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DIEGO AGUIRRE NÃO É MAIS O
TÉCNICO DO INTER.
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al Diego Aguirre está de saída do
comando da equipe do Inter. O
Colorado informou nesta quarta-
feira (15) que o clube e o treinador
decidiram em comum acordo pelo
fim do contrato de trabalho. Em
sua segunda passagem no cargo,
o uruguaio trabalhou em 35 parti-
das, durante o segundo semestre
de 2021. Também deixam o Clube
o auxiliar técnico Juan Verzeri e o
preparador físico Fernando Piña-
tares. Página 63

MAIORIA DO SUPREMO CONFIRMA
A EXIGÊNCIA DO PASSAPORTE DA
VACINA PARA ENTRADA NO PAÍS.

Página 10
O Sul

"TENHO UMA SIMPATIA BEM GRANDE EM CONCORRER PELOMEU ESTADO",
DIZ VICE-PRESIDENTE HAMILTONMOURÃO SOBRE AS ELEIÇÕES DE 2022.

Questionado sobre os seus planos para as eleições de 2022, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), disse,
nesta quarta-feira (15), em visita à Rede Pampa, que tem "uma simpatia bem grande" em concorrer ao Senado pelo Rio Grande
do Sul. No entanto, o general gaúcho destacou que ainda não definiu o seu futuro político. Página 45

ENTENDA A PEC DOS PRECATÓRIOS,
APROVADA PELO CONGRESSO E QUE LIBERA
AUXÍLIO BRASIL NO VALOR DE 400 REAIS.

Página 26



Com 53 endereços disponíveis,
Porto Alegre mantém vacinação
contra covid nesta quinta-feira.

Cristine Rochol/PMPA

Serviço é oferecido em postos, unidades móveis, sala especial em
shopping e farmácias parceiras.

A Secretaria Municipal
da Saúde (SMS) de

Porto Alegre mantém
nesta quarta-feira (15) o
serviço de imunização
contra covid, com 53
locais disponíveis. Na
lista constam duas unida-
des móveis (Largo Glênio
Peres e bairro Cristal),
sala especial no shopping
João Pessoa, nove farmá-
cias parceiras e 42 postos,
dos quais sete oferecem
vacinas até 21h.

Os endereços comple-
tos e horários de fun-
cionamento de cada lo-
cal, bem como imunizan-
tes disponíveis e outros
detalhes, podem ser con-
sultados no site oficial pre-
feitura.poa.br.

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

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

Para o reforço, os ci-
dadãos com idade a par-
tir de 18 anos precisam

levar a mesma documen-
tação exigida na segunda
dose, desde que o cartão
de controle mostre que o
esquema de imunização
esteja completo há pelo
menos cinco meses.

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

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

maioria das 8h às 17h e
com sete unidades aten-
dendo até 21h (Belém
Novo, Diretor Pestana,
Morro Santana, Primeiro
de Maio, Ramos, São
Carlos e Tristeza);

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

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

– Unidade móvel na
Vila Resvalo: rua Coro-
nel Claudino nº 25 (bairro
Cristal/Zona Sul), das 9h
às 15h;

– Farmácias parceiras
(Agafarma, Panvel e São
João), das 9h às 17h;

– Endereços: consultar
no site da prefeitura.

2ª dose de
Coronavac

– Quem recebeu pri-

meira injeção há pelo me-
nos 28 dias;

– Postos de saúde;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Unidade móvel no

bairro Cristal;
– Endereços: consultar

no site da prefeitura.

2ª dose de
Oxford

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

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Unidade móvel no

bairro Cristal;
– Endereços: consultar

no site da prefeitura.

2ª dose da Pfizer
– Quem recebeu pri-

meira injeção há pelo me-
nos oito semanas;

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;

– Unidade móvel no
bairro Cristal;

– Farmácias parceiras;
– Endereços: consultar

no site da prefeitura.

Dose de reforço
– Idosos a partir de 60

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

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Unidade móvel no

bairro Cristal;
– Endereços: consultar

no site da prefeitura.
– Observação: a dose-

extra da Janssen estará
disponível em oito postos
de saúde e na sala de va-
cinação do shopping João
Pessoa. (Marcello Cam-
pos)
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Com três novos testes positivos, Porto
Alegre chega a seis casos confirmados
da variante Ômicron do coronavírus.

Cristine Rochol/PMPA

Viajantes que chegam à cidade contam com oferta de testagem.

N esta quarta-feira (15),
a Secretaria Munici-

pal da Saúde (SMS) con-
firmou mais três casos da
variante Ômicron do co-
ronavírus em Porto Ale-
gre. Com isso, o número
de registros da nova cepa
chegam a seis na capital
gaúcha. De acordo com
as autoridades, os paci-
entes apresentam sinto-
mas leves e permanecem
em isolamento domiciliar.

Elas relataram à Vigi-
lância Epidemiológica ter
recebido ao menos uma
dose de vacina contra co-
vid. O fato, entretanto,
ainda não teve como ser
checado de forma defini-
tiva devido à inoperância
dos sistemas do Ministé-
rio da Saúde desde o ata-
que cibernético do qual
foi alvo há uma semana.

No que se refere ao
novo caso, não foram re-
passados detalhes sobre
os três indivíduos com
infecção pela ômicron
confirmada nesta quarta-
feira.

Já os três casos ante-
riores tiveram como ori-
gem um visitante estran-
geiro que desembarcou
no Aeroporto Internaci-
onal Salgado Filho de
voo procedente dos Es-
tados Unidos, e que aca-
bou transmitindo a do-
ença para os outros dois,
com quem mantém rela-
ção próxima.

As amostras de mate-
rial biológico que forne-
ceram para análise genô-
mica deram positivo para
a nova cepa, respecti-

vamente, na sexta pas-
sada (10), depois na se-
gunda (13) e terça-feira
(14). Suas identidades
também não foram men-
cionadas pela Secretaria
Municipal da Saúde.

O viajante responsável
pelo caso importado da
variante ômicron na ca-
pital gaúcha informou já
ter recebido uma dose do
imunizante da Moderna
(aplicado em duas etapas
e que não faz parte do
plano brasileiro de com-
bate à covid). Após aten-
dimento médico, ele se
submeteu a teste RT-PCR
em um laboratório parti-
cular.

Após a confirmação
inicial, o exame ainda
foi submetido a análise
genômica na Universi-
dade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS),
procedimento que já é
praxe nesse tipo de si-
tuação. De acordo com a
Secretaria Municipal da
Saúde, a viajante está
sendo monitorada, bem
como contatos próximos
a ela.

Além disso, a Diretoria
de Vigilância em Saúde
(DVS) da SNS menci-
onou a ocorrência, no
momento, de três sur-
tos de coronavírus em
diferentes locais da ci-
dade. Cada contexto está
sendo investigado, mas
já foi descartada eventual
ligação com a ômicron.

De qualquer forma, to-
das as amostras biológi-
cas fornecidas por indi-
víduos atingidos por al-

gum desses surtos tam-
bém serão submetidas à
análise detalhada.

A prefeitura reitera a
importância de que a
população mantenha os
cuidados de prevenção,
como o uso de máscara
e a vacinação completa
contra o coronavírus, in-
cluindo a dose de reforço.

Monitoramento
A Equipe de Vigilância

de Doenças Transmissí-
veis (EVDT) tem enviado
para análise genômica os
testes RT-PCR positivos
das pessoas que tenham
chegado de fora do Rio
Grande do Sul. Isso
vale tanto para quem em-
barca em outros Estados
quanto para os que vêm
do Exterior.

Desde a retomada
dessa oferta de testagem,
no dia 1º de dezembro,
mais de 100 pessoas
responderam formulá-
rio específico, a grande
maioria viajantes aéreos.
O procedimento é obri-
gatório para realização

do teste RT-PCR. Cerca
de metade desse contin-
gente foi testado, predo-
minando amplamente os
resultados negativos para
coronavírus.

Podem passar pela
testagem gratuita viajan-
tes aéreos com ou sem
sintomas respiratórios
e que chegaram há no
máximo sete dias, sejam
residentes na cidade ou
com permanência mí-
nima prevista de quatro
dias. Por via terrestre,
a viagem pode ter sido
realizada em ônibus ou
transporte individual –
desde que o trajeto seja
comprovado.

Após inserir os dados
no documento, o inte-
ressado recebe por e-
mail orientações sobre a
coleta de material. O
exame é oferecido em
cinco laboratórios parcei-
ros da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, sendo
que um dos estabeleci-
mentos funciona em sis-
tema de drive-thru. (Mar-
cello Campos)
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Chega a 36.320 o número de mortes
por coronavírus no Rio Grande do Sul.

EBC

Estatística da vacinação em âmbito estadual permanece defasada há uma semana.

D ivulgado nesta
quarta-feira (15),

o mais recente bo-
letim epidemioló-
gico da Secretaria
Estadual da Saúde
(SES) ampliou para
1.499.084 o número
de testes positivos
de coronavírus em
21 meses de pan-
demia, com 36.320
mortes. A estatística
inclui 106 novas con-
firmações de contá-
gio e 23 casos fatais.
Os casos fatais

mais recentes abran-
gem vítimas com ida-
des entre 57 e 95
anos. Elas são men-
cionadas, a seguir,
em ordem alfabética
pelo município de
residência (que nem
sempre é o do hos-
pital onde ocorreu o
óbito), em uma lista
que também detalha
o gênero (feminino
ou masculino) e a
idade. – Pelotas
(mulher, 57 anos); –
Nova Pádua (mulher,
61 anos); – Guaíba
(homem, 66 anos); –
Pelotas (mulher, 68
anos); – São Leo-
poldo (homem, 68
anos); – Tramandaí
(mulher, 68 anos);
– Canoas (mulher,
69 anos); – Porto

Alegre (homem, 70
anos); – Balneá-
rio Pinhal (homem,
71 anos); – Caxias
do Sul (mulher, 71
anos); – Porto Alegre
(mulher, 71 anos); –
Rio Grande (mulher,
73 anos); – Santo
Augusto (mulher, 73
anos); – Cachoeira
do Sul (homem, 78
anos); – Guaíba (mu-
lher, 78 anos); – Uru-
guaiana (mulher, 78
anos); – Porto Alegre
(mulher, 79 anos); –
Torres (mulher, 83
anos); – Camaquã
(mulher, 87 anos);
– Porto Alegre (ho-
mem, 89 anos); –
Pelotas (mulher, 90
anos); – Capão do
Leão (homem, 91
anos); – Arroio do
Meio (mulher, 95
anos).
Dentre os infec-

tados até agora, ao
menos 1.460.867
(97%) já se recupe-
raram, em todos os
497 municípios gaú-
chos. Outros 1.796
(0,11%) são conside-
rados casos ativos
(em andamento), o
que abrange desde
os assintomáticos
em quarentena do-
miciliar até casos
graves atendidos em
hospitais.
A taxa média de

ocupação das unida-
des de terapia inten-
siva (UTIs) por adul-
tos estava em 55,1%
no início da noite,
conforme o painel de
monitoramento co-
vid.saude.rs.gov.br.
Esse índice resulta
da proporção de
1.763 pacientes para
um total de 3.200
leitos da modalidade

em 301 hospitais. Já
o total de hospitali-
zações pela doença
chega a 114.127
(8%).
Andamento da
vacinação

Já no que se refere
ao andamento da
imunização contra o
coronavírus no Rio
Grande do Sul, a
plataforma on-line
do governo gaúcho
continua defasada,
devido ao ataque
cibernético aos sis-
temas do Ministério
da Saúde. Quem
acessa o site va-
cina.saude.rs.gov.br
encontra apenas da-
dos relativos ao sta-
tus do processo na
quinta-feira passada
(9). (Marcello Cam-
pos)
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Média de óbitos por covid segue
com tendência de queda no Brasil.

EBC

País contabiliza 617.348 óbitos e 22.199.331 casos de coronavírus
desde o início da pandemia.

O Brasil registrou 227
novas mortes por

covid-19 nas últimas 24
horas, com o total de óbi-
tos chegando a 617.348
desde o início da pande-
mia. Com isso, a média
móvel de mortes nos
últimos 7 dias ficou em
150. Em comparação à
média de 14 dias atrás,
a variação foi de -31%
e aponta tendência de
queda.

Os números estão no
novo levantamento do
consórcio de veículos
de imprensa sobre a
situação da pandemia
de coronavírus no Brasil,
consolidados na noite
desta quarta-feira (15).
O balanço é feito a partir
de dados das secretarias
estaduais de Saúde.

Um ataque hacker
no site do Ministério da
Saúde, no aplicativo e na
página do ConecteSUS
– plataforma que mostra
comprovantes de vacina-
ção contra a covid-19 –
na madrugada da última
sexta-feira (10), afetou in-
diretamente a divulgação
de casos e mortes em
Goiás, Mato Grosso do
Sul e Tocantins, que não
informaram novos dados.

Foi o 6º dia seguido
com problemas decor-
rentes do ataque, apon-
tados por diferentes Esta-
dos.

No domingo (12), o
ministério da Saúde in-
formou que o processo
para recuperação dos re-
gistros dos brasileiros va-
cinados contra a covid-19
foi finalizado, sem perda

de informações.
Em 31 de julho, o Bra-

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

Casos
Em casos confirma-

dos, desde o começo
da pandemia, 22.199.331
brasileiros já tiveram ou
têm o novo coronavírus,
com 5.034 desses confir-
mados no último dia. A
média móvel nos últimos
7 dias foi de 4.709 novos
diagnósticos por dia. Isso
representa uma variação
de -47% em relação aos
casos registrados em
duas semanas, indicando
queda nos diagnósticos.

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

Estados
Dentre os Estados que

atualizaram seus dados,
3 deles não tiveram re-
gistro de morte nas últi-
mas 24 horas: Alagoas,
Amapá e Mato Grosso.

— Em alta (5 Esta-
dos e o DF): Amapá,
Mato Grosso, Pernam-
buco, Roraima, Sergipe e
Distrito Federal.

— Em estabilidade (4

Estados): Bahia, Pará,
Rio Grande do Norte e
Rondônia.

— Em queda (14 Es-
tados): Acre, Alagoas,
Amazonas, Ceará, Es-
pírito Santo, Maranhão,
Minas Gerais, Paraíba,
Paraná, Piauí, Rio de
Janeiro, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e São
Paulo.

— Não informaram (3
Estados): Goiás, Mato
Grosso do Sul e Tocan-
tins.

Vacinação
Os dados do con-

sórcio de veículos de
imprensa divulgados
nesta quarta mostram
que 140.781.302 pes-
soas tomaram a segunda
dose ou dose única de
vacinas e, assim, estão
totalmente imunizadas.
Este número representa
66% da população.

A dose de reforço foi
aplicada em 21.694.778
pessoas, o que repre-
senta 10,17% da popula-
ção.

Ao todo, 160.374.514

pessoas, o que repre-
senta 75,18% da popula-
ção, tomaramaomenos a
primeira dose de vacinas.

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

Os Estados com maior
porcentagem da popu-
lação imunizada (com
segunda dose ou dose
única) são: São Paulo
(77,55%), Mato Grosso
do Sul (71,38%), Minas
Gerais (69,78%), Rio
Grande do Sul (69,74%) e
Santa Catarina (69,42%).

Já entre aqueles que
mais tem sua popula-
ção parcialmente imu-
nizada estão São Paulo
(81,87%), Santa Cata-
rina (78,72%), Paraná
(77,85%), Piauí (77,72%)
e Rio Grande do Sul
(77,66%).
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Maioria do Supremo confirma
a exigência do passaporte da
vacina para entrada no País.

Arquivo/Agência Brasil

Decisão em vigor exige comprovante de vacinação para todos que viajaram a partir do dia 14.

O Supremo Tribunal
Federal (STF) for-

mou maioria de votos
nesta quarta-feira (15) a
favor de manter a deci-
são doministro Luís Ro-
berto Barroso que de-
terminou a obrigatorie-
dade do chamado pas-
saporte da vacina para
viajantes que chegarem
ao País.

O julgamento acon-
tece em plenário vir-
tual, no qual os mi-
nistros inserem o voto
eletronicamente no sis-
tema do STF. A decisão
de Barroso foi tomada
no último sábado (11)
e atendeu a um pedido
do partido Rede Sus-
tentabilidade.

A maioria dos mi-
nistros acompanhou o
voto de Barroso, man-
tendo a exigência do
passaporte, mas esta-
belecendo que brasilei-
ros e estrangeiros resi-
dentes no Brasil que vi-
ajaram para o exterior
após 14 de dezembro e,
ao retornar, não apre-
sentarem comprovante
de vacinação deverão:

comprovar o teste
negativo de Covid-19;
fazer quarentena de 5
dias, que somente se
encerrará com novo
teste negativo.

De acordo com a de-
cisão doministro, quem
viajou antes do dia 14

precisa, ao retornar,
apresentar comprova-
ção de teste negativo
de Covid.

Até a última atualiza-
ção deste texto tinham
votado os ministros Ed-
son Fachin, Carmen Lú-
cia, Alexandre de Mo-
raes, RosaWeber e Luiz
Fux, todos a favor da
tese de Barroso. O jul-
gamento termina nesta
quinta (16), às 23h59.

Ainda no voto, Bar-
roso propôs: ”Cabe
às autoridades sani-
tárias regulamentarem
o monitoramento e as
consequências da inob-
servância de tais deter-
minações”.

Barroso entende que
o controle do com-
provante de vacinação
pode ser feito pelas
companhias aéreas no
momento do embar-
que, como já é feito
com o exame de PCR e

a declaração à Anvisa.
Assim como esta-

belecia o governo, os
estrangeiros que não
apresentarem o pas-
saporte poderão ser
impedidos de entrar no
país.

Para o ministro do
STF, a apresentação
do certificado repre-
senta ”medida indutora
da vacinação, devida-
mente chancelada pelo
Supremo Tribunal Fe-
deral, para evitar que,
na volta, aumentem o
risco de contaminação
das pessoas que aqui
vivem”.

Exigência do
passaporte

A exigência do pas-
saporte da vacina foi
proposta pela Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) ao
governo federal. Ao
comentar o assunto, o

presidente Jair Bolso-
naro distorceu a pro-
posta, afirmando que
a Anvisa queria ”fechar
o espaço aéreo”, e cha-
mou o passaporte de
”coleira”.

Em 9 de dezembro,
o governo publicou
uma portaria na qual
determinava a exigên-
cia do comprovante de
vacina ou cumprimento
de quarentena a quem
quisesse entrar no Bra-
sil sem estar vacinado.
Diante do ataque hac-
ker ao aplicativo do Mi-
nistério da Saúde que
abriga o comprovante,
o governo decidiu sus-
pender a portaria.

No entanto, aten-
dendo a um pedido da
Rede, Barroso deter-
minou a exigência do
passaporte da vacina.
É esta a decisão agora
em análise pelo plená-
rio do STF.
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Anvisa vai autorizar vacina da Pfizer contra
a Covid em crianças de 5 a 11 anos.

Reprodução

Pedido foi feito pela farmacêutica em novembro; imunizante já é aplicado nesta faixa etária nos Estados
Unidos.

A Agência Nacional
de Vigilância Sani-

tária (Anvisa) vai auto-
rizar a aplicação da va-
cina da Pfizer, contra
a Covid-19, em crian-
ças de 5 a 11 anos. A
área técnica do órgão
se reúne publicamente
nesta quinta-feira (16),
após terminar a aná-
lise do pedido da fabri-
cante, para apresentar
relatório sobre a imuni-
zação desta faixa etá-
ria. Com a libera-
ção, a decisão da An-
visa precisará ser pu-
blicada no Diário Ofi-
cial da União para pas-
sar a valer.

A Pfizer já tem o
registro definitivo da
vacina no Brasil. Com
a autorização da área
técnica da Anvisa, a
bula do imunizante
será alterada para in-
clusão das crianças de
5 a 11 anos. O tema
não necessitará de
aprovação da diretoria
colegiada. O início
da vacinação depende
do Ministério ou das
secretarias de Saúde,
e cronogramas ainda
não foram informados.

Casos graves da
Covid-19 entre crian-
ças são menos fre-
quentes, mas o imu-
nizante ajuda a dar
proteção mais ampla a
essa faixa etária, além
de reduzir o risco de
que elas se tornem

transmissores do vírus
para parentes e pro-
fessores. A vacina da
Pfizer entre os mais
novos passou por tes-
tes de segurança e
eficiência.

A Anvisa recebeu a
notificação da agência
americana em 12 de
novembro. Na oca-
sião, o laboratório sub-
meteu ao órgão dados
e os estudos de se-
gurança para embasar
o pedido de vacina-
ção de crianças. Além
do corpo técnico da
Agência, representan-
tes de sociedades mé-
dicas brasileiras tam-
bém participaram da
análise do pedido da
fabricante.

Ao pedir autoriza-
ção, a Pfizer afirmou
que a dosagem da va-
cina para a faixa etá-
ria seria ajustada eme-
nor do que aquela apli-
cada em maiores de
12 anos. A proposta é

ter frascos diferentes,
com dosagem especí-
fica para cada grupo
(maiores ou menores
de 12 anos). Segundo
a empresa, os fras-
cos serão diferencia-
dos pela cor.

A vacina da Pfizer
está registrada no País
desde 23 de fevereiro
deste ano. Inicial-
mente, o imunizante
foi autorizado para
pessoas com mais de
16 anos. Em 11 de
junho, a Anvisa liberou
a inclusão da faixa
etária de 12 a 15 anos.

Em agosto, a agên-
cia negou autorização
para a aplicação do
imunizante Coronavac
contra a Covid-19 em
crianças e adolescen-
tes de 3 a 17 anos.
O pedido havia sido
feito pelo Instituto Bu-
tantan, produtor da
vacina no Brasil. A de-
cisão apontava que os
dados apresentados

pelo instituto não eram
suficientes para com-
provar a segurança
da vacina no grupo
pediátrico. O instituto
paulista já fez novo
pedido.

Produto já foi
liberado nos EUA
A vacina da Pfizer já

está liberada nos Es-
tados Unidos para cri-
anças de 5 a 11 anos
desde o dia 2 de no-
vembro. Lá, a vacina é
aplicada em duas do-
ses com três semanas
de intervalo. A dose
foi ajustada para um
terço por injeção em
comparação com a
aplicada em adultos
e adolescentes. A
aprovação da Agência
de Medicamentos dos
Estados Unidos (FDA),
dizem especialistas,
pesa favoravelmente
para que o mesmo
acontecesse no Brasil.
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Terceira dose com Pfizer: confira
as reações mais comuns da vacina.

Cristine Rochol/PMPA

Com uma tecnologia inédita, o imunizante utiliza o RNA mensageiro
sintético, que auxilia o organismo do indivíduo a gerar anticorpos
contra o vírus.

A vacina da Pfizer
contra covid-19,

que foi desenvolvida
em parceria com o
laboratório alemão Bi-
oNTech, já está sendo
aplicada nos brasilei-
ros como dose de re-
forço contra a doença
causada pelo novo
coronavírus.

Com uma tecnolo-
gia inédita, o imuni-
zante utiliza o RNA
mensageiro sintético,
que auxilia o orga-
nismo do indivíduo a
gerar anticorpos con-
tra o vírus. Como to-
das as vacinas, o imu-
nizante da Pfizer tam-
bém pode causar re-
ações, embora estas
não se manifestem em
todas as pessoas.

De acordo com a
bula da vacina, regis-
trada na Agência Naci-
onal de Vigilância Sa-
nitária, casos muito ra-
ros de miocardite (in-
flamação do músculo
cardíaco) e pericardite
(inflamação do revesti-
mento exterior do co-
ração) foram relatados
após o uso da vacina
da Pfizer.

Ainda segundo
a bula, os casos
ocorreram com mais
frequência em ho-
mens mais jovens e
após a segunda dose
da vacina e em até
14 dias após a vaci-
nação. “Geralmente

são casos leves e os
indivíduos tendem a
se recuperar dentro
de um curto período
de tempo após o tra-
tamento padrão e re-
pouso”, afirma a bula.

A empresa pede
que, após a vacina-
ção, o usuário esteja
alerta a sinais de mi-
ocardite e pericardite,
como falta de ar, pal-
pitações e dores no
peito, e procurar aten-
dimento médico ime-
diato, caso ocorram.

Ainda de acordo
com a bula, entre
as reações adversas
muito comuns na ter-
ceira dose, isto é, que
ocorrem em 10% dos
que tomaram o imuni-
zante, estão:

— Dor de cabeça;
— Dor nas articula-

ções;
— Dor muscular;
— Dor no local de

injeção;
— Cansaço;
— Calafrios.
Entre as reações

comuns, que ocorrem
entre 1% e 10% das
pessoas que tomaram
a vacina, estão:

— Aumento dos
gânglios linfáticos (ou
ínguas);

— Diarreia;
— Vômito;
— Febre;
— Inchaço no local

de injeção;
— Vermelhidão no

local de injeção.
Já as reações in-

comuns, que ocorrem
entre 0,1% e 1% dos
vacinados, são:

— Erupção cutânea
(lesão na pele);

— Diminuição de
apetite;

— Náusea;
— Dor nos mem-

bros (braço).
Eficácia

As duas doses das
vacinas AstraZeneca e
Pfizer não induzem ní-
veis suficientes de an-
ticorpos neutralizantes
contra a Ômicron. Tal
fato indica um prová-
vel aumento de infec-
ções em pessoas pre-
viamente infectadas
ou totalmente vacina-
das. A conclusão faz
parte de um estudo
inédito realizado pela
Universidade de Ox-
ford, no Reino Unido.

Durante a análise,
os pesquisadores ve-
rificaram amostras

de sangue de indi-
víduos que haviam
recebido duas do-
ses das vacinas Ox-
ford/AstraZeneca ou
Pfizer/BioNTech. Os
resultados mostraram
que os títulos neu-
tralizantes naqueles
que receberam duas
doses da AstraZeneca
ficaram abaixo do li-
mite detectável em
todos, exceto um par-
ticipante.

Já nos que comple-
taram o esquema vaci-
nal com o imunizante
da Pfizer, a queda foi
de 29,8 vezes.

Com isso, a Ômi-
cron tem o potencial
de levar a uma nova
onda de infecções, in-
cluindo em pessoas já
vacinadas. Entretanto,
por outro lado, ainda
não há evidências de
que isso possa levar a
mais infecções graves,
hospitalizações ou
mortes neste grupo.
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Pfizer diz que pílula faz risco de
morte por covid cair 89% e também
funciona contra a variante Ômicron.

Reprodução

Apenas 0,7% dos pacientes de alto risco tratados foram hospitalizados passados 28 dias da seleção para
o estudo.

A Pfizer divulgou
os resultados de

um estudo que con-
firmam a eficácia do
antiviral Paxlovid no
tratamento da covid-
19. Segundo co-
municado, os testes
indicaram que a pí-
lula produzida pela
farmacêutica reduziu
em 89% o risco de in-
ternação e morte em
decorrência da do-
ença entre os adultos
mais vulneráveis ao
vírus, tratados dentro
de três dias após o
início dos sintomas.
Conforme a farma-
cêutica, testes em la-
boratórios indicaram
que o produto funci-
ona contra a variante
Ômicron.

Para aqueles que
receberam o Paxlovid
após cinco dias dos
sintomas, a redução
de risco de hospitali-
zação e morte foi um
ponto porcentual me-
nor, ficando em 88%.
Em análise interme-
diária, a taxa foi de
85%. A pesquisa
de fase 2/3 que ava-
liou a eficiência do
medicamento teve a
participação de 2.246
adultos, a maioria in-
fectada pela variante
Delta. Segundo a

Pfizer Inc., a maior
parte dos eventos ad-
versos foram de in-
tensidade leve.

“Esta notícia for-
nece mais corrobo-
ração de que nosso
candidato a antiviral
oral, se autorizado ou
aprovado, pode ter
um impacto significa-
tivo na vida de mui-
tos, já que os dados
apoiam ainda mais a
eficácia do Paxlovid
na redução de hos-
pitalizações e mortes
e mostram uma dimi-
nuição substancial na
carga viral”, disse o
CEO da Pfizer, Albert
Boula.

A farmacêutica in-
formou na terça-feira
que os dados foram
compartilhados com
a Food and Drug
Administration (ór-

gão americano equi-
valente à Anvisa),
como parte da sub-
missão contínua para
a autorização de uso
emergencial. Caso
aprovado, o trata-
mento com o Paxlo-
vid será administrado
em duas doses diá-
rias ao longo de cinco
dias.

Já análises provi-
sórias do estudo de
fase 2/3 para adultos
menos vulneráveis
(vacinados ou fora de
grupo de risco para
a covid) mostraram
uma redução de 70%
no risco de hospita-
lização e nenhuma
morte, em compara-
ção com o placebo.
Redução de risco

Apenas 0,7% dos
pacientes de alto
risco tratados foram

hospitalizados pas-
sados 28 dias da se-
leção para o estudo.
Entre os que recebe-
ram placebo, a taxa
foi de 6,5%, informou
a farmacêutica.

Quando analisa-
das pessoas com 65
anos ou mais, po-
pulação com maior
risco de hospitali-
zação, a redução
de risco foi ainda
mais expressiva, che-
gando a 94%. Pouco
mais de 1% dos pa-
cientes tratados com
Paxlovid pararam no
hospital. A mesma
taxa foi de 16,3% en-
tre os que tomaram
o placebo. As infor-
mações são dos jor-
nais O Estado de S.
Paulo e The New York
Times e da agência
Dow Jones.
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Ômicron: Veja o que se sabe sobre a
eficácia dos remédios contra a variante.

Reprodução

O surgimento da variante Ômicron do coronavírus provocou dúvidas
sobre a eficácia das vacinas e também dos medicamentos anticovid
contra a cepa.

O surgimento da variante
Ômicron do coronavírus

provocou dúvidas sobre a efi-
cácia das vacinas e também
dos medicamentos anticovid
contra a cepa. Diante disso,
as farmacêuticas e os cientis-
tas correm para testar os efei-
tos desses remédios ante a
nova versão do vírus.

Em 28 de novembro, a Or-
ganização Mundial da Saúde
(OMS) declarou que remé-
dios para pacientes com co-
vid em estado grave e insufici-
ência respiratória, como cor-
ticosteroides e bloqueadores
do receptor de interleucina-
6, continuam eficazes con-
tra a nova mutação, mas ou-
tros tratamentos precisavam
ser avaliados.

A Pfizer divulgou na terça-
feira que os resultados de um
estudo que confirmam a efi-
cácia do antiviral Paxlovid, co-
nhecida como “pilula antico-
vid” e testado no Brasil, con-
tra a Ômicron. No dia 7, a far-
macêutica britânica GSK, fa-
bricante do sotrovimabe tam-
bém afirmou que o seu me-
dicamento contra a covid-19
baseado em anticorpos é efi-
caz contra a nova variante.

Os dois medicamentos
têm diferenças. O Paxlovid,
da Pfizer, age sobre a prote-
ase do vírus, que é a enzima
responsável por ”quebrar”
as proteínas que o Sars-
CoV-2 produz em pedaços
menores. Já o sotrovimabe
age no combate à proteína
Spike, justamente a que mais
apresentou mutações na
nova cepa.

Outras duas fabricantes
de remédios semelhantes ao
sotrovimabe - o Regen-CoV
e o coquetel composto por
banlanivimabe e etesevimabe
- afirmaram na semana pas-
sada que estudos sobre a
eficácia seguem em anda-
mento, mas é provável que a
ela pode cair contra infecta-
dos pela ômicron. ”Como são
medicamentos que atacam a

proteína Spike, a que mais
apresenta mutação, a chance
da eficácia cair cresce”, ex-
plica o infectologista da Bene-
ficiência Portuguesa de São
Paulo (BP), João Prats.

Esses três medicamentos
estão autorizados no Brasil e
usam a tecnologia de anticor-
pos monoclonais para com-
bater o vírus.

O que as fabricantes di-
zem sobre a eficácia contra
Ômicron:

Sotrovimabe
A farmacêutica GSK, fa-

bricante do medicamento,
afirma que ela é eficaz contra
a ômicron, mas os dados
ainda precisam ser revisados
pela comunidade científica. O
medicamento usa anticorpos
monoclonais e é indicado
para o tratamento de covid
leve a moderada em pacien-
tes adultos e adolescentes
com 12 anos ou mais, e
que pesem pelo menos 40
kg. Está autorizado no Brasil
desde 8 de setembro.

Regen-Cov
As farmacêuticas Regene-

ron e Roche, fabricantes dos
dois medicamentos do casi-
rivimabe e imdevimabe, que
compõem o coquetel Regen-
Cov, dizem que os medica-
mentos podem ser menos efi-
cazes contra a ômicron. Mas
ainda não há estudos concluí-
dos. O uso emergencial no
Brasil está autorizado desde
20 de abril. Segundo a OMS,
o tratamento é sugerido para
aqueles com maior risco de
hospitalização.

Banlanivimabe e
etesevimab

A farmacêutica Eli Lilly, fa-
bricante dos medicamentos,
afirmou esta semana que ava-
lia a eficácia contra a Ômi-
cron. Há chances de redu-
ção de eficácia, por serem
monoclonais e atuarem na
proteína Spike do Sars-Cov-
2, que mais teve mutação na
nova cepa. O medicamento

foi aprovado para uso emer-
gencial pela Anvisa em 13 de
maio. Sãoministrados empa-
cientes maiores de 12 anos,
com quadro leve ou mode-
rado da doença, que pesem
mais de 40 kg.

Regkirona
(regdanvimabe)
Assim como os anteriores,

age sobre a proteína Spike.
A fabricante domedicamento,
no entanto, ainda não se pro-
nunciou sobre a sua eficá-
cia. O regdanvimabe é indi-
cado para pacientes adultos
que não necessitam de suple-
mentação de oxigênio e com
exame positivo para Covid-19
e está autorizado no Brasil,
mas tem contraindicações.

Remdesivir
A fabricante afirmou que

espera que continue efetivo,
mas ainda vai conduzir tes-
tes laboratoriais para verifi-
car a eficácia contra a Ômi-
cron. Autorizado pela Anvisa
desde 12 de março deste ano
para pacientes com pneumo-
nia que precisam de oxigênio.

Tocilizumabe e
sarilumabe

Os dois medicamentos,
usados no Brasil para o tra-
tamento de casos graves da
covid-, não são afetados pela
Ômicron. Eles agem como

moduladores do sistema imu-
nológico, evitando inflama-
ções graves, e não atuam so-
bre o vírus. O uso destes me-
dicamentos é indicado pela
OMS desde julho.

Baricitinibe
Último medicamento

aprovado pela Anvisa para
testes, o baricitinibe atua
no processo de formação e
desenvolvimento das células
do sangue, na inflamação
e na defesa do organismo.
Assim como o Tociluzumabe
e sarilumabe, age como
modulador do sistema imu-
nológico.

Molnupiravir e
Paxlovid

Desenvolvidos pelas far-
macêuticas Merck e Pfizer,
respectivamente. A Merck
(MSD no Brasil) afirmou que
a pílula deve manter a eficá-
cia contra a Ômicron porque
ataca partes do vírus que não
sofreram mutações. Já a Pfi-
zer apresentou nesta terça-
feira, 14, um estudo que com-
prova eficácia da pílula con-
tra a Ômicron. A fabricante
já havia anunciado quando a
nova cepa foi detectada que o
medicamento não deveria ser
afetado. As duas estão em
teste no Brasil. As informa-
ções são do jornal O Estado
de S. Paulo.
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Vacina contra a covid: antecipar a
terceira dose diminui a proteção?
Veja o que dizem os especialistas.

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Pela experiência com outras vacinas, prazos maiores costumam con-
ferir uma maior imunidade de longo prazo.

À s vésperas das festas de
fim de ano, a prefeitura do

Rio de Janeiro passou a per-
mitir a antecipação da dose
de reforço contra a Covid-
19: quem aguardava comple-
tar o prazo de cinco meses
desde a segunda dose para
ir ao posto, conforme a reco-
mendação inicial da Secreta-
ria municipal de Saúde, agora
pode, se desejar, receber a
vacina antes, após um inter-
valo mínimo de três meses
(que anteriormente era válido
apenas para faixas etárias es-
pecíficas). A decisão gera dú-
vidas, já que o intervalo de
cinco meses também é pre-
conizado pelo Ministério da
Saúde e, por extensão, por
outras capitais e estados. Afi-
nal, o que a ciência diz so-
bre isso? Antecipar a terceira
dose é bom para prevenir as
complicações da covid-19?

Segundo especialistas,
não há evidências de que
um intervalo reduzido entre
a segunda e a terceira doses
da vacina contra a covid-19
diminua a proteção contra o
coronavírus. Pela experiência
com outras vacinas, prazos
maiores costumam conferir
uma maior imunidade de
longo prazo. No entanto, no
atual contexto da pandemia,
outros fatores podem ser le-
vados em conta na definição
desse intervalo, como o sur-
gimento da variante Ômicron
(que apresenta amplo escape
a duas doses da vacina) e a
proximidade do réveillon e do
carnaval, datas propícias a
aglomerações.

Vice-presidente da Socie-
dade Brasileira de Imuniza-
ções (SBIm), a médica Isa-
bela Ballalai diz que o inter-
valo de três meses não tem
contraindicações e pode tra-
zer vantagens em termos de
proteção coletiva diante da
nova cepa.

“Eu entendo, claro, que o

Rio está se preparando para
o Ano Novo, para o carnaval
e para a Ômicron”, afirma. “A
cidade está buscando já co-
locar toda a população com
a dose de reforço para mini-
mizar o risco de a Ômicron
se tornar uma variante preva-
lente entre nós. Temos da-
dos, como os da própria Pfi-
zer, que apontam que a ter-
ceira dose, embora não te-
nha 100% de eficácia contra a
variante, traz uma boa prote-
ção para os quadros graves.
O cenário epidemiológico, o
risco da nova variante e o fato
de as pessoas ainda estarem
desprotegidas contra ela são
os fatores que devem ter sido
mais considerados pelo Rio.”

Ao explicar a decisão,
o secretário municipal de
Saúde, Daniel Soranz, afir-
mou que a prioridade da
prefeitura é que as pessoas
se vacinem, e que a cidade
tem em estoque doses su-
ficientes de vacina para a
antecipação do cronograma
de muitas pessoas. Uma
das justificativas pessoais
acolhidas na solicitação do
reforço antecipado, segundo
Soranz, é o desejo de se sen-
tir mais seguro na época de
festividades – embora o Rio
ainda não tenha confirmado,
até agora, nenhum caso de
Ômicron.

Essa pode ser a motiva-
ção demuitos para ir ao posto
antes da data marcada. Afi-
nal, um estudo da Universi-
dade Oxford já mostrou que
duas doses da vacina da As-
traZeneca ou da Pfizer não
produzem anticorpos sufici-
entes contra a nova cepa.
No caso da vacina da Pfi-
zer, porém, dados informa-
dos pela própria fabricante in-
dicam que um esquema de
três doses basta para neutra-
lizar os efeitos da Ômicron.

Estudos sobre a vacina da
Pfizer compilados pelo Cen-

tro de Prevenção e Controle
a Doenças Infecciosas (CDC)
dos Estados Unidos mostram
que prazos menores entre a
segunda e a terceira doses
são tão efetivos na prevenção
de casos graves de covid-19
quanto os intervalos maiores.

Uma dessas pesquisas,
realizada pela própria Pfizer,
concluiu que um intervalo de
67 a 96 dias tem 92% de efe-
tividade na prevenção a ca-
sos severos causados por to-
das as variantes, enquanto
um prazomais longo, demais
de 157 dias, tem 88%. O
estudo foi desenvolvido por
uma operadora de saúde na
Califórnia com voluntários de
16 anos ou mais.

A necessidade da dose
de reforço foi identificada por
autoridades da área da Saúde
depois que pesquisadores
observaram uma queda na
imunidade conferida pelas
vacinas com o passar do
tempo.

“Os estudos mostram
que, depois de três meses,
a proteção cai. Mas cai
mais entre os idosos que
entre os jovens. Em jovens,
ainda há alguma proteção
cinco meses depois, mas
não é a mesma do que com
três meses. Daí surge uma

necessidade de decisão,
que depende da situação
epidemiológica. Se ela está
boa, você consegue aguardar
cinco meses sem colocar
ninguém em alto risco. É
essa a lógica”, explica Bal-
lalai. “Até agora, a maioria
dos países prefere ministrar
a terceira dose seis meses
após a segunda, mas isso
pode mudar por causa da
Ômicron.”

Segundo o presidente da
SBIm, Renato Kfouri, as in-
formações científicas disponí-
veis não justificam a anteci-
pação da terceira dose para
públicos mais jovens. Por ou-
tro lado, as pessoas acima
dessa faixa, que de fato re-
gistram uma perda significa-
tiva de proteção após trêsme-
ses, já estão em vias de com-
pletar o prazo de cinco me-
ses, lembra o médico. “Não
há evidência até agora de
perda de proteção de nin-
guém com menos de 50 anos
num espaço de tempo tão
curto quanto três meses”, diz.
“A decisão do Rio não é uma
decisão temerária, mas não
tem nenhuma evidência que
a justifique.” As informações
são do jornal O Globo.
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Universidade de Cambridge começa
a testar vacina universal para a covid.

Lloyd Mann/Universidade de Cambridge/Divulgação

Sem fazer uso de agulha, a vacina será aplicada através de um jato
de ar que injeta o composto na pele.

U ma nova vacina contra
a covid-19 começou

a ser testada em huma-
nos na terça-feira, no Reino
Unido. Trata-se de um imu-
nizante inovador – tanto na
forma de ser administrado
quanto no tipo de proteção
que vai proporcionar. Sem
fazer uso de agulha, a va-
cina será aplicada através
de um jato de ar que injeta
o composto na pele. Além
disso, usa como alvo vá-
rias estruturas comuns de
coronavírus-beta, e não a
proteína Spike – que vem
sofrendo mutações. As-
sim, os cientistas acredi-
tam que ela poderá pro-
teger não só contra futu-
ras variantes, como tam-
bém de novas pandemias
causadas por outros coro-
navírus.

Os primeiros ensaios
do DIOS-CoVax estão
sendo realizados pelo
NIHR Southampton Clini-
cal Research Facility. Po-
dem participar voluntários
saudáveis com idade entre
18 e 50 anos e que morem
na área de Southampton, a
maior cidade portuária da
costa Sul do Reino Unido.
Os participantes devem ter
recebido as duas doses da
vacina contra a Covid-19,
mas não o reforço.

O ensaio da vacina de
fase I acompanhará os vo-
luntários por aproximada-
mente 12 meses para ga-
rantir que seja seguro.

“A resposta das comu-
nidades científica e mé-
dica ao desenvolvimento e
entrega das vacinas con-
tra Covid-19 tem sido in-
crível, mas conforme sur-
gem novas variantes e a
imunidade começa a dimi-
nuir, precisamos de tecno-
logias mais novas”, disse

Jonathan Heeney, profes-
sor de Cambridge e res-
ponsável pelo desenvolvi-
mento da vacina, em en-
trevista ao jornal da uni-
versidade. “É o primeiro
passo em direção a uma
vacina universal de coro-
navírus que estamos de-
senvolvendo, protegendo-
nos não apenas de varian-
tes da Covid-19, mas de fu-
turos coronavírus.”
Como funciona a

vacina
O Sars-CoV-2 usa as

proteínas Spike em sua su-
perfície para entrar nas cé-
lulas humanas. Essas pro-
teínas se ligam ao ACE2,
um receptor de proteína na
superfície das células em
nossas vias aéreas, permi-
tindo que o vírus libere seu
material genético. O vírus
então ”sequestra” amaqui-
naria da célula hospedeira
para se replicar e espalhar.

As vacinas informam
nosso corpo sobre a apa-
rência de infecções pe-
rigosas e como reagir a
elas. Isso é muito mais
seguro do que se infectar
com o vírus vivo, porque
evita os efeitos fatais que
todo vírus pode ter. A
imunização arma nosso
sistema imunológico para
procurar e bloquear o ví-
rus, ou destruir células que
carregam a proteína Spike,
nos protegendo da Covid-
19.

Infelizmente, o corona-
vírus está em constante
mutação e a própria pro-
teína Spike do vírus está
mudando. Isso levanta a
perspectiva de ”fuga da va-
cina”, na qual mudanças
na proteína do pico signifi-
cam que o sistema imuno-
lógico não émais capaz de

reconhecê-la.
Para contornar esse

problema, a equipe de
Cambridge buscou no-
vos tipos de antígenos –
regiões-chave do vírus –
que são os mesmos em
coronavírus que ocorrem
na natureza, incluindo em
animais que os carregam,
como morcegos.

Enquanto a maioria
das vacinas contra Covid-
19 usam a sequência do
RNA para a proteína Spike
das primeiras amostras
isoladas do coronavírus
sequenciado em janeiro de
2020, esta nova tecnologia
DIOSvax usa métodos pre-
ditivos para codificar antí-
genos mais amplos, que
aparecem em variados ti-
pos de coronavírus, dando
assim uma proteção mais
ampla.

As células imunológicas
do corpo captam o vetor,
decodificam o antígeno da
vacina DIOS e apresen-
tam as informações ao sis-
tema imunológico. Isso,
por sua vez, produz anti-
corpos neutralizantes, que
bloqueiam a infecção pelo
vírus, e células T, que re-
movem as células infecta-

das pelo vírus. Essa tec-
nologia está bem estabele-
cida e o DNA do plasmídeo
da vacina não é incorpo-
rado ao material genético
humano.

“As vacinas DIOS-
CoVax têm como alvo
elementos da estrutura do
vírus que são comuns a to-
dos os ‘beta-coronavírus’
conhecidos (aqueles coro-
navírus que são asmaiores
ameaças de doenças aos
humanos). Essas são
estruturas de vital impor-
tância para o ciclo de vida
do vírus, o que significa
que podemos ter certeza
de que é improvável que
mudem no futuro”, expli-
cou Heeney.

As vacinas DIOSvax de
próxima geração devem
nos proteger contra as
variantes que vimos até
agora – variantes Alfa,
Beta, Delta, por exemplo –
visando proteger também
contra variantes emergen-
tes e potenciais pandemias
de coronavírus, afirmam
os desenvolvedores. As
informações são do jornal
O Globo.
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Dólar fecha em alta e vai a
5 reais e 70 centavos.

EBC

É o maior patamar de fechamento desde 13 de abril.

O dólar fechou em
alta nesta quarta-

feira (15), renovando o
maior patamar desde
abril, com os investi-
dores avaliando a de-
cisão de política mo-
netária do Federal Re-
serve, o banco central
dos Estados Unidos, e
os dados da “prévia do
PIB” (Produto Interno
Bruto), que apontaram
queda de 0,4% da eco-
nomia brasileira em ou-
tubro.

A moeda norte-
americana subiu
0,21%, cotada a R$
5,7055. É o maior pa-
tamar de fechamento
desde 13 de abril (R$
5,7161).

Para reduzir a in-
tensidade de alta, o
Banco Central fez uma
nova intervenção no
mercado de câmbio,
com uma venda de
mais US$ 950 milhões
em moeda à vista.

Na terça-feira (14), o
dólar subiu 0,40%, a R$
5,6937. Com o resul-
tado desta quarta, pas-
sou a acumular alta de
1,21% no mês. No
ano, o salto é de 9,99%
frente ao real.

Cenário
Na cena externa, o

Federal Reserve indi-
cou nesta quarta que
vai encerrar o seu pro-
grama de estímulo por
meio da compra de tí-

tulos em março e que
deve promover três al-
tas de juros em 2022.
Em reunião de polí-
tica monetária encer-
rada nesta quarta, o
Fed manteve as taxas
de juros do país entre
zero e 0,25%.

Juros mais altos nos
Estados Unidos ten-
dem a elevar a renta-
bilidade de se inves-
tir nos títulos sobera-
nos dos EUA, consi-
derados o ativo mais
seguro do mundo, o
que em tese pode
aumentar o ingresso
de recursos no país
e, consequentemente,
apoiar o dólar.

Por aqui, o Índice de
Atividade Econômica
(IBC-Br), considerado
uma prévia do Produto
Interno Bruto (PIB),
recuou 0,40% em ou-
tubro, na comparação
com o mês anterior,
mostrando que ativi-

dade iniciou o quarto
trimestre em queda,
após o país ter entrado
em recessão técnica
no 3º trimestre.

Na cena política, as
atenções seguiam vol-
tadas para a conclusão
da votação da PEC dos
Precatórios. A Câmara
dos Deputados con-
cluiu nesta quarta-feira
(15) a votação, em dois
turnos, da Proposta
de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 46/21,
que contém os trechos
não promulgados da
versão do Senado para
a PEC dos Precatórios
(PEC 23/21), como os
limites de pagamento
dessas dívidas e a
aplicação dos recur-
sos economizados em
2022 exclusivamente
em seguridade social
e em programas de
transferência de renda.

As partes comuns
aprovadas por ambas

as Casas serão pro-
mulgadas nesta quinta-
feira (16), em sessão
solene marcada para
as 14 horas, no Plená-
rio do Senado.

Ibovespa

Já o principal índice
de ações da bolsa
de valores de São
Paulo, a B3, fechou em
alta nesta quarta-feira
(15). O Ibovespa subiu
0,63%, aos 107.431
pontos.

Na terça-feira, a
Bolsa fechou em
queda de 0,58%, aos
106.760 pontos. Com
o resultado desta
quarta, passou a acu-
mular avanço de 5,41%
no mês. No ano, po-
rém, o tombo ainda é
de 9,73%. As infor-
mações são do portal
de notícias G1 e da
Agência Câmara de
Notícias.
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China retoma importações de carne
bovina do Brasil. As vendas estavam

embargadas por terem sido identificados
casos de "mal da vaca louca" no país.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Brasil suspendeu os embarques para seu principal cliente após confirmar dois casos atípicos de “mal
da vaca louca” em setembro.

A administração adu-
aneira da China

anunciou nesta quarta-
feira (15) retomada das
importações de produ-
tos de carne bovina
do Brasil, numa impor-
tante medida do maior
importador do produto
brasileiro.

Maior exportador de
carne bovina do mundo,
o Brasil suspendeu os
embarques para seu
principal cliente após
confirmar dois casos
atípicos de “mal da vaca
louca” em setembro.

Casos atípicos signi-
ficam que os animais
desenvolveram a do-
ença de maneira es-
pontânea, não estando
relacionada à ingestão
de alimentos contami-
nados, e que não há
transmissão da doença
entre os animais, não
implicando riscos para a
saúde humana.

Pequim informou que
retomou as importações
de produtos brasileiros
de carne bovina desos-
sada de animais com
menos de 30 meses, se-
gundo documento pu-
blicado no site da Admi-
nistração Geral das Al-
fândegas.

O Ministério da Agri-
cultura do Brasil con-
firmou a suspensão do
embargo.

“Com isso, a certifi-
cação e o embarque da
proteína animal para a

China serão normaliza-
dos e podem ser reto-
mados a partir de hoje”,
disse o ministério.

A pasta observou que
em novembro o governo
chinês já havia liberado
lotes de carne bovina
brasileira que haviam
sido embarcados com
certificado sanitário con-
cedido até 3 de setem-
bro, antes do embargo.

“Realmente é uma
boa notícia já espe-
rada por nós há algum
tempo, já tínhamos pas-
sado todas as informa-
ções técnicas e aguar-
dávamos a confirma-
ção”, afirmou a ministra
da Agricultura, Tereza
Cristina, em entrevista
à rádio Jovem Pan.

A ministra minimizou
os prejuízos, dizendo
que nas primeiras sema-
nas, a arroba bovina no
Brasil caiu como efeito
do embargo, mas de-
pois reagiu, com a Rús-

sia abrindo novas unida-
des para o mercado bra-
sileiro.

Mas a proibição de
exportação de carne bo-
vina brasileira causou
preocupação na comu-
nidade comercial, já que
os chineses compram
recebem cerca de 40%
das suas importações
de carne bovina no Bra-
sil.

Estima-se que, sem
a China, as exportações
brasileiras de carne bo-
vina registraram perda
de 762,3 milhões de
dólares entre outubro e
novembro deste ano, in-
formou o Instituto Mato-
grossense da Carne
(Imac), em nota.

Em Mato Grosso,
dono do maior reba-
nho do país, a sus-
pensão provocou uma
frustração de receita
de 117,3 milhões de
dólares, disse o instituto
citando que os valores

foram calculados com
base na receita referente
aos mesmos meses de
2020.

Tereza Cristina lem-
brou que o Brasil teve al-
guns problemas para o
desembarque na China
de carne com certifica-
ção sanitária emitida an-
tes do embargo, mas
que está “tudo normali-
zado”.

Os governos dos dois
países negociavam para
resolver o assunto, uma
vez que o embargo re-
duziu praticamente pela
metade os embarques
do Brasil desde outubro.

As importações de
carne bovina da China
aumentaram nos últi-
mos anos, alimenta-
das pela crescente de-
manda por carne de
uma classe média cada
vez mais abastada.
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Após ameaçar sair do País, Audi decide
retomar produção de carros no Paraná.

Divulgação

O retorno vai ocorrer no início de 2022, com a produção de dois novos utilitários esportivos.

Q uase um ano
após ter suspen-

dido as operações no
Brasil, a Audi anun-
ciou que vai voltar
a produzir carros na
fábrica compartilhada
com a Volkswagen
em São José dos Pi-
nhais (PR). O retorno
vai ocorrer no início
de 2022, com a pro-
dução de dois novos
utilitários esportivos
(SUVs) – a segunda
geração do Q3 e o
inédito Q3 Sportback,
que chegarão ao mer-
cado em meados do
ano.

O grupo ainda
aguarda a decisão
do governo federal
sobre a devolução
de créditos tributários
que tem a receber
desde quando aderiu
ao programa Inovar-
Auto, criado em 2012
para incentivar no-
vas empresas a se
instalarem no País, e
encerrado em 2017.

Em setembro de
2020, quando anun-
ciou que a fábrica sus-
penderia a produção
no início deste ano,
o presidente da Audi
do Brasil, Johannes
Roscheck, condici-
onou o retorno ao
pagamento da dívida,
ainda que de forma
escalonada. Embora

a questão não esteja
100% resolvida, ele
disse estar otimista
com uma solução do
Ministério da Econo-
mia em breve.

Dessa decisão vai
depender o valor do
investimento na pro-
dução local. Inici-
almente, a capaci-
dade produtiva será
de 4 mil veículos ao
ano. Quando a li-
nha foi inaugurada,
em 2015, a eram 20
mil unidades, volume
nunca atingido. Inici-
almente, a operação
será praticamente de
montagem de partes
dos veículos que se-
rão importadas.

”A matriz queria en-
cerrar a produção lo-
cal, e não foi simples
convencê-la”, afirma
Roscheck, que ocupa
o cargo desde 2017.
”Levamos em conta
quanto o consumi-

dor valoriza a marca
quando o produto é
local. Significa tam-
bém que acreditamos
no País, na qualidade
da fábrica e da mão
de obra local”, afirma.
”E amatriz entendeu.”

A dívida total do
governo com créditos
do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados
(IPI) com as três mar-
cas premium alemãs
é de R$ 287 milhões.
A maior parte (quase
70%) é com a Audi
e o restante com a
Mercedes-Benz – que
fechou sua fábrica de
carros em Iracemápo-
lis (SP) em dezem-
bro do ano passado e
vendeu as instalações
para a chinesa Great
Wall – e a BMW.

Elétricos
A Audi também

anunciou que vai in-
vestir R$ 20 milhões,
em parceria com a

rede de concessio-
nárias, na instalação
de postos de recarga
rápida para carros
elétricos em suas 42
revendas no País.
Uma carga completa
pode ser feita em 20
minutos. A marca,
que globalmente terá
toda a produção vol-
tada a carros elétri-
cos a partir de 2033,
tem quatro modelos à
venda no Brasil, que
respondem por 5%
dos seus negócios.

O grupo deve en-
cerrar o ano com ven-
das de 6 mil automó-
veis. Não fosse a
falta global de carros
por causa da escas-
sez de semiconduto-
res, o volume chega-
ria a 10 mil, disse Ros-
check. As informa-
ções são do jornal O
Estado de S. Paulo.
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Presidente do Banco Central diz
esperar que o Pix passe a ser
integrado com o WhatsApp.

Raphael Ribeiro/BCB

Campos Neto ressaltou que a integração ainda não está em opera-
ção, mas é possível dentro do Open Banking.

O presidente do BC
(Banco Central),

Roberto Campos Neto,
disse esperar que o Pix
passe a ser integrado
com o WhatsApp, assim
como outras empresas
que atuam nesse mer-
cado de pagamentos.
A afirmação foi feita na
terça-feira (14) em evento
promovido pelo Ministé-
rio das Relações Exterio-
res do Governo da Índia.

Campos Neto ressal-
tou que a integração
ainda não está em opera-
ção, mas é possível den-
tro do Open Banking, que
possibilita a transferência
instantânea de recursos
sem a necessidade de o
cliente entrar no aplica-
tivo do seu banco.

“Sobre a interação do
WhatsApp com o Pix,
vai acontecer dentro do
sistema de iniciador de
pagamentos que está
agora sendo construído
dentro da nossa plata-
forma de Open Finance.
Está se formando agora,
eles ainda não estão em
operação com a integra-
ção do Pix e do What-
sApp, mas espero que
aconteça, espero que
outros players também
se integrem”, disse.

O WhatsApp ganhou
a autorização de fazer
transferências de di-
nheiro em março deste
ano, após um longo
processo de análise no
Banco Central. A per-
missão é para funcionar
como iniciador de paga-

mentos, que atua apenas
fazendo o intermédio en-
tre uma conta e outra.

O presidente do BC
ressaltou que não im-
porta se a empresa é
grande, pequena ou mé-
dia para entrar no mer-
cado, o importante é que
o campo esteja nivelado
para que todas possam
competir.

“Nossa visão é que
queremos todos os gran-
des players, não só
o WhatsApp, quere-
mos WhatsApp, Goo-
gle, queremos PayPal,
todo mundo aqui com-
petindo”, afirmou.

Arcabouço fiscal
Já em apresentação

durante evento promo-
vido pelo TCU (Tribunal
de Contas da União),
também na terça-feira,
Campos Neto afirmou
que, embora haja ques-
tionamentos em relação
ao arcabouço fiscal de
curto prazo no Brasil,
os agentes de mercado
apontam que a grande
fragilidade está na capa-
cidade de o país crescer
no longo prazo.

Campos Neto disse
que a autoridade mone-
tária tem demonstrado
preocupação com o au-
mento de núcleos da
inflação no Brasil e res-
saltou que os índices de
preços estão claramente
descolando, com “ele-
mentos de disseminação
bastante ampliados”.

No evento, o presi-

dente do BC disse que
a desancoragem da ex-
pectativa de inflação para
2022 está parecida com
a observada em 2017,
sendo “superimportante”
o BC atuar e ancorar as
expectativas.

“O imposto mais ma-
ligno que temos é a infla-
ção, é muito importante
agir de forma rápida,
consistente, de forma
transparente para que
a gente consiga abortar
esse processo de desan-
coragem”, afirmou.

Segundo Campos
Neto, os agentes de mer-
cado estão dizendo que
o crescimento estrutural
do Brasil está mais baixo
do que o previsto anteri-
ormente.

“Parte desse prêmio
na parte longa da curva
está em parte associado
a ruídos , mas existe
questionamento sobre a
capacidade de o país
crescer”, afirmou.

Campos Neto afirmou

que o ciclo de aperto mo-
netário no mundo deve
secar ainda mais a li-
quidez e destacou que
o Brasil precisaria des-
ses investimentos para
gerar crescimento econô-
mico em um momento
em que a parte fiscal
“está exaurida”.

Ao falar sobre as difi-
culdades observadas nas
projeções para a inflação
durante a pandemia de
covid-19, o presidente do
BC afirmou que os ban-
queiros centrais se pre-
pararam para uma de-
pressão que não veio,
sendo observada uma re-
cessão. Ele disse que há
um “surto inflacionário”
global, ressaltando que
houve uma ruptura nas
cadeias de comércio, es-
pecialmente por uma alta
na demanda por bens. As
informações são do jornal
O Globo e da agência de
notícias Reuters.
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Uber e motorista têm vínculo empregatício
para maioria de ministros de uma das

turmas do Tribunal Superior do Trabalho.
Reprodução

Os motoristas hoje são considerados trabalhadores autônomos.

A terceira turma do
TST (Tribunal Su-

perior do Trabalho)
formou maioria nesta
quarta-feira, 15, para
reconhecer vínculo
empregatício entre a
Uber e seus motoris-
tas. O julgamento foi
retomado nesta quarta-
feira (15) na turma,
com voto do ministro
Alberto Luiz Bresciani,
que acompanhou o
ministro Maurício Go-
dinho Delgado, relator,
que havia votado em
dezembro de 2020.
O outro ministro da
turma, Alexandre de
Souza Agra Belmonte,
pediu vista do pro-
cesso (mais tempo
para análise) e travou
o julgamento.

Esta é a primeira
turma do TST que se
posiciona a favor dos
motoristas em pro-
cessos que analisam
vínculo empregatício
com a Uber. Outras
duas turmas, quarta e
quinta, já haviam jul-
gado processos sobre
o tema, mas sempre
com maioria a favor
da empresa. Como
o tema é divergente
em diversas turmas do
TST, seções superio-
res do tribunal terão de
uniformizá-lo.

Os motoristas hoje
são considerados tra-
balhadores autôno-

mos. Se o vínculo for
reconhecido de forma
definitiva, as empresas
teriam de arcar com
os direitos previstos na
CLT, como férias, 13º,
FGTS e outros.

O ministro Alberto
Luiz Bresciani, que
apresentou seu voto
na tarde desta quarta,
citou o posicionamento
de outros países, prin-
cipalmente europeus,
que já reconheceram
vínculo empregatício
entre motoristas e em-
presas de aplicativos.

No início de novem-
bro, o Ministério Pú-
blico do Trabalho in-
formou que ingressou
commais de 625 ações
em todo o país na
tentativa de reconhe-
cer vínculo entre em-
presas de aplicativo de
transporte e seus tra-
balhadores.

As empresas de apli-
cativo, por sua vez, de-

fendem que não existe
vínculo entre o trabalho
prestado e, eventual re-
conhecimento, poderia
impactar seus modelos
de negócio, já que o
custo seria maior.

Outro lado
Procurada, a Uber

afirmou em comuni-
cado que os votos dos
ministros Mauricio Go-
dinho e Alberto Bres-
ciani, da 3ª Turma do
TST, se basearam em
”concepções ideológi-
cas” sobre o funciona-
mento do Uber e da ati-
vidade dos motoristas
no Brasil. A decisão
dos ministros, para a
empresa, representam
”entendimento isolado
e contrário ao de todos
os cinco processos
julgados no próprio
Tribunal - o mais re-
cente deles no mês
passado”.

A companhia de
transporte por aplica-

tivo defende que os
motoristas não são em-
pregados e nem pres-
tam serviço à Uber.

”Os motoristas es-
colhem livremente os
dias e horários de uso
do aplicativo, se acei-
tam ou não viagens e,
mesmo depois disso,
ainda existe a possi-
bilidade de cancela-
mento”, argumenta a
Uber. ”Não existem
metas a serem cum-
pridas, não se exige
número mínimo de via-
gens, não existe chefe
para supervisionar o
serviço, não há obriga-
ção de exclusividade
na contratação da em-
presa e não existe de-
terminação de cumpri-
mento de jornada mí-
nima.” As informações
são do jornal O Estado
de S. Paulo.
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Gasolina tem primeira queda em 19 meses;
diesel fica estável, apontam pesquisas.

Fernando Frazão/Agência Brasil

O litro da gasolina recuou 0,66% na primeira metade do mês.

O preço médio da
gasolina teve a

primeira queda em
um ano e sete meses
nos postos do Brasil
nos primeiros quinze
dias de dezembro, en-
quanto o valor médio
do diesel ficou quase
estável no período,
após avanços conse-
cutivos desde abril,
apontaram pesquisas
separadamente nesta
quarta-feira (15).

O litro da gasolina
recuou 0,66% na pri-
meira metade do mês,
ante o mês anterior,
para 6,952 reais, se-
gundo levantamento
feito pela ValeCard,
empresa especiali-
zada em soluções de
gestão de frotas.

Em maio de 2020,
último mês a regis-
trar baixa no preço da
gasolina nas bombas
antes desta queda, o
preço médio do li-
tro era de 4,01 reais,
disse a ValeCard.

Os dados foram
obtidos por meio do
registro das transa-
ções realizadas  entre
os dias 1º e 14 de de-
zembro com o cartão
de abastecimento da
ValeCard em cerca de
25 mil estabelecimen-
tos credenciados.

O recuo no com-
bustível fóssil ocorre

enquanto usinas do
país registram queda
no valor do etanol
anidro, misturado na
gasolina vendida nas
bombas, segundo
apontou recente-
mente a União da
Indústria de Cana-de-
açúcar (Unica). Hoje,
a mistura obrigatória
do álcool na gasolina
é de 27%.

Além disso, o eta-
nol hidratado (con-
corrente da gaso-
lina) também tem tido
queda nas usinas nas
últimas semanas, no
principal polo produ-
tor e consumidor do
país, São Paulo.

A Petrobras – prin-
cipal produtora de de-
rivados do país – tam-
bém anunciou uma
queda de 3% de sua
gasolina vendida às
distribuidoras a par-
tir desta quarta-feira.
Mas o repasse do re-

cuo aos consumido-
res, nos postos, de-
penderá de outros fa-
tores ao longo das se-
manas. Foi o pri-
meiro recuo da Petro-
bras desde junho.

Diesel
Já o preço médio

do diesel – combus-
tível mais comercia-
lizado do Brasil– fi-
cou praticamente es-
tável nos postos na
primeira quinzena do
mês, a 5,619 reais
por litro, após diver-
sos avanços consecu-
tivos desde abril, de
acordo com levanta-
mento da Ticket Log
(IPTL).

O diesel S-10 foi co-
mercializado pelo va-
lor médio de 5,682
reais por litro, tam-
bém próximo da esta-
bilidade.

“Mesmo com mé-
dias ainda altas, vale
observar este pri-

meiro indicativo de
estabilidade depois
de acréscimos conse-
cutivos desde abril”,
disse em nota o Head
de Mercado Urbano
da Edenred Brasil,
Douglas Pina.

Em abril deste ano,
o diesel comum e o
S-10 tiveram queda
no preço e estavam
sendo vendidos a
4,449 reais e 4,496 re-
ais, respectivamente.
“Fazendo o compara-
tivo com este mesmo
período, o valor atual
ainda é cerca de 26%
mais caro”, adicionou
Pina.

O índice de preços
de combustíveis é
levantado com base
nos abastecimentos
realizados nos 21 mil
postos credenciados
da Ticket Log. As
informações são da
agência de notícias
Reuters.

OSUL | 23 Porto Alegre . Quinta, 16 de Dezembro de 2021



Operador Nacional do Sistema
Elétrico descarta apagão e

racionamento de energia em 2022.
Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Observatório prevê que reservatórios chegarão ao próximo período seco com nível mais elevado que o
registrado neste ano.

O nível dos reser-
vatórios das usi-

nas hidrelétricas não
será motivo para que
ocorra racionamento
de energia elétrica ou
apagão em 2022.

A informação foi
confirmada nesta
quarta-feira (15), pelo
diretor-geral do ONS
(Operador Nacional
do Sistema Elétrico),
Luiz Carlos Ciocchi,
em coletiva na qual fez
um balanço da ativi-
dade do órgão federal
em 2021 e projeções
para o ano que vem.

No encontro, Ci-
occhi destacou que
as chuvas voltaram a
ocorrer em outubro,
mês que, tradicional-
mente, marca o início
do período chuvoso.
Com a recomposição
gradual dos reservató-
rios, que deve ocorrer
até abril, a projeção é
que eles cheguem ao
período seco de 2022
commais água do que
havia em nestamesma
fase do atual ano.

O diretor-geral do
órgão destacou ou-
tras razões para o
otimismo, como o au-
mento da capacidade
energética.

“Por questões hi-
drológicas, nestes ce-
nários que estamos

trabalhando agora,
não vemos nenhuma
possibilidade de apa-
gão ou risco de raci-
onamento por conta
desse fator. Por ou-
tros fatores é outra
conversa e seria exer-
cício de futurologia.
Mas sabemos que o
sistema interligado é
bastante robusto, en-
tão, devemos ter uma
resiliência bastante
grande para outros
fatores”, afirma.

Ciocchi destacou
ainda outras razões
para otimismo. Além
entender que os reser-
vatórios chegarem ao
período seco de 2022
mais cheios do que
estavam nesta fase
de 2021, abastecidos
entre 58% e 62% ao
fim do período úmido,
o diretor-geral do ONS
destaca a expansão

da infraestrutura.
“Devemos ter a en-

trada de mais 10 mil
megawatts de ener-
gia nova no sistema
ao longo de 2020, e
mais linhas de trans-
missão, favorecendo
trazer mais energia do
Norte e do Nordeste
para o Sudeste. Uma
situação bastante boa
que devemos ter para
rodar em 2022”, ex-
plica.

No entanto, se-
gundo o ONS, a ex-
pansão da oferta de
energia e o aumento
do nível dos reservató-
rios não significarão o
fim do uso das usinas
termelétricas, respon-
sáveis por gerar ener-
gia mais cara.

Isto, porque há uma
orientação legal para
recomposição dos re-
servatórios das hidre-

létricas ao longo dos
próximos três anos, o
que só pode ser feito
pelo regime de chuvas
e por economia de
energia oriunda desta
fonte. Para isto, são
acionadas gerações
complementares da
matriz, como a tér-
mica.

No início de dezem-
bro, após a volta das
chuvas, o governo de-
terminou a geração de
energia térmica a 15
mil megawatts, para
baratear o custo mé-
dio de geração. Em
setembro, o consumo
se aproximou de 15
mil megawatts. Esse
mês, o País também
não tem importado
energia de Argentina e
Uruguai, o que aconte-
ceu com regularidade
ao longo do ano.
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Senado aprova projeto de lei com novas
regras para quem gera própria energia.

Jefferson Rudy/Agência Senado

O projeto foi aprovado com modificações no Senado, onde o relator
da matéria foi Marcos Rogério.

O Senado aprovou nesta
quarta-feira (15) o pro-

jeto de lei que estanca o
crescimento de subsídios
para consumidores que pro-
duzem a própria energia,
a chamada geração distri-
buída. O texto mantém a
isenção de encargos para
quem já possui painéis so-
lares até 2045. Já para os
consumidores que instala-
rem o sistema, a cobrança
será gradativa, a partir de
2023. Neste período, os
consumidores atendidos pe-
las distribuidoras, como os
residenciais, vão bancar os
custos por meio das contas
de luz.

O projeto institui um
marco legal para a micro-
geração e a minigeração
distribuída de energia – mo-
dalidade que permite aos
consumidores produzirem
a própria energia a partir
de fontes renováveis, como
solar fotovoltaica, eólica, de
centrais hidrelétricas e de
biomassa. O projeto (PL
5.829/2019) também trata do
Sistema de Compensação
de Energia Elétrica (SCEE)
e do Programa de Energia
Renovável Social (Pers). O
relator da matéria foi o sena-
dor Marcos Rogério (DEM-
RO). Como foi modificado
no Senado, o texto voltará
à Câmara dos Deputados,
onde teve origem.

De acordo com o rela-
tor, o objetivo da proposta é
dar mais segurança jurídica
e previsibilidade às unida-
des consumidoras da micro-
geração e minigeração distri-
buída.

O texto aprovado no Se-
nado assegura às unidades
consumidoras existentes
– e às que protocolarem
solicitação de acesso na
distribuidora até 12 meses
da publicação da respectiva
lei – a continuação, por mais
25 anos, dos benefícios hoje
concedidos pela Resolu-

ção Normativa nº 482, de
2012, da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel).
Essa resolução criou o Sis-
tema de Compensação de
Energia Elétrica. O projeto
determina as regras que
prevalecerão após 2045
e detalha quais serão as
normas aplicáveis durante
o período de transição.

“A microgeração e a mini-
geração distribuída têm mui-
tos méritos, e por isso vêm
sendo estimuladas em todo
o mundo. O Brasil não é ex-
ceção. A geração de energia
elétrica perto do consumo
reduz o uso de redes de
transmissão e distribuição, o
que significa redução, dimi-
nuição da sobrecarga, para
o sistema elétrico, de inves-
timento nessas redes e das
perdas técnicas”, disse Mar-
cos Rogério.

O relator afirmou que,
nesse sistema, a unidade
consumidora com micro
ou minigeração distribuída
pode injetar na rede de
distribuição a energia elétrica
gerada, mas não consumida,
e ficar com um crédito de
energia para ser utilizado
quando seu consumo for
superior à sua geração. Ele
acrescentou que o crédito,
que tem validade de 60 me-
ses, é usado para abater o
montante de energia que foi
fornecido pela distribuidora
e, assim, reduzir o valor da
conta de energia da unidade
consumidora em questão.

De acordo com Marcos
Rogério, esse tipo de gera-
ção de energia está presente
em mais de 5.300 municí-
pios. Ele informou que o nú-
mero de unidades consumi-
doras que participam do sis-
tema de compensação já é
de mais de 783 mil e a potên-
cia instalada alcançou mais
de 7.136 kW.

“Não há dúvida de que
a microgeração e a minige-
ração distribuída pode trazer

enormes contribuições para
o melhor funcionamento do
setor elétrico e pode redu-
zir o custo da energia para
toda a sociedade, tanto no
longo quanto no curto prazo.
Mas é importante que a ex-
pansão dessa forma de ge-
ração se dê de forma sus-
tentável e, sobretudo, social-
mente justa. E esse projeto
de lei caminha exatamente
nessa direção. O projeto tem
o mérito de trazer mais trans-
parência para o setor e, em
particular, reconhecer e re-
munerar os benefícios trazi-
dos pela microgeração distri-
buída”, declarou o relator.

O texto aprovado no Se-
nado estipula uma transição
para a cobrança de encar-
gos e tarifas de uso dos siste-
mas de distribuição por parte
dos micro e minigeradores
de energia elétrica. Segundo
o texto, até 2045 os micro
e minigeradores já existen-
tes pagarão os componentes
da tarifa somente sobre a di-
ferença, se positiva, entre o
consumido e o gerado e inje-
tado na rede de distribuição,
como ocorre hoje.

A regra valerá ainda para
consumidores que pedirem
acesso à distribuidora, por
meio do Sistema de Com-
pensação de Energia Elétrica
(SCEE), em até 12 meses da

publicação da futura lei. Para
contar com o benefício, es-
ses novos geradores terão
prazos que variam de 120
dias a 30 meses para iniciar
a injeção de energia no sis-
tema, contados do parecer
favorável da distribuidora.

O texto define como mi-
crogeradores aqueles que
instalam (geram) até 75 kW
de energia de fontes renová-
veis (fotovoltaica, eólica, de
biomassa e outros) em suas
unidades consumidoras (em
telhados, terrenos, condomí-
nios, sítios). E define como
minigeradores aqueles que
instalam (geram) mais de 75
kW até 10 MW.

O projeto prevê uma tran-
sição de sete a nove anos no
pagamento dos encargos de
distribuição (transporte) por
aqueles que começarem a
geração depois de 12 meses
da nova lei. Esses pagamen-
tos são relativos à remune-
ração dos ativos do serviço
de distribuição, da depreci-
ação dos equipamentos da
rede e do custo de operação
e manutenção do serviço. As
informações são do jornal O
Estado de S. Paulo, da Agên-
cia Senado e da Agência Câ-
mara de Notícias.
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Entenda a PEC dos Precatórios,
aprovada pelo Congresso e que libera
Auxílio Brasil no valor de 400 reais.

Marina Ramos/Câmara dos Deputados

Plenário da Câmara dos Deputados; Casa aprovou a PEC dos Preca-
tórios em segundo turno.

A Câmara dos Depu-
tados aprovou nesta

quarta-feira (15) as alte-
rações da Proposta de
Emenda à Constituição
(PEC) dos Precatórios
em segundo turno por
332 votos favoráveis,
141 contrários e 1 abs-
tenção. Os deputa-
dos ainda vão analisar
destaques que mexem
no conteúdo do texto
aprovado pelo Senado,
mas a cúpula da Casa
age para evitar novas
mudanças.

A única alteração
aprovada, ainda no pri-
meiro turno, reverteu
uma proposta aprovada
pelo Senado que ga-
rantia um repasse bili-
onário para quatro Esta-
dos antes das eleições
do ano que vem. O
dispositivo obrigava o
governo federal a pagar
a maior parte da parcela
de precatórios do antigo
Fundef até agosto, mas
foi retirado na Câmara,
onde os governadores
beneficiados enfrentam
maior oposição.

A PEC deve ser pro-
mulgada ainda nesta
semana, quatro meses
após ser apresentada
pelo governo do presi-
dente Jair Bolsonaro, e
abrir um espaço fiscal
de R$ 106,1 bilhões
no teto de gastos em
2022. Com isso, o Con-
gresso poderá adequar
o Orçamento e garantir
o Auxílio Brasil de R$

400, programa lançado
para substituir o Bolsa
Família. A proposta tam-
bém abre caminho para
outros gastos, inclusive
turbinando as emendas
parlamentares, verbas
de forte interesse em
ano eleitoral.

Duas medidas são
decisivas para a aber-
tura da folga fiscal: a
mudança no cálculo do
teto de gastos públicos,
que abre um espaço de
R$ 62,2 bilhões, promul-
gada na semana pas-
sada, e o limite no paga-
mento dos precatórios,
dívidas reconhecidas
pela Justiça, uma folga
de R$ 43,8 bilhões no
ano que vem, aprovado
definitivamente pela Câ-
mara nesta quarta-feira
(15), após alterações no
Senado.

A PEC aprovada des-
tina os recursos para o
Auxílio Brasil, despesas
com saúde e benefícios
previdenciários, mas há
brecha para remaneja-
mento de gastos e aten-
dimento a outras verbas,
entre elas as emendas
do orçamento secreto.
Parlamentares críticos à
PEC, no entanto, dizem
que esse ”carimbo” for-
çará o governo a se
comprometer com gas-
tos essenciais. O Orça-
mento deve ser votado
pelo Congresso na pró-
xima semana, no apagar
das luzes do ano legisla-
tivo.

A proposta estabe-
lece um caráter per-
manente para o pro-
grama de transferência
de renda, mas sem um
valor específico e ainda
condicionado à disponi-
bilidade no Orçamento.
Mesmo com a mudança
na regra, o teto de gas-
tos públicos ainda con-
tinua em vigor e limita
o crescimento das des-
pesas. O governo, no
entanto, poderá aumen-
tar o orçamento atual do
Auxílio Brasil sem uma
fonte de financiamento,
driblando a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal
(LRF). Nesse caso, a
compensação só será
exigida se houver um
novo aumento a partir
de 2023.

A medida patroci-
nada pelo governo e
pela cúpula do Con-
gresso foi batizada de
”PEC do calote” por
especialistas e partidos
críticos à proposta. A

PEC limita o pagamento
de precatórios, são dí-
vidas reconhecidas pela
Justiça que a União pre-
cisa pagar, a partir do
próximo ano. Essa limi-
tação ficará em vigor até
2026. Anteriormente,
o governo e a Câmara
queriam estender o li-
mite até 2036, mas os
senadores resistiram
a dar aval ao subteto
durante todo esse pe-
ríodo. Os deputados se
articularam para excluir
a data, deixando o sub-
teto sem prazo definido,
mas voltaram atrás em
função do risco de a
PEC voltar ao Senado.
Diminuir a vigência da
limitação ao pagamento
das dívidas e carimbar
as despesas foram as
principais mudanças fei-
tas após impasse entre
as duas casas legislati-
vas.
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Prefeitos do País tentam no
Congresso rejeitar o piso da

enfermagem e conceder um reajuste
menor para o salário do magistério.

Divulgação

Municípios resolveram pressionar parlamentares para evitar o que
definem como uma “bomba fiscal” estimada em R$ 70 bilhões por
ano a partir de 2022.

M unicípios resolveram
pressionar parlamen-

tares para evitar o que de-
finem como uma “bomba
fiscal” estimada em R$ 70
bilhões por ano a partir de
2022. Para isso, os prefei-
tos tentam emplacar uma
agenda na última semana
de trabalhos do Congresso
que envolve rejeitar o piso da
enfermagem e conceder um
reajuste menor para o salário
do magistério, entre outras
medidas que desafiam os
gestores municipais, preo-
cupados com a capacidade
da arrecadação em 2022.

A tentativa dos prefeitos
é de evitar a queda na re-
ceita e impedir a aprovação
de projetos que aumentam
gastos sem novas fontes de
custeio para os cofres muni-
cipais. Após os repasses fei-
tos em função da pandemia
de covid-19, as transferên-
cias do governo federal ten-
dem a cair no próximo ano.
Por outro lado, há pressão de
servidores públicos por rea-
justes.

Estudo da Confedera-
ção Nacional de Municípios
(CNM), ao qual teve acesso
o jornal O Estado de S.
Paulo, aponta um impacto
de R$ 70 bilhões por ano
com medidas que podem
ser votadas no Congresso
e decisões tomadas pelo
Supremo Tribunal Federal
(STF). ”É uma bomba que
já existe, não é uma bomba
montada”, afirmou o presi-
dente da CNM, Paulo Ziul-
koski.

Revisão do
magistério

Na Câmara, os prefeitos
voltaram a cobrar a aprova-
ção de um projeto para al-
terar a regra de cálculo do

piso do magistério. Atual-
mente, o valor é estipulado
de acordo com o custo por
aluno do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educa-
ção (Fundeb). Para o ano
que vem, o reajuste previsto
é de 31,3%. O projeto de-
fendido por prefeitos adota
o INPC (índice de inflação)
acumulado do ano anterior
como parâmetro, sem au-
mento real. Até novembro,
o INPC acumulou 11,08%.
Sem o projeto, a confedera-
ção calcula um impacto de
R$ 28,7 bilhões para os mu-
nicípios.

Paralelamente a um piso
menor, os municípios que-
rem aprovar uma Proposta
de Emenda à Constituição
(PEC) para livrar de punição
quem não investiu o mínimo
exigido pela Constituição na
educação na pandemia de
covid-19. Esse combo de de-
mandas enfrenta resistência
de professores e outros pro-
fissionais ligados à área, que
prometem fazer pressão no
Congresso do lado contrário.

”É um contrassenso ao
que os próprios prefeitos de-
fendem, que é a valoriza-
ção dos profissionais. Além
disso, é um discurso con-
traditório. Querem ser li-
berados de gastar os 25%
na educação. Recurso tem,
falta vontade política e pla-
nejamento”, afirmou o presi-
dente da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores em
Educação (CNTE), Heleno
Araújo.

Piso para
enfermagem
Os prefeitos tentam bar-

rar a votação do piso da
enfermagem, aprovado pelo
Senado e pendente de aná-
lise na Câmara. A proposta

institui um piso de R$ 4.750
para os enfermeiros. Os
municípios, no entanto, re-
clamam da falta de financi-
amento para cobrir o paga-
mento com os profissionais a
partir de agora. O impacto
calculado é de R$ 8,73 bi-
lhões.

A conta da bomba fis-
cal considera uma queda
de arrecadação de R$ 13,7
bilhões com a reforma do
Imposto de Renda, apro-
vada na Câmara e engave-
tada pelo Senado. Há ainda
uma perda calculada de R$
15,5 bilhões com a mudança
na cobrança do Imposto so-
bre Circulação de Mercado-
rias e Prestação de Serviços
(ICMS) sobre os combustí-
veis, também parada no Se-
nado, somada à decisão do
STF de barrar a cobrança de
alíquotas de ICMS mais al-
tas sobre o fornecimento de
energia e telecomunicações.

Além disso, os municí-
pios alegam que podem ficar
sem R$ 3 bilhões para des-
pesas da assistência social
em função do Orçamento au-
torizado e não pago pelo go-
verno federal. ”As perdas es-

timadas para os municípios,
de aproximadamente R$ 70
bilhões, poderiam manter,
em termos comparativos, o
orçamento da assistência so-
cial por cerca de 29 anos”,
conclui o estudo apresen-
tado pela CNM.

A PEC dos Precatórios,
promulgada recentemente,
garantiu o parcelamento da
dívida previdenciária dos
municípios, que totaliza R$
126,5 bilhões, com redução
de R$ 36,3 bilhões de juros
e multas. Ainda assim,
as prefeituras acionaram a
Justiça para cobrar mais de
R$ 150 bilhões da União
em função de repasses ao
Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), uma bola
de neve que pode gerar
novos precatórios para o
governo federal. ”A União
deve muito mais para nós
do que nós devemos para
ela”, afirmou o presidente da
CNM. ”Por isso, nós tivemos
que entrar em juízo agora,
porque a União não respeita
os municípios. A federação
brasileira é um atropelo.” As
informações são do jornal O
Estado de S. Paulo.
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Bolsonaro cobra reajuste
salarial a policiais.

Antonio Cruz/Agência Brasil

Bolsonaro pressiona o Ministério da Economia a dar reajustes para os
policiais, importante base de apoio do seu governo, a partir do ano
que vem, quando concorre à reeleição.

O presidente Jair
Bolsonaro pres-

siona o Ministério da
Economia a dar reajus-
tes para os policiais,
importante base de
apoio do seu governo,
a partir do ano que
vem, quando concorre
à reeleição. Segundo
cálculos apresentados
pelo ministro da Jus-
tiça, Anderson Torres,
o custo do agrado às
carreiras seria de R$
2,8 bilhões para os
cofres públicos apenas
em 2022. Em três
anos, somaria R$ 11
bilhões.

Em ofício apresen-
tado ao ministro da
Economia, Paulo Gue-
des, Torres pede ade-
quação no Orçamento
do próximo ano como
forma de garantir os re-
cursos para um plano
de reestruturação das
carreiras da Polícia Ro-
doviária Federal, Polí-
cia Federal, Penal e do
Departamento Peniten-
ciário Nacional.

Torres afirmou que
será preciso uma mo-
dificação na lei para
posteriormente garan-
tir o reajuste viamedida
provisória (MP), que
passa a valer assim
que é editada, mas
precisa ser aprovada
pelo Congresso em até
120 dias. Ao jornal O
Estado de S. Paulo, o
relator do Orçamento

de 2022, deputado
Hugo Leal (PSD-RJ),
dise que não há es-
paço para reajustes
ao funcionalismo no
ano que vem e que
será preciso cortes em
despesas que não são
obrigatórias.

Bolsonaro está em-
penhando no aumento
para as categorias.
Ele convidou publica-
mente três autorida-
des policiais a parti-
cipar de reunião com
a equipe econômica
sobre a reestruturação
das carreiras. Foram
convidados o diretor-
geral da Polícia Federal
(PF), Paulo Maiurino;
o diretor-geral da Po-
lícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), Silvinei Vas-
ques; e a presidente
da Federação Nacio-
nal dos Delegados de
Polícia Federal, Tania
Fogaça. Os detalhes
do reajuste não foram
definidos e os repre-
sentantes do Ministério
da Economia pediram
mais tempo para anali-
sar a proposta.

Os recursos para ga-
rantir o reajuste po-
derão ser obtidos por
meio do espaço fiscal
aberto pela Proposta
de Emenda à Consti-
tuição (PEC) dos Pre-
catórios. Ao poster-
gar o pagamento de dí-
vidas da União e me-
xer no cálculo do teto

de gastos, a medida
- chamada de calote
pela oposição - dá ao
governo dinheiro para
não só viabilizar o pa-
gamento de R$ 400 do
Auxílio Brasil em ano
eleitoral, mas para via-
bilizar o reajuste a poli-
ciais, considerado uma
prioridade para Bolso-
naro.

Na semana pas-
sada, o presidente vol-
tou a prometer reajuste
para todos os servido-
res em 2022, ano em
que disputa a reelei-
ção. ”Reajuste seria
de 3%, 4%, 5%, 2%,
que seja de 1%”, disse
entrevista à Gazeta do
Povo.

Os últimos reajus-
tes ao funcionalismo
foram aprovados pelo
Congresso entre 2016
e 2017. As carreiras
com menores salários
negociaram aumentos
por dois anos, sendo
que a última parcela

entrou em vigor no
início de 2017. Já as
carreiras de estado
(que não tem corres-
pondência na iniciativa
privada, como embai-
xadores e auditores
da Receita) garantiram
reajustes por quatro
anos, concedidos pau-
latinamente até 2019.

Segundo levanta-
mento da Fundação
Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe),
apenas 22,9% das ne-
gociações dos traba-
lhadores da iniciativa
privada ocorridas no
primeiro semestre tive-
ram ganhos reais, ou
seja, superior ao Índice
Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC).
Mais da metade dos
acordos e conven-
ções coletivas ficaram
abaixo da inflação. As
informações são do
jornal O Estado de S.
Paulo.
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Senador Fernando Bezerra
entrega cargo de líder do governo
após se sentir traído em votação.

Leopoldo Silva/Agência Senado

Bezerra esperava mais empenho do Palácio do Planalto para elegê-lo
a uma vaga no TCU.

O senador Fernando
Bezerra Coelho

(MDB-PE) deixou o
cargo de líder do go-
verno no Senado. A de-
cisão foi anunciada um
dia após o parlamentar
perder a eleição para a
escolha do indicado do
Senado ao TCU (Tribunal
de Contas da União),
vencida pelo senador
Antônio Anastasia (PSD-
MG).

“Entreguei nesta ma-
nhã o cargo de líder do
governo no Senado. For-
malizei o pedido ao pre-
sidente Jair Bolsonaro,
a quem agradeço pela
confiança no exercício
da função”, afirmou o
parlamentar.

Segundo informações
do blog de Valdo Cruz,
do portal de notícias
G1, com a vitória de
Antonio Anastasia para
a vaga de ministro do
TCU, Fernando Bezerra
confidenciou a interlocu-
tores que se sentiu traído
pelo governo Bolsonaro.
De acordo com aliados
do agora ex-líder do go-
verno, até a véspera da
votação, a contagem de
votos dava vitória a Fer-
nando Bezerra. Só que,
no dia da votação, os
senadores governistas
mudaram de lado, pas-
sando a apoiar Antonio
Anastasia, que também
contava com o apoio do
presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (PSD-
MG).

Tendo recebido ape-
nas sete votos, o se-
nador teve a pior co-
locação entre os três
candidatos à vaga no
TCU. A segunda colo-
cada, senadora Kátia
Abreu (Progressistas-
TO) obteve 19 votos e
Anastasia, 52. O resul-
tado foi uma vitória do
presidente de Rodrigo
Pacheco, que trabalhou
pela indicação do aliado,
e foi lida como derrota
para o governo.

Bezerra não informou
osmotivos da saída, mas
a derrota na disputa pela
indicação ao TCU foi de-
cisiva para o senador
deixar a liderança do go-
verno. A decisão era
esperada nos bastido-
res do Senado durante a
sessão de ontem e não
foi surpresa para aliados
do presidente Jair Bolso-
naro.

Conforme o jornal O
Estado de S. Paulo, Be-
zerra esperava mais em-
penho do Palácio do Pla-
nalto para elegê-lo. A
articulação para ser mi-
nistro do TCU fazia parte
da agenda do parlamen-
tar desde o início da ges-
tão Bolsonaro. O se-
nador também contava
com mais votos dentro
do seu próprio partido, o
MDB, que tem 15 sena-
dores. Além disso, parte
da derrota foi atribuída
ao senador Flávio Bolso-
naro (PL-RJ), filho do pre-
sidente.

Antes mesmo da dis-
puta pelo Tribunal de
Contas, Bezerra já ame-
açava deixar o cargo
de líder do governo em
algumas ocasiões, mas
permaneceu na função
em momentos decisivos,
como na votação da
Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) dos
Precatórios, da qual foi
relator.

A troca do líder do
governo foi cogitada
quando Fernando Be-
zerra se movimentou
para concorrer à Pre-
sidência do Senado.
Na ocasião, Bolsonaro
decidiu apoiar Rodrigo
Pacheco na eleição para
o comando da Casa,
dividindo o MDB, que
mesmo tendo a maior
bancada não conseguiu
emplacar um vitorioso.

Com a saída de Be-
zerra, a articulação do
governo no Senado é
vista como um ponto de
preocupação. Mesmo

com críticas à postura
do presidente Jair Bol-
sonaro e à gestão do
ministro da Economia,
Paulo Guedes, à frente
da pasta, o senador era
visto como um forte arti-
culador do Executivo na
Casa.

A situação agora é
vista com incerteza, pois
os próprios senadores
dizem não saber qual
será a agenda do go-
verno depois da PEC dos
Precatórios e em ano
eleitoral. Ainda não há
nome para ocupar a lide-
rança. No ano passado,
o senador Carlos Viana
(PSD-MG) foi cogitado
para a função. Hoje, ele
é vice-líder do governo
no Senado, ao lado dos
senadores Eduardo Go-
mes (MDB-TO), Jorginho
Mello (PL-SC) e Elmano
Férrer (PP-PI). As infor-
mações são do jornal O
Estado de S. Paulo e do
portal de notícias G1.
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Cotado para ser vice de Lula, Alckmin
deixa o PSDB e afirma: “É um novo

tempo. É tempo de mudança”.
José Cruz/Agência Brasil

Alckmin já recebeu convites para se filiar no PSB, PSD e no Solidari-
edade.

O ex-governador de São
Paulo, Geraldo Alck-

min, anunciou na tarde
desta quarta-feira (15) sua
desfiliação do PSDB, par-
tido no qual esteve por
mais de três décadas. Pe-
las redes sociais, o agora
ex-tucano disse que vai
informar seus próximos
passos “em breve”. Cotado
para uma possível chapa
com o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) na
eleição de 2022, Alckmin
já recebeu convites para
se filiar no PSB, PSD e no
Solidariedade.

Aliados do ex-
governador têm dito que
acreditam que a decisão
sobre qual será a nova
legenda de Alckmin deve
ficar para o ano que vem.
Ele é conhecido por pen-
sar bem antes de tomar
suas decisões. A saída do
PSDB, por exemplo, vem
sendo ventilada há sete
meses. No início de maio,
quando o governador João
Doria (PSDB) fez um evento
para filiar seu vice, Rodrigo
Garcia, já se dizia que o ex-
governador estava prestes
a deixar o partido.

“É um novo tempo! É
tempo de mudança! Nes-
ses mais de 33 anos e
meio de trajetória no PSDB
procurei dar o melhor de
mim. Um soldado sem-
pre pronto para combater
o bom combate com entu-
siasmo e lealdade. Agora,
chegou a hora da despe-
dida. Hora de traçar um
novo caminho”, escreveu
o ex-governador, que com-
pletou: “Valeu cada obs-
táculo vencido, cada mo-
mento vivido, cada con-
quista feita. Em breve,
anunciarei meus próximos
passos”.

Enquanto pensa sobre
seu futuro, Alckmin avalia a
possibilidade de concorrer
ao quinto mandato como
governador de São Paulo
ou ser integrar a chapa
presidencial de Lula. Se
optar por ser governador,
o caminho mais provável,
hoje, é que se filie ao PSD,
de Gilberto Kassab. Há
uma negociação em curso,
também, para que ele en-
tre no PSB e seja o in-
dicado do partido para a
vice-presidência. O acerto
depende do apoio do PT
à candidatura do socialista
Márcio França ao governo
paulista, o que implicaria na
retirada da candidatura de
Fernando Haddad (PT).

A possibilidade mais re-
mota, hoje, é a filiação
ao Solidariedade. O con-
vite foi feito pelo presi-
dente da sigla, Paulinho
da Força, na semana pas-
sada, mas não deve pros-
perar, segundo interlocuto-
res. Perto do PSB, um
ex-aliado com mais de 30
deputados federais e três
governadores, o Solidarie-
dade, com 13 deputados
e nenhum governador tem
menos chance de emplacar
a vice da chapa presiden-
cial de Lula.

Questionado sobre qual
o caminho mais provável
para o ex-governador, um
de seus aliados mais próxi-
mos afirmou que ele ”con-
tinua conversando e avali-
ando” os convites.

Alckmin e Lula já se reu-
niram pelo menos duas ve-
zes, a última delas na se-
mana retrasada na casa
do ex-secretário de Educa-
ção Gabriel Chalita, em São
Paulo. Segundo petistas,
nunca houve umconvite ofi-
cial para que ele participa

da chapa do ex-presidente.
Em entrevista ao jornal O
Globo, a presidente da si-
gla, Gleisi Hoffmann, afir-
mou que as chances de o
ex-tucano ser vice são as
mesmas de qualquer indi-
cado por outro partido que
faça uma coligação nacio-
nal com o PT.

Há um grupo de petis-
tas que se opõe à possível
união. O deputado Rui Fal-
cão, ex-presidente do par-
tido, e presidente do di-
retório estadual Luiz Mari-
nho, ex-ministro de Lula,
lembram que o PT sempre
foi oposição a Alckmin no
governo estadual. Há no
PT quem esteja mais aberto
para a composição com
Alckmin. Eles lembram
que, no cargo de governa-
dor, ele manteve boa rela-
ção com Lula e Dilma Rous-
seff, enquanto eram presi-
dentes, e Fernando Had-
dad, durante sua passa-
gem pela prefeitura pau-
listana. As discussões
mais ríspidas, argumentam,
ocorreram nas campanhas
eleitorais. O próprio Lula
já disse que ele e o ex-
tucano não têm diferenças

“irreconciliáveis”.
Os dois devem partici-

par juntos de um evento pú-
blico no próximo domingo,
um jantar do grupo de ad-
vogados Prerrogativas, do
qual devem participar cerca
de 500 pessoas. Oficial-
mente, nem Lula nem Alck-
min confirmaram a ida ao
evento.

Pelo PSDB, Alckmin
foi deputado constituinte
e chegou ao governo de
São Paulo, após assumir o
mandato de Mário Covas,
que morreu em janeiro
de 2001. Depois disso,
venceu três eleições para o
governo estadual. Também
pelo partido, ele concorreu
duas vezes à Presidência
da República – a última em
2018.

Em nota conjunta, os
diretórios municipal e es-
tadual do PSDB confirmou
que recebeu o pedido de
desfiliação de Alckmin e
desejou “felicidades ao ex-
governador em sua jor-
nada”. As informações são
do jornal O Globo.

Porto Alegre . Quinta, 16 de Dezembro de 2021 OSUL | 30



Tribunal Superior Eleitoral unifica
horários de votação em todos os
Estados nas eleições de 2022.

Antonio Augusto/TSE

Com a aprovação da norma, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Roraima, Mato Grosso e parte
do Pará terão a votação iniciada uma hora antes.

N a sessão ad-
ministrativa de

terça-feira (14), o
TSE (Tribunal Su-
perior Eleitoral) de-
cidiu, por unani-
midade, que, nas
Eleições Gerais de
2022, o horário de
início de votação
será uniformizado
pelo horário de Bra-
sília em todos os
Estados e no Dis-
trito Federal. A de-
cisão foi dada na
retomada do julga-
mento da minuta da
resolução que trata
dos Atos gerais do
processo eleitoral
para o pleito do ano
que vem.
O texto da norma

abrange procedi-
mentos básicos
para o dia das elei-
ções, como o fluxo
de votação, as fa-
ses de apuração, a
totalização e a di-
plomação dos elei-
tos. O principal
destaque é o dis-
positivo que unifica
o horário de início
e encerramento da
votação. Um tre-
cho da resolução

(artigo 254) esta-
belece que, “nas
eleições de 2022,
no dia da eleição,
todas as unidades
da Federação, sem
exceção, observa-
rão omesmo horário
oficial de Brasília”.
Essa regra não se
aplica ao voto no
exterior.
A análise do texto

foi suspensa na ses-
são da última quinta-
feira (9), após pe-
dido de vista do pre-
sidente do TSE, mi-
nistro Luís Roberto
Barroso. Na oca-
sião, Barroso pediu
aos ministros para,
antes de dar o voto,
ouvir o presidente
do Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Acre

a respeito do im-
pacto da mudança
de horário na vida
das eleitoras e dos
eleitores daquele
estado. Isso por-
que, para seguir o
que está proposto
na resolução, em
razão da diferença
de duas horas do
fuso em relação à
Brasília, o eleitorado
do Acre teria de co-
meçar a votar às 6h
e encerrar a votação
às 15h.
Na sessão desta

terça, ao apresentar
o voto-vista, Barroso
destacou que o Bra-
sil é um país conti-
nental, o que pede
uma uniformização
dessas regras para
que possa haver um

processo eleitoral
com a maior tran-
quilidade possível,
evitando especula-
ções que a demora
na divulgação possa
trazer.
Com a aprovação

da norma, Amazo-
nas, Rondônia, Mato
Grosso do Sul, Ro-
raima, Mato Grosso
e parte do Pará te-
rão a votação inici-
ada uma hora an-
tes. No estado do
Acre, a votação co-
meçará duas horas
mais cedo e, em
Fernando de Noro-
nha, uma hora mais
tarde, mantendo-se,
em todos os esta-
dos, o mesmo nú-
mero de horas da
votação.
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Tribunal Superior Eleitoral veda
oficialmente propaganda por meio de
disparos de mensagens em massa.

EBC

Disparos emmassa por aplicativos demensagens podemcaracterizar
abuso de meios de comunicação.

É proibido fazer propa-
ganda por meio de

disparo em massa de
mensagens instantâneas
sem consentimento da
pessoa destinatária ou a
partir da contratação ex-
pedientes, tecnologias ou
serviços não fornecidos
pelo provedor de aplica-
ção e em desacordo com
seus termos de uso.

A regra passa a
constar na Resolução
23.610/2019, em que o
Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) regulamenta
as normas propaganda
eleitoral, utilização e ge-
ração do horário gratuito
e condutas ilícitas em
campanha eleitoral. A
alteração foi aprovada
pela Corte na noite da
última terça-feira (14).

É a primeira vez que
a conceituação do uso
de disparos em massa é
feita e incluída em um re-
gramento da corte, uma
mudança muito relevante
tendo em vista o pro-
blema que o tema causou
recentemente, em âmbito
nacional.

O uso de disparos
em massa só surgiu nas
eleições de 2018, quando
uma reportagem da Folha
de S.Paulo denunciou
que empresas contra-
tados por empresários
ligados à campanha de
Jair Bolsonaro contrata-
ram esses serviços para
atacar adversários na
campanha presidencial.

O caso gerou quatro
ações, sendo que as
duas últimas a serem
resolvidas foram julgadas

pelo TSE apenas recen-
temente, em outubro de
2021. Nelas, a corte
rejeitou cassar a chapa
Bolsonaro-Mourão, em-
bora tenha concluído que
os disparos em massa,
efetivamente, acontece-
ram.

Naquele julgamento,
foi de grande relevância
a posição adotada pelo
TSE, segundo a qual
o abuso dos meios de
comunicação, vedado
pelo artigo 22 da Lei
das Inelegibilidades (Lei
Complementar 64/1990)
pode ser reconhecido no
ato de usar aplicativos de
mensagens instantâneas
para espalhar fake news.

Encerrado o julga-
mento, o ministro Ale-
xandre de Moraes, que
presidirá o TSE durante
as eleições de 2022, deu
o aviso: ”se houver re-
petição do que foi feito
em 2018, o registro será
cassado e as pessoas
que assim fizerem irão
para cadeia”.

Moraes e a Justiça
Eleitoral, de uma forma
geral, agora têm todas
as ferramentas para as-
sim proceder. A vedação
ao uso de disparos em
massa agora vai constar
no artigo 34, inciso II da
Resolução 23.610/2019.

Já o artigo 37, in-
ciso XXI traz a concei-
tuação da prática. Dis-
paro em massa: en-
vio, compartilhamento ou
encaminhamento de um
mesmo conteúdo, ou de
variações deste, para um
grande volume de usuá-

rias e usuários por meio
de aplicativos de mensa-
gem instantânea.

O artigo 31, que proíbe
utilização, doação ou
cessão de dados pesso-
ais de clientes em favor
de candidatos, partidos
e federações, agora tam-
bém abarca proibição de
venda de cadastro de
números de telefone para
finalidade de disparos em
massa, conforme o novo
parágrafo 1º-A.

Além disso, o artigo 9-
A traz vedação à ”divulga-
ção ou compartilhamento
de fatos sabidamente in-
verídicos ou gravemente
descontextualizados que
atinja a integridade do
processo eleitoral” — as
chamas fake news.

A norma vale inclusive
para ”os processos de
votação, apuração e tota-
lização de votos”, em re-
ferência a outro enorme
problema enfrentado pela
Justiça Eleitoral em 2020
e 2021: as campanhas
de descrédito do sistema
eletrônico de votação e

da urna eletrônica.

Mais novidades
Essa não é a única

novidade no âmbito da
propaganda eleitoral. A
corte seguiu recente mu-
dança de jurisprudên-
cia e regulamentou o
uso de impulsionamento
de conteúdo para pré-
candidaturas, ”desde que
não haja pedido explícito
de votos e que seja res-
peitada a moderação de
gastos”.

Também prestigiou
acórdão do Supremo
Tribunal Federal pra pre-
servar as liberdades de
expressão e de cátedra
em ambientes univer-
sitários no contexto da
discussão eleitoral. E
por fim autoriza que o
dever de identificação de
responsáveis na hipótese
de impulsionamento de
conteúdos seja cumprido
mediante a associação
de hiperlink com os da-
dos necessários.
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Ciro Gomes é alvo de busca em
operação da Polícia Federal sobre

suspeita de desvios na Arena Castelão.
Reprodução de TV

Ciro disse que ordem judicial é abusiva e que Bolsonaro ”transformou
o Brasil num estado policial”.

A Polícia Federal (PF)
cumpriu mandado

de busca e apreen-
são na manhã desta
quarta-feira (15) contra
Ciro Gomes (PDT), ex-
governador do Ceará e
pré-candidato à Presi-
dência em uma inves-
tigação sobre supos-
tas irregularidades nas
obras de ampliação da
Arena Castelão, princi-
pal estádio do Ceará,
para a Copa do Mundo
de 2014.

O irmão de Ciro,
Cid Gomes (PDT), ex-
governador do Ceará e
atual senador, também
foi alvo da operação.
Segundo a PF, as frau-
des ocorreram entre
2010 e 2013, anos em
que o Ceará era gover-
nado por Cid.

A Justiça quebrou os
sigilos bancário e fiscal
de Ciro e Cid entre 2009
a 2014. O sigilo telefô-
nico dos dois também
foi quebrado.

Por uma rede social,
Ciro classificou a or-
dem como ”abusiva”,
alegou não ter relação
com o caso e disse que
o presidente Jair Bolso-
naro (PL) ”transformou
o Brasil num Estado
Policial que se oculta
sob falsa capa de lega-
lidade.”

Apuração

A polícia afirma que
há indícios de paga-

mentos de R$ 11 mi-
lhões em propinas di-
retamente em dinheiro
ou disfarçadas de do-
ações eleitorais, com
emissões de notas fis-
cais fraudulentas por
empresas fantasmas.

As supostas propi-
nas, segundo a PF, te-
riam sido pagas para
que a Galvão Engenha-
ria vencesse a licita-
ção das obras da Arena
Castelão e também, du-
rante a execução do
contrato, para que pu-
desse receber os va-
lores devidos pelo go-
verno do Ceará.

A decisão judicial diz
que, segundo a PF,
houve pagamentos sis-
temáticos de propinas,
muitas vezes disfarça-
das de doações eleito-
rais para os Ciro, Cid
e Lúcio Ferreira Gomes
para viabilizar os paga-
mentos à Galvão.

Ainda segundo a
PF, os advogados Fer-
nando Antônio Oliveira
e José Leite Jucá,
que ocuparam o cargo
procurador-geral do Es-
tado e de presidente da
comissão de licitações
na época, receberam
propina para garantir
a vitória da Galvão na
disputa.

A Galvão Engenharia
S/A também é alvo da
operação.

Veja a lista completa
dos alvos da operação:

— Galvão Engenha-
ria S/A

— Cid Ferreira Go-
mes

— Ciro Ferreira Go-
mes

— Lúcio Ferreira Go-
mes

— Hélio Parente de
Vasconcelos

— José Leite Jucá Fi-
lho

— Fernando Antônio
Costa de Oliveira

— Gerardo Júnior
Cavalcante Lopes

— Distribuidora No-
ronha LTDA

— Comercial de Aço
e Cimento Souza Lopes
LTDA

— PL Comércio Ma-
terial de Construção e
Transportes LTDA

— Legend Engenhei-
ros Associados

— SM Terraplana-
gem

— Ricardo Cordeiro
de Toledo

— José Gilberto de

Azevedo Branco Valen-
tim

— Raimundo Maurí-
lio Freitas

A operação

A operação foi bati-
zada de Colosseum –
uma referência ao Coli-
seu, na Itália – e foi au-
torizada pela 32ª Vara
da Justiça Federal do
Ceará, que expediu 14
mandados de busca e
apreensão contra alvos
em Fortaleza, Meruoca
e Juazeiro do Norte, no
Ceará, e em São Paulo,
Belo Horizonte e São
Luís.

”Os investigados po-
derão responder, na
medida de suas res-
ponsabilidades, pelos
crimes de lavagem de
dinheiro, fraudes em
licitações, associação
criminosa, corrupção
ativa e passiva”, diz a
PF, em nota. A corpo-
ração não divulgou os
nomes dos alvos.
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Operação da Polícia Federal é "para me
calar e constranger", diz Ciro Gomes.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

”Não há a menor dúvida que estou sendo vítima de uma grande arbitrariedade”, declarou Ciro.

C iro Gomes
(PDT), ex-

governador do Ce-
ará e pré-candidato
à Presidência, falou
nesta quarta-feira
(15) à GloboNews
sobre a operação da
Polícia Federal (PF)
de que foi alvo.
”Estou sendo ví-

tima de uma grande
arbitrariedade. In-
tenção é me cons-
tranger, calar a mi-
nha boca e abater
a minha disposição
de oferecer ao Brasil
uma proposta que
começa por dizer
que o Brasil não
pode mais contem-
porizar com a cor-
rupção”, disse Ciro.
Ciro disse que

uma ”fração da Po-
lícia Federal capitu-
lou” ao presidente
Jair Bolsonaro e
classificou a ação
desta quarta como
uma violência contra
ele e a família.
Ele é citado em

uma investigação
sobre supostas ir-
regularidades nas
obras de ampliação
da Arena Castelão,
principal estádio do
Ceará, para a Copa
do Mundo de 2014.

Durante a entre-
vista, Ciro Gomes
ainda citou sobre os
valores da reestrutu-
ração da Arena Cas-
telão, dizendo que
foi o menor custo
para reformas em
estádios do Brasil.
Além disso, lembrou
que, à época das
obras no estádio,
não ocupava cargos
públicos na política.
”Primeiro, o Cas-

telão foi escolhido
como o menor
preço. Segundo,
esse preço foi o me-
nor do Brasil e de
todos os estádios
construídos no Bra-
sil. Terceiro, nenhum
delator, nem sequer
na leviandade da
delação premiada
me acusou de re-
ceber qualquer tipo
de vantagem ilícita.

(...) E eu quero dizer
que o delegado me
arrolou como pessoa
pública, e de novo,
eu não era pessoa
pública nenhuma”,
disse.
O irmão de Ciro,

Cid Gomes (PDT),
ex-governador do
Ceará e atual se-
nador, também foi
alvo da operação.
Segundo a PF, as
fraudes ocorreram
entre 2010 e 2013,
anos em que o Ceará
era governado por
Cid.
Cid se pronunciou

na noite desta quarta
a respeito da opera-
ção. Cid acusou, in-
clusive, o presidente
Jair Bolsonaro de in-
terferência.
”Umamolecagem.

Com claros objetivos
politiqueiros de des-

gastar a imagem do
Ciro, de desgastar a
nossa imagem, para
que isso possa ser-
vir ao interesse naci-
onal domoleque Bol-
sonaro”, disse Cid.
A Justiça quebrou

os sigilos bancário e
fiscal de Ciro e Cid
entre 2009 a 2014. O
sigilo telefônico dos
dois também foi que-
brado.
Por uma rede so-

cial, Ciro classificou
a ordem como ”abu-
siva”, alegou não ter
relação com o caso
e disse que o pre-
sidente Jair Bolso-
naro (PL) ”transfor-
mou o Brasil num Es-
tado Policial que se
oculta sob falsa capa
de legalidade.”

Porto Alegre . Quinta, 16 de Dezembro de 2021 OSUL | 34



Ministro aposentado do Supremo,
Marco Aurélio reativa inscrição na
OAB do Rio e pode voltar a advogar.

Carlos Moura/SCO/STF

Marco Aurélio atuou por 46 anos no setor público brasileiro.

O ministro apo-
sentado do Su-

premo Tribunal Fe-
deral (STF) Marco
Aurélio está reati-
vando sua inscrição
na seccional do Rio
de Janeiro da Ordem
dos Advogados do
Brasil (OAB). Com
isso, poderá voltar
a advogar após 43
anos.

Após se formar em
Direito pela Universi-
dade Federal do Rio
de Janeiro, Marco
Aurélio passou a ad-
vogar no Rio. Ele
foi advogado da Fe-
deração dos Agen-
tes Autônomos do
Comércio do antigo
estado da Guanabara
e chefe do Departa-
mento de Assistência
Jurídica e Judiciária
do Conselho Federal
dos Representantes
Comerciais.

Em 1975, iniciou
sua trajetória no ser-
viço público. Foi pro-
curador do Ministério
Público do Trabalho
até 1978, quando se
tornou juiz togado do
Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Re-
gião (RJ) por meio
do quinto constituci-
onal, em vaga desti-

nada à advocacia —
na época, procurado-
res do Trabalho po-
diam advogar, exceto
contra a União.

Três anos depois,
foi nomeado minis-
tro do Tribunal Su-
perior do Trabalho
pelo presidente João
Figueiredo. Ele tam-
bém atuou como
corregedor-geral da
Justiça do Trabalho
de 1988 a 1990.

Em 1990, foi nome-
ado ministro do STF
pelo presidente Fer-
nando Collor. Marco
Aurélio se aposentou
do Supremo em 12
de julho de 2021,
após 31 anos na
Corte. Ele foi o mi-
nistro que atuou por
mais tempo no tri-
bunal, ultrapassando
Celso de Mello por

três dias.
Herança

O ministro An-
dré Mendonça, que
toma posse nesta
quinta-feira (16) no
Supremo), entra na
Corte com uma carga
de mais de mil pro-
cessos para ser jul-
gados — entre eles,
23 ações que correm
sob sigilo.

O acervo faz parte
do material jurídico
deixado pelo ministro
Marco Aurélio, que se
aposentou em julho
deste ano. Depois de
quase quatro meses
aguardando aprova-
ção pelo Senado,
o novo ministro in-
gressa no cargo sob
o desafio de sepa-
rar a Constituição da
Bíblia durante sua
atividade como ma-

gistrado.
Mendonça é pastor

da Igreja Batista Pres-
biteriana de Brasília,
instituição que ele
próprio define como
“tradicional, histórica,
de linha reformada”.
A relação dele com
a religião foi a base
da escolha do presi-
dente Jair Bolsonaro
para indicá-lo ao STF.

No entanto, tam-
bém foi motivo de
críticas de senado-
res durante a saba-
tina e gera uma certa
apreensão entre seus
pares no Supremo.
Apesar do ponto de
tensão, ele é bem
visto pelos magistra-
dos, e alguns, nos
bastidores, trabalha-
ram por sua aprova-
ção no Legislativo.
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Conselho Nacional de Justiça
autoriza abertura de processo
disciplinar contra juiz federal.

EBC

Juiz liberou parte da carga de madeira apreendida durante ação da
PF contra extração ilegal.

Ordem dos Advogados do Brasil
questiona o Ministério da Educação sobre
a oferta de vagas em direito a distância.

Divulgação

A Ordem não é contrária ao ensino remoto e nem à massificação do
acesso ao ensino presencial.

O Plenário do Conselho Na-
cional de Justiça autorizou

a abertura de processo admi-
nistrativo disciplinar e o afasta-
mento de um juiz da 4ª Vara
do Pará, unidade do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região.
A decisão, unânime, foi tomada
durante a 61ª Sessão Extraordi-
nária.

O magistrado liberou parte
da carga de madeira apreen-
dida, em dezembro do ano
passado, durante ação da Polí-
cia Federal contra extração ile-
gal. Na ocasião, foram apre-
endidos mais de 131 mil m³ de
madeira em tora, interceptadas
em balsas na divisa entre Pará
e Amazonas.

À época da apreensão, o
juiz substituto da vara havia de-
cidido que o caso deveria ser
analisado pela seção judiciária
do Amazonas. O juiz agora

investigado, que estava de fé-
rias, revogou a decisão. Ele
também é acusado de revogar
prisões preventivas em investi-
gações de tráfico internacional
de drogas e de crimes contra
o sistema financeiro e por ab-
solver cinco réus denunciados
por fraude em licitação, em cir-
cunstâncias supostamente in-
comuns.

Relatora da reclamação dis-
ciplinar, a corregedora nacio-
nal de Justiça, ministra Maria
Thereza Rocha de Assis Moura,
afirmou que os casos ”devem
ser investigados por caracteri-
zar, em tese, violação dos de-
veres da imparcialidade, sere-
nidade, exatidão, prudência e
cautela”, previstos no Código
de Ética da Magistratura Nacio-
nal. Ela ainda apontou possível
infração disciplinar em relação
à Lei Orgânica da Magistratura
Nacional.

A ministra considerou que
as decisões são incomuns e os
fatos, gravíssimos. Para ela,
é necessário investigar ”o con-
junto dos fatos extraído das cir-
cunstâncias em que proferidas,
durante o gozo de férias, ou em
processos em que atuava ex-

cepcionalmente, durante férias
ou mesmo curta ausência de
outro magistrado, acrescido da
magnitude dos casos, e ainda
atrelado à informação de pos-
sível relação indevida com ad-
vogados”. (ConJur)

A Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) Nacional en-

caminhou um ofício ao Ministé-
rio da Educação em que pede
a suspensão dos processos de
autorização de cursos de di-
reito a distância, por 180 dias,
e a criação de um grupo de
trabalho para definir um marco
regulatório para a modalidade.

A demanda foi elaborada
por representantes de associa-
ções ligadas à educação e di-
rigentes de instituições de en-
sino superior após encontro
com o presidente da Comissão
Nacional de Ensino Jurídico do
Conselho Federal, Marisvaldo
Cortez Amado.

Os principais pontos emde-
bate foram a abertura desen-
freada dos cursos de direito
pelo País, a fragilidade téc-
nica dos parâmetros observa-
dos pelo ministério para confe-

rir a nota máxima de qualidade
a um curso, os pedidos de al-
gumas instituições de ensino
superior para um volume de-
masiadamente grande de va-
gas de direito — em alguns ca-
sos até 30 mil — e, principal-

mente, a oferta do curso de
direito 100% na modalidade a
distância.

Amado destacou que a Or-
dem não é contrária ao ensino
remoto e nem à massificação
do acesso ao ensino presen-

cial, porém a qualidade do en-
sino passa a ser questionável.

”Nossa preocupação é com
o profissional que a sociedade
vai receber. Qual o nível de
quem vai chegar ao mercado,
cuidar do patrimônio do cida-
dão, dos seus direitos, da sua
liberdade, de sua própria vida?
Há a possibilidade de ser oficia-
lizado ao ministério um volume
de pedidos da ordem de 1 mi-
lhão de vagas a distância em
direito”, reforçou.

Os próprios representantes
de associações representativas
e de instituições de ensino afir-
maram no encontro que a pre-
caução da OAB não configura
reserva de mercado, mas sim
um mecanismo na busca de
garantir a qualidade dos profis-
sionais do direito que chegam
ao mercado. (ConJur)

Porto Alegre . Quinta, 16 de Dezembro de 2021 OSUL | 36



Diretor de avaliação da Capes pede
exoneração em caráter irrevogável,
após debandada de pesquisadores.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Órgão atua na avaliação dos cursos de pós-graduação no Brasil.

O Diretor de Avali-
ação da Coorde-

nação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de
Nível Superior (Capes),
Flávio Camargo, pediu
exoneração do cargo
na última terça-feira
(14). Em uma carta
enviada à presidência
do órgão, Camargo afir-
mou que não se sente
mais ”confortável” na
função e pediu sua
exoneração em caráter
irrevogável.

Camargo é profes-
sor titular da Universi-
dade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS)
e deve voltar para suas
funções. A demissão
foi noticiada pelo jor-
nal Folha de S.Paulo e
confirmada pelo jornal
O Globo. A exonera-
ção ainda não foi pu-
blicada no Diário Oficial
da União.

O caso ocorre após
a saída de 114 pesqui-
sadores que atuavam
na avaliação quadrienal
feita pela Capes nas
áreas de Física, Mate-
mática, Química e En-
genharias. O pedido
de renúncia em massa
feito por coordenado-
res e cientistas que atu-
avam como consulto-
res do processo avalia-
tivo foi revelado recen-
temente. Camargo era
o responsável pela área
onde se instalou a crise.

Na carta enviada à

presidente da institui-
ção, Cláudia Toledo,
o diretor agradece a
oportunidade de ter
chefiado a diretoria e
expressa sua motiva-
ção para deixar o cargo.

”Venho tentando
sustentar os motivos
que me trouxeram pen-
sando única e exclu-
sivamente na avalia-
ção do SNPG (Sis-
tema Nacional de Pós-
graduação) e na manu-
tenção da missão da
Capes. Infelizmente
não me sinto mais con-
fortável na posição e
sinto que não será be-
néfica para o SNPG
a minha permanência
neste cargo. Deste
modo, estou pedindo
em caráter irrevogável,
a minha exoneração”,
diz o texto ao qual a re-
portagem teve acesso.

Na manhã desta
quarta-feira (15), a pre-
sidência da Capes rea-
lizou uma reunião com
os outros cinco direto-
res da instituição para
discutir sobre um novo
nome para a Diretoria
de Avaliação. A insti-
tuição também deter-
minou a substituição
dos quatro coordena-
dores que deixaram
seus cargos nas últimas
semanas. Inicialmente,
a presidente do órgão,
Cláudia Toledo, tentou
reverter as renúncias,
mas não obteve su-

cesso.
Em nota, a presi-

dência da Capes agra-
deceu o trabalho de
Camargo e estimou
melhoras à saúde do
coordenador. Em sua
carta de demissão, no
entanto, Camargo não
menciona questões de
saúde. Em mensa-
gem encaminhada para
membros do Conse-
lho Técnico-Científico
da Educação Superior
(CTC) da Capes, Ca-
margo reitera os termos
de sua carta à presi-
dência e finaliza com a
frase ”Minha saúde está
100%”.

”Para a segurança da
academia e a estabili-
dade de todo sistema,
indicarei com muita
cautela o nome de um
ou uma grande cien-
tista, a fim de que a aca-
demia se sinta muito
segura na condução do
processo de avaliação,

que é meta inarredável
da minha presidência”,
disse a presidente da
Capes no comunicado.

A suspensão da ava-
liação quadrienal, de-
terminada pela Justiça
em setembro, foi um
dos principais motivos
citados pelos mais de
cem pesquisadores
para deixar a institui-
ção. Segundo eles, a
presidência do órgão
não se empenhou para
retomar o processo.

A avaliação é res-
ponsável por conceder
notas para mestrados
e doutorados em todo
país. Dias após a
debandada dos pes-
quisadores, a Justiça
atendeu a um recurso
movido pela Advocacia-
Geral da União e permi-
tiu a retomada da ava-
liação, proibindo, no
entanto, a divulgação
dos resultados.
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Cada vez mais brasileiros transformam
suas terras em área de proteção ambiental.

Divulgação/Fabiano Panizzi

Quem cria RPPN pode ter isenção de ITR, prioridade na análise de
crédito e acesso a recursos de fundo.

C om a pressão sobre
o planeta para frear

as mudanças climáticas,
áreas protegidas se tor-
nam estratégias cada vez
mais importantes para
manter a vegetação em pé.
E isso não depende só do
poder público – pode ser
feito também por donos de
áreas particulares. “São
pessoas que trabalham
em silêncio por um bem
maior, que é a natureza”,
diz o empresário Fabio
Padula, que transformou
37 dos 300 hectares de sua
propriedade em reserva.

Localizada em Caval-
cante (GO), no meio da
Chapada dos Veadeiros, a
Reserva Particular do Pa-
trimônio Natural (RPPN, o
nome dado a esse tipo
de área protegida) de Pa-
dula é uma entre várias ou-
tras transformadas em cor-
redor de preservação no
Cerrado. Foi descoberta
por sua família há mais de
20 anos, mas só em 2020
houve a formalização.

“Essa área já era re-
serva no nosso coração,
mas agora é formalmente
uma reserva de proteção
natural”, conta. Ele teve
ajuda de entidades que tra-
balham para facilitar a ob-
tenção da papelada exi-
gida, como a Fundação
Pró-natureza (Funatura) e
o Instituto Cerrados.

No Brasil, há cada vez
mais interessados no mo-
delo, voltado a atrair pro-
prietários de pequenas e
médias fazendas, sítios,
chácaras e loteamentos ur-
banos voltados a preservar
a fauna e a flora. Entre
os desafios estão a ado-
ção de incentivos que ga-
rantam a sustentabilidade
financeira dos espaços e a
expansão por outros bio-
mas, como o Cerrado.

Um estudo da Confede-
ração Nacional de RPPNS,
de setembro, aponta que
cerca de 73% das áreas do
tipo ficam na Mata Atlân-
tica e cerca de 16% no Cer-
rado. Em biomas como a
Amazônia, com mais uni-
dades de conservação pú-
blicas e territórios indíge-
nas, a presença das reser-
vas privadas está em torno
de 3,5%.

“Tenho muito prazer em
viver aqui observando pai-
sagens, acompanhando
pesquisadores científicos
em seus estudos”, afirmou
Padula. Segundo ele,
pesquisadores da USP
também já estudaram a
região localizando, por
exemplo, mais de 4,1 mil
cachoeiras de mais de 2
metros.

Laércio Machado de
Sousa, coordenador téc-
nico da Funatura, entidade
que reúne várias RPPNS,
afirma que “não há dúvidas
sobre o avanço brasileiro”
nessa política de proteção
ambiental. Entre os benefí-
cios para o dono de terras
pela criação de uma RPPN
estão isenção de Imposto
Territorial Rural (ITR) da
área criada, prioridade na
análise de crédito agrícola
e acesso a recursos do
Fundo Nacional do Meio
Ambiente.

Berço das águas
O Cerrado é conside-

rado o “berço das águas”
no País. Reúne três aquí-
feros: o maior é o Gua-
rani, mas há ainda o Uru-
cuia e o Bambuí. “Mas
essa água está diminuindo
com o passar dos anos”,
diz Padula, que relata epi-
sódios de incêndio na ve-
getação. “Estamos so-
frendo forte ameaça com
um cerco de agro, do gado

e ataques de gente que
põe fogo no Cerrado.”

Em Goiás, municípios
como Pirenópolis foram
pioneiros no projeto nos
anos 1990, ainda antes
da criação da legislação
específica. Fernando
Madueño, engenheiro e
ambientalista, é dono de
duas RPPNS em sua pro-
priedade, a 10 km de
Pirenópolis. A primeira
foi criada em 2011 e a se-
gunda, em junho de 2021.
Os espaços se tornaram
pontos de visitação. “Na
área de ecoturismo, loca-
mos chalés com cozinha
independente e natureza
exuberante”, conta ele,
engenheiro e ambienta-
lista. A preservação, diz,
também valoriza o terreno.

Geração de
renda

Yuri Salmona é diretor
executivo do Instituto Cer-
rados, que atua há dez
anos no setor. Segundo
ele, a legislação de RPPNS
deveria ser aprimorada
para permitir mais renda
aos proprietários que ado-
tam o sistema. Um dos
modos de aumentar a ade-
são, dizem ambientalistas,
é estimular a geração de

renda com base no bioma
em pé. “Precisamos criar
maneiras para o dono da
terra ter mais opções de
renda com a RPPN como
incentivo para atrair ade-
são”, diz Salmona. Ele
acrescenta que a meta
total do Instituto Cerra-
dos é proteger 1 milhão
de hectares até 2050. E
as RPPNS são uma das
principais estratégias para
isso.

Por lei, essas áreas pro-
tegidas por RPPN só po-
dem gerar renda com pro-
jetos de conservação, tu-
rismo, educação e pes-
quisa. Para o diretor do
Instituto Cerrados, é tam-
bém preciso permitir aos
donos a comercialização
sustentável de frutas e se-
mentes de espécies nati-
vas como forma de remu-
neração.

Na Câmara dos Depu-
tados, tramita o Projeto de
Lei 784/19, do deputado
Rodrigo Agostinho (PSB-
SP), que tenta aumentar in-
centivos para a criação de
RPPNS, como isenção de
ITR. O texto está na Comis-
são de Meio Ambiente.
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Ex-paciente diz que sofreu
abuso sexual do ginecologista
Renato Kalil enquanto dormia.

Reprodução de TV

Médico responde que histórias são ”absurdas e fantasiosas”.

D epois de ser acusado de
violência obstétrica a par-

tir de áudios e vídeos do parto
da influenciadora Shantal Ver-
delho, o médico Renato Kalil foi
denunciado por abusos sexu-
ais, que teriam sido cometidos
na década de 1990, por duas
mulheres.

A bancária Letícia Domin-
gues disse que foi abusada
mais de uma vez pelo obste-
tra e ginecologista na Santa
Casa de Misericórdia de São
Paulo, em 1991. Outra mulher,
que deu entrevista gravada ao
jornal, mas depois pediu para
ter seu nome preservado, disse
que, quando Kalil era planto-
nista do Hospital São Luiz, tam-
bém emSão Paulo, exibiu o pê-
nis em uma consulta depois de
um parto traumático, em 1993.

O ginecologista e obstetra
respondeu em um comunicado
que “o doutor Renato Kalil nega
veementemente as acusações,
considera absurdas e fantasi-
osas as histórias e estranha
que sejam veiculadas agora, 30
anos depois”.

As supostas vítimas sus-
tentam que tinham medo de
fazer acusações publicamente
até agora e só resolveram ex-
por suas histórias depois de
encorajadas pelo caso de Ver-
delho e da jornalista britânica
Samantha Pearson, que relatou
ter sido humilhada por Kalil.

Aos 48 anos, Letícia Domin-
gues diz que foi estuprada por
Kalil depois de se internar para
um procedimento ginecológico
na Santa Casa, em outubro de
1991, quando foi atendida com
febre alta e cólica. O atendi-
mento foi realizado inicialmente
por médicas e enfermeiras, e
ela diz que não conhecia Kalil
e não se recorda de o obstetra
ter feito parte da equipe. Ela
afirma que sofreu abusos por
três dias em um quarto onde foi
internada sozinha.

”Abri os olhos e ele estava
com uma perna na escadinha
da cama e a outra apoiada em
cima dos meus braços, e com

o pênis na minha boca. Ele já
tinha ejaculado no meu rosto.
Não tinha como gritar, me me-
xer, estava me sentindo cul-
pada. Minha cama ainda ficava
atrás de uma porta. Quem en-
trasse não me veria. Outros
médicos e seus alunos passa-
vam, mas nunca com ele junto.
Quando era ele, vinha para me
violentar”, descreve a bancária,
que só descobriu o nome de
seu abusador por comentários
que ouvia no corredor do hos-
pital.

Letícia conta que tinha
medo de contar aos pais o que
ocorria. Kalil, segundo ela, foi
um dosmédicos que lhe deram
alta, e também recomendou
aos pais um novo exame. O
pai a levou para a consulta,
quando ela foi novamente abu-
sada sexualmente, de acordo
com o relato da bancária.

”Minha mãe me falava:
“nossa, o doutor Kalil é tão
bonzinho, um amor”. E eu
me remoendo, pensava que se
não tivesse ido para o hospital
nada daquilo teria acontecido.
Eu vi várias vezes o filme
do (médium condenado por
estupro) João de Deus para
entender por que voltei, parece
que não acreditava no que
tinha acontecido”, disse.

”Quando entrei no consul-
tório, ele não me falou nada
sobre o que eu tinha ou o tra-
tamento. Estava com o pê-
nis ereto, se tocando e me
olhando. Falou para eu dei-
tar, e eu novamente commedo,
deitei. Em momento algum ele
me tocou, não teve penetração.
Mas ele gozou. Foi a hora em
que me toquei que era real.
Levantei e saí rápido da sala.
Quando ia encontrar meu pai,
eu o ouvi chamando outra pa-
ciente jovem, pelo diminutivo,
como se fosse uma forma ca-
rinhosa. Me perguntei se ele
também não estaria abusando
dela.”

Letícia afirma ter desenvol-
vido transtornos alimentares,
depressão, crise de pânico e

outras doenças psicológicas.
Diz que, ao relatar o episódio,
dois anos depois, a um outro
ginecologista, foi aconselhada
a não fazer denúncia porque
Kalil era “gente de influência”.
A única denúncia que tentou
fazer foi por uma ligação anô-
nima ao Conselho Regional de
Medicina de São Paulo, mas
foi pedido que formalizasse as
acusações, e ela não conse-
guiu.

”O outro ginecologista, já
falecido, falava: ’Não faça
isso, pelo amor de Deus, ele
pode colocar uma escuta no
seu carro, descobrir onde você
mora’. E eu fiquei ainda com
mais medo de denunciar. Eu
percebi no hospital, na época
que fiquei internada, que o Re-
nato Kalil era o tipo de pessoa
prepotente, que ficava assedi-
ando as mulheres, muita gente
puxava o saco dele.”

O relato de uma outra mu-
lher, que pediu para não ter
o nome divulgado, tem me-
nos episódios de abuso sexual,
mas também envolve violência
obstétrica. A corretora conta
que tinha 27 anos quando foi
ao Hospital São Luiz para ter o
segundo filho. Diz que o plan-
tonista que a atendeu foi Kalil
e o que define como “o horror”
começou na sala de pré-parto.

”Ele descolou minha pla-

centa com o dedo, para forçar
o parto normal. Foi a maior
dor que senti na minha vida.
Ele me disse que tinha de fa-
zer parto normal, que eu fica-
ria bem e que no dia seguinte
eu estaria chutando bola, an-
dando, caminhando normal e
foi totalmente ao contrário. Foi
muito ruim.”

O Ministério Público de São
Paulo instaurou uma investiga-
ção preliminar para apurar as
denúncias de violência obsté-
trica a partir do relato de Shan-
tal. A apuração vai recolher
documentos, ouvir pessoas e
pode resultar em um inquérito
policial. O advogado da influ-
enciadora, Sergei Cobra Arbex,
no entanto, informou que já pe-
diu uma investigação à Polícia
Civil.

Sobre as acusações rela-
cionadas ao parto de Shan-
tal, o médico já havia afirmado
em comunicado que o proce-
dimento “aconteceu sem qual-
quer intercorrência e foi elo-
giado por ela em suas redes
sociais durante 30 dias”. A
nota acrescentou que os ata-
ques contra Kalil foram feitos
com base em um vídeo edi-
tado, com conteúdo retirado do
contexto.
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Mulher do médico Renato Kalil republica
posts de ex-pacientes defendendo o

marido, acusado de violência obstétrica.
Reprodução/Instagram

Ginecologista e obstetra é acusado de ter usado frases desrespeitosas e palavrões durante o parto da
influenciadora Shantal Verdelho, na foto.

A pós ter ficado,
por dias, com

seu perfil fechado,
Ilana Kalil, mulher
do obstetra Renato
Kalil, republicou de-
zenas de posta-
gens positivas de
ex-pacientes do ma-
rido, acusado de
violência obstétrica.
Nesta quarta-feira

(15), a jornalista
britânica Samantha
Pearson, corres-
pondente no Brasil
do jornal The Wall
Street Journal, que
afirmou ter sofrido
assédio moral por
Kalil prestará depoi-
mento no Ministé-
rio Público de São
Paulo, por meio da
Promotoria de En-
frentamento à Vio-
lência de Gênero,
Doméstica e Fami-
liar contra a Mulher.
Pelas redes soci-

ais, Ilana comparti-
lhou mensagens de
apoio de mulheres
que foram pacien-
tes de Renato Kalil.
Uma delas afirmou
que o médico a deu
força e a elogiou ”o
tempo inteiro”. Ou-
tra disse que sente

gratidão pelo obste-
tra e sempre achou
”essa Shantal o B.O
em forma de influen-
cer”.
O ginecologista

e obstetra Renato
Kalil é acusado de
ter abusado sexu-
almente duas mu-
lheres. As denún-
cias vieram após a
divulgação de fra-
ses desrespeitosas
e palavrões que o
médico proferiu du-
rante o parto da in-
fluenciadora Shan-
tal Verdelho, que
durou cerca de 48
horas. Vídeos e áu-
dios vieram à tona e
chocaram a internet,
intensificando o de-
bate sobre violência
obstétrica. Preferido
das celebridades,

o médico nega ter
tido conduta inade-
quada e afirma que
as gravações foram
editadas.
A bancária Letícia

Domingues disse
que foi abusada
mais de uma vez
pelo obstetra e gine-
cologista na Santa
Casa de Misericór-
dia de São Paulo,
em 1991. Outra
mulher que pediu
para ter seu nome
preservado, disse
que quando Kalil
era plantonista do
Hospital São Luiz,
também em São
Paulo, exibiu o pê-
nis em uma con-
sulta depois de um
parto traumático,
em 1993.
Ilana também re-

publicou um vídeo
da influenciadora
Fran Olivato. A jo-
vem afirma que co-
nhece Renato Kalil
há um ano e meio.
”O parto do Má-

rio (segundo filho de
Olivato) não tem pa-
lavras para descre-
ver. Foi divino, coisa
de Deus. Ele me
deu total confiança.
O dr. Kalil me tirou o
trauma de parto nor-
mal”, afirmou a influ-
enciadora.
Além do Procedi-

mento de Investiga-
ção Criminal (PIC)
aberto pelo MP, a
defesa da influencer
Shantal Verdelho in-
formou que pediu
uma investigação à
Polícia Civil de São
Paulo.
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Garota de 12 anos manda mensagens a
professor para denunciar abusos do pai.

Reprodução

Adolescente contou que foi abusada por várias vezes pelo pai, em
três meses.

Superior Tribunal de Justiça decide
manter internada adolescente que

matou amiga em Cuiabá.
Instagram/Reprodução

Isabele Guimarães Ramos, de 14 anos, morreu comum tiro na cabeça
em julho de 2020.

U ma menina de 12 anos
foi resgatada por pro-

fessores depois de mandar
mensagens a eles dizendo
que foi estuprada pelo pai
em Sorocaba (SP). A jo-
vem se trancou no banheiro
de casa na tarde da última
segunda-feira (13) e pediu
ajuda.

Os professores foram até
a casa da menina e aciona-
ram uma equipe da Polícia
Militar que passava pelo lo-
cal. A adolescente contou
que sofreu abusos do pai
por várias vezes durante três
meses, e que a última vez
ocorreu na segunda.

Assim que chegaram na
residência, os professores

chamaram pela garota, que
saiu correndo, chorando e
abraçou um dos professo-
res. O homem foi abordado
e resistiu, precisando ser al-
gemado. Ele negou o crime,
mas foi preso em flagrante
pela polícia.

O caso foi registrado na
Delegacia de Defesa da Mu-
lher (DDM). A adolescente
foi ouvida acompanhada
pela mãe. A mulher estava
no trabalho no momento do
ocorrido e foi avisada pelos
policiais. Ela alegou que
não sabia sobre os abusos.

O Conselho Tutelar tam-
bém foi acionado e encami-
nhou a menina até o Grupo
de Pesquisa e Assistência

ao Câncer Infantil (Gpaci) e
ao Conjunto Hospitalar de
Sorocaba (CHS), onde seria
ouvida por equipe especiali-

zada e passaria por exames.

A Sexta Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça

(STJ) decidiu manter a ado-
lescente de 15 anos quema-
tou no ano passado a amiga
Isabele Guimarães Ramos,
no Condomínio Alphaville,
em Cuiabá (MT), internada
no Lar Menina Moça, no
Complexo do Pomeri, na ca-
pital do Estado. A informa-
ção foi confirmada pelo ad-
vogado da menor Artur Osti.

A menor foi condenada
a três anos de reclusão por
ato infracional análogo ao
crime de homicídio doloso,
quando há intenção de ma-
tar. Outro pedido de habeas
corpus já tinha sido negado
há dois meses.

De acordo com o advo-
gado, a defesa da adoles-
cente vai apresentar novo
Habeas Corpus ao Supremo
Tribunal Federal, levando
o caso à última instância.

Segundo ele, o objetivo é
”assegurar à adolescente
o direito que lhe seria con-
cedido se simplesmente
adulta fosse, qual seja, o
da presunção de inocência
e do duplo grau de jurisdi-
ção”, afirmou.

Caso
A adolescente declarou

após a morte de Isabele que
teria deixado cair a arma —
uma pistola 380 — quando
ia guardá-la em sua casa, a
pedido do pai, que é atirador
esportivo e integra o cha-
mado CAC (caçadores, ati-
radores e colecionadores).
No local, a polícia encontrou
sete armas, duas delas sem

registro.
Os pais da amiga e seus

quatro filhos praticam tiro
esportivo. Um decreto do
atual governo assinado ano
passado liberou essa prá-
tica para adolescentes a
partir de 14 anos.

Além da adolescente, fo-
ram indiciados no caso o na-
morado dela, de 16 anos,
por porte ilegal de arma de
fogo. Ele levou as armas
para a casa da namorada,
onde ocorreu o crime. As
armas eram do pai dele. Por
causa disso, o pai dele tam-
bém foi indiciado.

O pai da adolescente
que atirou foi indiciado por
posse de arma de arma de
fogo, homicídio culposo, en-
trega de arma para adoles-
cente, previsto no Estatuto
do Desarmamento, e fraude
processual.
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Crise, burocracia e acesso fácil leva
latino-americanos ao uso de criptomoedas.

Reprodução

Em 2020, os países latino-americanos enviaram US$ 25 bilhões em
criptomoedas e receberam US$ 24 bilhões.

Q uando José Avilez co-
meçou a trabalhar com

videogames na Venezuela,
não imaginava que isso
mudaria sua vida. Com
a ampliação do uso de
criptomoedas para driblar a
crise econômica, o negócio
ganhou outro patamar e lhe
possibilitou comprar uma
casa e um carro.

Assim como Avilez, ou-
tras milhões de pessoas
usam as criptomoedas em
diferentes países da América
Latina, um mercado em ex-
pansão diante da falta de po-
líticas monetárias próprias,
da alta inflação, da desvalo-
rização das moedas locais
e da alta taxa de informali-
dade, além da facilidade de
acesso: em 2019, 68% dos
latino-americanos tinham
acesso à internet, segundo
o Banco Mundial, enquanto
apenas 18% tinham algum
cartão de crédito, por exem-
plo.

”Acessar o mercado de
criptomoedas e fazer tran-
sações é significativamente
mais fácil do que o mer-
cado tradicional. Se você
tem internet e celular, você
já tem acesso ao mercado.
Em El Salvador, já tem mais
gente com acesso ao app de
criptomoedas do governo do
que com contas bancárias”,
afirma o diretor de expansão
da Crypto.com para o Brasil,
Guilherme Sacamone.

Moeda oficial
Sem política monetária

própria e dependente do dó-
lar, o presidente de El Sal-
vador, Nayib Bukele, anun-
ciou o bitcoin como moeda
oficial, em setembro, apesar
da advertência do FMI dos
riscos envolvidos. ”O que
chama a atenção no caso
é que o presidente fez um
discurso de mudar paradig-
mas e digitalização da eco-
nomia e quer ocupar o es-
paço de operador da crip-
tomoeda sem pedir registro

de recurso. Bukele distribuiu
US$ 30 em criptomoeda por
cidadão, para encorajar o
uso do sistema”, disse o pro-
fessor de geoeconomia inter-
nacional da ESPM-SP Leo-
nardo Trevisan.

Recentemente, o presi-
dente salvadorenho anun-
ciou a compra de 100 bit-
coins, com os quais te-
ria gastado cerca de US$
5 milhões. Bukele anun-
ciou ainda a construção da
primeira cidade bitcoin do
mundo, em Conchagua, uti-
lizando a energia geotérmica
de vulcões. Mas, mesmo as-
sim, El Salvador ainda não
passa a Venezuela, terceiro
país do mundo com maior
incidência de criptomoedas,
atrás apenas de Ucrânia e
Rússia.

Movimentação
Em2020, os países latino-

americanos enviaramUS$ 25
bilhões em criptomoedas e
receberam US$ 24 bilhões, o
que representa 9% de todas
as criptomoedas do mundo.
A Venezuela representa US$
3 bilhões desse valor.

O país, com inflação pro-
jetada de 1.600%, segundo
a Ecoanalítica, já cortou 14
zeros de sua moeda, o bolí-
var, desde 2008. Apenas em
2021, o governo anunciou o
corte de seis zeros. Com
isso, o dinheiro perdeu valor
e o venezuelano comum pre-
cisa recorrer ao dólar ou às
criptomoedas.

”Com as criptomoedas, o
governo não consegue im-
primir quanto de dinheiro
quiser e isso dribla a infla-
ção. A emissão de criptomo-
edas não está sob a jurisdi-
ção de nenhuma instituição e
isso faz com que ela seja um
pouco mais confiável, por-
que o que define é a tecno-
logia, que não permite que
interesses particulares defi-
nam a emissão. Isso se mos-
tra mais confiável para as
pessoas”, afirma Sacamone.

E foi justamente isso que
tirou Avilez da pobreza nos
últimos anos. O jovem de 35
anos émais conhecido como
Etinen, nome que usa para
as transações que faz com
o videogame Tibia. ”Basica-
mente, nossa economia tem
base em criptomoedas. Eu
uso para vender os jogos e
para proteger minhas finan-
ças, afinal temos a maior in-
flação do mundo e o valor do
câmbio bolívar-dólar é muito
volátil”, conta.

Na Colômbia, o governo
revogou qualquer limite em
criptomoedas com registro e
o uso de criptomoedas che-
gou aos caixas eletrônicos.
O país tem a maior rede de
caixas eletrônicos de cripto-
moedas — atualmente são
60 Coin ATM Radar, que per-
mitem a troca direta de uma
moeda, seja física ou de uma
conta bancária, e qualquer
criptomoeda.

”É preciso fazer um alerta.
O país não tem uma eco-
nomia que justifique a movi-
mentação de tanta criptomo-
eda e isso acende um alerta
na DEA”, explica Trevisan.
Segundo a agência antidro-
gas dos EUA, ”a criptomo-
eda favorece a lavagem de
recursos ilícitos em razão do
anonimato e da velocidade
das transações”.

Fator importante para le-

var as classes mais simples
da Colômbia a adotarem a
criptomoeda em atividades
cotidianas está a alta infor-
malidade. Em 2020, ao me-
nos 32,1% da população es-
tava em trabalhos informais.
Além disso, é preciso con-
siderar que no país vive a
maior comunidade de ve-
nezuelanos que fugiram da
crise.

”Uma das vantagens da
criptomoeda são as baixas
taxas bancárias. A informa-
lidade do trabalho na Amé-
rica Latina é muito alta e boa
parte das pessoas depende
dos recursos do imigrante.
As classes D e E, por exem-
plo, precisam da criptomo-
eda para fazer a transferên-
cia de renda”, afirma Trevi-
san.

Os imigrantes latinos que
continuam vivendo nos EUA
ou em países da Europa,
por exemplo, ou mesmo
em outros países latino-
americanos, mandarammais
dinheiro a seus parentes du-
rante a pandemia de covid-
19 e tentam escapar das
altas taxas dos bancos. ”A
transação em criptomoeda
é como um Pix, é um movi-
mento livre”, disse Trevisan.
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Primeiro-ministro britânico vê 99
parlamentares de seu Partido Conservador
votarem contra medidas anti-covid, que são
aprovadas graças ao apoio da oposição.

Reprodução

Boris Johnson vive o pior momento do seu governo.

O Parlamento britânico
aprovou novas restri-

ções para combater a nova
onda de infecções da covid-
19 causada pela variante
Ômicron. A votação, no en-
tanto, ilustra o pior momento
do premier Boris Johnson
desde sua eleição em 2019:
numa escala maior do que a
esperada, 99 parlamentares
de seu partido se rebelaram
e votaram contra suas medi-
das.

Foram três votações se-
paradas: a obrigação do uso
de máscaras na maioria dos
ambientes fechados, o uso
de passaportes sanitários em
aglomerações — como em
boates — e a obrigatorie-
dade da vacinação de profis-
sionais de saúde na linha de
frente do combate à pande-
mia.

Todas foram aprovadas,
mas a votação dos passapor-
tes sanitários foi a que teve
maior rejeição, com 269 a fa-
vor e 126 contra — sendo
99 delesmembros do Partido
Conservador de Boris.

Antes da votação, a ex-
pectativa era de que cerca
de 60 parlamentares gover-
nistas se rebelassem contra
Boris— um número bemme-
nor do que a rejeição na vo-
tação.

Após a votação, Wes
Streeting, membro do Par-
tido Trabalhista e ministro da
Saúde das Sombras (função
que não tem poderes execu-
tivos, mas que é responsável
por fiscalizar as ações do
titular da pasta), disse que
a rebelião conservadora foi
”muito maior do que prevía-
mos”.

”Essa é uma rebelião ex-
traordinária. O Partido Tra-
balhista realmente foi vitori-
oso”, disse Streeting, pon-
tuando que Boris está ”mi-

nando a saúde pública em
um momento crítico”. ”O ta-
manho dessa votação é um
sinal da autoridade despeda-
çada de Boris Johnson.”

Boris alertou seu Gabi-
nete que um ”enorme au-
mento” de casos da Ômi-
cron estava a caminho do
Reino Unido e que as me-
didas eram necessárias para
proteger a população.

”As medidas são equili-
bradas e proporcionais”, de-
fendeu antes da votação o
ministro da Saúde, Sajid Ja-
vid, garantindo aos deputa-
dos que o governo não as
manteria ”nem um dia além
do necessário”, ao abrir as
discussões na Parlamento.

Muitos dos parlamentares
do Partido Conservador de
Boris, no entanto, não veem
dessa forma as medidas,
com muitos as criticando
como draconianas. Steve
Baker, o ex-ministro do Bre-
xit, disse que as considera
”equivocadas” e ”despropor-
cionais”, afirmando que ”não
há provas suficientes de que
sejam necessárias”.

A surpreendente propor-
ção da rebelião que Boris
teve, cujo Partido Conserva-
dor tem a maioria no Parla-
mento com uma folga de 80
cadeiras, mostra como essa
rejeição pode afetar seu go-
verno.

O episódio vem na esteira
de uma série de escânda-
los e investigações. No do-
mingo, o jornal Sunday Mir-
ror publicou uma foto de Bo-
ris participando, sem más-
cara, de um quiz natalino
com dois colaboradores em
dezembro de 2020, cercado
de funcionários enquanto os
britânicos tiveram que limi-
tar drasticamente suas inte-
rações por causa de medi-
das contra a covid.

Na semana passada, o
Daily Mirror já havia publi-
cado uma reportagem sobre
uma suposta festa de Natal
realizada em 18 de dezem-
bro de 2020 na sede do go-
verno, que teria reunido entre
30 e 50 participantes. Reu-
niões em ambientes fecha-
dos já estavam proibidas em
Londres e no dia seguinte
Boris endureceria ainda mais
as restrições sanitárias.

Na terça-feira (7), vazou
um vídeo da então con-
selheira do governo, Alle-
gra Stratton, fazendo piadas
com sua equipe sobre a su-
posta festa enquanto se pre-
parava para sua entrevista
coletiva diária. Na quarta (8),
ela renunciou.

Até aquele momento, o
governo sequer reconhecia
a possibilidade de má con-
duta, e os ministros insistiam
que as regras sanitárias não
haviam sido reveladas. No
entanto, em algumas horas,
o premier pediu desculpas e
anunciou uma investigação.

Ainda há polêmicas em
outras frentes, como uma
multa ao seu partido por não
ter declarado o valor total
da doação privada para fi-

nanciar as obras de uma
cara reforma da sua residên-
cia oficial em Downing Street
e uma tentativa de mudas
as normas parlamentes para
ajudar um deputado conser-
vador criticado por suas ativi-
dades de lobby.

Até antes da votação,
conservadores reconheciam
o descontentamento cres-
cente, mas muitos estavam
confiantes de que ainda não
havia uma grande rejeição
contra Boris. Agora, o cená-
rio parece estar mudando.

”Agora o primeiro-
ministro realmente precisa
pensar com muito cuidado
sobre restabelecer sua atu-
ação para realmente gover-
nar com um partido unido,
porque todos nós sabemos
o que acontece com os
partidos desunidos”, disse o
veterano parlamente conser-
vador Geoffrey Clifton-Brown
à Sky News, apontando
uma ”grande divisão” na
sigla. ”Ele agora deve estar
enfrentando algum perigo
e tem que perceber isso,
porque, caso não perceba,
então estará em um perigo
muito maior.”
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Ex-jogador de futebol americano O.J.
Simpson cumpre toda a pena por assalto
à mão armada e se torna um homem livre.

Reprodução

Simpson, agora com 74 anos, cumpriu nove anos de prisão por assalto à mão armada.

O .J. Simpson, o ex-
jogador de futebol

americano que se tor-
nou estrela de cinema e
cujo julgamento por du-
plo homicídio chocou e
dividiu os Estados Uni-
dos na década de 1990,
é um homem comple-
tamente livre, depois
de cumprir seu período
de liberdade condicio-
nal, confirmou a polícia
na terça-feira (14).

Simpson, agora com
74 anos, foi libertado
da prisão em Nevada
em 2017, onde cum-
priu nove anos por as-
salto à mão armada em
um caso envolvendo ar-
tigos esportivos históri-
cos. A sua liberdade
condicional estava pro-
gramada para acabar
em fevereiro.

”O Conselho de Co-
missários de Liberdade
Condicional de Nevada
conduziu uma audiên-
cia de dispensa anteci-
pada para o Sr. Simp-
son”, explicou o porta-
voz da polícia de Ne-
vada, Kim Yoko Smith.
”A decisão de conceder
a liberdade condicional
antecipada foi ratificada
em 6 de dezembro de
2021. O Conselho con-
cedeu créditos em va-
lor igual ao tempo res-
tante da pena para re-
duzir a pena em tempo
cumprido”, disse ele.

A vida pública digna
de novela de Simpson

começou como umpro-
eminente running back
no futebol universitário,
ganhando o cobiçado
Troféu Heisman de me-
lhor jogador do país,
antes de concluir uma
carreira estelar na NFL.
Ele se tornou um su-
cesso de bilheteria com
filmes e comerciais.

Em 1994, milhões de
americanos assistiram
à perseguição de Simp-
son no Sul da Califór-
nia ao vivo pela tele-
visão. Ele estava via-
jando a bordo de um
Bronco branco dirigido
por um amigo e se-
guido por um comboio
da polícia, em uma su-
posta tentativa de fu-
gir do suposto duplo
assassinato de sua ex-
mulher e de um amigo
dela.

Simpson foi absol-
vido em 1995 por um
júri em Los Angeles,
em um caso denunci-
ado por muitos como

um circo midiático que
ficou conhecido como
o ”Julgamento do Sé-
culo”, estrelado por ad-
vogados de alto perfil
e com uma reviravolta
dramática sobre se as
luvas encontradas na
cena do crime cabiam
em suas mãos.

O veredicto foi re-
cebido com descrença
por muitos americanos,
e a opinião sobre a
culpa do atleta negro
foi fortemente dividida
em termos raciais. O
caso se tornou a sé-
rie de televisão do ca-
nal FX ”The People vs.
OJ Simpson: American
Crime Story”, que foi ao
ar em 2016 e ganhou
um Emmy.

Simpson foi con-
siderado responsável
pelas mortes em um
processo civil de 1997
e condenado a pagar
US$ 33,5 milhões em
danos à família de Ron
Goldman, que foi morto

a facadas junto com a
ex-mulher de Simpson,
Nicole Brown Simpson.

Simpson se declara
inocente até hoje e
sempre negou que ten-
tou fugir durante a fa-
mosa caçada humana,
apesar de ignorar o
prazo dado pela polícia
para se entregar.

Uma mochila con-
tendo o passaporte e
dinheiro de Simpson,
além de uma pistola,
encontrada pela polícia
no carro, levou muitos
a questionarem suas
intenções, porém a pro-
motoria nunca as apre-
sentou como prova.

Mais tarde, Simpson
escreveu um livro inti-
tulado ”Se eu tivesse
feito”, que fornecia uma
descrição hipotética
dos assassinatos.
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"Tenho uma simpatia bem grande
em concorrer pelo meu Estado", diz
vice-presidente Hamilton Mourão

sobre as eleições de 2022.
O Sul

O general gaúcho esteve na Rede Pampa de Comunicação.

Q uestionado sobre os
seus planos para as

eleições de 2022, o vice-
presidente da República,
Hamilton Mourão (PRTB),
disse, nesta quarta-feira
(15), em visita à Rede
Pampa, que tem ”uma
simpatia bem grande”
em concorrer ao Senado
pelo Rio Grande do Sul.
No entanto, o general
gaúcho destacou que
ainda não definiu o seu
futuro político.

”Até o presente mo-
mento, eu estou aguar-
dando as definições que
têm que ser feitas. É
óbvio que eu tenho uma
simpatia bem grande
em concorrer pelo meu
Estado natal, pelo Rio
Grande do Sul, mas,
primeiro, eu tenho que
definir se efetivamente eu
vou prosseguir na política
e, a partir do momento
que eu definir isso, tem
questão partidária, exis-
tem alguns partidos que
têm conversado com a
gente, tem composições
a ser feitas com candida-
tos a governador, existe
uma série de fatores
que não me permitem
dar uma resposta assim:
’vou fazer isso’”, afirmou
Mourão em entrevista ao
jornal O Sul.

”O nosso partido, o
PRTB, ele vive uma situ-
ação complicada, e na
minha formação ética, a
gente deixar companhei-
ros que nos acompanha-

ram ao longo de um de-
terminado momento para
buscar algomais fácil não
é a forma como eu lido
com as coisas. Mas po-
lítica é política, e a gente
tem que entender isso”,
disse o vice-presidente
ao ser perguntado se
pretende permanecer no
mesmo partido.

Sobre a ida do presi-
dente Jair Bolsonaro para
o PL, Mourão declarou:
”Ele buscou um partido
que tenha projeção naci-
onal e que atenda aos in-
teresses dele na busca de
um novo mandato. Não
tem problema nisso aí”.
Balanço de 2021 e
projeções para 2022

”2021 não foi um ano
simples por essa questão
da pandemia de Covid-
19. Quando chegou no
final do ano passado, a
gente achava que teria
um momento melhor ao
longo deste ano, mas, na
realidade, as novas va-
riantes, a dimensão do
nosso País, as desigual-
dades existentes no Bra-
sil, nos fizeram atraves-
sar, nos primeiros qua-
tro, cinco meses do ano,
uma situação bem com-
plicada. À medida que
nós fomos vacinando as
pessoas, eu vejo uma luz
no fim do túnel. Vejo
que o ano de 2022 po-
derá ser um retorno gra-
dativo às atividades nor-
mais que foram aban-
donadas ao longo des-

tes últimos anos”, afirmou
Mourão ao fazer um ba-
lanço de 2021 e das suas
expectativas para 2022.

Pampa Debates
Após conceder entre-

vistas ao jornal O Sul
e à TV Pampa, o ge-
neral participou do pro-
grama Pampa Debates,
apresentado por Paulo
Sérgio Pinto.

”O que eu vejo hoje
nessa questão da pola-
rização é que o retorno
do ex-presidente Lula é
um passado, é algo que
já ficou para trás. Eu
não coloco nem em dis-
cussão os problemas que
ele enfrentou. O partido
dele, após todos esses
anos, não produziu um
novo nome capaz de se
colocar no eleitorado na-
cional. Acho que o Par-
tido dos Trabalhadores,
se quisesse voltar a ter o
poder na Presidência do
País, deveria ter um novo

nome”, afirmou.
”Nosso STF realmente

tem tomado decisões
que não vão ao encontro
do que é o pensamento
majoritário dentro da so-
ciedade: um garantismo
que parece proteger mais
o meliante do que a
pessoa de bem, desqua-
lificação dos julgamen-
tos da Operação Lava-
Jato, apagando com a
borracha fatos que são
incontestáveis, envol-
vendo bilhões de reais,
faz com que haja uma
descrença na autoridade
dos magistrados. Será
necessário uma recupe-
ração, uma mudança de
visão. Isso está muito
ligado à distribuição dos
Poderes no Brasil. Na
minha visão, os Poderes
estão desequilibrados”,
avaliou o general gaúcho.
(Marcelo Warth)
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Todos os quatro condenados pelo
incêndio na boate Kiss já estão presos.

Divulgação/TJ-RS

Bonilha, Spohr, Hoffmann e Santos se entregaram em diferentes
cidades.

M enos de 24 horas
após decisão de mi-

nistro do Supremo Tribunal
Federal (STF) contra o ha-
beas corpus que mantinha
em liberdade os quatro
réus pelo incêndio na
boate Kiss mesmo após
condenação por tribunal
do júri, todos eles já se
apresentaram para iniciar
o cumprimento de suas
sentenças. Eles estão
em cadeias de diferentes
cidades.

O primeiro foi o can-
tor Marcelo Jesus dos San-
tos, vocalista da banda Gu-
rizada Fandangueira (que
se apresentava naa casa
noturna de Santa Maria na
madrugada da tragédia).
Ele se apresentou em uma
Delegacia de São Vicente
do Sul (Região Central do
Estado). Depois foi a vez
do empresário Elissandro
”Kiko” Spohr, sócio da bo-
ate e que procurou a Polí-
cia Civil em Porto Alegre.

Já na manhã desta
quarta-feira (15), o produ-
tor e assistente de palco
do grupo musical, Luciano
Bonilha Leão, entregou-
se também em São Vi-
cente do Sul. O outro
proprietário da Kiss, Mauro
Hoffmann, dirigiu-se ao
Presídio Regional de Tiju-
cas (SC). Os locais onde
os réus ficarão presos em
definitivo serão definidos
pela Justiça.

No mais longo julga-
mento na história do Rio
Grande do Sul (dez dias
ininterruptos), todos os
quatro réus foram consi-
derados culpados por ho-
micídio simples com dolo
eventual, ou seja, quando
o autor do crime assume o
risco de causar a morte de
terceiros, mesmo que essa
não seja a sua intenção.

Confira as penas:
– Elissandro ”Kiko”

Spohr (sócio da boate):
22 anos e seis meses de
prisão;

– Mauro Hoffmann (só-
cio da boate): 19 anos e
seis meses de prisão;

– Marcelo de Jesus
dos Santos (vocalista da
banda): 18 anos de prisão;

– Luciano Bonilha Leão
(auxiliar de palco do
grupo): 18 anos de prisão.

Vai e vem
jurídico

Na sexta-feira passada
(10), antes da definição
da sentença pela morte
de 242 pessoas na tragé-
dia, a defesa de Elissan-
dro Spohr – um dos só-
cios da casa noturna de
Santa Maria – havia recor-
reu ao Tribunal de Jus-
tiça gaúcho (TJ-RS) contra
a decisão do júri, anunci-
ada na sexta-feira passada
(10). A apelação foi aceita,
de forma extensiva aos ou-
tros três réus.

As penas de 18 a 22,5
anos de prisão em regime
inicialmente fechado che-
garam a ser ter o seu
cumprimento imediato de-
cretado pelo juiz Orlando
Faccini Neto durante a lei-
tura da sentença no Fó-
rum Central de Porto Ale-
gre. Mas ele foi informado
que o desembargador Ma-
nuel José Martinez Lucas
havia concedido aos con-
denados o direito de recor-
rer em liberdade.

Na tarde de terça-feira
(14), o presidente do STF,
Luiz Fux, aceitou um re-
curso do Ministério Público
do Rio Grande do Sul (MP-
RS) para que fosse sus-
penso a liminar que deixou
soltos os quatro condena-
dos. A decisão tem sido
alvo de críticas e questi-

onamentos, inclusive por
parte de advogados.

O magistrado citou ju-
risprudência sobre o tema
na Corte, sublinhando que
”a Constituição Federal
brasileira assegura a so-
berania das decisões de
jurados em em tribunais. E
que por esse motivo é ne-
cessário manter o que foi
decidido, com a imediata
execução de sentença.

Há, porém, quem con-
sidere a medida justa. É
o caso do procurador-geral
de Justiça do Rio Grande
do Sul, Marcelo Dornelles,
que vê na decisão de Fux
uma forma de restabele-
cer a correta aplicação da
lei, assegurando o princí-
pio da soberania dos jura-
dos.

Ele pontuou: “A Pro-
motoria sempre teve confi-
ança e convicção sobre a
responsabilidade dos con-
denados. Afinal, só há ra-
zão para um júri ser popu-
lar se sua decisão for efeti-
vamente cumprida”.

Tragédia coletiva
Namadrugada de 27 de

janeiro de 2013, em Santa
Maria (Região Central do
Estado), a boate Kiss
promovia uma festa com

apresentação da banda
Gurizada Fandangueira,
quando um dos integran-
tes do grupo musical acen-
deu um artefato pirotéc-
nico cujas centelhas atingi-
ram parte do teto sobre o
palco. A estrutura continha
material inflamável.

As chamas acaba-
ram se alastrando rapi-
damente, gerando pânico
entre funcionários clientes,
a maioria jovens e muitos
dos quais não consegui-
ram deixar o local. Com a
inalação da fumaça tóxica,
242 pessoas acabaram
morrendo e outras 636 fi-
caram feridas. O incidente
gerou investigação policial
e ação penal na Justiça
gaúcha, tendo o Ministério
com autor. Inicialmente,
foi imputado aos quatro
réus o cometimento de
homicídios e tentativas
de homicídios, com dolo
eventual. Também foram
mencionados agravantes
que depois seriam des-
considerados ao longo do
processo.

(Marcello Campos)
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Vereadores de Porto Alegre aprovam
programa de aquisição de alimentos.

Leonardo Contursi/CMPA

Projeto incentiva consumo de alimentos produzidos pela agricultura
familiar.

A Câmara Municipal
de Porto Alegre

aprovou, por unanimi-
dade, o projeto de lei
do Legislativo 059/21,
de autoria da verea-
dora Laura Sito (PT),
que institui o Programa
Municipal de Aquisição
de Alimentos no muni-
cípio. Três emendas
à proposta também
foram acrescentadas
à matéria. Segundo a
proponente, “o projeto
colabora com o enfren-
tamento da fome, com
a sustentabilidade e a
geração de emprego
e renda no município,
com a saúde pública, a
educação e a formação
dos porto-alegrenses”.

Entre os objetivos
do projeto estão o
incentivo à valoriza-
ção e ao consumo
dos alimentos produ-
zidos pela agricultura
familiar, urbana e pe-
riurbana sustentável,
acesso à alimentação
em quantidade, qua-
lidade e regularidade
necessárias às pes-
soas em risco de in-
segurança alimentar e
nutricional, além de for-
talecer circuitos locais
e regionais e redes de
comercialização.

Segundo o texto da
proposta, os forne-
cedores de produtos
ao programa serão os
agricultores familiares
inscritos no Programa

Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura
Familiar (Pronaf), além
dos agricultores ur-
banos e periurbanos
devidamente cadastra-
dos junto ao Executivo
Municipal.

Laura aponta que “a
miséria e a fome têm
crescido novamente
e exponencialmente
no Brasil, chegando à
marca de 14 milhões
de famílias na miséria,
uma realidade que se
agrava com a pan-
demia”. A vereadora
frisa que, durante o
primeiro semestre de
2020, Porto Alegre foi
a quinta capital com
maior fechamento de
postos de trabalho e a
terceira capital com a
cesta básica mais cara
do país.

De acordo com a
proposta, a agricultura
familiar e o fortaleci-
mento da agricultura
urbana e periurbana
sustentável “emerge
como alternativa para
melhorar a vida da po-
pulação e para garantir
a sustentabilidade do
município”. O texto
ainda salienta que uma
política estruturada de
compra e distribuição
simultânea de alimen-
tos saudáveis permite
ganhos multifuncio-
nais, garantindo pro-
dutividade, segurança
alimentar, geração de

renda local, diversi-
dade produtiva e so-
ciocultural e atividades
de cultura e lazer.

Emendas
Três emendas fo-

ram aprovadas com
o projeto. A primeira,
do vereador Aldacir
Oliboni (PT), permite
que a aquisição de
alimentos poderá ser
realizada sem a ne-
cessidade de licitação,
através de chamada
pública e ampla divul-
gação para a inscrição
de agricultores famili-
ares interessados em
vender seus produtos;
a segunda, também
de Oliboni, estabelece
como consumidores
prioritários a rede de
apoio à assistência so-
cial, equipamentos de
alimentação e nutrição,
e entidades governa-
mentais e ONGs que
atuam em programas
destinados a crianças e
adolescentes e idosos.

A terceira emenda,
assinada pelo líder da
oposição, vereador
Pedro Ruas (PSOL),
retira a obrigatoriedade
de os fornecedores
estarem ajustados ao
Programa de Aquisição
de Alimentos do go-
verno federal, suprime
o teto de 1.794 Unida-
des Financeiras Mu-
nicipais por produtor
ou cooperativa, assim
como a necessidade
de apresentação de
nota fiscal própria e
remete a regulamen-
tação ao Executivo
Municipal. Ruas ainda
garantiu que a fonte de
recursos do Programa
será um percentual das
compras de alimentos
do Município, podendo
advir, também, do Pro-
grama de Aquisição de
Alimentos estabelecido
pela legislação federal.

OSUL | 47 Porto Alegre . Quinta, 16 de Dezembro de 2021



Porto Alegre adere ao serviço que permite
abrir empresas em até dez minutos.

Alex Rocha/PMPA

Porto Alegre é a primeira cidade gaúcha a aderir ao Tudo Fácil Empresas e a segunda do País.

A partir desta
quarta-feira (15),

Porto Alegre passa a
contar com o Tudo Fá-
cil Empresas. O novo
serviço foi lançado na
manhã desta quarta-
feira, no Palácio Pira-
tini, com a presença
do prefeito Sebastião
Melo, e visa a facilitar
a vida do empreende-
dor, permitindo abrir
uma empresa em até
dez minutos. Porto
Alegre é a primeira
cidade gaúcha a aderir
ao programa e a se-
gunda do País.

A iniciativa é da
Junta Comercial do
Estado, em parceria
com a prefeitura da
Capital, através da
Procempa e das se-
cretarias municipais
de Desenvolvimento
Econômico e Turismo,
Meio Ambiente, Ur-
banismo e Sustenta-
bilidade e Saúde, e
o Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas.

A Procempa desen-
volveu funcionalida-
des como consulta e
seleção dos endere-
ços, da viabilidade das
atividades de acordo
com o Plano Diretor,
além da geração da
inscrição tributária mu-
nicipal, integrando os
serviços com a plata-
forma.

“O Tudo Fácil Em-

presas é uma pro-
funda transformação.
Formalizar um em-
preendimento em até
10 minutos, com um
acesso digital, é usar
a inovação a serviço
do cidadão e do de-
senvolvimento. Saúdo
o governo do Estado,
a equipe da Prefei-
tura de Porto Alegre
e os parceiros que
trabalharam de forma
integrada para tornar
o projeto realidade”,
disse o prefeito Sebas-
tião Melo.

O vice-prefeito Ri-
cardo Gomes desta-
cou que a Capital é
primeira do Brasil a
disponibilizar o ser-
viço em um único por-
tal. “Agora é possível
abrir uma empresa
acessando um único
site, com o celular na
palma da mão. Ser
a primeira cidade do
Brasil a implementar o
serviço neste formato,

com essa facilidade,
nos orgulha muito”,
destacou.

Entrando no site da
Junta Comercial do
Rio Grande do Sul, o
Tudo Fácil Empresas
estará disponível no
portal de serviços. De-
pois, o cidadão deverá
seguir os passos in-
dicados e em poucos
minutos o processo é
concluído.

“É mais uma ação
importante da ges-
tão Melo e Ricardo,
alicerçada na Lei da
Liberdade Econômica,
que muda o patamar
do ambiente de ne-
gócios da nossa Ca-
pital. Também de-
monstra o nosso com-
promisso com o for-
talecimento do em-
preendedorismo, ge-
ração de emprego e
renda”, destacou o
secretário municipal
de Desenvolvimento
Econômico e Turismo,

Rodrigo Lorenzoni.
Para o adjunto da

SMDET, Vicente Per-
rone, o Tudo Fácil
Empresas é a ação
mais revolucionária do
empreendedorismo
gaúcho dos últimos 20
anos. “Com certeza
é um marco para a
atividade econômica
do Brasil, Rio Grande
do Sul, mas principal-
mente para Porto Ale-
gre”, disse Perrone.

“Este é um projeto
que demonstra o im-
pacto da tecnologia
na vida do cidadão.
É um relevante pro-
jeto com colabora-
ção entre Procempa
e Procergs, município
e estado juntos para
agilizar a vida do em-
preendedor”, celebra
a diretora-técnica da
Procempa, Débora
Roesler.
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Estátua do Laçador, em Porto Alegre,
está em fase final de restauração.

Marcelo Noms/PMPA

Sítio do Laçador também será revitalizado.

A estátua do Laça-
dor voltará para o

seu local, na entrada
da capital gaúcha, em
janeiro. O retorno
do monumento acon-
tecerá em duas eta-
pas: a primeira de-
las, dia 11, com a
recolocação no Sítio
do Laçador. Em um
segundo momento, a
obra passará pela fase
de intervenções finais
com conclusão pre-
vista até o final do pri-
meiro mês de 2022.

O Coordenador do
Projeto Construção
Cultural - Resgate do
Patrimônio Histórico,
do Sindicato das In-
dústrias da Constru-
ção Civil no Estado
do Rio Grande do Sul
(Sinduscon), Zalmir
Chwartzmann, disse
que problemas gra-
ves foram constatados
durante o restauro:
“Nossa previsão era
que fosse entregue
aos gaúchos antes do
Natal, mas depois de
o Laçador ser aberto,
foram percebidas di-
versas rachaduras que
durante a vistoria não
tinham como ser de-
tectadas. Nós vamos
entregar um monu-
mento restaurado, se-
guro e que não deve
precisar de interven-
ções por muitos e

muitos anos. Nós,
do Sinduscon, fica-
mos muito felizes em
entregar essa estátua
revitalizada para Porto
Alegre e para os gaú-
chos no ano em que
se comemora os 250
anos de Porto Alegre”,
reforça Chwartzmann.

A coordenadora
técnica do projeto,
Verônica Di Benedetti,
explica quais proces-
sos foram determinan-
tes para que a obra
do escultor pelotense
Antônio Caringi ne-
cessitasse de reparos
mais extensos: “Dois
pontos estavam com
patologias mais gra-
ves, na parte inferior
das pernas do Laça-
dor e na parte supe-
rior, que vem desde
a parte superior da ca-
beça e se prolonga até
o pescoço. Só con-
seguimos visualizar

melhor essas rachadu-
ras quando a estátua
passou pelo processo
de microjateamento.
A partir do momento
que foi limpo, perce-
bemos que as racha-
duras eram de conti-
nuidade e se ligavam,
apresentando um ce-
nário pior do que o
esperado. Ainda bem
que ele está passando
por essa intervenção
agora, pois não sei
dizer se há qualquer
momento ele não esta-
ria tombado no chão”,
destaca a coordena-
dora.
Qualificação do

Sítio
A prefeitura de

Porto Alegre está tra-
balhando na qualifi-
cação do Sítio, que
deve receber a está-
tua já revitalizado. O
processo de adoção
do Sítio do Laçador
está em andamento e

o prazo final para as
propostas é o dia 5
de janeiro. Com isso,
assim que o Laçador
for recolocado no lo-
cal, é possível que já
tenha uma empresa
escolhida para cuidar
do espaço.

O restauro faz parte
do Projeto Construção
Cultural - Resgate do
Patrimônio Histórico,
promovido pelo Sin-
dicato dos Indústrias
da Construção Civil no
Estado do Rio Grande
do Sul (Sinduscon-
RS) e pela Associação
Sul Riograndense da
Construção Civil. O
projeto tem patrocínio
da Gerdau e da Sulgás
e conta com o apoio
da JOG Andaimes,
Elevato, Ministério Pú-
blico do Rio Grande
do Sul e Phorbis Em-
preendimentos Imobi-
liários.
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Cirurgião plástico gaúcho é
denunciado por importunação sexual,
coação e corrupção de testemunha.

Divulgação/Polícia Civil

Médico também foi autuado por porte ilegal de arma-de-fogo.

O Ministério Público
do Rio Grande do

Sul (MP-RS) ofereceu
denúncia contra um ci-
rurgião plástico de 68
anos, em Porto Alegre,
por importunação se-
xual, corrupção ativa de
testemunha e coação
no curso do processo,
além da violação de de-
ver inerente à profissão
e calamidade pública.
Os crimes teriam sido
cometidos pelo menos
em seis ocasiões desde
2018.

Conforme o promo-
tor Luiz Eduardo Ribeiro
de Menezes, o médico
praticou atos libidino-
sos em pacientes, sem
o consentimento delas
e na maioria das vezes
dentro de seu consultó-
rio. A acusação menci-
ona que o ”modus ope-
randi” era quase sem-
pre o mesmo: a mu-
lher era solicitada a re-
tirar toda a roupa e, em
seguida, tinha as suas
partes íntimas tocadas
de forma libidonosa.

O inquérito men-
ciona, ainda, que o
profissional da saúde
ameaçou uma das de-
nunciantes para que
não levasse adiante
o processo. Em ou-
tros casos, ofereceu
vantagens a uma das
testemunhas, a fim de
convencê-la a omitir os
fatos em seu depoi-

mento à Delegacia de
Polícia Especializada
no Atendimento à Mu-
lher (Deam).

No dia 9 de novem-
bro, foram cumpridos
mandados de busca e
apreensão em ende-
reços nos bairros Três
Figueiras e Chácara
das Pedras, ambos de
classe média-alta na
Zona Norte da capital
gaúcha. Outros locais
de trabalho do cirurgião
não estiveramno roteiro
de ordens judiciais – foi
o caso de uma clínica
em Novo Hamburgo
(Vale do Sinos).

Com aproximada-
mente três décadas de
atuação no mercado, o
cirurgião-plástico vinha
utilizando clandestina-
mente uma sala co-
mercial para realiza-
ção de procedimentos
cirúrgicos, sem auto-
rização legal para tal
finalidade, nem equi-

pamentos adequados
e atendimentos a pro-
tocolos sanitários e de
higiene.

Dentre os problemas
constatados estava a
ausência de esteriliza-
ção adequada, instru-
mentos com ferrugem,
remédios com prazo
vencido, lixo descar-
tado de forma irregular
e vestígios de sangue
em diversos objetos e
móveis, em uma situa-
ção que oferece risco à
vida dos pacientes.

Esse conjunto de
problemas motivou o
acionamento da Se-
cretaria Municipal de
Saúde (SMS). O resul-
tado foi a interdição
temporária do consul-
tório, até que se com-
prove a adequação do
ambiente às exigências
sanitárias e da legisla-
ção do setor.

Já na residência do
médico, a Delegacia

Especializada apreen-
deu aparelhos eletrô-
nicos e documentos
com denúncias já en-
caminhadas contra ele
no Conselho Regional
de Medicina do Rio
Grande do Sul (Cre-
mers).

Antecedentes
De acordo com in-

formações doMinistério
Público gaúcho, ape-
sar de o médico porto-
alegrense ser réu pri-
mário, durante a inves-
tigação policial foi apu-
rado que ele já havia
praticado ao menos ou-
tros 11 crimes simila-
res. ”Os fatos de-
notam a sua habituali-
dade criminosa prática
desta espécie de de-
lito”, frisou a Promo-
toria. Por meio de
seu advogado, o mé-
dico declarou ser ino-
cente. (Marcello Cam-
pos)
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Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre,
exibe “A Fantástica Fábrica de Chocolates”,
“Deu Pra Ti, Anos 70” e filmes italianos,.

Marcello Campos/O Sul

Instituição está localizada na esquina da rua Demétrio Ribeiro com avenida Borges de Medeiros (Centro
Histórico).

L ocalizada na es-
quina da rua De-

métrio Ribeiro com
avenida Borges de
Medeiros, no Centro
Histórico de Porto Ale-
gre, a Cinemateca Ca-
pitólio iniciará neste
sábado (18) um ciclo
de filmes ”aniversari-
antes”. A seleção é
eclética, destacando
clássicos como o
norte-americano ”A
Fantástica Fábrica de
Chocolate” (50 anos)
e o gaúcho ”Deu
Pra Ti, Anos 70” (40
anos).

O ingresso para
o longa de aventura
de 1971 tem preço
promocional de R$
4, além de dublagem
para que a gurizada
de todas as idades
possa acompanhar.
Já no caso do drama
porto-alegrense de
Giba Assis Brasil e
Nelson Nadotti, a en-
trada é franca. Outros
detalhes podem ser
conferidos no site ca-
pitolio.org.br.

Em paralelo, pros-
segue em cartaz até
o dia 23 de dezem-
bro o ciclo ”Risata
Amara: Comédia à
Italiana (1950-1970)”.
A programação inclui,
nesta sexta-feira (17),
”Il Secondo Tragico

Fantozzi” (1976), de
Luciano Salce, em
sessão apresentada
pelo ator e cineasta
Cristian Verardi, cura-
dor da mostra.

Outra atração é
o longa-metragem
”Por um Destino Insó-
lito”, da também itali-
ana Lina Wertmüller,
no encerramento do
evento. Com ingresso
grátis, a sessão será
apresentada por He-
lena Pavan, integrante
do coletivo Cineclube
Academia das Musas,
dedicado ao estudo
de filmes realizados
por mulheres.
16 de dezembro
(quinta-feira)

– 15h – Um Ameri-
cano em Roma

– 17h – O Professor
de Vigevano

– 19h – Os Mons-
tros

17 de Dezembro
(sexta-feira)
– 15h – ”Feios, Su-

jos e Malvados”
– 17h – ”A Marcha

Sobre Roma”
– 19h30 – ”Il Se-

condo Tragico Fan-
tozzi” (entrada franca)
18 de Dezembro

(sábado)
– 15h – ”A Fantás-

tica Fábrica de Cho-
colate”

– 17h – ”O Incrível
Exército de Brancale-
one”

– 19h – ”A Dupla Ex-
plosiva”

– 21h – ”Deu pra
Ti Anos 70” (entrada
franca)
19 de Dezembro

(domingo)
– 15h: ”A Fantás-

tica Fábrica de Cho-
colate”;

– 17h: ”Os Eternos
Desconhecidos”;

– 19h: ”Senhoras e
Senhores, Boa Noite”.
21 de Dezembro
(terça-feira)

– 15h: ”Os La-
drões”;

– 17h: ”Um Ameri-
cano em Roma”;

– 19h: ”Os Novos
Monstros”.
22 de Dezembro
(quarta-feira)

– 15h: ”Fantozzi”;
– 17h: ”Divórcio à

Italiana”;
– 19h: ”Este Crime

Chamado Justiça”.
23 de Dezembro
(quinta-feira)

– 15h: ”A Dupla Ex-
plosiva”;

– 17h: ”O Cara-
dura”;

– 19h: ”Por um
Destino Insólito (en-
trada franca)”. (Mar-
cello Campos)
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Portaria da Secretaria da Cultura de
Porto Alegre organiza cadastramento

para auxílio emergencial.
PMPA/Divulgação

O benefício foi batizado de Auxílio Emergencial Giba Giba.

A prefeitura de
Porto Alegre,

por meio da Se-
cretaria da Cultura,
lançou uma porta-
ria que orienta e
organiza os trâmi-
tes relacionados ao
cadastramento de
beneficiários e de
entidades para a
distribuição do Au-
xílio Emergencial.
O benefício, ba-

tizado de Auxílio
Emergencial Giba
Giba (músico e
personagem ativo
da cultura porto-
alegrense), prevê
um aporte para cus-
teio de despesas
básicas, em um mo-
mento ainda muito
delicado para boa
parte dos profissi-
onais do segmento
da cultura e dos

eventos. O auxílio
prevê beneficiar até
5 mil trabalhadores
da cultura, com uma
parcela única de R$
800.
A portaria publi-

cada na terça-feira
(14), em edição ex-
tra do Diário Oficial
de Porto Alegre, ori-
enta o processo de
cadastramento das
entidades represen-
tativas dos setores

culturais para que
possam participar
ativamente dos pro-
cessos de habilita-
ção dos beneficiá-
rios.
O cadastramento

dos interessados
começará às 10h do
dia 5 de janeiro, ape-
nas de forma eletrô-
nica e em formato
de fluxo contínuo –
até o limite de 5 mil
inscrições. Para a

habilitação, o bene-
ficiário deverá obe-
decer aos seguintes
pré-requisitos: ser
pessoa física, resi-
dir em Porto Ale-
gre, não ser aposen-
tado/pensionista,
não estar no regime
CLT (com carteira
assinada), não ser
funcionário público
e tampouco menor
de 18 anos.
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MOBILIDADE URBANA E ESPORTE
TERÃO NOVOS SECRETÁRIOS.

➧ O titular da Secretaria Municipal
deMobilidade Urbana de Porto Ale-
gre, Luiz Fernando Záchia, comu-
nicou ao prefeito Sebastião Melo
que deixará o cargo no final do
mês. Também é certa, para ja-
neiro, a saída de Kiko Pereira, da
pasta do Esporte: ele recebeu con-
vite de trabalho na Confederação
Brasileira de Judô, atividade que o
projetou.

SITE DA UFRGS INFORMA
LEITURAS OBRIGATÓRIAS DO

VESTIBULAR.
➧ A Universidade Federal do Rio
Grande do Sul mantém no site
ufrgs. br a lista completa de lei-
turas obrigatórias para o Vestibular
de Verão. São 11 obras, incluindo
clássicos de autores como a bra-
sileira Conceição Evaristo (”Pon-
ciá Vicêncio”), a portuguesa Flor-
bela Espanca (”Poemas Seleciona-
dos”) e o inglês William Shakespe-
are (”Hamlet”).

UNIDADEMÓVEL OFERECE TESTES
DE HIV, SÍFILIS E HEPATITE.

➧ A unidade móvel do projeto ”Fi-
que Sabendo” da prefeitura conti-
nua até o dia 22 em diferentes lo-
cais de Porto Alegre, oferecendo
gratuitamente orientações e testes
rápidos de HIV, sífilis e hepatite.
Com segurança e privacidade, o re-
sultado sai em 15 minutos. Neste
sábado (18), o local escolhido é
o bairro Mário Quintana (13h30-
17h30min).

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PODE SER
AVISADA EM CARTÓRIOS DO RS.

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

10ª VARA CÍVEL DE PORTO ALEGRE
TERÁ EXPEDIENTE INTERNO.

➧ A Corregedoria-Geral da Justiça
determinou a realização de expedi-
ente interno na 10ª Vara Cível do
Foro Central da Comarca de Porto
Alegre entre os dias 21 e 27 de
janeiro, para trabalhos alusivos à
digitalização de documentos. Du-
rante o período serão suspensos
prazos processuais dos processos
físicos, sem prejuízo a medidas ur-
gentes.

CONCURSO DE SECRETARIA
ESTADUAL TEMMAIS DE 600

VAGAS.
➧ Até o dia 27 de dezembro, a Se-
cretaria Estadual de Planejamento,
Governança e Gestão (SPGG) do
Rio Grande do Sul recebe inscri-
ções para 656 vagas em áreas
como políticas públicas, infraestru-
tura, tecnologia da informação, re-
cursos naturais, agricultura e pe-
cuária, saúde e cultura. Os deta-
lhes sobre o concurso estão no site
fundatec. org. br.

POLÍCIA CIVIL GAÚCHA RECEBE
MAIS CINCO VIATURAS.

➧ Nesta quarta-feira (15), a Polícia
Civil recebeu do governo gaúcho
mais cinco viaturas, para Erechim,
Panambi, Santa Maria e Veranópo-
lis. São três caminhonetes ostensi-
vas semiblindadas e dois automó-
veis para o chamado ”uso discreto”.
O investimento é de quase R$ 1,14
milhão. A corporação já havia sido
contemplada em setembro com ou-
tros três veículos.

ASSASSINO DE ADOLESCENTE É
CONDENADO A 41 ANOS.

➧ O Tribunal do Júri condenou um
homem de 30 anos por estupro de
vulnerável, feminicídio e ocultação
de cadáver de uma menina de 12
anos na cidade gaúcha de Santana
da Boa Vista. A sentença é de 41
anos de prisão em regime inicial-
mente fechado. Os crimes foram
cometidos em junho de 2020, na
casa da mãe do réu, que era cos-
tureira.

OSPA LANÇA NA INTERNET DISCO
COMCONVIDADOS ESPECIAIS.

➧ A Orquestra Sinfônica de Porto
Alegre disponibilizou nas platafor-
mas digitais o disco ”Ospa e Convi-
dados”, primeira gravação da insti-
tuição nos últimos 20 anos. Sob re-
gência do maestro Evandro Matté,
são cinco faixas assinadas por
compositores brasileiros de dife-
rentes gerações, incluindo os gaú-
chos Radamés Gnattali e Dimitri
Cervo.

FILME FUTURISTA PRODUZIDO NO
RS PROSSEGUE EM CARTAZ.

➧ Com uma aventura ambientada
na combinação entre passado re-
cente e futuro distante, o longa-
metragem gaúcho de ficção cien-
tífica “Contos do Amanhã” prosse-
gue em cartaz em Porto Alegre, no
Cineflix do shopping Total. A trama
é escrita e dirigida por Pedro de
Lima Marques. Mais detalhes po-
dem ser conferidos em contosdoa-
manha. com. br.

FROTA NATALINA PERCORRERÁ AS
RUAS DE CAXIAS DO SUL.

➧ Encerrando a sua programação
institucional natalina, a Fundação
Marcopolo apresenta emCaxias do
Sul o evento ”Frota Mágica”: uma
caravana com três ônibus da em-
presa decorados com iluminação
alusiva à festividade percorrerão os
principais bairros da cidade nesta
sexta-feira (17), sábado e domingo.
O horário previsto é das 19h às
20h30min.

AVENIDA NA SERRA GAÚCHA É
TEMA DE CONCURSO NACIONAL.

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

➧ O Ministério da Saúde divulgou
nesta quarta-feira (15) um comuni-
cado alertando para mensagens fal-
sas por e-mail utilizando como gan-
cho o argumento de envio do certi-
ficado de vacinação contra a covid-
19. O ministério ressalta que não
disponibiliza esse tipo de comprova-
ção por e-mail para nenhum usuário
do Sistema Único de Saúde (SUS).

REVALIDA SEGUIRÁ PROTOCOLO
DE PREVENÇÃO À COVID-19.

➧ O Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira realizará, neste sábado (18)
e domingo (19), a segunda etapa
do Exame Nacional de Revalida-
ção de Diplomas Médicos Expedi-
dos por Instituição de Educação Su-
perior Estrangeira (Revalida) 2021.
O exame ocorrerá em 22 cidades
do país e seguirá protocolo de pre-
venção à covid-19 nos dois dias de
aplicação.

AEROPORTOS DA INFRAERO
DEVEMMOVIMENTAR 3MILHÕES

DE PASSAGEIROS.
➧ Os 37 aeroportos da Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aero-
portuária (Infraero) devem receber
cerca de 2,9 milhões de passagei-
ros entre os dias 17 de dezembro
de 2021 e 3 de janeiro de 2022,
de acordo com dados divulgados na
terça-feira (14) pela empresa. O nú-
mero é 44% maior em relação ao
mesmo período do ano passado.

BANCO DO BRASIL PRORROGA
MUTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE

DÍVIDAS.
➧ O Banco do Brasil prorrogou o
mutirão de renegociação de dívidas.
As condições especiais podem ser
acessadas até o dia 30 de dezem-
bro. O prazo anterior era 17 deste
mês. Nesse período, os descon-
tos chegam a até 95%, para liqui-
dação à vista de dívidas vencidas.
Também estão disponíveis descon-
tos nas taxas de juros e prazo de
até 100 meses para renegociação a
prazo de operações vencidas.

SERVIÇOS NO PAÍS CAEM 1,2% EM
OUTUBRO, REVELA IBGE.

➧ O volume de serviços no país re-
cuou 1,2% na passagem de setem-
bro para outubro deste ano. Essa
é a segunda retração consecutiva
do indicador, que acumula queda de
1,9% nos últimos dois meses. O
dado, da Pesquisa Mensal de Servi-
ços (PMS), foi divulgado pelo IBGE.
Apesar do cenário, o setor ainda
está 2,1% acima do patamar de fe-
vereiro de 2020.

ARRECADAÇÃO DO SETOR DE
SEGUROS NACIONAL DEVE
CRESCER 14,1% EM 2021.

➧ A Confederação Nacional das Se-
guradoras (CNSeg) estimou que a
arrecadação do setor, excluindo da-
dos dos seguros saúde e de danos
pessoais causados por veículos au-
tomotores de via terrestre (DPVAT),
deverá fechar 2021 com aumento
de 14,1% sobre 2020, em um cená-
rio otimista, e com alta de 9,4% em
um cenário pessimista.

APÓS PERÍODO DE QUEDAS,
CONFIANÇA DO COMÉRCIO VOLTA

A SUBIR.
➧ Depois de três quedas mensais
seguidas, os comerciantes voltaram
a apresentar otimismo no final do
ano. O Índice de Confiança do Em-
presário do Comércio (Icec) apu-
rado pela Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) subiu 0,3% em de-
zembro, acumulando alta de 10,9%
em 2021.

IBGE ABRE CONCURSOS PARA 1,8
MIL VAGAS TEMPORÁRIAS.

➧ O Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) abriu dois pro-
cessos seletivos para contratação
temporária de pessoal para a reali-
zação do Censo Demográfico 2022.
Os dois editais reúnem um total de
1. 812 vagas. São 1. 781 postos
para agente censitário de adminis-
tração e informática, com salário de
R$ 1. 700, e 31 para coordenador
censitário de área, com salário de
R$ 3. 677,27.

APOSTA FEITA PELA INTERNET
ACERTA AS SEIS DEZENAS DA

MEGA-SENA.
➧ Uma aposta feita pela internet
acertou as seis dezenas do con-
curso 2. 438 da Mega-Sena e le-
vou um prêmio de mais de R$ 6,5
milhões no sorteio realizado nesta
quarta-feira (15). O prêmio total foi
de R$ 6. 549. 381,39. Veja as
dezenas sorteadas: 04 - 11 - 19 -
25 - 37 - 55. Para o próximo sorteio,
que será realizado no sábado (18), o
prêmio previsto é de R$ 3 milhões.

GOVERNO LANÇA EDITAL DE
CONCESSÃO DO PARQUE
NACIONAL DO IGUAÇU.

➧ O Ministério do Meio Ambiente
lançou na terça (14) o Edital de
Concessão do Parque Nacional do
Iguaçu (PR), que prevê investimen-
tos de R$ 500 milhões em infraes-
trutura, englobando melhorias para
o público, conservação da biodiver-
sidade e desenvolvimento das cida-
des do entorno. O anúncio ocorreu
em cerimônia realizada em Brasília.

JULGAMENTO SOBRE
INDENIZAÇÃO DA FAMÍLIA DE

AMARILDO É ADIADO.
➧ O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) adiou para o dia 15 de feve-
reiro de 2022 o julgamento do pro-
cesso indenizatório já definido pelo
Tribunal de Justiça do Rio de Ja-
neiro para os familiares do ajudante
pedreiro Amarildo de Souza. Em
julho de 2013, Amarido foi seques-
trado por policiais militares da UPP
da Rocinha, torturado até a morte e
ainda teve o cadáver ocultado.
POLÍCIA PRENDEMOTORISTA DE

APLICATIVO SUSPEITO DE
ESTUPRAR PASSAGEIRA.

➧ Uma mulher, de 42 anos, de-
nunciou que foi estuprada por um
motorista de aplicativo na noite de
segunda-feira (13) na Região da
Pampulha, em Belo Horizonte. O
motorista, de 42 anos, foi reconhe-
cido pela vítima, que chegou a pas-
sar mal quando o viu entrando para
prestar depoimento. O suspeito foi
preso em casa após rastreamento
da placa do carro.
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BIDEN VISITA CIDADE DESTRUÍDA
POR TORNADOS NO KENTUCKY.

➧ O presidente dos Estados Unidos,
Joe Biden, sobrevoou de helicóp-
tero e caminhou, nesta quarta-feira
(15), pela cidade de Mayfield, no
Kentucky, duramente atingida por
uma série de tornados no último final
de semana. Mais de 30 tornados
atingiram principalmente Kentucky,
mas também outros sete Estados,
deixando milhares de pessoas de-
sabrigadas e ao menos 88 mortos.

EUA CRIA COMISSÃO PARA
AVALIAR SEUS ERROS NO

AFEGANISTÃO.
➧ O Congresso dos Estados Unidos
votou a favor do estabelecimento de
uma comissão para avaliar os erros
cometidos na guerra de 20 anos no
Afeganistão, após a vitória do Ta-
libã. A comissão faz parte de um
pacote de defesa anual de US$ 768
bilhões amplamente aprovado pelo
Senado e pela Câmara dos Repre-
sentantes.

DONALD TRUMP TENTA BLOQUEAR
ACESSO DE DEPUTADOS A SUAS

DECLARAÇÕES FISCAIS.
➧ A Justiça americana rejeitou a
tentativa do ex-presidente Donald
Trump de evitar que o Congresso
tenha acesso a suas declarações
de impostos. O juiz Trevor McFad-
den afirmou que a equipe de de-
fesa de Trump, que luta contra as
tentativas dos deputados do Partido
Democrata para ter conhecimento
de suas declarações fiscais há dois
anos, está equivocada na lei.

SOBE O NÚMERO DEMORTOS EM
EXPLOSÃO DE CAMINHÃO-TANQUE

NO HAITI.
➧ O saldo provisório de vítimas pela
explosão de um caminhão-tanque
na terça-feira (14) no Haiti subiu
para 66 mortos, depois que quatro
feridos que estavam hospitalizados
não resistiram, disse nesta quarta
(15) o vice-prefeito de Cabo Haiti-
ano, cidade onde ocorreu a tragé-
dia. Cerca de 50 pessoas, muitas
delas em estado crítico, ficaram fe-
ridas na explosão.

EX-PRESIDENTE SUL-AFRICANO É
MANDADO DE VOLTA PARA

PRISÃO.
➧ A Justiça da África do Sul orde-
nou o retorno do ex-presidente Ja-
cob Zuma para a prisão, invalidando
a possibilidade de cumprir pena em
domicílio. A decisão de conceder li-
berdade condicional a Zuma foi ”de-
clarada ilegal, e descartada”, disse
o juiz da Alta Corte, Elias Matojane
em sua decisão.

MAGNATA É DETIDO POR ACIDENTE
EMMINA NA RÚSSIA.

➧ O bilionário russo do carvão
Mikhail Fediaev foi preso em decor-
rência de um acidente em uma de
suas minas em novembro, na Sibé-
ria, que deixou 51mortos. Fediaev é
sócio do grupo SDS-Ugol, que con-
trola a mina. Ele e outros três fun-
cionários da empresa foram detidos
sob as acusações de violações das
normas de segurança industrial e de
abuso de autoridade.

BRITÂNICOS SÃO PRESOS POR
COMPRAR BILHETE DE LOTERIA

PREMIADO COMCARTÃO
ROUBADO.

➧ Dois homens que compraram
uma raspadinha da loteria britânica
usando detalhes de um cartão rou-
bado e depois tentaram reivindicar o
prêmio de £ 4 milhões (cerca de R$
30 milhões) foram presos. Após ad-
mitirem a fraude perante a Corte da
Coroa, os dois foram condenados a
18 meses de prisão.

GARÇONETE GANHAMAIS DE R$ 5
MIL DE GORJETA.

➧ Uma garçonete dos Estados Uni-
dos viveu um verdadeiro milagre de
Natal na semana passada. Isso por-
que ela ganhou US$ 910 dólares
de gorjeta de um grupo de clientes
– equivalente a mais de R$ 5 mil.
Roxana Salinas é atendente de um
restaurante que fica em Maryland.
Ela foi surpreendida com a boa ação
após entregar a conta de apenas
US$ 25.

HOMEM FAZ ASSALTOS VESTIDO
DE PAPAI NOEL NA ITÁLIA.

➧ Um homem fantasiado de Papai
Noel realizou uma série de assaltos
na região de Trionfale, em Roma,
nos últimos dias, e foi detido pelos
carabineiros locais após uma troca
de tiros. O criminoso de Novi Li-
gure, cuja identidade não foi reve-
lada, tem 45 anos de idade e já ha-
via sido preso por posse de drogas
no passado.

FAMÍLIA ENCONTRA COBRA
VENENOSA EM ÁRVORE DE NATAL

NA ÁFRICA DO SUL.
➧ Uma família havia terminado de
decorar sua árvore de Natal na Ci-
dade do Cabo, na África do Sul, e
admirava o resultado quando des-
cobriu uma intrusa perigosa: uma
cobra venenosa de cerca de 1,5 me-
tro escondida entre os galhos. Um
especialista confirmou que se tra-
tava de uma boomslang, uma es-
pécie africana extremamente vene-
nosa, mas de comportamento tí-
mido.

JAPÃO USA ENGUIAS PARA
ACENDER ÁRVORE DE NATAL.

➧ Um aquário do Japão está usando
enguias para acender sua árvore
de Natal. Os animais liberam uma
descarga elétrica capaz de iluminar
mais de 2 mil lampadinhas. O Aquá-
rio de Toba, na província de Mie,
conectou uma árvore de 5metros de
altura a um tanque com as enguias
elétricas gigantes - conhecidas no
país como denki.

DUAS ZEBRAS RETORNAM À
FAZENDA DEMARYLAND QUATRO

MESES APÓS ESCAPAR.
➧ Duas zebras que haviam esca-
pado de uma fazenda no Estado de
Maryland, nos Estados Unidos, vol-
taram para o local depois de qua-
tro meses longe dos outros animais,
anunciou o Departamento de Meio
Ambiente do condado de Prince Ge-
orge. Os animais pertencem a Jerry
Lee Holly, um empresário que cria
animais exóticos nos EUA. Ele tem
39 zebras na sua fazenda.
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CLÁUDIO HUMBERTO

PODEMOS JÁ COGITAR
MORO COMO VICE DE DORIA

Houve resistência inicial, mas agora integrantes da cúpula do Pode-
mos admitem eventual acordo entre Sérgio Moro, com o candidato do
PSDB, João Doria, sem descartar o ex-juiz como vice. A conversa
dos dois, em São Paulo, há dias, parece haver produzido efeitos.
Doria causou boa impressão em Moro, que se mostrou mesmo “san-
gue nos olhos” e convencido de que “o mais importante é derrotar
Bolsonaro. Mas, oficialmente, o Podemos afirma que Moro disputará
a presidência.

Para profissionais
Moro já percebeu que a jornada será longa e difícil e reconhece que
Doria é mais experiente em política.

Vice e ministro
A ideia de ser vice amadurece. Até circula no Congresso que, em
caso de vitória de Doria, Moro seria o ministro da Defesa.

Moro para 2026
Entendimento dado como certo é o compromisso de o ex-juiz da Lava
Jato, caso se viabilize candidato, receber o apoio do PSDB em 2026.

Difícil equação
Difícil é convencer adeptos de Moro, no Podemos, do cenário em que
ele seria vice de um candidato que ainda está atrás nas pesquisas.

Regra de entrada no País não se aplica a brasileiro
As regras criadas para viajantes que querem entrar no Brasil são
fundamentais para conter os perigos em potencial do lado de fora,
mas só podem ser aplicadas a estrangeiro. Para o advogado Danillo
Souza, a Constituição proíbe barrar a entrada de brasileiros ao expli-
citar que não há “pena de banimento”, ao contrário de estrangeiros,
que têm entrada e permanência livres, mas apenas “nos termos da
lei”.

Outro problema
Souza ressalta o princípio da anterioridade para exigir passaporte da
vacina. “Ninguém pode ser obrigado a algo sem previsão em lei”, diz.

Depois da entrada
Na prática, os brasileiros podem ser detidos e submetidos a quaren-
tena ou mesmo testagem, mas não podem ser impedidos de entrar
no país.

Ajuste tardio
O “recuo” do ministro Barroso (STF), de que o comprovante deve ser
entregue no embarque, na verdade, é uma adequação à Constitui-
ção.

Conta outra...
Ciro Gomes acusou Bolsonaro de estar “por trás” da operação da
Policia Federal contra corrupção dele e do irmão, senador Cid Gomes
(PDT-CE), 24 horas depois de a mesma PF intimar o presidente para
depor em mais uma daquelas coisas de Alexandre de Moraes.

Sem destino

Após deixar o PSDB, Geraldo Alckmin pode ir para o PSD para
disputar o governo estadual, ou ao PSB, para se viabilizar como vice
de Lula. A última eleição que venceu foi para o governo paulista, em
2014.

O tempo passa
A saída de Alckmin não pode ser comemorada, diz Wilsinho Pedroso,
que chefiou a campanha de Doria nas prévias, mas “todo líder tem
que ter desprendimento para compreender o momento da nova ge-
ração”.

Há boas notícias
A divulgação do Ipea sobre desaceleração da inflação em novembro
em todas as faixas de renda não repercutiu como devia, mas um
detalhe é ainda melhor: a inflação para a baixa renda caiu pela
metade.

Quem lucra
A PEC dos Precatórios nem esquentou e empresas especializadas
enxergaram a oportunidade. Passaram a enviar mensagens listando
“motivos para você vender seus precatórios”... para eles, faltou dizer.

Olhaqui, ô Senado...
A aprovação da PEC dos Precatórios fez o deputado Arthur Lira (PP-
AL) desabafar: “A Câmara cumpre seus compromissos”. É que o
Senado de Rodrigo Pacheco não é bom nesse particular. Mas Lira foi
insultado por senadores duvidando disso, sob o silêncio de Pacheco.

Poder vicia
Com a queda nas mortes por covid no Brasil, a aposta para manter
todos “sob controle” foi a divulgação de surtos de gripe no Rio e São
Paulo, que nunca foi problema, mas virou pretexto para isolamento.

Otimismo em alta
O relatório com as previsões da CNI para a economia em 2022 foi
além do crescimento de 1,2% no PIB. Para a CNI, haverá “queda na
inflação, aumento do emprego e da massa de rendimento real”. Eles
sabem.

Pensando bem...
... o problema não é a busca e apreensão, mas o que acham e
apreendem.

PODER SEM PUDOR

Cuidados redobrados
Certa vez, informado de que estava sendo filmado pelo cinegrafista
que flagrou o aspone Marco Aurélio Garcia fazendo top-top e era
entrevistado pela jornalista cuja pergunta resultou no “relaxa e goza”
da ministra Marta Suplicy (Turismo), o então senador Renato Casa-
grande (PSB-ES) ficou mais cauteloso: “Acho que não quero mais
ficar aqui, não. Tenho de ter mais cuidado ainda com o que falo e o
que faço com as mãos...”
Com André Brito e Tiago Vasconcelos
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LEANDRO MAZZINI

$EGURO HABITACIONAL
Impulsionado pelo crédito imobiliário que deve somar R$ 200
bilhões este ano, o seguro habitacional cresceu desde 2020 e
atingiu recorde antes do fim do ano. De janeiro a outubro, a
carteira somou R$ 4,1 bilhões em arrecadação de prêmios, um
aumento de 12,4% sobre o mesmo período do ano passado. É
o melhor resultado desde 2017, segundo a Federação Nacional
de Seguros Gerais (FenSeg). “A arrecadação tem ligação direta
com o financiamento para compra de imóveis. Até outubro, as
instituições financeiras já concederam mais de R$ 171 bilhões
em empréstimos do gênero”. É um dos poucos setores do
mercado que, durante a pandemia, reverteu a esperada crise
em saldo positivo, com significativo avanço de construções e
compras imobiliárias.

Visitas virtuais
Com as restrições sanitárias, construtoras permitem visitas on-
line aos imóveis. E bancos investem em tecnologia para simu-
lações online de crédito e de financiamento.

Mas...
... Apesar do cenário favorável, o mercado registra um déficit
habitacional de quase 8 milhões de imóveis em todo o Brasil,
contabiliza a FenSeg.

Nova denúncia
O PROS continua sua autofagia. O presidente que balança no
cargo, Eurípedes Junior, foi novamente denunciado à Justiça
Federal em Goiás por suposta lavagem de dinheiro.

Quem deixou?
Líder da oposição na Câmara, o deputado Alessandro Molon
(PSB-RJ) cobra do ministro da Justiça, Anderson Torres, ex-
plicações sobre a denúncia de que um policial federal teria
acessado o ambiente de conferência da prova do Enem. Entre
outros pontos, o deputado questiona quem autorizou a entrada
do agente e quais dados ele teria acessado. A denúncia partiu
de servidores do Inep.

Tudo offline
Embora o ministro Marcelo Queiroga ratifique que dados não
foram sequestrados pelos piratas online, e que há backup de
todo o DataSus, especialistas indicam que o ataque bloqueou o
acesso aos sistemas.

TI explica
Um especialista em TI explica: “Os dados ficam por trás de um
mainframe poderoso. As dificuldades estão em garantir a segu-
rança da rede para voltar a liberar as consultas. O que houve
foi ataque de negação com tentativa de expurga de dados.”

Lá vem o Rio

A PGR em Brasília abriu inquérito para apurar denúncia de que
importantes autoridades no Rio de Janeiro agem para obstruir
o trabalho da Justiça, que investiga um reconhecido árbitro atu-
ante nos tribunais. Procuradores, advogados e até conselheiros
de Tribunais de Contas estariam operando ostensivamente para
essa interferência.

Defasagem
O número de servidores da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (ANVISA) caiu nos últimos anos. Atualmente, são pouco
mais de 1.500 servidores responsáveis, entre outras funções,
pela fiscalização em portos e aeroportos. Os dados constam no
Portal da Transparência do Governo que também mostra queda
no orçamento da Agência – de R$ 739 milhões, em 2017, para
R$ 659 milhões no ano passado.

Esvaziamento
Em 2008, eram 1960 servidores. Na última década, foi realizado
apenas um concurso público para preenchimento de cargos de
técnicos e de especialistas. Procurada, a Anvisa não se mani-
festou sobre o número de funcionários e alegou “alta demanda”.

Foi tudo limpo
Um dos alvos de busca numa operação da Civil do DF, que
investiga contrato de aluguel para a Secretaria de Administração
Penitenciária do DF, a construtora Paulo Octavio informou que
venceu licitação, com valor aferido pela Terrecap, e que realizou
investimentos no edifício sem repassar custos, para adequá-lo
à demanda da SEAPE.

Tchau, uniforme
Geraldo Nugoli, o secretário que foi exonerado ontemmesmo, já
balançava no cargo cercado pelo MPDFT, que ainda cobra folha
de ponto de três servidores protegidos por ele no gabinete que
deixou. Revoltado, Nugoli gravou vídeo de despedida retirando
a camisa de uniforme e atirando para um colega.

ESPLANADEIRA
# Aline Carvalho lança livro ”AOvelha, OCachorro, OGato Preto
e o Coelho”, da Editora Multifoco.
# ENS abre inscrições para turmas de 2022 dos MBAs com
foco em Gestão e do Curso para Habilitação de Corretores de
Seguros.
# Fundador da Rede Windsor Hoteis, José Oreiro recebe home-
nagem na Câmara Municipal do Rio.
# Acontece de 18 a 25 de dezembro 1º Festival de Ostras do
Fish*Me, em Curitiba.
# Com crescimento de 117%, franqueada da 5àsec projeta no-
vas lojas em SP.
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FLAVIO PEREIRA

SALARIO DE SÉRGIO MORO
É PAGO COM RACHADINHA

DO PODEMOS?
O blogueiro Kim Paim, turbinado pelo presidente
Jair Bolsonaro, reuniu nos últimos dias uma sequên-
cia de fatos - documentados - que ligam o doleiro
Youssef ao ex-juiz Sérgio Moro e ao senador Álvaro
Dias, hoje lideranças nacionais do Podemos. E des-
taca que Álvaro Dias, mesmo sendo citado de forma
recorrente pelo suposto recebimento de propinas,
nunca foi investigado pela força-tarefa da Lava Jato.
Mas outra informação recorda que Sérgio Moro re-
cebe salário de 22 mil reais do partido Podemos.
Como o partido obriga seus filiados a pagarem um
percentual do salário, Kim sugere queMoro, tal como
Lula, no PT, e Ciro Gomes, no PDT, vive da ra-
chadinha ou da contribuição dos salários dos filia-
dos do partido. No Podemos, todos os filiados são
obrigados a descontar 5% do salario para custear
despesas como o salário de Sérgio Moro.
Lava Jato protegeu Álvaro Dias?
Depoimentos prestados na Câmara e no Senado
durante a CPI da Petrobras mostram que Álvaro
Dias, o líder nacional do Podemos, foi protegido pela
Lava-Jato, que não investigou a delação indicando
o recebimento, pelo senador, de parte de R$ 10
milhões de propina pagos por empreiteiras para frear
a CPI da Petrobras em 2009. Mais tarde, após o
anúncio do pagamento da propina, quando a CPI
cresceu, Álvaro Dias anunciou que a oposição es-
tava se retirando dos trabalhos da Comissão. Foi em
novembro de 2009. Em ao menos 4 oportunidades,
Álvaro Dias foi citado por investigados ou delatores
como receptor recursos ilícitos ou doações: Fer-
nando Soares, Pedro Correa, Leonardo Meirelles e
Alberto Youssef. Youssef admitiu em sessão pública
da Câmara dos Deputados em outubro de 2015 na
CPI da Petrobras, que doou horas de voo ao senador
Álvaro Dias em uma de suas campanhas eleitorais.

Mas não houve nenhuma investigação aberta pelo
Ministério Público. Imagine o que você tem que fazer
para receber uma doação do Albert Youssef?
No RS, liberado uso de máscara por crianças
No Rio Grande do Sul, crianças a partir de 3 anos,
menores de 12 anos estão desobrigadas do uso de
máscaras. A mudança, amparada no Parecer Téc-
nico nº 545/2021 GAB/CEVS, foi comunicada pelo
governador Eduardo Leite ao deputado estadual Eric
Lins, líder do DEM na Assembleia Legislativa. O
deputado, que é procurador do Estado licenciado,
havia se reunido com o governador e questionado
a legalidade da exigência.
STF quer banir brasileiros sem vacina?
Outra medida questionada pelo deputado Eric Lins
se refere à decisão do ministro do STF Luis Roberto
Barroso determinando que brasileiros que saírem do
Brasil após 11 de dezembro não voltam sem va-
cina. O deputado tem certeza que o ministro Barroso
”ultrapassou o limite do que seria a zona cinzenta
mais escura dessa discussão. Isso é absolutamente
inadmissível! Quer dizer que se a pessoa saiu do
Brasil depois de 11 de dezembro, ela deve se vacinar
sob pena de BANIMENTO?”
Lula solidário com Ciro em investigação de pro-
pina
O ex-presidiário Lula solidarizou-se ontem com Ciro
Gomes, alvo de uma operação que a Polícia Fede-
ral deflagrou para apurar suspeita de corrupção dos
irmãos Gomes (Ciro, Cid e Lúcio) nas reformas do
Estádio Castelão, em Fortaleza, que miram propinas
de R$ 11 milhões. Tudo partiu de uma delação feita
por diretores da Construtora Galvão, contratada para
as reformas do estádio.
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EDSON BÜNDCHEN

SOBRE RAPOSAS E
PORCOS-ESPINHO

Uma antiga parábola grega diz que “a raposa sabe
muitas coisas, mas o porco-espinho sabe uma grande
coisa”. A raposa, apesar de esperta, persegue muitos
objetivos, enquanto o porco-espinho é meio desengon-
çado e sem graça, porém é estável e concentrado no
que faz. Jim Collins, no início de 2000, trouxe o conceito
do “porco espinho” para a realidade das organizações,
concluindo que o sucesso das empresas tem muito a
ver com o foco e a energia dedicados a uma escolha
crucial, realizando-a com excelência. Silenciosa e com
aparente despretensão, a China, feito um porco-espinho,
foi consolidando a sua posição no mundo, e hoje rivaliza
a hegemonia econômica com os Estados Unidos. En-
quanto isso, o Brasil, feito uma raposa, e se achando
esperto, debate-se em busca de sua identidade, perde-
se em escolhas equivocadas e condena, a cada ano,
milhões a um futuro duvidoso por falta de planejamento
e execução adequados. Já os chineses, ao contrário de
nós, impressionam o mundo há bastante tempo. Com
a pandemia, o gigante asiático demonstrou enorme ca-
pacidade de organização e coordenação, não apenas
para gerir com competência a Covid-19, mas também
para consolidar ainda mais a sua posição de indústria
do planeta. É preciso reconhecer a consistência com
a qual o Governo chinês executa seus planos, desper-
tando a atenção para o modelo de Estado que possibilita
tais avanços. Existem justos questionamentos sobre o
regime de governo daquele país, o que não impede,
entretanto, que se aprenda com os chineses.
Um primeiro exercício para possível aprendizado é re-
conhecer quem é verdadeiramente a China, especial-
mente neste momento em que o intercâmbio entre os
países se torna ainda mais estratégico. Conforme lem-
bra o professor da USP Evandro de Carvalho, o Partido
Comunista Chinês detém o monopólio do poder na li-
derança do país, mas a forma de organização política
e de como esse poder é exercido nas estruturas do
Estado tem uma complexidade institucional não negli-
genciável. O chamado “socialismo com características

chinesas” é uma realidade institucional que abrange um
sistema de assembleias populares, órgãos consultivos,
uma complexa estrutura administrativa, mecanismos de
supervisão, sistema de justiça e formas de eleição que
combinam a participação direta da população na base
social com eleições indiretas e intensa competição. Esse
entendimento é importante, menos para imaginar mo-
delo semelhante para o Brasil, e mais para admitir que
parcerias devem ser incentivadas, e afastados quaisquer
preconceitos sem sentido.
Um dos maiores aprendizados que temos pela frente
é no modo de executar os projetos. O planejamento
estratégico, tão bem plasmado nos planos quinquenais
chineses, pode ser uma inspiração para o Brasil. E não é
preciso converter-se ao regime chinês de governo para
que isso aconteça. Podemos e devemos copiar o que
dá certo no mundo. Tem sido assim na engenharia, na
medicina, na educação, na agricultura e em tantos outros
campos nos quais o nosso País atingiu níveis de primeira
classe. Contudo, precisamos mais do que nichos de
excelência. Necessitamos de um projeto abrangente,
um modelo de desenvolvimento que abarque as atuais
tendências, no qual a inteligência artificial, as novas
formas de trabalho e os novos comportamentos sociais
sejam abarcados com visão estratégica, sintonizados
com um planeta crescentemente integrado, sustentável,
cooperativo e dinâmico. O Brasil que temos hoje não
deve ser um destino, mas uma alavanca para colocar
em perspectiva as amplas possibilidades que nos são
oferecidas. Enquanto a China e outros países avan-
çam cumprindo planos e metas, nosso País patina no
improviso e em ciclos incompletos que impedem o pleno
desenvolvimento. As eleições já são divisadas em ho-
rizonte próximo, e é muito importante observar se os
candidatos se parecem mais com felpudas raposas ou
dedicados porcos-espinho. Dessa postura, nada trivial,
dependerão sobremaneira as possibilidades futuras para
um País até agora tão machucado pela incompetência
de seus governos.
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EFEMÉRIDES

FATOS HISTÓRICOS DO
DIA 16 DE DEZEMBRO

Eventos
955 – É eleito o papa João XII.
1431 – Henrique VI de Inglaterra é coro-
ado rei da França.
1811 – O Estado deMissouri é cenário do
mais terrível terremoto na história norte-
americana.
1815 – O rei Dom João VI eleva o Brasil
à categoria de ”Reino Unido de Portugal
e Algarves”.
1991 – Independência do Cazaquistão.
1998 – Operação Raposa do Deserto:
Estados Unidos e Reino Unido bombar-
deiam alvos no Iraque.
2002 — Publicada primeira proposta de
licenças Creative Commons.
Nascimentos
1863 – George Santayana, filósofo espa-
nhol (m. 1952).
1902 – Rafael Alberti, dramaturgo e es-
critor espanhol (m. 1999).
1905 – Piet Hein, matemático, escritor e
poeta dinamarquês (m. 1996).
1917 – Arthur C. Clarke, romancista de
ficção inglês (m. 2008).
1938 – Liv Ullmann, atriz norueguesa.
1939 – Philip Langridge, ator e tenor in-
glês (m. 2010).
1962 – Luciana Braga, atriz brasileira.

1963 – Benjamin Bratt, ator norte-
americano.
1965 – Emeka Ezeugo, ex-futebolista ni-
geriano.
1966 – Dennis Wise, ex-futebolista e trei-
nador de futebol inglês.
1989 – Taisuke Muramatsu, futebolista
japonês.
1992 – Jyoti Amge, atriz indiana.
1994 – Stephen Sutton, blogueiro e ati-
vista inglês (m. 2014).
Falecimentos
882 – Papa João VIII.
999 – Adelaide, imperatriz da Alemanha.
1859 – Wilhelm Grimm, escritor e folclo-
rista alemão (n. 1786).
1916 – Grigori Rasputin, místico e corte-
são russo (n. 1869).
1921 – Camille Saint-Saëns, compositor,
pianista e organista francês (n. 1835).
1976 – Pedro Pomar, ativista brasileiro
(n. 1913).
1988 – Sylvester James, cantor norte-
americano (n. 1947).
2005 – John Spencer, ator norte-
americano (n. 1946).
2020 – RenêWeber, futebolista brasileiro
(n. 1961); e Rosaly Papadopol, atriz bra-
sileira (n. 1956).



Cortez, Rafinha e Diego Souza não
renovam vínculos e deixam o Grêmio.

Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Dentre os atletas que deixam o Clube está Diego Souza, artilheiro
gremista nas duas últimas temporadas.

Diego Aguirre não é mais o técnico do Inter.
Ricardo Duarte/S.C. Internacional

O clube e o treinador decidiram em comum acordo pelo fim do
contrato de trabalho.

O Departamento de Fute-
bol Profissional Mascu-

lino do Grêmio informou na
noite desta quarta-feira (15)
que os atletas Cortez, Rafi-
nha e Diego Souza não terão
os vínculos renovados com a
equipe para a próxima tem-
porada.

Cortez contribuiu nas
campanhas vitoriosas que
culminaram com as con-
quistas da Conmebol Li-
bertadores, em 2017, e
da Recopa Sul-Americana,
em 2018, assim como no
Tetracampeonato Gaúcho.
Diego Souza foi artilheiro
gremista nas últimas duas
temporadas e Bicampeão
Estadual. Rafinha participou
da conquista do último Cam-
peonato Gaúcho.

Sub-19

O Departamento de For-
mação gremista anuncia a
nova comissão técnica para
a categoria Sub-19. As-
sume o comando da equipe
o treinador Luís Eduardo, ex-
zagueiro campeão da Copa
do Brasil pelo Tricolor em
1989, já trabalhando nas Ca-
tegorias de Base desde a
temporada passada.

Luís Eduardo já tinha
experiência anterior como
treinador nas categorias de
base do Cerâmica e do
Soledade. Além de defender
a camisa tricolor profissional-
mente de 1984 a 1990, Luís
Eduardo foi formado na base
gremista. O profissional
comandou a categoria Sub-
16 na recente disputa da
MGF Cup, em Maringá/PR,
na qual o Grêmio ficou com

o vice-campeonato.
Promovendo a valoriza-

ção dos profissionais que já
estão em casa, formam a co-
missão do time os auxilia-
res técnicos Carlos Miguel e
Emanuel Freitas, o prepara-
dor físico Marcel Cardozo e o
preparador de goleiros Hum-

berto Flores.
Os trabalhos com foco

na disputa da Copa São
Paulo já começam na tarde
desta quinta-feira, no Centro
de Formação e Treinamen-
tos Presidente Hélio Dou-
rado, em Eldorado do Sul.

D iego Aguirre está de
saída do comando da

equipe do Inter. O Colo-
rado informou nesta quarta-
feira (15) que o clube e
o treinador decidiram em
comum acordo pelo fim do
contrato de trabalho. Em
sua segunda passagem no
cargo, o uruguaio trabalhou
em 35 partidas, durante o
segundo semestre de 2021.
Também deixam o Clube o
auxiliar técnico Juan Verzeri e
o preparador físico Fernando
Piñatares. “O Clube agra-
dece pelo profissionalismo e
deseja sorte e sucesso na
sequência de suas carrei-
ras”, diz a nota divulgada
pelo Inter.

Aguirre chegou ao clube
ainda na metade de junho,
após a demissão do es-
panhol Miguel Ángel Ramí-
rez. A decisão da saída de

Aguirre foi divulgada um dia
depois de a Federação Uru-
guaia de Futebol anunciar Di-
ego Alonso como o novo co-
mandante da Seleção Uru-
guaia. Diferente do que vi-
nha sendo especulado nos
últimos dias pela imprensa,
que projetava Diego Aguirre
como nome favorito para as-
sumir o cargo, os uruguaios

decidiram seguir outro cami-
nho.

Reformulação
Após o término do Cam-

peonato Brasileiro, o foco
do Inter agora está voltado
para a temporada 2022. Em
busca de uma reformulação
no elenco, tão solicitada pela
torcida colorada, três joga-

dores já se despediram do
clube gaúcho e seguirão ou-
tros rumos a partir do ano
que vem.

O experiente goleiro Mar-
celo Lomba deixou o Co-
lorado após seis tempora-
das e defenderá as cores do
bicampeão da Libertadores,
Palmeiras, em 2022. Lucas
Ribeiro e Renzo Saravia fo-
ram outros atletas que se
despediram do clube após
terem seus vínculos de em-
préstimo se encerrando no fi-
nal deste ano.

Para 2022, a única contra-
tação até aqui foi o reforço de
Matheus Cadorini. O jovem
atacante estava emprestado
ao Inter por parte do Audax
Osasco. O Colorado adqui-
riu 70% do passe do atleta
por cerca de R$ 1 milhão e
assinou com o jogador até o
final de 2025.
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Entenda o problema de saúde que
levou o jogador Agüero a anunciar

aposentadoria aos 33 anos.
Reprodução/Instagram

Atacante argentino comunicou decisão 15 dias após sofrer uma arrit-
mia cardíaca durante um jogo.

D epois de quase duas
décadas em campo,

o coração de Sergio
”Kun” Agüero o obrigou
a parar. O atacante do
Barcelona convocou uma
coletiva de imprensa,
nesta quarta-feira (15),
para anunciar que foi
forçado a pendurar as
chuteiras devido a pro-
blemas cardíacos.

O pesadelo do jogador
argentino de 33 anos
começou no último 30 de
outubro, quando, aos 40
minutos do jogo contra
o Alavés, válido pelo
Campeonato Espanhol,
no Camp Nou, ele caiu
no chão, tonto e com as
mãos no peito. Após
receber tratamento em
campo, Agüero conse-
guiu deixar o local an-
dando. Ele foi transferido
para um hospital para
passar por exame car-
diológico, que acabou
detectando uma arritmia.

”Arritmia é consequên-
cia geral de uma doença
cardíaca estrutural”, ex-
plica o cardiologista Fa-
bricio Braga, diretor mé-
dico do Laboratório de
Performance Humana da
Casa de Saúde São José.

Ainda não se sabe
o diagnóstico etiológico
da doença de Agüero,
ou seja, ainda não foi
divulgado o nome do
problema cardíaco. De
acordo com o médico,
é provável que seja a
cardiomiopatia:

”É a causa mais co-
mum de doença que

desqualifica um indivíduo
para a prática esportiva
profissional. Eu arriscaria
dizer que ele tem o tipo hi-
pertrófica, que é genética
e a mais comum. Ela é a
principal causa de morte
súbita entre atletas.”

Fabricio explica que
uma a cada 500 pes-
soas é portadora deste
tipo de cardiomiopatia,
porém, isso não quer di-
zer que todas elas desen-
volverão a doença. Mas
ele alerta:

”Por isso, a Fifa reco-
menda que todos os anos
os atletas se submetam a
exames.”

Enquanto outros joga-
dores, como o ponta fran-
cês do Bayern de Muni-
que Kingsley Coman ou o
alemão do Hertha Berlin
Sami Khedira, sofrem um
tipo de arritmia que lhes
permite continuar a jogar
na elite, esse parece não
ser o caso de Agüero.

”Eu estava nas mãos
dos médicos e eles me
disseram que o melhor
era parar de jogar. Tomei
a decisão há dez dias. Fiz
todo o possível para ver
se havia esperança, mas
não havia muita”, disse
o argentino na coletiva
desta quarta, apoiado por
seu colegas de equipe,
pelo presidente do clube,
Joan Laporta, e por seu
ex-treinador no City, Pep
Guardiola.

Dependendo de seu
diagnóstico, Agüero po-
deria optar por implantar
um desfibrilador, como

fez o dinamarquês Chris-
tian Eriksen após sofrer
um mal súbito enquanto
defendia a seleção da Di-
namarca na última Euro-
copa. Segundo Fabricio,
existem pessoas que op-
tam por medicamentos e
outras que reduzem con-
sideravelmente o nível de
atividade física. O mé-
dico afirma que a última
opção não é a mais re-
comendada, pois, em ge-
ral, a prática evita proble-
mas cardíacos ao invés
de causá-los.

O atacante encerra a
carreira esportiva depois
de apenas quatro meses
no Barcelona, onde havia
chegado em julho vindo
do Manchester City. Uma
lesão na panturrilha di-
reita o impediu de fazer
sua estreia logo. Ela
aconteceu apenas em 17
de outubro, contra o Va-
lencia. Depois de apenas
cinco jogos e um gol pelo
time do Barça, veio a ar-
ritmia.

”Você sempre quer

dar mais, mas acho que
fiz o melhor, por mim
pessoalmente e especial-
mente pelo clube”, disse
Agüero.

O jogador encerra
uma carreira de muitas
conquistas, principal-
mente no Manchester
City, onde se tornou ídolo
como o maior artilheiro
de todos os tempos, com
260 gols em 390 jogos.
Ele chegou ao clube in-
glês em 2011, depois de
cinco anos no Atlético de
Madrid, onde deu o salto
para a Europa vindo do
Independiente.

Ao longo de dez anos
vestindo a camisa do
City, ele conquistou cinco
Premier Leagues, uma
FA Cup, seis Copas da
Liga e três Community
Shield. Esses troféus
foram somados à Liga
Europa e à Supertaça
Europeia conquistadas
com o Atlético em 2010.
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Mercedes tem razão e pode
reverter o resultado do GP de
Abu Dhabi, diz especialista.

Reprodução

O polêmico safety car após o acidente de Nicholas Latifi decidiu o GP
de Abu Dhabi.

A s mídias sociais estão
pegando fogo desde

o término do GP de Abu
Dhabi e da temporada
2021 da Fórmula 1. Desde
domingo, por causa das
confusões pelas controver-
sas decisões tomadas por
Michael Masi, diretor de
provas da FIA, torcedores
e fãs passaram a discutir –
por vezes até asperamente
– o regulamento esportivo
da maior categoria do
automobilismo. Mas o que
diria um especialista na
questão? Confira o que
diz Nilo Effori, doutor em
direito desportivo interna-
cional e que já trabalhou na
elaboração de contratos
de pilotos da maior cate-
goria do automobilismo,
sobre o já apelidado ”Ma-
sigate”.

Depois da polêmica
aplicação do regulamento
esportivo da Fórmula 1 na
justificativa da Federação
Internacional de Automobi-
lismo (FIA) e da recusa dos
recursos daMercedes logo
após a corrida, a equipe
alemã deve levar o caso
para a Corte Internacional
de Apelações da FIA. Para
Effori, todos os indícios
apontariam para uma pos-
sível vitória do time nos
argumentos contrários à
saída abrupta do safety car
da pista antes da última
volta do GP de Abu Dhabi.

”Se o regulamento
fosse seguido, o safety
car só poderia ter saído
na volta seguinte ao ali-
nhamento dos então retar-
datários ao final do grid,
culminando assim com o

título para Lewis Hamilton.
Um dos argumentos da
RBR é que, previamente,
foi feito um ”acordo” en-
tre as equipes para que,
sempre que possível, as
provas se encerrassem
sob ”bandeira verde”. Po-
rém, isso não sobrepõe
uma regra escrita, que
deixa claro que todos os
retardatários deveriam ter
retomado suas posições
e, com isso, o safety car
deveria ter completado
mais uma volta, o que
encerraria a corrida”, disse
Effori.

Em sua decisão, a FIA
cita três artigos do regu-
lamento esportivo: 15.3,
48.12 e 48.13. O problema
é que o 15.3 é apenas
um limitador da responsa-
bilidade do diretor de pro-
vas e do secretário de pro-
vas. E ele diz apenas que
o ”diretor de provas é o
único responsável por co-
locar ou retirar o safety car
da pista”. Ou seja, nin-
guém mais pode dar esta
ordem. Não é um artigo
que dá uma espécie de ”di-
reito divino” para o dire-
tor de provas rasgar o li-
vro de regras. Ele continua
obrigado a seguir o regula-
mento que regula o uso do
carro de segurança.

E aí chegamos aos ar-
tigos 48.12 e 48.13. Eles
não se sobrepõem, como
diz a FIA em sua decisão.
Na realidade, são comple-
mentares. E aí chegamos
à decisão contraditória de
Michael Masi. Primeiro,
ele ordenou que nenhum
dos retardatários retomas-

sem suas posições. De-
pois de pressionado, de-
cidiu que apenas aqueles
entre o segundo colocado
Max Verstappen e o líder
da corrida Lewis Hamilton
recuperassem a volta. O
problema é que nem estes
cinco retardatários conse-
guiram retomar suas posi-
ções de origem no fim do
pelotão e a relargada foi
autorizada com o holandês
na cola do inglês. E há
um precedente: a postura
de Masi em relação ao rea-
grupamento dos retardatá-
rios foi completamente di-
ferente no GP de Eifel de
2020, no circuito alemão
de Nürburgring.

”Em outubro de 2020,
houve um GP em que o
piloto Lando Norris, da
McLaren, teve um pro-
blema e o safety car foi aci-
onado. Na ocasião, o dire-
tor de prova ordenou que
todos os retardatários ul-
trapassassem novamente
o líder e se reagrupassem
ao fim do pelotão, e foi criti-
cado por isso, pela demora

para a relargada. Sua res-
posta, então, foi que exis-
tia um requerimento na re-
gra de que todos deveriam
fazer isso. O que, ob-
viamente, não aconteceu
agora”, completou Effori.

Com a contradição na
utilização do regulamento
”ao pé da letra”, e a ci-
tação a um acordo com
as equipes, a possibilidade
de que o título possa ser
revertido em instâncias su-
periores é grande. Se-
gundo Effori, a Corte In-
ternacional de Apelações
deve respeitar o regula-
mento esportivo da FIA,
e não possíveis acordos,
discussões extras ou a
”esportividade e o bom-
senso”, conceitos que dei-
xam grande margem de
subjetividade. A questão
agora é se a Mercedes
confirmará ou não a inten-
ção de apelar às instân-
cias superiores. O prazo
de reclamação se encerra
nesta quinta-feira. As in-
formações são do jornal O
Globo.
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Estudo revela desigualdades no acesso
a tratamento do câncer de mama.

Reprodução

Foram analisadas as variáveis relativas ao estadiamento do câncer de
mama ao diagnóstico.

E studo realizado pela
Fundação do Câncer

revela desigualdades en-
contradas pelas mulheres
no acesso ao tratamento do
câncer de mama, tanto em
hospitais públicos quanto
privados. Com base em
dados dos Registros Hos-
pitalares de Câncer do Bra-
sil (RHC) disponibilizados
pelo Ministério da Saúde e
consolidados pelo Instituto
Nacional de Câncer (Inca),
o levantamento abrange
um período de 13 anos,
compreendidos entre 2006
e 2018. Suas conclusões
foram divulgadas nesta
quarta-feira (15).

Os registros mostram
que a origem do encami-
nhamento da mulher ao
hospital para o tratamento
do câncer de mama é
classificada como SUS
(Sistema Único de Saúde)
e não SUS. Em geral, os
registros têm defasagemde
cerca de dois anos do ano-
calendário, disse a bióloga
epidemiologista da Funda-
ção do Câncer Rejane Reis,
uma das responsáveis pelo
estudo.

Segundo o epidemiolo-
gista Alfredo Scaff, consul-
tor médico da Fundação
do Câncer, foram analisa-
das as variáveis relativas
ao estadiamento do câncer
de mama ao diagnóstico, o
tempo decorrido entre o di-
agnóstico e o tratamento e
a escolaridade das pacien-
tes. “Dessa forma, eviden-
ciamos que o tempo entre o
diagnóstico e o início do tra-
tamento está longe do ideal
para os dois grupos estu-
dados. Ainda assim, as
pacientes que vieram pelo
SUS levaram mais tempo
do que as pacientes en-
caminhadas pelo setor pri-
vado”. Cerca de 34% das
pacientes de origem SUS

iniciaram o tratamento an-
tes dos 60 dias, contra 48%
do setor privado.

Não não há como dizer
por que isso ocorre, afir-
mou Scaff. A hipótese é
que, ao procurar o hos-
pital do SUS para o tra-
tamento, muitas vezes no-
vos exames são solicitados.
“E quem dispõe de algum
recurso consegue fazer os
exames de forma particular
e, aí, inicia o tratamento,
como cirurgia ou quimio-
terapia, mais rapidamente,
mais oportunamente.”

Para Scaff, o processo
de acesso ao tratamento
não é oportuno e, como
consequência provável, a
sobrevida das pacientes de
origem SUS deverá ser me-
nor. “Quando a origem é
via plano de saúde, ou par-
ticular, o diagnóstico acaba
sendo mais rápido. É a ini-
quidade que perdura.”

Estádios
O estádio, ou estágio,

do câncer é uma classifica-
ção do grau de comprome-
timento da doença na pa-
ciente. Estádios menores,
como 0 ou 1, indicam do-
ença inicial localizada, en-
quanto os maiores, como 3
e 4, indicam doença avan-
çada e metastática. Metás-
tase é quando o câncer se
espalha para outros órgãos
do corpo.

De acordo com o es-
tudo, as pacientes do SUS
chegam ao tratamento em
estádios mais avançados
do que as pacientes do se-
tor privado. “Essa dife-
rença é tamanha que so-
mente 19% das pacientes
SUS chegam ao tratamento
em estádios iniciais 0 ou 1,
contra 31% das pacientes
não SUS”, informou Scaff.

O ideal é que a maio-
ria dos casos chegue em
estágios precoces (0 e 1)

porque, dessa forma, o tra-
tamento é mais efetivo, o
prognóstico é muito melhor
e a sobrevida, muito maior,
com melhores resultados,
afirmou Rejane Reis.

“O que fica claro é que
o tempo entre a suspeita di-
agnóstica e o início do tra-
tamento é crucial: tem re-
lação com o agravamento
da doença e, consequen-
temente, com o tratamento
necessário. Quanto maior
o tempo, mais agressivo
será o tratamento; cân-
cer é uma doença tempo-
dependente”, complemen-
tou Scaff.
Escolaridade
Em termos de escolari-

dade, Alfredo Scaff apon-
tou uma diferença signifi-
cativa. Entre as mulheres
encaminhadas pelo SUS,
51% não têm ensino fun-
damental completo, con-
tra 29% das pacientes que
chegam para tratamento de
forma particular. “Essas di-
ferenças evidenciam a ini-
quidade ao acesso opor-
tuno ao tratamento do cân-
cer de mama. As pacien-
tes encaminhadas para tra-
tamento nos hospitais do
SUS, a partir de serviços
privados de saúde, apre-
sentammaior escolaridade,

iniciam mais rapidamente o
tratamento e em estádios
mais precoces, em com-
paração às pacientes di-
agnosticadas e encaminha-
das pelo SUS”.

Scaff disse que a cor-
reção dessas disparidades
passa pela organização da
Rede SUS para diagnóstico
precoce. Para ele, é fun-
damental também a imple-
mentação de um sistema
de navegação que acelere
o atendimento para essas
mulheres com diagnóstico
de câncer. Tal sistema
acompanharia a paciente
desde o diagnóstico, aju-
dando a acelerar o atendi-
mento, considerando o es-
tadiamento da doença, im-
pedindo atrasos, burocra-
cias e a falta de orientação.

O diretor executivo da
Fundação do Câncer, ci-
rurgião oncológico Luiz
Augusto Maltoni, destacou
que mulheres com menos
acesso aos estudos estão
entre as que mais vêm da
Rede SUS. “É o retrato de
uma saúde desigual, com
acesso diferenciado, que
reforça a necessidade do
investimento social maciço
em educação e saúde e
ações atreladas nessas
duas áreas.”

Porto Alegre . Quinta, 16 de Dezembro de 2021 . 66



O que é disfunção erétil e quais
as causas e os tratamentos.

Reprodução

São diversas as causas da disfunção erétil. A mais frequente está ligada ao emocional do indivíduo.

A incapacidade do ho-
mem alcançar ou

manter a ereção, ou seja,
o pênis rígido para ter re-
lação sexual, é chamada
disfunção erétil.

Diferentemente do
que muitas pessoas
acreditam, nem todos os
idosos têm o problema,
já que para desenvolvê-
lo vários fatores devem
ser levados em con-
sideração, inclusive o
bem-estar mental, físico
e hábitos alimentares
saudáveis.

“Quem envelhece
com uma boa saúde
consegue manter a ere-
ção”, afirma o urologista
Raphael Rocha, do Hos-
pital São Lucas Copaca-
bana, em entrevista à GQ
Brasil.

São diversas as cau-
sas da disfunção erétil.
A mais frequente está li-
gada ao emocional do
indivíduo, como quando
ele está passando por
um período de ansie-
dade, na vida ou por

medo de falhar na rela-
ção, por exemplo. Esse
fator é mais comum em
jovens.

”Pacientes deprimi-
dos ou com crise de an-
siedade podem ter baixa
libido, isto é, pouco in-
teresse sexual, ou no
momento que vão ter
relação sexual os níveis
de adrenalina no sangue
aumentam, o que inibe a
ereção”, explica Rocha.

Já as causas orgâ-
nicas envolvem, geral-
mente, problemas como
diabetes, pressão alta
e até mesmo procedi-
mentos cirúrgicos como
a retirada da próstata.
Há também a dificuldade
de manter o pênis rí-
gido quando envolvem
os dois fatores, o emoci-
onal e o físico.

O que causa disfun-
ção erétil: Envelheci-
mento; Problemas emo-
cionais; Obesidade e
sedentarismo; Consumo
excessivo de álcool;
Tabagismo; Problemas

hormonais; Problemas
neurológicos; Cirurgias.

Como tratar a
disfunção erétil?

O urologista vai veri-
ficar primeiro se a dis-
função erétil tem caráter
emocional. Se for este o
fator, o paciente terá de
ter o acompanhamento
de um psicólogo.

Se a causa for so-
mente ou também or-
gânica, o tratamento in-
clui medicamentos orais,
que podem ser utilizados
diariamente e em doses
baixas. Nesse caso, é
mais indicado para quem
tem uma relação estável.

Já o tratamento com
medicamentos sob de-
manda é indicado para
quando o paciente vai ter
uma relação sexual. As-
sim, ele toma o remédio
cerca de uma hora, uma
hora e meia antes.

Caso o paciente não
responda às pílulas, o
tratamento em que subs-
tâncias são injetadas no
pênis. Se nenhuma

das alternativas anterio-
res darem certo, é reco-
mendado o uso de pró-
teses penianas. ”Elas si-
mulam a ereção e o ho-
mem não perde em nada
em relação à sensibili-
dade, à libido e ao or-
gasmo.”

Mudanças no estilo de
vida também são funda-
mentais para a solução
do problema. Por isso,
é mais do que recomen-
dável a prática de exercí-
cios físicos, parar de fu-
mar e moderar o con-
sumo de álcool.

Rocha garante que
não há motivos para o
indivíduo não conseguir
ter relação sexual diante
dos tratamentos que
existem hoje em dia.

”O que precisamos é
que ele vá ao médico
para fazer o tratamento
adequado”, afirma. ”O
acolhimento da parceira
ou do parceiro faz toda
a diferença para atingir o
objetivo, que é não ter
disfunção erétil.”
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Em 2020, empresas tiveram de
abandonar escritórios da noite para o dia
e colocar funcionários no home office.

Reprodução

Modelo de trabalho híbrido veio para ficar.

E m 2020, empresas ti-
veram de abandonar

escritórios da noite para o
dia e colocar funcionários
no home office. A deci-
são impactou não só os
prédios comerciais, que fi-
caram esvaziados no pe-
ríodo, mas também os
coworkings (espaços com-
partilhados de trabalho),
que lentamente ganhavam
espaço nomundo corpora-
tivo. Entre os afetados está
o WeWork, principal star-
tup do setor com mais de
700 unidades espalhadas
pelo mundo, das quais 32
estão no Brasil.

O esvaziamento dos
escritórios ocorreu em
um período que já era
conturbado para a startup.
Fundado em 2010 nos
EUA, o WeWork passou
por uma reestruturação
severa, após uma fracas-
sada tentativa de entrar
no mercado público de
ações. De lá para cá,
o conglomerado japonês
SoftBank, principal investi-
dor da startup, entrou na
operação e reorganizou
– a intervenção foi ainda
mais drástica em alguns
mercados, como o bra-
sileiro, onde foi formada
uma joint-venture entre as
duas partes.

Após osmaus bocados,
o pior parece ter ficado
para trás. É o que diz Fe-
lipe Rizzo, que assumiu em
outubro passado a chefia
do WeWork no Brasil.

Com a aposta no mo-
delo híbrido de trabalho
como o futuro do mundo
corporativo, a rede de
coworking espera final-
mente rentabilizar o ne-
gócio, inclusive no Brasil,

onde a operação está em
alta por 13 meses con-
secutivos e já supera o
patamar pré-pandemia.
“Estamos com um time
montado e focado em
acelerar a rentabilidade do
nosso negócio”, diz.

Abaixo, leia trechos da
entrevista:

1-A pandemia facilitou o
entendimento do que é o
trabalho híbrido?

Acelerou uma mudança
que iria acontecer de qual-
quer forma, o da digitali-
zação e da adaptação ve-
loz. Isso empurrou muitas
pessoas a terem que fazer
uma grande reflexão, por-
que vivenciaram uma flexi-
bilidade na vida profissio-
nal e pessoal. A pande-
mia foi um convite para as
pessoas repensarem seus
hábitos e modelos. A
questão que fica é como
vai ser o mundo do tra-
balho nesse novo normal.
O WeWork tem intenção
de explorar isso, ajudando
empresas na transição.

2-Como vai ser a volta
aos escritórios?

Os números começam
a nos mostrar que essa
mudança para o híbrido
veio para ficar. Passado o
momento mais complexo
da pandemia, estamos
crescendo há 13 meses
seguidos. Chegamos em
novembro passado ao
maior número de mem-
bros desde a chegada do
WeWork ao Brasil e hoje
temos 20% mais membros
do que em fevereiro de
2020. O perfil segue sendo
startups e empreendedo-
res, mas agora também
temos grandes empresas.
Muitas companhias con-

versam conosco a respeito
dessa volta e elas ainda
buscam ajuda para decidir
como e quando voltar, qual
seria o propósito desse
espaço de trabalho e se
deveria fomentar mais co-
laboração. A vantagem
grande do nosso ecos-
sistema, de mais de 700
unidades, é que proces-
samos e estudamos todos
esses dados de hábitos de
empresas.

3-Como foi a adaptação
no Brasil durante 2020?

Já acreditávamos no
modelo híbrido desde an-
tes da pandemia. Tenta-
mos unir as boas práti-
cas globais com as ques-
tões brasileiras, porque
há questões específicas
para cumprir, como as
regulações e legislações
locais.

4-Qual é a estratégia de
expansão pelo Brasil?

No curto prazo, é a
cristalização e consolida-
ção dessa estrutura mais
forte local no País. Es-
tamos com um time mon-
tado e focado em rentabi-
lizar ao máximo os ativos

atuais que já temos e em
como aceleramos a renta-
bilidade do negócio.

5-O que vai trazer a
joint-venture com o Soft-
Bank?

Esse modelo de joint-
venture já foi implemen-
tado em outros países,
como Japão, China e Índia.
O SoftBank é um investidor
que conhece os diferentes
modelos do WeWork e é
o maior investidor na Amé-
rica Latina. Ele traz um co-
nhecimento prévio do mo-
delo de negócio, agrega a
chancela de alguém pró-
ximo do negócio de dobrar
a aposta e também todo o
conhecimento da região e
a rede de contatos. So-
mado a todo o poder da
marca WeWork e esse mo-
delo de empoderamento
local, é ummomento único
para nós. Ter um CEO
para o Brasil, reportando
diretamente para a CEO da
joint-venture, traz capaci-
dade de tomar uma deci-
são rápida.
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Brasileiro que descobriu a variante
ômicron é eleito um dos cientistas

do ano pela revista "Nature".
Divulgação/Nature

Tulio é diretor do Centro para Respostas e Inovação em Epidemias
(CERI) na África do Sul, onde vive desde 1997.

O pesquisador brasileiro Tu-
lio de Oliveira foi selecio-

nado como um dos 10 cientis-
tas mais influentes de 2021 pela
revista científica Nature nesta
quarta-feira (15). A seleção,
feita anualmente pelos editores
da Nature, tem por objetivo des-
tacar os indivíduos que mais
contribuíram com a ciência no
ano.

Tulio é diretor do Centro
para Respostas e Inovação em
Epidemias (CERI) na África do
Sul, onde vive desde 1997.
Ele ganhou destaque ao che-
fiar uma das equipes envolvidas
na descoberta da nova variante
do coronavírus no país e por
compartilhou os dados com a
Organização Mundial da Saúde
(OMS) em 24 de novembro.

Veja abaixo quem são os de-
mais selecionados pela Nature.

Winnie Byanyima
Byanyima nasceu na

Uganda e é diretora exe-
cutiva da UNAIDS e uma
subsecretária-geral das Nações
Unidas (ONU). Além disso,
ela também é cofundadora
do grupo de defesa People’s
Vaccine Alliance, que visa re-
crutar líderes de governo para
argumentar como o acesso
e a distribuição igualitária de
vacinas pode ajudar a promover
seus interesses próprios.

“Os governos não são san-
tos, mas atendem às demandas
das pessoas”, disse à Nature.

Friederike Otto
Friederike Elly Luise Otto é

uma climatologista alemã e di-
retora associada do Instituto de
Mudança Ambiental da Universi-
dade de Oxford, em Londres.

Além disso, ela também aju-
dou a criar o grupo World
Weather Attribution (WWA), em
2015, que tem como objetivo in-
vestigar o impacto das mudan-
ças climáticas na frequência de
eventos extremos de calor, frio,
chuvas, seca e incêndios flores-
tais.

Zhang Rongqiao
Zhang Rongqiao é um enge-

nheiro chinês que liderou a pri-

meira missão bem-sucedida da
China à Marte.

Nascido em 1966 na cidade
de Anling, leste da China, Zhang
estudou engenharia na Univer-
sidade Xidian em Xi’an e fez
mestrado na Academia Chinesa
de Tecnologia Espacial em Pe-
quim.

Rongqiao conta que quando
o rover pousou no solo do pla-
neta vermelho no dia 15 de
março, ele chorou. “Fiquei
muito emocionado”, disse o en-
genheiro.

Timnit Gebru
Timnit Gebru é uma cien-

tista de computação que traba-
lha com ética aplicada à inteli-
gência artificial, especialmente
como o reconhecimento facial
pode favorecer ou desfavorecer
determinados grupos.

Gebru nasceu na Etiópia,
mas precisou fugir para os Es-
tados Unidos quando ainda era
adolescente devido à guerra ci-
vil que aconteceu em seu país
de origem.

Sempre atenta às questões
de como o mal uso da inteligên-
cia artificial poderia afetar comu-
nidades marginalizadas, ela co-
fundou um grupo ’Black in AI’
com a cientista da computação
Rediet Abebe durante seu PhD
na Universidade de Stanford, na
Califórnia.

Após ser demitida do Goo-
gle devido a uma publicação de
um artigo onde criticava os im-
pactos que os preconceitos po-
deriam causar na programação
de softwares, ela criou um insti-
tuto de pesquisa para estudar IA
de forma independente.

John Jumper
Segundo a revista Nature,

John Jumper é um pesquisa-
dor que, juntamente com sua
equipe, utiliza inteligência artifi-
cial para transformar a biologia.
Atualmente, ele e sua equipe se
dedicam ao projeto AlphaFold,
que usa inteligência artificial (IA)
para prever estruturas de pro-
teínas com precisão impressio-
nante.

Jumper tem PhD em física
da matéria condensada pela

Universidade de Cambridge, no
Reino Unido. Contudo, após
a conclusão de seus estudos,
ele decidiu que queria aplicar
seus conhecimentos em outras
áreas e foi trabalhar com simu-
lações de proteínas em compu-
tador em um grupo de pesquisa
privado dirigido por um físico.

Victoria
Tauli-Corpuz
Victoria Tauli-Corpuz, nas-

cida nas Filipinas, é consultora
de desenvolvimento e ativista in-
ternacional pelas causas indíge-
nas.

Em 1985, Tauli-Corpuz rece-
beu um convite para participar
de um painel da ONU em Gene-
bra, Suíça, na defesa das cau-
sas indígenas. Este ano, na cú-
pula da COP26, ela conseguiu
com que os direitos indígenas
fossem mais uma vez reconhe-
cidos em um acordo que rege
as parcerias internacionais e os
mercados de carbono.

Guillaume
Cabanac

Guillaume Cabanac é um
cientista da computação da
Universidade de Toulouse, na
França, que se especializou em
analisar artigos e estudos cientí-
ficos (literatura acadêmica) para
encontrar expressões que não
fazem sentido, apenas volume.

Cabanac ajudou a atualizar

o programa criado por outro ci-
entista e também criou o Pro-
blemmatic Paper Screener, um
site para sinalizar e relatar ma-
nuscritos questionáveis. Ele es-
pera que seu trabalho ajude a
tornar a literatura científica mais
clara e livre de estudos falsos.

Meaghan Kall
Meaghan Kall, epidemiolo-

gista do governo do Reino
Unido, passou a usar o Twit-
ter para explicar dados e estu-
dos relacionados ao coronaví-
rus, tornando assim a informa-
ção mais compreensível para
aqueles que não fazem parte ou
não estão acostumados com a
literatura acadêmica.

Janet Woodcock
Janet Woodcock é uma

médica americana que, atu-
almente, é responsável por
liderar a agência de regulação
dos Estados Unidos, o FDA
(Food and Drug Administration),
equivalente à Anvisa no Brasil.

Woodcock passou a maior
parte de sua carreira de 35 anos
no FDA administrando o Cen-
tro para Avaliação e Pesquisa de
Medicamentos, que é respon-
sável por garantir que os medi-
camentos sejam seguros e efi-
cazes antes de serem aprova-
dos para o mercado dos Esta-
dos Unidos.
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Quatro dicas para escolher
um teclado ergonômico.

Divulgação

Usar teclados periféricos ergonômicos são importantes para reduzir
o desgaste físico e para aumentar a produtividade.

U m teclado ergonô-
mico é um tipo de

teclado que procura aju-
dar aqueles que pas-
sam muito tempo na
frente do computador,
seja para trabalhar, jo-
gar ou estudar. A princi-
pal diferença desse pe-
riférico para os teclados
convencionais é sua es-
trutura – já que as te-
clas seguem no padrão
QWERTY.

Essa estrutura visa
minimizar a tensão mus-
cular e reduzir o esforço
físico, trazendo formatos
mais acessíveis para o
modo no qual as mãos
ficam posicionadas ao
se utilizar um computa-
dor. Além disso, um te-
clado ergonômico pos-
sibilita ajustes de ma-
neira que seu uso diário
fique ainda mais con-
fortável e com menor
risco de ter problemas
por esforço repetitivo.

Dito isso, veja a se-
guir algumas dicas de
como comprar esse tipo
de teclado.

Antes de comprar um
teclado ergonômico é
importante prestar aten-
ção em alguns aspectos
como design, estrutura,
preço e tecnologias ofe-
recidas. No mercado,
é possível encontrar o
periférico com diferen-
tes características e va-
lores.
1. Design das

teclas
O primeiro aspecto

que precisa ser notado é
em relação ao design do
produto. Alguns mode-
los oferecem teclas di-
vididas para cada mão,
permitindo que o usuá-
rio ajuste como quiser.
Além disso, existem ou-
tros mais convencionais
que oferecem apenas
um ajuste de curvatura,
caso você não queira
usar um teclado dividido
ao meio.

De acordo com o
Grupo de Pesquisa de
Ergonomia e Fatores
Humanos da Universi-
dade Cornell, em Nova
Iorque, os teclados divi-
didos podem aumentar
o conforto para pessoas
com ombros largos ou
aquelas que lutam para
manter os braços em
uma forma ergonômica
adequada durante a
digitação.

2. Inclinação e
ajuste

Nos teclados conven-
cionais é comum que as
pessoas usem os tradi-
cionais “pézinhos” que
permitem inclinar o te-
clado para frente. Entre-
tanto, isso pode ser um
fator de risco para seu
pulso, já que aumenta o
desgaste físico.

Os teclados ergonô-
micos procuram dimi-
nuir esse estresse nos
membros e oferecem
alguns ajustes para que
suas mãos fiquem em
repouso mesmo en-
quanto você trabalha.

Além disso, ter uma
mesa ergonômica é
parte desse processo
de mudança e funciona
muito bem com esse
tipo de teclado.
3. Apoio de pulso

Apesar de trazer uma
boa sensação, usar te-
clados com algum tipo
de apoio de pulso não
é tão benéfico quanto
parece à longo prazo.
Ainda de acordo com
os estudos da Universi-
dade Cornell, os apoios
não ajudam na preven-
ção de problemas e po-
dem até mesmo piorar a
situação caso você faça
pressão excessiva dos
pulsos nos apoios, ou
use de maneira incor-
reta.

No mercado, existem
teclados que trazem
esse “extra” e outros
não, logo, escolha com
sabedoria e de modo
que fique confortável
para você.
4. Tecnologia

Por fim, a tecnolo-
gia presente no teclado
também é ponto impor-
tante. Alguns modelos
contam com teclas de
membrana onde o aci-
onamento das teclas é
através de uma mem-
brana de três camadas,
feita de silicone e bor-
racha. Esse tipo de te-
clado é mais propenso
a apresentar problemas
com o passar dos anos.

Já os teclados mecâ-
nicos são os preferidos
da comunidade gamer e
de escritores, por exem-
plo. Eles são mais durá-
veis e bem menos pro-
pensos a erros, graças
à ativação individual das
teclas. Com essa tec-
nologia, é possível digi-
tar de formamais rápida,
com menos esforço e
desgaste. Porém, esse
modelo é mais caro que
o de membrana, prin-
cipalmente quando fala-
mos de ergonomia.
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Veja como usar o selfie sticker
nos Stories do Instagram.

Reprodução

O selfie Sticker te permite tirar selfies em cima de uma foto ou vídeo
nos Stories.

Facebook e Instagram
apresentam falhas nesta quarta.
Reprodução

A Meta, controladora das redes sociais, confirmou a instabilidade.

O Instagram tem tantos re-
cursos interessantes e di-

vertidos que às vezes fica difí-
cil conhecer e usar todos. Um
deles é o selfie Sticker (figuri-
nha de selfie), que te permite
tirar selfies em cima de uma
foto ou vídeo nos Stories, um
recurso bastante interessante
para interagir com os seguido-
res. Então, vem ver como usar
o selfie Sticker nos Stories do
Instagram. O Tempo necessá-
rio para isso é de 5 minutos.
O processo é tão simples que
você vai se surpreender.

1-Abra o Instagram no ce-
lular: Clique para adicionar um
”Story” e no sinal de ”mais” no
feed ou no seu perfil, clique em
”Story”;

2-Adicione a foto ou vídeo:
Você pode adicionar a foto ou
vídeo da sua galeria, ou ti-
rar/gravar na hora pelo botão
de captura;

3-Clique no ícone de Stic-

kers (figurinhas): Na parte su-
perior da tela, clique na ter-
ceira opção onde ficam todos
os stickers disponíveis;

4-Clique na opção selfie
Sticker: No círculo cinza com
uma imagem de câmera, cli-
que nele;

5-Tire a selfie: Clicando no
círculo branco, tire a selfie da
forma que você deseja. É pos-
sível alterar a forma que a sel-
fie vai aparecer clicando nela;

6-Posicione da maneira
que deseja: Você pode arras-
tar a selfie para onde desejar
e deixá-la do tamanho que
preferir.

Pronto. Simples assim!
Depois, é só clicar para com-
partilhar nos seus stories ou
enviar por Direct para algum
amigo.

Tem como tirar a foto
com a câmera de trás

do celular?
Não. O recurso, como o

próprio nome já diz, permite
tirar apenas selfies, ou seja,
com a câmera frontal do celu-
lar.

Consigo aplicar
filtro?

Também não. O recurso é
bem simples e só permite tirar
a selfie mesmo. Até mesmo se

você colocar um filtro na foto
ou vídeo depois ele não será
aplicado ao selfie Sticker.

Posso usar mais de uma
vez o Sticker?

Sim. Você pode usar a fi-
gurinha quantas vezes quiser,
tirando várias selfies diferen-
tes.

D e acordo com relatos de
usuários e com o monito-

ramento do site Downdetector,
o Instagram e o Facebook pas-
saram por instabilidades nesta
quarta-feira (15). Os proble-
mas teriam iniciado por volta

das 11h, mas se intensificaram
a partir das 15h. Ao USA To-
day, a Meta, controladora das
redes sociais, confirmou a ins-
tabilidade.

“Estamos trabalhando
para fazer as coisas voltarem

ao normal o mais rápido
possível e pedimos desculpas
por qualquer inconveniente”,
disse a empresa em um co-
municado oficial. Usuários
relataram problemas de login
tanto no Facebook quanto

no Instagram, falhas de con-
tagem de visualizações nos
vídeos publicados no Reels e
outros.

A instabilidade também foi
reportada por usuários de ou-
tros países da América La-
tina, América do Norte e Eu-
ropa. No Twitter, usuários re-
lataram problemas para seguir
outras contas no Instagram,
para abrir links direto da rede
social e também para carre-
gar o feed e Stories publica-
dos na plataforma. Em alguns
casos, usuários relatam que
suas contas estão sendo des-
conectadas.

Tambémnesta quarta-feira,
uma falha de serviço no Ama-
zon Web Services (AWS) tirou
do ar serviços, jogos e plata-
formas como Twitch, PlaySta-
tion Network (PSN), League of
Legends e outros.
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Centro cultural na China foi
inspirado em cubos de gelo.

Reprodução

Os cristais de gelo capturam a luz e a devolvem.

C om seu volume
fora de escala,

o centro de turismo
cultural de Xinxiang,
na China, é um ícone
arquitetônico do novo
distrito turístico da ci-
dade que será dedi-
cado aos esportes de
inverno. Liderado pe-
los arquitetos Qiang
Zou e Mathieu Forest,
o projeto espera criar
um sólido indicador
urbano que une todo o
distrito e atrai visitantes
locais e regionais.

Esta aparência sim-
ples torna-se mais sutil
e complexa à medida
que nos aproximamos
do edifício, graças às
fachadas de vidro com
muitos cristais de gelo
translúcidos e emara-
nhados que filtram a
luz e a vista do interior.

“É uma questão de
esconder – enquanto
mostra – para provocar
o mistério e a vontade

de se aproximar. Os
cristais de gelo captu-
ram a luz e a devolvem.
O edifício, portanto, pa-
rece emitir a luz que re-
cebe como umamassa
de gelo habitado”, afir-
mam os arquitetos.

Elaborando esse
jogo visual, Zou e Flo-
rest moldaram o centro
de forma a serem per-
cebidos de maneiras
diferentes de acordo
com cada ângulo de
descoberta.

Da rua comercial
para o oeste, o cubo
superior se desloca
para o lado, em ba-
lanço 34 m acima do
solo para marcar o
final da perspectiva.
Do sul, a composi-
ção é mais equilibrada
para combinar com
o ambiente calmo do
lago. Ao norte, os
cubos aproximam-se
formando um desnível
vertical de 34 m que

convida o visitante a
entrar no centro. O
cubo superior, mais
transparente por na-
tureza e suspenso no
céu, abriga um lugar
de contemplação e
relaxamento.

A equipe percebeu
com sucesso essa
qualidade sobrenatural
graças a uma escolha
única de material: pai-
néis de vidro impres-
sos formam as facha-
das, enquanto cabos
de aço inoxidável e
conexões unem os pai-
néis – criando um de-
sign mínimo que evoca
fragilidade e solidez.

Além disso, os pai-
néis de vidro também
convertem o centro em
uma arquitetura de luz.
As fachadas translúci-
das captam com eficá-
cia a iluminação natu-
ral em todas as suas
variedades – de acordo
com a hora do dia,

as estações e o clima.
Às vezes branco bri-
lhante sob o sol, ne-
buloso sob tempo nu-
blado, ou até mesmo
geado sob certas lu-
zes, o edifício parece
mudar sua aparência
continuamente com o
tempo.

Por outro lado, ao
colaborar com a em-
presa de iluminação
PROL, o centro de tu-
rismo cultural de Xinxi-
ang se transforma em
um farol que parece
se erguer acima dos
prédios ao redor.

“À noite, as facha-
das são totalmente
iluminadas e clareiam
os arredores. O edi-
fício irradia um brilho
uniforme que chama
a atenção de forma
irresistível e impede
uma visão direta do
interior”, compartilha a
equipe.

Porto Alegre . Quinta, 16 de Dezembro de 2021 . 72



Universidade de Nova York dá nome de
Martin Scorsese a seu instituto de cinema.

Reprodução

”Eu só queria que meus pais estivessem por perto para ver isso”,
disse Scorsese em comunicado.

A lma mater de Mar-
tin Scorsese, a

Universidade de Nova
York, está estabele-
cendo um instituto de
cinema com o nome do
cineasta após um pre-
sente de George Lucas
e Mellody Hobson. A
criação do Instituto
Martin Scorsese de
Artes Cinematográficas
Globais foi anunciada
na última terça-feira
(14), pela Tisch School
of the Arts da NYU.

O instituto incluirá
um centro de produção
virtual, o Departamento
de Estudos Cinemato-
gráficos Martin Scor-
sese e apoio para bol-
sas de estudo – com
auxílio escolar para
aqueles selecionados
como “bolsistas Scor-
sese”. Uma grande do-
ação da Hobson/Lucas
Family Foundation – a
organização sem fins
lucrativos do cineasta
de Star Wars e sua
esposa, Hobson, co-
presidente executiva
da Ariel Investments
e presidente da Star-
bucks Corporation –
tornou o novo instituto
possível.

“Esta é uma honra
singular e notável para
mim, agradeço ao meu
velho e querido amigo
George Lucas, sua es-
posa, Mellody Hobson,
e sua maravilhosa fun-
dação por esta honra”,

disse Scorsese em um
comunicado.

“A generosidade de
espírito e as ações
deles são profunda-
mente comoventes
para mim. Eu só queria
que meus pais estives-
sem por perto para ver
isso. Eles teriam ficado
muito orgulhosos.”

Scorsese tem uma
longa história com a
NYU. Quando estu-
dante, fez seus primei-
ros curtas lá, incluindo
“The Big Shave”, de
1967, uma alegoria de
seis minutos da Guerra
do Vietnã em que um
jovem raspa o rosto até
se transformar em uma
massa sangrenta.

Novo filme
De acordo com o

Deadline, a Apple TV+
produzirá uma cine-
biografia da lendária
banda de rock califor-
niana Grateful Dead,
dirigida por Scorsese
e protagonizada pelo
ator Jonah Hill (“Cães
de Guerra”) — ele in-
terpretará Jerry Garcia,
vocalista e líder do
grupo por toda a sua
história.

Os detalhes sobre
o projeto ainda são
escassos, mas é de
se esperar que o filme
cubra o surgimento
do Grateful Dead, em
1965, em meio à as-
censão da psicodelia
e do movimento de

contracultura dos anos
1960, bem como a
evolução e o declínio
da banda ao longo das
décadas seguintes.

Scott Alexander e
Larry Karaszewski, os
premiados roteiristas
de “The People vs. O.J.
Simpson: American
Crime Story“, estão
escrevendo o roteiro
do filme. Scorsese
e Hill serão produto-
res, e vários membros
do Grateful Dead —
como Bob Weir, Phil
Lesh, Mickey Hart e Bill
Kreutzmann — serão
produtores executivos,
assim como Trixie Gar-
cia, filha do já falecido
Jerry.

Por conta do envol-
vimento da banda no
projeto, o filme está
liberado para usar todo
o extenso catálogo
musical do grupo na
narrativa, incluindo su-
cessos como “Ripple”,
“Althea” e “Friend of

the Devil”.
Scorsese, claro, tem

décadas de creden-
ciais para comandar
o projeto: além de
frequentemente incluir
clássicos do rock nas
trilhas sonoras dos
seus filmes, ele tam-
bém já dirigiu e pro-
duziu inúmeros docu-
mentários musicais e
filmes-concerto, como
“Living in The Material
World” (sobre George
Harrison) e “Shine a
Light” (sobre os Rolling
Stones). Ele também
foi produtor executivo
de “Long Strange Trip”,
justamente um docu-
mentário sobre o Gra-
teful Dead.

O novo filme repre-
sentará também uma
reunião de Scorsese
com Hill — os dois
já trabalharam juntos
em “O Lobo de Wall
Street”, filme que ren-
deu indicações ao Os-
car para ambos.
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Morre Riccardo Ehrman, jornalista
que "fez cair" o Muro de Berlim.

Reprodução

Riccardo Ehrman tinha 92 anos e vivia em Madri.

M orreu aos 92 anos
o jornalista itali-

ano Riccardo Ehrman.
Ele ficou famoso por
fazer uma pergunta
histórica a um político
da República Demo-
crática Alemã (RDA)
em 1989 que acabou
levando à queda do
Muro de Berlim.

Ehrman morreu em
Madri, na Espanha,
informou a agência de
notícias italiana Ansa
na noite de terça-feira
(14), citando como
fonte a esposa do
jornalista. Ele mo-
rava na capital espa-
nhola, última cidade
em que atuou profis-
sionalmente.

Em 9 de novembro
de 1989, Günter Scha-
bowski, porta-voz do
governo da então Ale-
manha Oriental, anun-
ciou uma nova legisla-
ção sobre viagens em
entrevista coletiva que
entraria para a história.

Após um mal-
entendido, o político
respondeu à pergunta
de Ehrman, na época
correspondente da
Ansa em Berlim, sobre
quando a lei entraria
em vigor com uma
frase que se tornaria
famosa mundialmente:
”Pelo que sei, ela en-
tra... já, imediata-
mente”.

Anos mais tarde,

Ehrman contou que
entendeu na hora a
importância do fato –
ao contrário de outros
colegas, que preferi-
ram ser mais genéricos
e noticiaram apenas a
facilitação das viagens.

”Saí imediatamente
e enviei um telex para a
minha sede em Roma:
’O Muro caiu’”, contou
o jornalista em 2014,
no 25º aniversário da
queda do Muro de Ber-
lim.
Estopim para

queda
A notícia dada por

Ehrman se espalhou
rapidamente por todo
o mundo. A entrevista
foi transmitida ao vivo
e acompanhada tanto
na Alemanha Ociden-
tal quanto na Orien-
tal. Logo em seguida,
cidadãos da RDA, de
regime comunista, pe-
regrinaram até a fron-
teira interna em Berlim.

Durante três horas, os
guardas de fronteira –
que não haviam sido
informados do novo re-
gulamento – contive-
ram o afluxo humano.

Quando a ”TV do
Oeste” montou suas
câmeras e confirmou
a sensacional notícia,
ficou claro que che-
gava ao fim a divisão
da Alemanha – simbo-
lizada pela construção
do Muro de Berlim, em
13 de agosto de 1961.

Tarde da noite, os
agentes de segurança
deixaram de fazer re-
sistência, abriram as
passagens de fronteira
berlinenses e deixaram
as pessoas passarem
do Leste para o Oeste
e vice-versa, sem que
fossem controlados.

Carreira
internacional
De origem polonesa

e judaica, Ehrman nas-
ceu em Florença em 4

de novembro de 1929.
Aos 13 anos foi envi-
ado a um campo para
judeus fundado pelo
ditador italiano Benito
Mussolini, no sul da Itá-
lia.

Ele estudou direito e
música e começou a
carreira como repórter
dos jornais diários de
Florença ”Il Matino” e
”La Natione”. Em se-
guida, trabalhou para
a agência Associated
Press em Roma e em
Nova York, antes de
se mudar para a agên-
cia de notícias italiana
Ansa.

Atuou como corres-
pondente da Ansa em
Ottawa, no Canadá,
e, depois, em Berlim.
Desde os anos 1990
morava na Espanha.
Durante toda a vida,
concedeu inúmeras
entrevistas sobre a per-
gunta histórica feita em
1989.
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Olivia Rodrigo é eleita artista
do ano pela revista Time.

Divulgação

Cantora de 18 anos se destacou pelo sucesso de seu primeiro álbum,
’Sour’.

Ben Affleck diz que ainda estaria bebendo
se estivesse com Jennifer Garner.

Reprodução

Affleck e Garner foram casados por 10 anos, até 2015. Em 2018, o
casal finalizou o processo de divórcio.

O livia Rodrigo foi eleita ar-
tista do ano pela revista

Time. Em 2021, a cantora de
18 anos se destacou com o
hit ”Drivers License” e domi-
nou as paradas de sucessos
com as faixas de seu primeiro
álbum, ”Sour”.

Algumas das marcas de
Olivia Rodrigo em 2021 fo-
ram:

1-Em janeiro, ela se tornou
a artista solo mais jovem a es-
trear em primeiro no Billboard
Hot 100, ranking que sua mú-
sica “Drivers License” liderou
por oito semanas;

2-Com cerca de 385 mi-
lhões de streams, ”Sour”, pri-
meiro álbum da artista, se tor-
nou o lançamento mais popu-
lar de uma artista mulher na
primeira semana;

3-Todas as 11 faixas do ál-
bum ficaram entre asmais ou-
vidas nas paradas musicais;

4-Ao longo da pandemia,
Rodrigo se apresentou em vá-
rias premiações e foi indicada
a sete categorias no Grammy;

5-A cantora também es-
teve na Casa Branca com o
presidente americano Joe Bi-
den incentivando os jovens a
se vacinarem;

6-Em dezembro, Olivia
anunciou sua turnê para
2022.

Em entrevista à revista
Time, Olivia, que deixou
os planos de ingressar na
Universidade paralisados,
diz que ”estaria mentindo se
dissesse que não há pressão.
Mas às vezes me lembro:
’isso tudo aconteceu há ape-
nas 10 meses. Você não
precisa ter tudo planejado
ainda’”.

A cantora ainda afirmou:
”No fundo, todas as minhas
músicas são sobre mim, mi-

nhas experiências e meus
sentimentos”.

Em 2021, a revista Time
também elegeu Elon Musk
como ”Personalidade do
Ano”. O bilionário CEO da
Tesla e fundador da SpaceX

ganhou o reconhecimento
da publicação americana
por seus investimentos em
viagens espaciais e novas
tecnologias.

B en Affleck falou aberta-
mente sobre seu vício

em álcool durante participa-
ção no ”Howard Stern Show”.
O ator, que passou por vá-
rias internações em clínicas
de reabilitação, afirmou que
”provavelmente ainda estaria
bebendo se estivesse casado
com Jennifer Garner”.

Affleck e Garner foram ca-
sados por 10 anos, de 2005 a
2015. Em 2018, o casal fina-
lizou o processo de divórcio.
Os dois são pais de Violet,
de 16 anos, Seraphina, de 12
anos, e Samuel, de 9 anos.

”Eu provavelmente ainda
estaria bebendo. Esse foi
um dos motivos pelo qual eu
comecei a beber... porque
eu estava preso. Eu pen-
sava: ’Eu não posso ir em-
bora por causa dos meus fi-
lhos, mas eu não estou feliz,

o que faço?’. E o que eu fazia
era beber uma garrafa de uís-
que e adormecer no sofá, o
que não resolvia o problema.”

O ator ainda afirmou que o
casal demorou a tomar a de-

cisão pela separação. ”Nós
tivemos um casamento que
não deu certo, isso acontece,
com alguém que eu amo e
respeito, mas que não deve-
ria mais estar casado. Nós

tentamos, tentamos porque tí-
nhamos as crianças. Mas nós
dois sentíamos que aquele
não era o modelo de casa-
mento que queríamos que as
crianças tivessem.”

Atualmente, o ator namora
a cantora e atriz Jennifer Lo-
pez. Lopez e o diretor de
”Argo”, batizados de ”Benni-
fer” enquanto casal, se torna-
ram o par romântico mais fa-
lado no mundo das celebrida-
des no início dos anos 2000,
em um romance marcado por
seus carros luxuosos e por
um anel de noivado com dia-
mante rosa de 6,1 quilates.

Eles se separaram de
forma abrupta em 2003.
Quase 20 anos depois, os
dois reataram o romance.
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Eliana desabafa sobre foto de
paparazzi: "Antes das estrias,
celulite, existe uma mulher".

Reprodução/Instagram

Apresentadora do SBT publicou a imagem no Instagram e disse como se sente refém dos padrões de beleza.

E liana usou suas re-
des sociais nesta

semana para fazer uma
importante reflexão. Ela
postou uma foto tirada
em um momento íntimo
coma sua família por um
paparazzi e desabafou
que em 32 anos de
carreira nunca tinha sido
flagrada desta maneira.

”Foi tão estranho, in-
vasivo, perdi o controle
de minha imagem. Na
hora senti taquicardia,
minha mão ficou suada,
fiquei sem ar. Acredita
que parei pra me questi-
onar se errei de ter ido à
praia e depois ter subido
pra piscina do Hotel, de
amigos queridos?”, co-
meçou ela.

”Passadas algumas
horas, percebi que de-
veria falar sobre algo
que por anos me in-
comodou. Resolvi eu
mesma postar, já que

inevitavelmente minha
foto já não émaisminha,
virou algo de ’todos’.
Esse post tem um sig-
nificado importante pra
mim, estou me sentindo
livre!! Sim, LIVRE!!!”,
continuou Eliana.

A apresentadora tam-
bém comentou que du-
rante anos se privou de
vários momentos em fa-
mília por receito de ter
o corpo exposto e lan-
çado ao julgamento.

”É comum a sen-
sação de não sermos
donas da nossa própria
imagem e dos nossos
próprios corpos, mesmo
não sendo famosas.
Quantas vezes você
presenciou uma mu-
lher sendo fotografada
sem autorização, na
academia enquanto só
queria treinar, na praia
enquanto só queria se
divertir...”, desabafou a

apresentadora.
”Porque sentia o

peso de ser uma figura
pública e alguém re-
parar em mim. Numa
celulite, numa estria, em
alguma imperfeição de
uma foto roubada – e
na sensação de inva-
são e falta de controle
que isso traria. Aquela
cobrança que vivemos
pelo simples fato de
sermos mulheres. A
cobrança com o corpo
(se é magro, gordo, flá-
cido ou musculoso…) é
sempre maior pra nós”,
continuou ela.

Eliana também fa-
lou que antes de todas
as imperfeições que
são apontadas em seu
corpo, tem uma mulher,
que não quer ser jul-
gada: ”Para constar, an-
tes das estrias, celulite,
abdômen sarado, seja lá
qual for o assunto, existe

uma mulher, um indiví-
duo, que a cada dia que
passa perde o receio
de ser julgada. Aliás,
até quando teremos que
nos preocupar? Viva a
liberdade!”, finalizou.

A postagem no Insta-
gram recebeu mais de
um milhão de curtidas
e foi comentada por
internautas e amigos
da apresentadora. ”Te
entendo, Li, você é ma-
ravilhosa e uma inspira-
ção. Obrigada pela re-
flexão”, escreveu Maisa
Silva. ”Exatamente,
linda. Por isso nuncame
preocupei com o que
falavam de mim. Viva
essa liberdade e seja
feliz com seus filhos. A
vida é uma só e passa
muito rápido”, ensina a
cantora Gretchen.
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Sergio Mallandro faz harmonização
facial e internautas comparam

humorista a Gretchen e Silvio Brito.
Reprodução/Instagram

O artista publicou duas fotos, uma antes e outra depois da harmoni-
zação facial.

Rita Cadillac expõe feridas em
biografia: "Perdi tudo e fui

julgada por tentar sobreviver".
Reprodução/Instagram

Atriz, que ficou nacionalmente conhecida como chacrete, relembra
trajetória de lutas pela sobrevivência em livro e namoro com Gonza-
guinha.

S ergio Mallandro ficou
satisfeito com o resul-

tado de uma intervenção
estética que fez no rosto.
Sem hesitar, o humorista
decidiu compartilhar a
transformação nas redes
sociais nesta semana. O
artista publicou duas fotos,
uma antes e outra depois
da harmonização facial.

”Rá! É a ’harmoni-
zaçãozinha’ do Mallandro,
é a harmonizaçãoZinha do
Mallandro! To novinho,
hein, to novinho to todo ’ni-
kolacagezinho’”, escreveu
o artista na legenda das

imagens. O humorista
ainda aproveitou a pos-
tagem para agradecer os
profissionais responsáveis
pela transformação.

Nos comentários, diver-
sos internautas elogiaram:
”Rejuveneceu 20 anos”,
disse um. Outros alegaram
que ele está parecido com
os cantores Silvio Brito
e Dinho Ouro Preto. E
teve quem comparasse
Sergio Mallandro a outros
artistas que já realizaram a
harmonização facial, como
Gretchen.

R ita Cadillac nunca fez
uma sessão de terapia

em seus 67 anos de vida,
mas teve a oportunidade de
dar um novo sentido para
algumas dores do passado
durante os bate-papos com
o Flavio Queiroz, autor de
sua biografia Rita Cadillac
– Frente e Verso, lançada
pela editora Gregory.

A atriz, que conheceu a
fama na década de 70 após
sua estreia como assistente
de palco do programa do
Chacrinha, contou quemui-
tas de suas intimidades fo-
ram contadas pelo telefone,
em conversas despretensi-
osas, enquanto fazia faxina
em sua casa.

“Foi uma terapia para

mim. Consegui falar sobre

coisas que me machucava.

Foram milhares de encon-

tros. Ele vinha para a mi-
nha casa e quando dava eu
ia para casa dele. A gente
também se falou muito por
telefone. Era gozado por-
que ele tinha vezes que
ele começava a pergun-
tar algo sério e eu respon-
dia enquanto limpava o ba-
nheiro (risos). Sou aquele
tipo de pessoa casca dura,
que não chora em público,
que faz acontecer... Criei
essa casca dura para so-
breviver e não deixar que
as pessoas me machucas-
sem. Mas, no fundo, sou
a maior manteiga derretida
e o livro mostra esse meu
outro lado também”, conta
a ex-chacrete.
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