ex-
presidentes da Câmara
A fotografia da vereadora Mônica Leal
(PP) passará a compor a galeria dos
ex-presidentes da Câmara Municipal de
Porto Alegre. Na próxima segunda-feira
(13), a Câmara promove a cerimônia de
descerramento do quadro, no saguão do
plenário Otávio Rocha. Mônica Leal foi
a quarta mulher a presidir a Câmara de
Porto Alegre em quase 250 anos de his-
tória, mas a primeira do seu partido (Pro-
gressistas).
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TITO GUARNIERE

TUÍTES
O intocável
O ex-juiz Sérgio Moro, se vê como intocável na sua
autobiografia e compara as suas ações na Lava Jato
às de Eliot Ness.
Faz sentido. Ao menos no filme de Brian de Palma,
Ness começa a carreira cumprindo as normas legais,
mas depois manda às favas os escrúpulos e viola
a lei. Entre outras violações, empurra um gângster
rendido do alto de um prédio. Claro, Moro não che-
gou a tanto.
Pilantragem
O TSE fez uma semana de testes abertos de inte-
gridade das urnas eletrônicas, com ampla divulga-
ção. Lá não compareceu nenhum bolsonarista para
conferir. Não era sério. A chorumela anterior era
fake, pilantragem de baixa extração para desviar a
atenção dos problemas reais do governo.
A amiguinha
Mônica Bergamo, da Folha, é uma notória amiguinha
do lulopetismo. Mônica deu destaque ao fato de
que ”lideranças evangélicas” creditam a nomeação
de André Mendonça ao STF também à Lula e ao
PT. Quais lideranças evangélicas? Bem, já estão
querendo saber demais – ela não deu nomes.
Feito o carreto: Lula, o PT, ficam bem na foto dos
evangélicos. 2022 está próximo.
Bons serviços
Mônica Bergamo, da Folha, além de dar crédito tam-
bém à Lula e ao PT na vitória de André Mendonça
no STF, ”dedou” Bolsonaro: ele teria gerado ”des-
confiança” dos evangélicos, por falta de empenho na
reta final. Quais líderes evangélicos manifestaram
tal desconfiança? A jornalista guardou os nomes só
para si na sua cadernetinha.
Bom trabalho, Mônica. Assinado, PT.
Pensamento mágico
Reinaldo Azevedo em seu twitter: ”Tenho dificuldade

de lidar com o pensamento mágico”. Pensamento
mágico é aquele através do qual você passa anos
fazendo a crítica mais feroz ao PT e à Lula, e depois,
em inflexão lenta, gradual e segura, muda em apoio
(quase) incondicional.
Erro de “cálculo”
”O Power Point foi um erro de cálculo”, segundo o ex-
procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Referia-
se ao esquema por ele apresentado, anos atrás, em
que Lula aparecia como o chefe da corrupção no
Brasil. Não foi erro de cálculo.
Foi erro de facciosidade. Foi erro de caráter.
Museu direitista
Clube Militar é uma velharia reacionária, direitista, e
às vezes golpista. Com o bolsonarismo, ficou pior:
O Clube agora anda dando combate aos ”efeitos
adversos das vacinas contra a Covid”. Para eles do
CM, vacina é coisa de comunista.
Pensamento profundo
Moro, em hora de reflexão profunda: ”Meu projeto
é vender sonhos, não pesadelos”. São necessários
anos de estudos para se chegar à frase tão original.
Moro leva desde logo o troféu Conselheiro Acácio do
ano.
Sonhos para vender
Como? O projeto de Sérgio Moro é vender sonhos?
Foi isso que ele disse?
Quem vende sonhos são os maus políticos (vender
sonhos não é mentir?), os padeiros e os confeiteiros.
Ex-presidiário para chamar de seu
Flávio Bolsonaro, na filiação ao PL, a propósito da
candidatura Lula: ”Ainda querem fazer crer que um
ex-presidiário preso por roubar o povo brasileiro, es-
tará à frente”.
Ao seu lado estava Valdemar Costa Neto, presidente
do PL, novo partido dos Bolsonaro, ex-presidiário por
roubar o povo brasileiro.
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EFEMÉRIDES

FATOS HISTÓRICOS DO
DIA 11 DE DEZEMBRO

Eventos
1640 — Guerra da Restauração de Portugal: criado o
Conselho de Guerra para promover em todos os assun-
tos relativos ao exército.
1792—É iniciado em Paris o julgamento do rei deposto
da França, Luís XVI, que é condenado por alta traição
e guilhotinado.
1917 — Invadida pela Alemanha, a Lituânia sente-se
estimulada a proclamar sua independência da Rússia.
O país continua sob ocupação alemã até 1919, quando
é novamente invadido pelos russos.
1925 — Bernardino Machado substitui Manuel Teixeira
Gomes no cargo de presidente da República Portu-
guesa.
1929 — Anunciado o projeto do Empire State Building
em Nova York que, com 102 andares, chegou a ser
edifício mais alto do mundo.
1930 — O Banco dos Estados Unidos em Nova York
entra em falência por causa da Grande Depressão,
gerada pela quebra da bolsa, em 1929.
1946 —As Nações Unidas fundam em Nova York a
Unicef, entidade voltada para o atendimento das ne-
cessidades básicas das crianças no mundo.
1972 — Pouso da nave da missão Apollo 17 na Lua.
1997 — Assinatura do Protocolo de Quioto.
2011 — Plebiscito sobre a divisão do estado do Pará
em três: Pará, Tapajós e Carajás.
2016 — Atentado na Catedral Ortodoxa Copta de São
Marcos sede do Papa da Igreja Ortodoxa Copta, no
distrito Abbasia, na cidade do Cairo, capital do Egito,
deixou 25 mortos e 49 feridos.
Nascimentos
1824 — Víctor Balaguer, político e poeta espanhol (m.
1901).
1843 — Robert Koch, médico e bacteriologista alemão
(m. 1910).
1857 — Rodolfo Amoedo, pintor brasileiro (m. 1941).
1890 — Carlos Gardel, cantor argentino (m. 1935).
1893 — Alceu Amoroso Lima, educador e crítico literá-
rio brasileiro (m. 1983).
1910 — Noel Rosa, cantor, músico e compositor brasi-

leiro (m. 1937).
1916 — Osmar de Aquino, político e jurista brasileiro
(m. 1980).
1931 — Rita Moreno, atriz porto-riquenha.
1943 — John Kerry, político estadunidense.
1950 — Christina Onassis, empresária norte-
americana (m. 1988).
1952 — Mário Gomes, ator brasileiro.
1954 — Elizângela, atriz brasileira; e Jermaine Jack-
son, músico norte-americano.
1964 — Tuca Andrada, ator brasileiro.
1966 — Cássio Scapin, ator e diretor teatral brasileiro.
1985 — Karla Souza, atriz mexicana.
1988 — Everton, futebolista brasileiro.
1996 — Hailee Steinfeld, atriz e cantora norte-
americana.
Falecimentos
1893 — John Stott Howorth, comerciante e industrial
britânico (n. 1829).
1905— Edward Atkinson, economista norte-americano
(n. 1827).
1911 — Thomas Ball, escultor, cantor e pintor ameri-
cano (n. 1819).
1916 — Miguel Vaz de Almada, nobre e político portu-
guês (n. 1860).
1938 — Christian Lous Lange, político norueguês (n.
1869).
1978— Vincent du Vigneaud, químico norte-americano
(n. 1901).
1994 — Dionisio Azevedo, ator, diretor e roteirista bra-
sileiro (n. 1922).
1996— Antônio Nássara, desenhista e compositor bra-
sileiro (n. 1909).
2002 — Carlos Zara, ator brasileiro (n. 1930).
2008 — Bettie Page, modelo norte-americana (n.
1923).
2009 — Jamil Haddad, político e médico brasileiro (n.
1926).
2011 — Rodolfo Bottino, ator brasileiro (n. 1959).
2012 — Ravi Shankar, músico indiano (n. 1920).



Sem ter conseguido vaga na Libertadores,
Diego Aguirre avalia seu trabalho no Inter:

“Não teve um final feliz”.
Ricardo Duarte/S.C. Internacional

Diante dos paulistas, a probabilidade do treinador uruguaio ter feito sua última partida no comando técnico
do Inter é alta.

Presidente gremista afirma que
rebaixamento não é terra arrasada

e garante volta à Série A.
Lucas Uebel/Grêmio FBPA

“Quero deixar claro que não há terra arrasada. Vamos dar a volta por
cima com muita perseverança”, disse Romildo.

O Inter terminou a participa-
ção no Campeonato Brasi-

leiro 2021 com um modesto 12º
lugar na tabela de classificação.
Sem vencer há seis partidas, o
Colorado acabou perdendo por
1 a 0 para o Bragantino na úl-
tima rodada. Após a partida, o
técnico Diego Aguirre falou em
entrevista coletiva.

Diante dos paulistas, a pro-
babilidade do treinador uru-
guaio ter feito sua última partida
no comando técnico do Inter é
alta. Apesar do fato, Aguirre
comentou sobre algumas proje-
ções relacionadas a 2022: “Não
podemos esquecer que tem um
momento de dificuldade econô-
mica para reforçar o time. Ob-
viamente que o Inter tem que
pensar não só na reformulação,
mas tem que trazer mais joga-
dores para competir”, afirmou.

Aguirre também negou qual-
quer contato com a Seleção
Uruguaia sobre um possível
cargo de técnico: “Prefiro não

falar disso pois ainda nada
aconteceu, tenho que deixar
que passe os dias e então falar
com mais tranquilidade com o
Inter e o presidente”. Ele ne-
gou ter qualquer contato com
a AUF (Asociación Uruguaya de
Fútbol) para se reunir em breve:
“Não tive, mas são coisas que
podem acontecer nos próximos

dias mas ainda não tive nenhum
contato”.

Avaliando seu trabalho
nesta segunda passagem no
programa, Aguirre destacou:
“Nós fizemos um bom trabalho,
mas faltaram alguns resultados.
Voltei para o Inter em um mo-
mento de reestruturação, em
um ano com bastante dificulda-

des”. Porém, sem conseguir a
vaga para Libertadores, o treina-
dor lamentou: “O que acontece
no futebol é que quando não se
ganha obviamente não se teve
um final feliz”.

A pós a concretização do re-
baixamento do Grêmio à

Série B, mesmo após vitória
sobre o Atlético-MG, campeão
desta edição do Brasileirão, o
presidente gremista, Romildo
Bolzan Jr. falou à imprensa em
entrevista coletiva.

Sobre as razões que resulta-
ram no terceiro rebaixamento da
história do Tricolor (antes, caiu
em 1991 e 2004), Bolzan avaliou
que o principal fator foi a troca
no comando técnico no início da
temporada, quando Tiago Nu-
nes substitui Renato Portaluppi,
desligado após a eliminação na
pré-Libertadores.

O mandatário também des-
tacou o péssimo início de Cam-
peonato Brasileiro. O time gaú-
cho emendou oito jogos sem vi-
tória. “Tivemos uma participa-
ção pífia no início do Brasilei-
rão”, desabafou.

Mesmo vivendo o pior mo-
mento da sua gestão à frente do
Tricolor, Romildo Bolzan Jr. ba-
teu na tecla da “remobilização”:
“Quero deixar claro que não há
terra arrasada. Vamos dar a

volta por cima com muita per-
severança”. O presidente gre-
mista comentou que a recons-
trução não passa apenas pela
comissão técnica. “O negócio
doGrêmio é o futebol, e nós não

tivemos um bom desempenho
este ano”, completou.

“Tivemos treinadores de
ponta ao longo do ano. Nossas
contratações foram de jogado-
res de seleções, consagrados
por onde passaram. Quando eu
falo que não há terra arrasada é
por que temos pontos positivos
para recomeçar”, explicou.

Em relação a disputa na Sé-
rie B em 2022, Romildo garan-
tiu que o Grêmio retornará a pri-
meira divisão. “Vamos montar
uma estrutura para dar a voltar
por cima”.

Também em coletiva após o
jogo, o técnico Vagner Mancini
expressou seu desejo em con-
tinuar comandando a casamata
tricolor. “É óbvio que eu fico, eu
quero ficar. Não sou um cara de
desistir das coisas”, declarou.
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Premiação do Brasileirão: saiba
quanto cada clube ganhou com

a classificação final.
Lucas Figueiredo/CBF

Campeão, o Atlético-MG ficou com o maior prêmio.

A s brigas pela Liber-
tadores da América

e contra o rebaixamento
deixaram o torcedor em
estado de nervos ao longo
da última rodada do Cam-
peonato Brasileiro. Mas,
para os clubes, estas não
são as únicas definições
que importam. A premia-
ção por desempenho tam-
bém é um atrativo. E, com
o desfecho do campeo-
nato, já é possível saber
quanto cada time embol-
sou.

Cada posição na tabela
vale uma quantia diferente
em termos de premiação.
Um valor que varia de 11
milhões de reais (desti-
nado ao 16º colocado) a
33 milhões de reais (para
o campeão). Apenas os
quatro últimos não têm di-
reito a esta receita.

Este valor é equivalente
à terceira parcela do con-
trato de televisionamento.
Em vigor desde a edição
de 2019, omodelo prevê o
pagamento em três cotas.
A primeira, de 40% do to-
tal, é compartilhada igual-
mente entre os 20 parti-
cipantes. A segunda, de
30%, é distribuída con-
forme o número de jogos
transmitidos de cada time.
A última, também de 30%,
varia com a classificação
final.

Veja a lista de prêmios
em dinheiro: Atlético-MG
– 33 milhões de reais; Fla-
mengo – 31,3 milhões de
reais; Palmeiras – 29,7 mi-
lhões de reais; Fortaleza –
28 milhões de reais; Co-

rinthians – 26,4 milhões de
reais; Bragantino – 24,7
milhões de reais; Flumi-
nense – 23,1 milhões de
reais; América-MG – 21,4
milhões de reais; Atlético-
GO – 19,8 milhões de re-
ais; Santos – 18,1 milhões
de reais; Ceará –15,5 mi-
lhões de reais; Internacio-
nal – 14,6 milhões de re-
ais; São Paulo – 13,7 mi-
lhões de reais; Athletico
– 12,8 milhões de reais;
Cuiabá – 11,9 milhões de
reais; Juventude – 11 mi-
lhões de reais.

Palmeiras, Santos,
Athletico-PR, Ceará,
Bahia, Chapecoense e
Fortaleza podem apre-
sentar alguma variação
na premiação final do
campeonato por terem
assinado com a Turner
para transmitir seus jogos
na TV fechada. As demais
equipes possuem con-
trato com a Rede Globo
(TV aberta, Premiere e
SporTV).

Melhores do
Brasileirão

A 52ª edição do Prêmio
ESPN Bola de Prata Spor-
tingbet foi realizada nesta
sexta-feira e premiou os
melhores jogadores de
cada posição do Cam-
peonato Brasileiro 2021.
Destaque para Hulk, do
campeão Atlético-MG,
que levou três prêmios:
melhor atacante, artilheiro
e a Bola de Ouro, dada
ao melhor jogador da
competição.

”Ser campeão brasi-

leiro, artilheiro, Bola de
Prata e Bola de Ouro está
sendo muito gratificante.
É saber desfrutar com os
pés no chão e procurar
melhorar a cada dia. Obri-
gado a todos que votaram
em mim”, afirmou Hulk
após receber a Bola de
Ouro.

Dos 11 jogadores da
seleção do Bola de Prata,
sete são do Galo. O
prêmio de melhor go-
leiro ficou com Everson
(Atlético-MG). A dupla de
zaga tem Léo Ortiz (Red
Bull Bragantino) e Junior
Alonso (Atlético-MG). Os
dois laterais premiados
jogam no Galo: Mariano
e Guilherme Arana. Os
volantes do Bola de Prata
são Edenilson (Inter) e Jair
(Atlético-MG).

Já Raphael Veiga (Pal-
meiras) e Nacho Fernán-
dez (Atlético-MG) levaram
o prêmio como melhores
meias. A dupla de ata-
que do Bola de Brata é
composta por Hulk e Artur

(Red Bull Bragantino).
A Bola de Prata de

melhor técnico ficou com
Cuca, comandante na
campanha do título do
Atlético-MG. Já Zaracho,
também do Galo, levou a
Bola de Prata de revela-
ção do Brasileiro.

O prêmio de gol mais
bonito foi para Andreas
Pereira, que marcou em
cobrança de falta para o
Flamengo contra o Juven-
tude. Ele falou sobre o go-
laço após receber o prê-
mio.

”No momento da falta,
o Filipe Luís falou para eu
tentar chutar no gol. Ele
viu um treino que acertei
algumas, e eu falei que ia
tentar. Quando a bola saiu
do meu pé, eu achei que
ela ia por cima, mas ela
deu a caída no final e fui fe-
liz. Foi ummomentomuito
feliz que vou guardar co-
migo para sempre”, disse
Andreas Pereira em entre-
vista coletiva
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Ministro do Supremo mantém suspensão de
parcelas devidas por clubes de futebol.

Fellipe Sampaio /SCO/STF

Segundo Gilmar, a decisão alcança apenas exclusões por inadimple-
mentos posteriores a 20 de março de 2020.

O ministro Gilmar
Mendes, do Su-

premo Tribunal Fede-
ral, manteve a sus-
pensão, depois do dia
31 de dezembro, das
parcelas devidas pelos
clubes de futebol que
aderiram ao Programa
de Modernização da
Gestão e de Responsa-
bilidade Fiscal do Fute-
bol Brasileiro (Profut)
durante a pandemia da
covid-19. A decisão
se deu em ação ajui-
zada pela Associação
Nacional de Clubes de
Futebol (ANCF) e será
levada a referendo do
Plenário.

A medida afasta in-
terpretações que limi-
tem a suspensão da
exigibilidade das par-
celas do Profut à vigên-
cia do Decreto legisla-
tivo 6/2020, que decre-
tou o estado de calami-
dade pública no Brasil
até o final deste ano.
Segundo Gilmar, a de-
cisão alcança apenas
exclusões por inadim-
plementos posteriores
a 20 de março de 2020,
quando foi decretada a
calamidade pública no
País, até o julgamento
definitivo definitivo da
ação pelo Plenário.

Na ação impetrada
no Supremo, a As-
sociação Nacional de
Clubes de Futebol ale-
gava insegurança ju-
rídica envolvendo o

prazo estabelecido na
Lei 14.117/2021, que
suspendeu, durante
a pandemia, a exigi-
bilidade das parcelas
autorizadas em lei que
permite aos clubes que
aderirem ao Profut par-
celar seus débitos com
a União. Segundo a
entidade, a norma cita
o estado de calami-
dade pública, que foi
decretado no País até
o próximo dia 31.

A ANCF sustentou
que os clubes experi-
mentaram ‘severos im-
pactos’ associados ao
cancelamento de jogos
ou à ausência ou limita-
ção de público em par-
tidas e assim defendeu
que é inconstitucional
qualquer interpretação
da lei que condicione
a suspensão à vigên-
cia do estado de cala-
midade, sem conside-
rar ‘a normalidade da
quantidade de público
nos estádios’.

Ao analisar o caso,
Gilmar destacou que
o objetivo da Lei
14.117/2021 é equa-
cionar o problema fi-
nanceiro dos clubes
decorrente da pande-
mia e disciplinar um
alívio de cunho tribu-
tário às agremiações.
A medida visa à con-
tinuidade do Profut,
uma vez que a redução
drástica das receitas
implicaria a inadim-

plência das parcelas e,
consequentemente, a
exclusão do programa,
ponderou o ministro.

Em análise prelimi-
nar, o decano enten-
deu que, uma inter-
pretação restritiva, que
leve a um ‘perfeito ca-
samento temporal’ en-
tre a suspensão auto-
rizada pela lei e a vi-
gência do decreto le-
gislativo, seria ofensiva
aos princípios da lega-
lidade, da segurança
jurídica, da não sur-
presa dos contribuin-
tes e da isonomia.

Segundo Gilmar, os
efeitos da pandemia
não podiam ser previs-
tos pelos clubes que
aderiram ao parcela-
mento e vinham cum-
prindo fielmente seu
regramento.

O decano também
ponderou que, con-
siderando a criação
do Profut em 2015,
alguns clubes já devem

ter quitado as parce-
las. Essa situação,
quando comparada
com a dos clubes que
ainda estavam com
o parcelamento em
curso durante a pande-
mia, pode representar
violação ao princípio
da isonomia, diz o mi-
nistro.

Para o relator, o
deferimento da medida
também se justifica
diante do quadro atual,
ainda desfavorável ao
exercício da atividade
dos clubes, que sofre-
ram queda de receitas
nos últimos dois anos,
‘sobretudo quando se
noticia, de forma dis-
seminada, a retomada
de medidas preventi-
vas de distanciamento
para o enfrentamento
de nova onda pandê-
mica decorrente de
mutação viral do coro-
navírus’.
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Saiba se suplementos de colágeno
realmente impactam pele, cabelo,

unhas e articulações.
Reprodução

Suplemento de colágeno está longe de ser uma unanimidade.

O colágeno é a princi-
pal proteína estrutural

em animais, incluindo os
seres humanos, e desem-
penha um papel vital em
tecidos como ossos, ten-
dões, ligamentos, cartila-
gem e pele. Também é cada
vez mais popular em su-
plementos nutricionais, que
afirmam repor esses mes-
mos tecidos.

”Consuma mais colá-
geno animal na forma des-
ses suplementos, e você
terá pele, cabelo e unhas
mais saudáveis, além de
acalmar as articulações e
apoiar a função digestiva”,
prometem os rótulos.

Tais suplementos são fei-
tos de tecidos animais ri-
cos em colágeno que po-
deriam ser descartados pe-
los processadores de carne,
como pele e ossos de bo-
vinos e suínos, bem como
escamas e pele de peixe. As
proteínas são primeiro des-
naturadas para formar gela-
tina e depois quebradas em
fragmentos menores antes
de serem incorporadas em
produtos como pós, gomas,
cápsulas e barras de pro-
teína.

Suplementos comercia-
lizados como ”colágeno à
base de plantas” não con-
têm realmente colágeno;
eles afirmam apoiar a produ-
ção de colágeno com uma
mistura de aminoácidos,
vitaminas e minerais.

Pesquisas
inconclusivas
Qualquer benefício pos-

sível de um suplemento
como o colágeno depende
de como ele é digerido e
absorvido no trato gastroin-
testinal e se os produtos
da digestão podem chegar

aos tecidos-alvo e ter um
efeito terapêutico. Algu-
mas pesquisas analisaram
partes dessa sequência e
indicaram alguns possíveis
benefícios, mas a história
está longe de estar com-
pleta.

”Veja a pele, por exem-
plo. O colágeno é uma
das principais proteínas da
derme, contribuindo para
sua firmeza e elasticidade”,
explica Diane S. Berson,
professora associada de
dermatologia no Weill Cor-
nell Medical College, em
Nova York. ”A partir dos
20 anos, começamos a
perder colágeno da pele,
e ele pode ser ainda mais
danificado pela exposição
a fatores ambientais, como
luz solar, fumaça de cigarro
e poluição. Tudo isso leva
a flacidez, enrugamento e
secura”, disse Berson.

Mas ela não está con-
vencida de que comer co-
lágeno pode atenuar esses
efeitos. Alguns estudos
mostram que tomar suple-
mentos de colágeno por vá-
rios meses pode melhorar
a elasticidade, a umidade
e a densidade do colágeno
da pele, mas Berson ob-
serva que são estudos pe-
quenos e patrocinados pe-
las fabricantes dos produ-
tos, aumentando a chance
de vieses na pesquisa.

”Não acho que esteja em
posição de ridicularizá-los
e dizer que isso definitiva-
mente não funciona. Mas,
como médica, gostaria de
ver mais ciência baseada
em evidências”, disse ela.

Em vez disso, Berson
enfatiza a importância de
usar proteção solar, man-
ter uma dieta saudável, be-
ber muita água, evitar a fu-

maça do cigarro e dormir
o suficiente – todas formas
de ”cuidar do colágeno que
você já tem, em vez de ten-
tar reabastecê-lo com suple-
mentos”, concluiu.

Existem poucas pesqui-
sas sobre os efeitos do con-
sumo de colágeno no ca-
belo e nas unhas. Um
pequeno estudo descobriu
que diminuiu a quebra da
unha, mas faltou um grupo
de controle para compara-
ção. Outro produto que in-
clui colágeno como um dos
muitos ingredientes parece
melhorar o crescimento do
cabelo, mas é impossível di-
zer que papel ele pode de-
sempenhar nessa mistura.

Sem indicação para
osteoartrite

Letícia Deveza, bolsista
de reumatologia da Sydney
Medical School, na Austrá-
lia, não recomenda de forma
rotineira suplementos de co-
lágeno para pacientes com
osteoartrite.

”A melhor evidência dis-
ponível sugere que eles têm
apenas pequenos efeitos
sobre a dor nas articula-
ções, que provavelmente

não são significativos para
os pacientes”, disse ela,
acrescentando: ”Minha
preocupação é as pessoas
confiarem demais em suple-
mentos que não têm bene-
fícios claramente demons-
trados e negligenciar outros
componentes importantes
do tratamento da osteo-
artrite, como exercícios e
controle de peso”.

Suplementos de colá-
geno também são comerci-
alizados para atletas, mas
”não há evidências que
mostrem que tomar proteína
de colágeno melhore sua
capacidade de reconstruir
ou curar”, disse Stuart
Phillips, professor de cine-
siologia da Universidade
McMaster em Ontário, Ca-
nadá, e autor de um recente
estudo internacional sobre
suplementos dietéticos.

As alegações são “em
grande parte lixo”, disse ele,
acrescentando que a indús-
tria de suplementos não é
bem regulamentada.
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Um lado mais forte que o outro?
Como corrigir a assimetria muscular.

Reprodução

É fundamental trabalhar todos os grupos musculares de maneira equilibrada.

T er um lado mais
forte que o outro é

uma condição comum
entre as pessoas. Muito
disso acontece por, na-
turalmente, termos uma
mão e um pé domi-
nante. Pessoas canho-
tas vão ter mais coorde-
nação e força do lado
esquerdo, enquanto as
destras possuem um
controle melhor com a
parte direita do corpo.
No entanto, ao iniciar
a prática da muscula-
ção, quem não se aten-
tar corretamente a esse
fator, pode aumentar a
diferença ao longo do
tempo e causar uma as-
simetria muscular.

Quando temos um
lado mais forte que o
outro é natural que ele
seja mais exigido e uti-
lizado para levantar as
cargas do treino e, con-
sequentemente, tenha
um desenvolvimento
mais rápido. Algo que,
a médio e longo prazo,
pode deixar o físico
desproporcional – tanto
em aparência, como
em força. Dessa forma,
além de não ser es-
teticamente agradável,
isso ainda pode provo-
car desiquilíbrios físicos
e até mesmo lesões.

Para evitar que isso
ocorra, também é fun-
damental trabalhar to-
dos os grupos muscu-
lares de maneira equi-
librada. Isso vai evitar
que, por exemplo, seu

ombro fique despropor-
cional ao tamanho do
braço. Ou que o glúteo
seja muito maior que as
coxas. Já a assimetria,
de acordo com o treina-
dor Leandro Twin, pode
ser dividida em dois ti-
pos: morfológica e de
forças.

“Você provavel-
mente já viu pessoas
que tem um braço
maior do que o outro ou
um peitoral mais hiper-
trofiado do que o outro.
Essa é a morfológica.
Aqui, nós temos que
ter um cuidado grande
porque, na tentativa de
se corrigir um lado fraco
e fazer mais exercícios
com ele, você pode
criar uma assimetria de
força e/ou uma assime-
tria morfológica”, ex-
plica o educador físico.

De acordo com ele, o
ideal é realizar uma ava-
liação postural, de pre-
ferência, com um mé-
dico ortopedista ou do

esporte. Ele vai ve-
rificar se existe algum
tipo de desvio ou de-
sequilíbrio físico no seu
corpo, como uma es-
coliose, por exemplo.
Nesse caso, o trata-
mento mais comum é
o famoso RPG (reedu-
cação postural global).
A musculação, por si
só, não conseguirá re-
solver o problema.

Porém, se for apenas
uma questão de mem-
bro dominante, é pos-
sível apostar no treino
para evitar a construção
de um lado mais forte
que o outro. O que
muitos pecam, no en-
tanto, é tentar colocar
mais peso ou fazer mais
repetições com a parte
mais fraca do corpo.
De acordo com Twin,
essa não é a maneira
mais eficaz para corrigir
o problema.

“Você simplesmente
vai deixar o lado mais
fraco determinar o fim

do exercício. Então, se
o lado esquerdo con-
segue fazer sete movi-
mentos e o lado direito
consegue fazer nove,
você vai fazer sete nos
dois. Um lado vai aca-
bar treinando com um
pouco mais de intensi-
dade do que o outro e,
com isso, em poucas
semanas (normalmente
12 a 24 semanas) as for-
ças ficam equivalentes
e não geram dismorfia
entre os hemisférios”, fi-
naliza o treinador.

Uma boa maneira
de aplicar a técnica
proposta por Twin, é
optar pela realização
de exercícios unilaterais
– aqueles que traba-
lham os dois lados de
maneira independente.
Dessa forma, fica mais
fácil identificar a falha
no lado mais fraco e
interromper o exercício
imediatamente.
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Pesquisa confirma que nossa felicidade
começa pelo estômago cheio.

Reprodução

Cozinhar com a pessoa amada é uma das memórias mais citadas como preferidas.

S e a cozinha é o
coração de uma

casa feliz, o estô-
mago talvez seja
o órgão responsá-
vel por nossa mais
profunda alegria –
ou é isso que uma
nova pesquisa rea-
lizada nos Estados
Unidos sugere. Re-
alizada com 2 mil
adultos, a pesquisa
estabeleceu diver-
sos levantamentos
e conexões entre
nosso bem-estar,
alegria e mesmo
amor, e nossa ali-
mentação, a come-
çar pela máxima
de se conquistar
alguém pelo estô-
mago: de acordo
com a pesquisa,
62% dos homens
concordaram com a
máxima, traduzida
do inglês, de que
“o caminho para o
coração de alguém
é pelo estômago”,
enquanto 57% das
mulheres também
concordaram.
A pesquisa visou

estabelecer, nos
mais variados sen-
tidos, o efeito que a
comida pode trazer
sobre nosso tem-

peramento, nossas
lembranças, nossa
vida. Cerca de três
de cada cinco en-
trevistados admiti-
ram que seu humor
melhora com boa
comida, e mais de
um terço afirmou
que as memórias
mais queridas são
ao redor de uma re-
feição ou de comida
– 27% dos entre-
vistados percebem
a si mesmos como
“foodie”, ou alguém
que ama comer, e
24% como “feeder”,
ou alguém que ama
prover alimentação:
que ama alimentar
outras pessoas.
A pesquisa foi

encomendada pela
panificadora esta-
dunidense St. Pi-
erre, e apontou

que preparar algo
do zero e sem se-
guir uma receita
é uma das coisas
que mais impressi-
onam outras pes-
soas. Para 62%,
alimentar a tercei-
ros lhes traz feli-
cidade, enquanto
36% revelaram fa-
zer por instinto ma-
terno ou paterno,
e 34% para dividir
suas criações cu-
linárias. Quando
perguntados sobre
suas memórias pre-
feridas, mais de um
em cada cinco par-
ticipantes emmédia
afirmou que era co-
zinhar com a pes-
soa amada.
“Alimentos cos-

tumam lembrar ex-
periências nostál-
gicas, e é incrível

ver como esse país
é apaixonado por
comida’, afirmou
Paul Baker, funda-
dor da St. Pierre,
que é especializada
na venda online de
pães e produtos
de pâtisserie fran-
ceses. “Toda vez
que você pergunta
a alguém sobre sua
comida preferida, o
motivo para a res-
posta quase sem-
pre é ligado a uma
memória afetuosa,
e isso é uma coisa
muito bonita”, con-
cluiu. A pesquisa
pode ser lida na
íntegra no site da St.
Bakers, que tam-
bém preparou um
quiz sobre o tema.
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Google Wifi promete internet na casa toda.
Reprodução

O roteador do Google foi desenvolvido com antenas de alto ganho e
amplificadores poderosos, que tornam o sinal mais forte.

D esde 2020, o tra-
balho remoto tem

sido a realidade de
muita gente. Somente
agora, com as vacina-
ções, que as atividades
presenciais estão retor-
nando ao normal aos
poucos. Mesmo as-
sim, o home office já
mostrou que veio para
ficar.

A grande questão de
trabalhar em casa é a
estrutura. Ter um local
apropriado, com mó-
veis confortáveis, uma
mesa organizada e um
espaço silencioso são
fatores que garantem
um bom rendimento e
uma jornada de traba-
lho saudável. E tem
a questão da Internet.
Sim, quem já não pas-
sou o estresse de não
conseguir acompanhar
uma reunião, respon-
der um e-mail, assistir
uma aula ou abrir um
arquivo porque a Inter-
net de casa simples-
mente decidiu não fun-
cionar?

Muitas vezes o pro-
blema não é com o ta-
manho do seu pacote,
ou com a velocidade
da conexão. Depen-
dendo da planta da sua
casa, existem cômo-
dos em que o Wifi não
vai conseguir chegar
de forma adequada por
causa de uma parede,
espelho ou mesmo da
distância do roteador.
Aqui, entram os cha-
mados repetidores de

sinal, que ajudam a
“carregar” a conexão
até os cantos da casa.
E é aqui que entra o
Google Wifi.

O que é

O Google Wifi – que
chegou no Brasil no dia
14 de outubro – funci-
ona como um segundo
roteador. Ele utiliza
a tecnologia mesh
(que significa malha ou
rede, em inglês) para
fornecer uma conexão
sem fio de alta potência
e velocidade estável
em todos os cômodos,
inclusive nas chama-
das “zonas mortas” –
aqueles pontos cegos
da casa em que o sinal
fica muito fraco ou não
chega.

Para ampliar ainda
mais a potência da co-
bertura, o roteador do
Google foi desenvol-
vido com antenas de
alto ganho e amplifica-
dores poderosos, que
tornam o sinal mais
forte e de maior al-
cance e garantem uma
distribuição melhorada
do sinal. Um único Go-
ogle Wifi conectado ao
modem consegue dis-
tribuir internet para to-
dos os ambientes em
uma residência de até
110 m²!

“Com o Google Wifi
os brasileiros terão
uma conexão rápida e
sem oscilações graças
ao sinal poderoso que
ele emite por toda a

casa. Isso vai permitir
que vários dispositivos
conectados funcionem
ao mesmo tempo, o
que é o caso na mai-
oria das residências
hoje, já que as pessoas
trabalham, estudam e
se divertem em casa”,
explica Vinicius Dib,
Head de Devices do
Google para a América
Latina.

Como funciona
Como a maioria dos

produtos da Google, a
instalação e utilização
são super fáceis e in-
tuitivas. Basta conec-
tar oGoogleWifi ao seu
modem com o cabo
que acompanha o dis-
positivo, instalar o apli-
cativo Google Home,
cadastrar seu roteador
com o QR Code que
vem na parte inferior
e pronto! A rede do
Google Wifi aparecerá
como uma rede sepa-
rada da rede do seu
modem e você pode
criar uma nova senha

para ela.
Até o momento, o

Google Wifi funcionou
muito melhor do que
qualquer outra tenta-
tiva de melhorar a co-
nexão no home office.
O sinal é estável e su-
porta bem mesmo au-
las online de longa du-
ração. Qualquer pro-
blema de rede apa-
rece como notificação
no celular, o que é bas-
tante prático. Além
de tudo, o visual do
produto é bastante ele-
gante e discreto, o que
permite que ele se en-
caixe perfeitamente em
qualquer decoração.

Por enquanto, talvez
a grande desvantagem
seja o preço, que é um
pouco salgado. O Go-
ogle Wifi está disponí-
vel em várias lojas com
valores que variam de
R$800 até R$900. Exis-
tem também opções
de conjuntos, para
quem tem uma casa
muito grande.
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Samsung suspende Android 12 após
falhas em celulares dobráveis.

Reprodução

Nova atualização ainda não tem previsão de chegar a Galaxy Z Fold
3 e Galaxy Z Flip 3.

A Samsung suspen-
deu o envio do novo

Android 12 e da inter-
face One UI 4 para celu-
lares dobráveis devido a
inúmeras queixas publi-
cadas nas redes sociais.
Consumidores reclama-
ram de problemas como
travamentos de apps
e queda acentuada de
desempenho no Galaxy
Z Fold 3 e Z Flip 3.

Por conta das recla-
mações, a Samsung te-
ria interrompido tempo-
rariamente o download
do novo software para
que pudesse corrigir
essas falhas a tempo do
lançamento global, que
ainda não tem data para
acontecer. Usuários
também relataram que
seus telefones entraram
em modo de recupera-
ção após o update.

De acordo com o site
Android Community, ou-
tros donos de smartpho-
nes da linha Z indicam
problemas com o modo
escuro, tela piscando,
aplicativos que simples-
mente param de funci-
onar, e até mesmo tra-
vamento do Dual Mes-
senger, app que per-
mite usar duas contas
de WhatsApp em celula-
res Samsung.

Usuários menciona-
ram problemas com a
câmera e exclusão au-
tomática de fotos da ga-
leria, sem qualquer ex-
plicação. Alguns clien-
tes da marca relataram
ainda problemas com o

som e a tela, que supos-
tamente travou em uma
taxa de atualização de
60 Hz. Não há um nú-
mero oficial de pessoas
afetadas. A Samsung
também ainda não se
posicionou oficialmente
sobre o caso.

Vale mencionar, po-
rém, que problemas
com uma nova versão
de um sistema opera-
cional móvel são algo
comum,mas, namaioria
das vezes, em escala
menor. É por isso que
o primeiro lançamento é
feito em territórios sele-
cionados e menores, ou
com um grupo de usuá-
rios beta, que testam
os possíveis problemas
antes de propagar o
download para o res-
tante do planeta.

Fornecedora
A linha iPhone 14

ainda deve demorar al-
gum tempo para ser lan-
çada, mas os primeiros
rumores já indicam que
os novos aparelhos te-
rão grandes mudanças
visuais. Informações
vindas do portal core-
ano The Elec apontam
que a Samsung seria
a principal fornecedora
de um novo modelo
de telas, que não teria
mais o entalhe adotado
desde o iPhone X de
2017.

Reforçando rumores
anteriores, é dito que os
novos aparelhos da Ap-
ple teriam um furo para
acomodar a lente fron-

tal e os vários elementos
do Face ID, o sistema
de reconhecimento fa-
cial 3D com alto nível de
segurança. A compa-
nhia é a última a deixar
de adotar o notch, justa-
mente por conta dessa
tecnologia, que atual-
mente exige uma quan-
tidade (e complexidade)
de componentes muito
alta para um espaço
ainda considerado pe-
queno demais.

Fontes internas afir-
mam que a Samsung
Display (subsidiária da
sul-coreana para fabri-
cação de telas) já teria
adquirido novos equipa-
mentos para suprir a
grande demanda de te-
las OLED que os iPho-
nes exigirão. A compa-
nhia já tem bastante ex-
periência na fabricação
de displays desse tipo,
já que grande parte de
sua linha tem furos cir-
culares na parte supe-
rior, incluindo os seus
flagships (linha Galaxy

S21 e futura linha Galaxy
S22) e também os do-
bráveis (Galaxy Z Flip 3
e Galaxy Z Fold 3).

Nem todos os no-
vos modelos de iPho-
nes deverão perder o
notch , já que apenas as
versões Pro viriam com
telas no novo padrão,
e não há uma previ-
são concreta em relação
a quando a linha será
completamente disponi-
bilizada com furo na
tela. De qualquer forma,
o próximo passo de-
verá ser a implemen-
tação de câmeras es-
condidas abaixo do dis-
play, assim como algu-
mas marcas já fazem
– porém, a tecnologia
ainda tem muito a evo-
luir, tanto no quesito
visual de disfarçar as
lentes, quanto na qua-
lidade geral das ima-
gens capturadas por es-
tes sensores.
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Nasa confirma que o buraco
negro da Via Láctea está vazando.

Reprodução

Buracos negros são objetos nascidos de explosões de supernova –
a fase final na vida de uma estrela.

I magine você lembrar
que existe um buraco

negro supermassivo no
centro da Via Láctea, o
nosso “bairro” no es-
paço. Imagine também
que este mesmo buraco
negro não é das figu-
ras mais calmas, ocasi-
onalmente expelindo ja-
tos de hidrogênio e ou-
tras substâncias – algo
que ele vem fazendo,
aparentemente, há mi-
lhares de anos.

A Nasa já confirmou
o que nós estamos só
“imaginando”, e publi-
cou informações mais
detalhadas disso em
seu site oficial: “isso é
mais uma evidência de
que o buraco negro da
Via Láctea, com uma
massa de 4,1 milhões
de ‘Sóis’, não é bem um
monstro em hibernação,
mas apresenta ‘soluços’
periódicos conforme ga-
ses e estrelas e nuvens
caem dentro dele”, diz
trecho do texto.

Buracos negros são
objetos nascidos de ex-
plosões de supernova –
a fase final na vida de
uma estrela – e cons-
tituem os objetos mais
poderosos do universo
junto das estrelas de
nêutrons. Sua capaci-
dade gravitacional é tão
grande que nemmesmo
a luz consegue lhe esca-
par.

E é aí que entram os
tais jatos: como bura-
cos negros atraem todo

tipo dematerial – nuvens
de gás, estrelas, poeira
cósmica, há a dispersão
desses materiais, ocasi-
onalmente, em forma de
jatos dos mais variados
tipos, expelidos graças
à imensa força dos seus
campos magnéticos.

“O buraco negro cen-
tral é dinamicamente
variável e, atualmente,
está desligado”, disse
Gerald Cecil, da Uni-
versidade da Carolina
do Norte nos EUA. Ele
assina um estudo sobre
o fenômeno observado,
recentemente publicado
no Astrophysical Jour-
nal. O especialista foi
motivado pela desco-
berta de um jato, des-
coberto em 2013 por
tecnologia de raios-x
pelo Observatório Chan-
dra e o Very Large Ar-
ray. Como esse jato
parecia partir da parte
mais ao Sul do buraco,
Cecil queria saber se um
jato na direção contrária
também existia.

Para responder à
essa dúvida, ele pri-
meiro procurou por ar-
quivos do espectro de
moléculas como meta-
nol e monossulfeto de
carbono no Observató-
rio ALMA, no Chile, que
usa ondas milimétricas
para enxergar trilhas
de poeira cósmica en-
tre nós e o núcleo da
galáxia. Isso revelou
uma trajetória linear que
poderia ser rastreada

até pelo menos 15 anos-
luz dentro do buraco
negro.

Depois, Cecil e sua
equipe analisaram os
registros do telescópio
espacial Hubble, onde
encontraram traços
de uma bolha de gás
quente, brilhante e in-
flada que se alinha à tra-
jetória linear encontrada
no ALMA. A dedução é
a de que o jato saído do
buraco negro a tenha
atravessado, inflando
a bolha. Ambos são
a única representação
visual desse fenômeno.

“Conforme ele sopra
através do gás, esse
jato se dispersa em
várias correntes. Essas
correntes atravessam o
disco de gás da Via Lác-
tea”, disse o co-autor
do estudo, Alex Wag-
ner, da Universidade
Tsukuba, no Japão. “O
jato então se diverge
em vários tentáculos,
muito parecido com um
polvo. Essa dispersão

cria uma série de bolhas
expansivas que se es-
tendem por pelo menos
500 anos-luz. Essa es-
trutura maior de ‘bolha
de sabão’ foi mapeada
em várias frequências
por outros telescópios”.

A partir daí, os dois
especialistas rodaram
simulações computado-
rizadas com os dados
obtidos, confirmando
suas teorias. “Tal qual
a arqueologia, você es-
cava e escava e encon-
tra artefatos mais e mais
velhos remanescentes
de uma grande civiliza-
ção”, disse Cecil, que
foi complementado por
Wagner: “o nosso bu-
raco negro na Via Lác-
tea claramente teve um
surto de luminosidade
no último milhão de
anos. Isso foi suficiente
para que um jato fosse
disparado em direção à
nossa ‘borda’ galática”.
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Sumida da mídia, a cantora Nelly Furtado
revela que teve dois filhos em segredo.

Reprodução

A cantora Nelly Furtado em um de seus últimos shows, em 2017, no
Monte-Carlo Gala for the Global Ocean, em Monaco.

Jennifer Aniston dá raro depoimento
sobre relação tóxica que tinha com a

mãe: "Nunca vou ser como ela".
Reprodução

A atriz rompeu com a mãe no início dos anos 1990 e foi deixada de
fora de seu testamento em 2016.

A fastada dos holofotes
desde que sofreu um co-

lapso nervoso nos palcos, a
cantora Nelly Furtado revelou
em uma sutil atualização em
sua biografia no Instagram
que é teve dois filhos durante
a pauta na carreira.

”Mãe de três crianças lin-
das, de 18, 3 e 2 anos”, es-
creveu ela em sua nova bio-
grafia no Instagram. No en-
tanto, ela segue mantendo a
linha ”low profile” e não cos-
tuma fazer atualizações nos
stories. Em sua timeline, há
apenas duas publicações de
versões expandidas de seus
lançamentos.

Em 2017, quando lançou
um disco independente, a
cantora de hits como Promis-
cuous e I’m Like a Bird falou
sobre sua decisão de deixar

a carreira em pausa em entre-
vista ao Daily Mail. ”Eu tive
um colapso nervoso no palco.
Estava na turnê de Loose, em
2007, e minha filha estava co-
migo. Eu estava tentando
conciliar a vida como cantora
e mãe na estrada, eu estava
exausta.”

”Uma noite, subi ao palco
e me deparei com o quão es-
tressada eu estava. Chorei o
tempo todo nas duas primei-
ras músicas”, lembrou. ”Dei
uma pausa na música e fui
para casa. Então, percebi
que estar em casa e ter uma
experiênciamais familiar era o
que eu buscava.”

Filha de pais brasileiros,
a cantora nasceu no Ca-
nadá e começou a carreira se
apresentando em português.
Desde o episódio no palco,

ela lançou um disco em es-
panhol em 2009, Mi Plan, e
outro em 2012, The Spirit In-
destructible, depois do qual
fez uma pausa na carreira de
cinco anos.

Até a atualização de sua
biografia na rede social, não

havia notícias de que ela hou-
vesse engravidado ou ado-
tado filhos. Longe do olhar
dos paparazzi e dos sites de
fofoca, ela se tornou mãe de
três e aposta em ajudar jo-
vens artistas a construir sua
carreira na música.

A atriz Jennifer Aniston
deu um depoimento raro

sobre a relação tóxica que
tinha com a mãe, a atriz
Nancy Dow (1936-2016). A
estrela da série ”Friends”
foi breve, mas enfática ao
fazer uma menção à mãe em
entrevista recém-concedida
ao site norte-americano The
Hollywood Reporter.

Aniston falou sobre Dow
ao tratar de problemas de
saúde mental vivenciados por
celebridades por causa da
pressão e dos excessos de-
correntes da fama. Pergun-
tada como ele chegou aos
52 anos sem nunca ter sur-
tado em público, ela atribuiu à
sua relação conturbada com
a mãe.

“Tenho muitas pessoas
positivas aomeu redor”, disse
a atriz. “E eu cresci vendo
uma pessoa vivendo con-
fortavelmente na posição de

vítima e nunca gostei disso.
Eu sabia que essa pessoa
estava sendo um exemplo de
algo que eu nunca quis ser e
jamais serei isso”.

“É tóxico, destrói suas en-
tranhas e sua alma. E olha,
é um efeito colateral ter de
ver suas merdas expostas ao
mundo? Sim, é inconveni-

ente, mas é tudo relativo”, en-
cerrou Aniston sobre o tema.

Nancy Dowmorreu aos 79
anos, em 2016, após dois der-
rames. Modelo e atriz, ela tra-
balhou em séries de TV como
‘The Beverly Hillbillies’ e ‘The
Wild Wild West’. Ela e a filha
romperam no início dos anos
1990 e só retomaram, mesmo

que distantes, no início dos
anos 2000.

Dow deixou Aniston e o
outro filho de fora em seu tes-
tamento. A imprensa interna-
cional noticiou que, posteri-
ormente, a jovem Eilish Me-
lick acabou dividindo a for-
tuna deixada pela avó entre
ela (US$ 100 mil), o pai (US$
65 mil) e o irmão (US$ 100
mil). Aniston teria se recu-
sado a aceitar qualquer valor.

Aniston não convidou a
mãe para nenhum de seus
dois casamentos, com Brad
Pitt e Justin Therou. Em uma
entrevista em 2011, Aniston
culpou a mãe por seus pro-
blemas de baixa auto-estima.
Dow também teria brigado
com seu outro filho em 2011,
deixando a neta como seu úl-
timo vínculo familiar.
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Professora é demitida após vídeo em que
faz strip-tease viralizar entre alunos.

Reprodução

A professora Viktoria Kashirina, de 23 anos, foi demitida de uma escola, em Moscou.

A professora Vik-
toria Kashirina,

de 23 anos, foi de-
mitida de uma es-
cola, em Moscou,
na Rússia, depois
de postar em sua
rede social um ví-
deo fazendo strip-
tease. No vídeo, a
jovem fica só de lin-
gerie e faz poses e
gestos sensuais.
Viktoria dá aulas

de línguas e lite-
ratura para alunos
de 11 e 12 anos.
Após a gravação vi-
ralizar entre os alu-
nos, os pais das cri-
anças pediram sua
demissão.
De acordo com

a jovem, a mãe
de uma aluna che-
gou a mandar uma
mensagem para
ela: “Por favor, não
poste vídeos ex-
plícitos ou feche .
Minha filha assiste
e você está clara-
mente ganhando
elogios, mas não
como professora”.
Segundo Vikto-

ria, ela se ofere-
ceu para bloquear
o acesso da aluna
aos conteúdos que

ela postava e re-
forçou que não fez
nada de errado.
“Há vários anos

pratico pole dance
e há muito tempo
sonhava em fazer
um vídeo”, expli-
cou a professora ao
jornal local Komso-
molskaya Pravda.
“É claro que não
era para estudan-
tes. A mãe dessa
aluna exigiu que eu
fechasse a conta.
Recusei e, em vez
disso, bloqueei a
filha e amãe…mas
já era tarde demais.
”
Viktoria conta

que após a recla-
mação dos pais,
ela conversou com
o diretor da escola.
“Você causou uma

tempestade e pre-
cisamos reagir. Eu
mesmo tenho dois
filhos e entendo
como esses pais
se sentem”, teria
dito o diretor para
a docente.
O diretor disse

a Viktoria que ela
foi “demitida”, no
entanto, a jovem
afirma que não
recebeu nenhum
aviso e ainda está
dando aulas on-
line. Além disso,
a professora disse
ao Newsflash que
ela é popular entre
os alunos e alguns
pais falaram em
seu apoio.
A professora

disse ainda que
nunca se preocu-
pou com o que

seus alunos iriam
pensar sobre sua
“persona online”.
“Meus alunos me
seguiram no Insta-
gram e viram meu
conteúdo. Nossa
relação profissio-
nal não sofreu com
isso”, alegou a jo-
vem.
A docente afir-

mou ainda que pre-
tende procurar a
Justiça caso sua
demissão seja con-
firmada. “A de-
missão é absoluta-
mente injusta por-
que não há nada
que contrarie as
regras do meu con-
trato de trabalho. E
o comportamento
imoral é geral-
mente um conceito
muito abstrato.”

Porto Alegre . Sábado, 11 de Dezembro de 2021 . 76



Ex-companheiras de Cássia
Eller fazem foto juntas.

Reprodução/Instagram

Lan Lanh e Maria Eugênia nos bastidores do Premio Multishow.

Paolla Oliveira se derrete com declaração
de Diogo Nogueira: ''Você inspira e ilumina".

Reprodução/Instagram

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira em premiação.

A homenagem que o
Prêmio Multishow fez

a Cássia Eller, que mor-
reu em 2001, reuniu as
duas ex-mulheres da can-
tora. Lan Lanh e Maria
Eugênia animaram os fãs
com um registro juntas,
feito nos bastidores da
premiação. Para quem
não sabe (ou não lem-
bra), a percussionista vi-
veu um romance com
Cássia na época que as
duas trabalharam juntas.

No documentário
“Cássia Eller”, lançado
em 2014, a própria viúva
da cantora, Maria Eu-
gênia, expõe o triân-
gulo amoroso que ela,

a cantora e Lan Lanh
formaram, pouco antes
da morte da artista.

Maria Eugênia foi a
grande companheira de
Cássia e teve com ela
o filho Chicão, hoje com
28 anos. Já Lan Lanh é
casada atualmente com
a atriz Nanda Costa, com
quem teve as gêmeas
recém-nascidas Kim e
Tiê.

O registro de Lan
Lanh e Maria Eugênia
foi feito pela percussio-
nista no Instagram, 20
anos após a morte da
cantora. ”Ontem foi uma
noite para celebrar a
música, a diversidade,

reencontrar os amigos,
e de homenagear Cássia
Eller. Obrigada Prêmio
Multishow por esta festa

linda! Todos testados,
vacinados e felizes em
viver essa saudade de
vida!”, escreveu ela.

N esta sexta-feira (10),
a internet pode viven-

ciar amor e carinho do
casal queridinho do Bra-
sil, Paolla Oliveira e Di-
ogo Nogueira. Através
das redes sociais, o can-
tor e músico comparti-
lhou uma homenagem e
um texto emocionante de
agradecimento após ser
premiado.

Ele dedicou a con-
quista aos fãs, relembrou
a pandemia da Covid-
19 e também aproveitou
para se declarar à Pa-
olla, com quem assumiu
o namoro em julho desse
ano. Confira um trecho
do texto:

”Só tenho a agrade-
cer a todos que fazem

parte dessa luta cons-
tante. Agradeço tam-
bém a todos os fãs que
me acompanhame fazem
com que tudo isso seja
possível! Muito obrigado

ao meu amor, Paolla Oli-
veira. E vamos porque
o barco não pode parar”,
disse o cantor.

Paolla Oliveira, por sua
vez, interagiu com o com-

panheiro e deixou um
lindo comentário na pos-
tagem. Ela disse: ”Agra-
decer e saber que não se
faz nada sozinho é um ato
generoso. Você é assim,
e por isso também você
inspira e ilumina por onde
passa. Vamos juntos.
Obrigada por tudo. Você
merece tudo de bom que
já veio e ainda virá”.

No último mês de ou-
tubro, Diogo Nogueira
lançou uma música em
homenagem à atriz. Cha-
mada ”Flor de Caña”, a
canção fala sobre uma
mulher contagiante, que
ilumina tudo e todos com
o seu sorriso.
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Após perder filho, Wanessa
Camargo fala sobre uma nova

gravidez: "Não quero isso de novo".
Reprodução/Instagram

Wanessa e Marcus Buaiz com os filhos.

W anessa Ca-
margo, 38 anos,

e o marido, o em-
presário Marcus Bu-
aiz, aproveitaram o
espaço na série do-
cumental “É o Amor:
Família Camargo”
(Netflix), para falar
sobre a perda do ter-
ceiro filho, que aca-
bou desencadeando
uma depressão na
cantora.

”Fiquei pensando
na perda que a gente
teve. Num primeiro
momento foi um
susto. Você entra
no quarto e fala: ’Tô
grávida’. Depois
uma consciência de:
’Puxa, a família vai
crescer, vai ser bom
pra gente’. Aí depois
a gente vai fazer a
primeira visita ao mé-
dico pra ver o cora-
ção bater e aquele
foi o silêncio mais
horripilante da minha
vida…O coração não
bateu e começou o
processo”, disse o
empresário.

Ele continuou lem-
brando o diálogo di-
fícil com o médico:
“‘Quais são os cami-
nhos, doutor?’. ‘O
caminho é um abor-

tamento, que vai ser
espontâneo ou ter
que ser feito’. O se-
gundo silêncio maior
foi na hora que você
entrou na mesa de ci-
rurgia, que eu estava
sozinho. E a visão
que você passou a
ter que foi o melhor.
Eu ainda não con-
segui chegar a essa
mesma percepção
que você. Estou bus-
cando isso.”, disse
Marcus em seguida.

A cantora, por
outro lado, contou
que procurou encarar
a situação de uma
forma mais prática,
apesar de o processo
de entendimento não
ter sido nada fácil:
“Se soubesse que iria
passar por tudo isso,
tinha escolhido espe-

rar. Pra mim primeiro
foi: ‘Por que eu fi-
quei grávida pra pas-
sar por tudo isso?’
Quando eu passei
por tudo esse pro-
cesso, eu tive muito
medo da morte. Pelo
processo todo, de ter
tido anemia, de ter
tido aquele aborto,
a febre, o medo da
infecção, a correria
pra não correr risco.
E esse tudo acabou?
Você teve o seu avô
que morreu. Você
está vivendo plena-
mente ou está em-
purrando as coisas
com a barriga? Você
está utilizando bem
o tempo que tem?.
Cheguei a conclusão
de quemuita coisa eu
não tô conseguindo
ser eu, não tô usando

meu tempo como eu
deveria.“, disse ela.

Pai de João Fran-
cisco e José Marcus,
o marido da cantora
disse que ainda so-
nha em ser pai de
uma menina: “Não
posso negar que o
meu sonho de ter
uma menina perma-
nece.”, explicou o
marido da artista.

Já Wanessa, não
está certa e revela
que tem medo de en-
gravidar novamente:
“Eu não posso dizer o
mesmo. É muito re-
cente para mim e es-
tou com muito medo
de passar por tudo
isso de novo.”, com-
pletou a filha de Zezé.
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"O sangue dela está na minha
veia, então ela está viva", diz a
mãe de Marília Mendonça.

Reprodução/Instagram

Ruth lamentou ir ao prêmio pela primeira vez após a morte da filha.

R uth Moreira, mãe
da cantora Marília

Mendonça, que mor-
reu há pouco mais de
um mês em um aci-
dente aéreo em Minas
Gerais, esteve no Prê-
mio Multishow 2021 ao
lado do filho, o serta-
nejo Gustavo, e do em-
presário Wander Oli-
veira, para participar de
uma homenagem à fi-
lha, que recebeu o prê-
mio deMelhor Cantora.
No palco, a mãe da ar-
tista recebeu o troféu
e agradeceu pelo cari-
nho com Marília.

“É um prazer
enorme estar aqui hoje
honrando minha filha.
Fiquei muito feliz com
a homenagem que fi-
zeram para ela. Vejo o
quanto ela era enorme
e merecedora e tudo
isso só me enche de
orgulho. Claro que
não queria vir nesse
prêmio nessa ocasião.
Se estivesse com ela
recebendo o troféu se-
ria lindo”, contou Ruth.

Ruth lamentou ir ao
prêmio pela primeira
vez após a morte da fi-
lha. “Quero agradecer
por essa homenagem
em uma festa tão linda.
Tive a oportunidade de
conhecer . Não era

assim que gostaria de
conhecer, né? Mas
vim representar minha
filha. Agradeço ao ca-
rinho do Brasil, dos fãs
e de todos que oram
por mim. A nossa força
vem do povo e nós va-
mos continuar. O san-
gue dela está na mi-
nha veia, então ela está
viva”, disse.

A mãe de Marília ga-
rantiu que dará conti-
nuidade aos planos da
cantora. “Vamos se-
guir com os projetos
que ela deixou enca-
minhado. Vamos con-
tinuar com os sonhos
que ela tinha. Afinal de
contas, Marília está em
nós. Ela não ia querer
ninguém triste ou ca-
bisbaixo, e sim lutando
pelo seu trabalho”, afir-
mou.

Ruth, que ganhou
um abraço de Ivete
Sangalo na premiação,
agradeceu o carinho
que recebeu da can-
tora baiana. “Ivete
me falou uma palavra
de conforto quando
saímos do palco. Es-
tamos em um mo-
mento em que todos
me dão força. Deus
tem me dado força
para que eu continue
nessa luta. Está do-
endo, né? Doeu no
Brasil, no mundo, e a
minha dor só eu e Deus
sabemos. Essa dor da
perda não pode nunca
me paralisar”, contou.

A mãe da rainha da
sofrência ainda falou
sobre o neto Leo, de
quase 2 anos, e do
filho, Gustavo, que se
lançou recentemente

na carreira sertaneja.
“Tenho o pequenini-
nho, o Leo, né? Ele
é de boa igual à mãe,
fala alto, barulhento, e
tenho agora um filho
começando a carreira.
Ou seja, são milhões
de coisas que a Marília
deixou e nós vamos
continuar”, prometeu,
voltando a elogiar o
neto, filho de Marília
com o cantor Murilo
Huff. “O Léo é uma
criança linda e bem
ativa. Um menino in-
teligente e falante, tem
curiosidade em tudo.
Tinha que ser filho da
Marília. Com certeza,
ele também me ajuda
a ter forças para conti-
nuar”, concluiu.
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