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HORÁRIOS DE 12 LINHAS DE ÔNIBUS
SÃO AMPLIADOS EM PORTO ALEGRE.
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PA A Empresa Pública de Trans-

porte e Circulação (EPTC) am-
plia, a partir desta segunda-
feira (20), a oferta no trans-
porte coletivo de Porto Ale-
gre.As ampliações são anunci-
adas praticamente todas as se-
manas para qualificar o atendi-
mento à população. Para de-
finir quais as linhas que têm
alterações da tabela horária, o
carregamento é analisado dia-
riamente. Página 39

MINISTÉRIO DA SAÚDE ANTECIPA TERCEIRA
DOSE, MAS ADIA VACINA PARA CRIANÇAS.

Página 9
Gustavo Mansur/Palácio Piratini

FOI EM CAPÃO DA CANOA O LANÇAMENTO DA OPERAÇÃO RS VERÃO TOTAL.
Com a chegada do verão e das férias, o litoral do Rio Grande do Sul passa a ser o local mais desejado pelos gaúchos. Para
que a nova estação possa ser aproveitada de forma segura, uma força-tarefa, chamada Operação RS Verão Total, é formada
pelo governo do Estado. Lançada neste domingo (19), na avenida Beira-Mar, em Capão da Canoa, o propósito do projeto é
ampliar os serviços prestados à população. Página 40

APESAR DE QUEDA EM CASOS E ÓBITOS, POSSIBILIDADE
DE NOVO SURTO DE COVID NO BRASIL EXISTE.

Página 7



Rio Grande do Sul confirma quatro
mortes por coronavírus neste
domingo e 132 novos casos.

EBC

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 55,3%.

O Rio Grande do
Sul registrou a

morte de quatro pes-
soas em decorrência
de complicações do
coronavírus e 132 no-
vas infecções neste
domingo (19). Com
estes números, o Es-
tado chega ao total de
36.358 mortes por co-
ronavírus e 1.499.745
casos confirmados da
doença.

As informações são
da Secretaria Esta-
dual da Saúde (SES),
que atualizou o bole-
tim sobre a pandemia
referente as últimas
24 horas.

Do total de pessoas
contaminadas no Rio
Grande do Sul já se
recuperaram da do-
ença 1.462.593 (98%
dos casos). Outras
693 (0%) pessoas se-
guem em acompa-
nhamento.

A taxa de ocupa-
ção dos leitos de UTI
em geral é de 55,3%
(1.769 pacientes em
3.200 leitos em unida-
des de tratamento in-
tensivo).

Desde o início da
pandemia, 8% de
1.499.745 necessita-
ram hospitalização
por síndrome respi-
ratória aguda grave
(SRAG), o que corres-

ponde a 114.233 pes-
soas no Rio Grande
do Sul.

Confira abaixo os
municípios de resi-
dência das vítimas do
coronavírus:

- Bossoroca (ho-
mem, 68 anos); -
Gravataí (homem, 62
anos); - Pelotas (ho-
mem, 72 anos); - São
Leopoldo (mulher, 51
anos).

O falecimento des-
tas quatro vítimas do
coronavírus ocorreu
entre os dias 13 e 17
de dezembro deste
ano. Entretanto, o
município de domi-
cílio de cada um só
informou o óbito neste
domingo.
Dose da Janssen
A Secretaria Muni-

cipal de Saúde (SMS)
de Porto Alegre irá
ampliar novamente o

público apto a rece-
ber a dose de reforço
da Janssen. A par-
tir desta segunda-feira
(20), poderão rece-
ber o imunizante to-
das as pessoas va-
cinadas com Janssen
até 8 de julho. A
vacinação irá ocorrer
em oito unidades de
saúde e no Shopping
João Pessoa. O anún-
cio de novo crono-
grama, com a ampli-
ação para mais pú-
blicos, dependerá da
avaliação da quanti-
dade de doses em es-
toque nesta segunda.

De acordo com o
Ministério da Saúde,
quem tomou a vacina
da Janssen deve to-
mar a segunda dose
do mesmo imuni-
zante em um inter-
valo de dois a seis
meses após a pri-

meira dose. Gestan-
tes e puérperas vaci-
nadas com Janssen
devem completar o
esquema vacinal com
a Pfizer/BioNTech,
no mesmo intervalo.
Para receber a dose
de reforço, é preciso
levar documento de
identidade e carteira
de vacinação com o
registro da primeira
aplicação da Janssen.

Locais e horários
de aplicação da dose
de reforço da Jans-
sen:

- Unidades de
saúde - das 8h às 17h:
Álvaro Difini, Assis
Brasil, Glória, IAPI,
Santa Cecília e Santa
Marta; - Unidades de
saúde - das 8h às 21h:
São Carlos e Tristeza;

- Shopping João
Pessoa - 9h às 17h.
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Porto Alegre disponibiliza 49 pontos de
vacinação contra a covid nesta segunda.

Alisson Moura

Prefeitura também amplia nesta segunda o público apto a receber a dose de reforço da Janssen.

A Prefeitura de
Porto Alegre, por

meio da Secretaria
Municipal de Saúde,
mantém a vacina-
ção contra a covid
em 49 locais nesta
segunda-feira (20).
Entre eles está o
Shopping João Pes-
soa, seis farmácias
e 42 unidades de
saúde - sete delas
com atendimento
até as 21h (Belém
Novo, Diretor Pes-
tana, Morro Santana,
Primeiro de Maio,
Ramos, São Carlos
e Tristeza).

A prefeitura tam-
bém amplia nesta se-
gunda o público apto
a receber a dose de
reforço da Janssen.
Todas as pessoas va-
cinadas com o imuni-
zante até oito de julho
poderão buscar uma
das oito unidades de
saúde ou o Shopping
João Pessoa.

Serviço da
vacinação

- O quê: primeira
dose da vacina con-
tra a covid-19

Público: Pessoas
com 12 anos ou mais

Onde: 42 unida-
des de saúde, Shop-
ping João Pessoa e
seis farmácias parcei-
ras

Documentação:
documento de iden-
tidade com CPF

- O quê: segunda
dose para vacina-
dos com Corona-
vac/Butantan

Público: Pessoas
que receberam a pri-
meira dose até 22 de
novembro (28 dias)

Onde: 15 unida-
des de saúde e Shop-
ping João Pessoa

Documentação:
identidade com CPF
e carteira com regis-
tro da primeira aplica-
ção

- O quê: se-
gunda dose para
vacinados com Pfi-
zer/BioNTech e Ox-
ford/AstraZeneca

Público: pessoas
que receberam a pri-
meira dose até 25 de
outubro (oito sema-
nas)

Onde: 42 unida-

des de saúde, Shop-
ping João Pessoa e
seis farmácias parcei-
ras

Documentação:
identidade com CPF
e carteira com regis-
tro da primeira aplica-
ção

- O quê: terceira
dose (dose de re-
forço)

Público: Pessoas
acima de 18 anos va-
cinadas com a se-
gunda dose até 20
de julho (cinco me-
ses) e imunossupri-
midos com esquema
vacinal completo até
22 de novembro (28
dias)

Onde: 42 unida-
des de saúde, Shop-
ping João Pessoa e
seis farmácias parcei-
ras

Documentação:
documento de iden-
tidade com CPF e

carteira de vacinação
com o registro das
duas doses. Imu-
nossuprimidos de-
vem apresentar tam-
bém comprovante da
condição de saúde
por meio de atestado
médico, nota de alta
hospitalar ou receita
de medicação.

- O quê: Dose de
reforço da Janssen

Público: Pessoas
vacinadas com Jans-
sen até oito de julho

Onde: oito unida-
des de saúde (Álvaro
Difini, Assis Brasil,
Glória, IAPI, Santa
Cecília, Santa Marta,
São Carlos e Tristeza)
e Shopping João
Pessoa

Documentação:
documento de iden-
tidade com CPF e
carteira de vacinação
com o registro da
Janssen
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Vacinação em Canoas será em 26
Unidades de Saúde, Central de Vacinas

e na "VanCINA" nesta segunda.
Cristine Rochol/PMPA

Estarão disponíveis todas as doses, de acordo com o calendário
vacinal, incluindo a segunda dose da Janssen.

N esta segunda-feira
(20), a vacinação

contra a Covid-19 em
Canoas ocorre em to-
das as Unidades de
Saúde, com exceção
da Primeiro de Maio, e
na Central de Vacinas,
na Estação Canoas da
Trensurb.

Os endereços po-
dem ser conferidos
abaixo. Estarão dispo-
níveis todas as doses,
de acordo com o calen-
dário vacinal, incluindo
a segunda dose da
Janssen.

A vacinação na Uni-
dade de Saúde Santa
Isabel será a partir das
11h, após a inaugura-
ção das novas instala-
ções na rua Frei Or-
lando, ao lado da Cor-
san.

A VanCINA também
irá vacinar os canoen-
ses de forma itinerante,
no Bairro Harmonia,
das 9h às 12h e das
14h às 17h, com início
na Rua Martin Luther
King, esquina com a
Rua Nossa Senhora
Aparecida. No veículo,
serão disponibilizadas
todas as doses, exceto
o reforço da Janssen.

Na Central de Vaci-
nas, o horário de aten-
dimento é das 7h às 19h
(entrega de fichas até
as 18h45). Já as Uni-
dades de Saúde funcio-
nam das 8h às 17h (fi-
chas até as 16h45).

Para se vacinar, é
preciso apresentar do-
cumento de identidade
com foto, CPF, compro-
vante de residência e
carteira de vacinação.
Quem pode se

vacinar
1ª dose – a partir dos

12 anos 2ª dose – As-
traZeneca e Pfizer para
quem fez a primeira
dose até 29/10 2ª dose
– Coronavac para quem
tomou a primeira dose
até 22/11 2ª dose –
Janssen para quem re-
cebeu a dose única da
mesma fabricante até
07/07 3ª dose – a partir
de 18 anos e profissio-
nais da saúde com a se-
gunda dose até 20/07 e
imunossuprimidos com
a segunda dose até 22
de novembro.

Locais
Central de Vacinas –

Estação Canoas – Av.
Guilherme Schell, nº
5670/1 – Centro – 7h às
19h VanCINA – Bairro
Harmonia, com início
na Rua Martin Luther
King, esquina com a
Rua Nossa Senhora
Aparecida, das 9h às
12h e das 14h às 17h
26 Unidades de Saúde
– 8h às 17h

Endereços
UBS CAIC – Rua

Vinte e Um de Março,
100, Setor 4 A, Guaju-
viras UBS Guajuviras –
Av. 17 de Abril, 1991,

Guajuviras UBS Igara
– Rua Dr. Alfredo An-
gelo Filho, 68, Igara
UBS Santa Isabel – Rua
Coronel Vicente, 191,
Centro UBS São José –
Rua João Pessoa s/n°,
São José UBS Estân-
cia Velha – Rua São
Mateus s/n°, Estância
Velha UBS Harmonia
– Rua Machado de
Assis, 201, Harmonia
UBS Santo Operário
– Rua da Associação,
331, Vila Cerne UBS
São Luis – Rua Teófilo
Otoni, 268, São Luis
UBS União – Rua São
Borja, 395, Mathias Ve-
lho UBS Cerne – Rua
Eng. Kindler, 1460, Vila
Cerne UBS Natal – Rua
Nossa Senhora da Con-
ceição, 285, Harmonia
UBS Praça América –
Av. Rio Grande do
Sul, 420, Mathias Ve-
lho UBS São Vicente –
Rua Walter de Oliveira
Ilha, 90, Olaria UBS

Olaria – Rua Alberto
Rodrigues de Oliveira
Alves, 25, Olaria UBS
Central Park – Av. das
Canoas, 272, Central
Park UBS Mato Grande
– Rua República, 460,
Mato Grande UBS Con-
coban – Rua Rodrigues
Alves, 769, Niterói UBS
Niterói – Rua Marechal
Rondon, 132, Niterói
UBS Fernandes – Rua
Gomes Freire de An-
drade, 1036, Niterói
UBS Nova Niterói – Rua
Quaraí, s/nº, Niterói
UBS Boa Saúde – Rua
Boa Saúde, 1640, Rio
Branco UBS Prata –
Rua Buttenbender, 244,
Fátima UBS Fátima –
Rua João Nicolau, 218,
Fátima UBS Pedro Luiz
da Silveira – Rua Mauá,
1724, Rio Branco UBS
Rio Branco – Rua Edgar
Fritz Müller, 83, Rio
Branco.
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Mais 1.419 pessoas foram infectadas
pelo coronavírus no Brasil.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em 24 horas, foram confirmadas 49 mortes pela doença.

M ais 1.419 pes-
soas foram infec-

tadas pelo coronaví-
rus no País, em 24
horas. Desde o início
da pandemia, o total
de infectados che-
gou a 22,213 milhões.
Desse total, 21,48 mi-
lhões (96,7%) estão
recuperados da do-
ença, 113.636 estão
em acompanhamento
e 617.803 morreram.

As informações es-
tão na atualização
diária do Ministério da
Saúde deste domingo
(19). O balanço con-
solida informações
sobre casos e mortes
enviadas pelas secre-
tarias estaduais de
Saúde.

Em 24 horas, foram
confirmadas 49 mor-
tes. Ainda há 2.726
mortes em investiga-
ção. Isso acontece
por haver casos em
que o paciente fale-
ceu, mas a investi-
gação sobre a causa
ainda demanda exa-
mes e procedimentos.

Segundo o ba-
lanço do Ministério da
Saúde, no topo do
ranking de estados
com mais mortes por
covid estão São Paulo
(155.007), Rio de Ja-
neiro (36.358) e Minas
Gerais (56.567).

Alguns estados não

atualizaram os da-
dos neste domingo:
Bahia, Goiás, Mato
Grosso do Sul e To-
cantins ainda apre-
sentam as informa-
ções do dia 9 deste
mês. Mato Grosso,
Distrito Federal e Ro-
raima têm dados do
dia 17 e Paraíba, do
dia 18.

No Rio Grande do
Sul, a Secretaria Esta-
dual da Saúde regis-
trou a morte de qua-
tro pessoas em decor-
rência de complica-
ções do coronavírus e
132 novas infecções
neste domingo. Com
estes números, o Es-
tado chega ao total de
36.358 mortes por co-
ronavírus e 1.499.745
casos confirmados da
doença.

Do total de pessoas
contaminadas no Es-
tado gaúcho, já se
recuperaram da do-
ença 1.462.593 (98%
dos casos). Outras
693 (0%) pessoas se-
guem em acompa-
nhamento.

A taxa de ocupa-
ção dos leitos de UTI
em geral é de 55,3%
(1.769 pacientes em
3.200 leitos em unida-
des de tratamento in-
tensivo).

Desde o início da
pandemia, 8% de

1.499.745 necessita-
ram hospitalização
por síndrome respi-
ratória aguda grave
(SRAG), o que corres-
ponde a 114.233 pes-
soas no Rio Grande
do Sul.

Leitos no Pará
No sábado, o Pará

contabilizou mais 138
casos de covid e
uma morte. Segundo
o boletim divulgado
pela Secretaria de
Saúde Pública do
Pará (Sespa), desde
março de 2020, são
620.261 pessoas di-
agnosticadas com a
doença, sendo que
17.035 morreram.

A rede hospitalar
está mais cheia neste
final de semana, com
70,47% dos leitos de
unidade de terapia
intensiva específicos
para pessoas com co-
ronavírus ocupados.

Há 136 leitos de UTI
Covid ocupados e 57
disponíveis.

Em relação às en-
fermarias, a ocupação
está em 50,93%, com
110 internados. São
106 desses leitos clí-
nicos disponíveis em
todo estado.

Dos casos incorpo-
rados ao sistema es-
tadual neste sábado,
57 são dos últimos
sete dias e 81 são
subnotificações das
prefeituras, de casos
diagnosticados em
períodos anteriores e
informados agora.

Outras 784 pes-
soas estão com sus-
peita da doença com
diagnóstico em aná-
lise. Ainda conforme
a Sespa, 579.822
pessoas são consi-
deradas recuperadas
após terem coronaví-
rus.
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Apesar de queda em casos e
óbitos, possibilidade de novo
surto de covid no Brasil existe.

Anselmo Cunha/PMPA

Festas de fim de ano e carnaval preocupam.

O Brasil corre risco de so-
frer uma nova alta nos

casos de Covid-19? Se-
gundo especialistas, apesar
da melhora na quantidade
de casos e mortes no país,
sim. Eles apontam que,
além do risco trazido pelas
festas de fim de ano, há
um cenário de incerteza por
causa da variante ômicron,
da cobertura vacinal e das
medidas de saúde pública.

Nesta reportagem, você
vai entender, em 5 motivos,
por que a situação da pan-
demia no País – e no mundo
– ainda é incerta:

1) Novas variantes
O surgimento da ômi-

cron – variante identificada
no fim de novembro na
África do Sul, mas que já
circulava antes na Europa e
já foi detectada no Brasil –
acrescentou mais incerteza
sobre o futuro da pande-
mia, mesmo em países que
já atingiram uma alta cober-
tura vacinal.

Isso porque, entre outros
pontos, ainda não se sabe
tudo sobre a capacidade da
ômicron de driblar a pro-
teção vacinal. Um estudo
feito na própria África do Sul
apontou uma queda na ca-
pacidade da vacina da Pfi-
zer, por exemplo, de prote-
ger contra internação em ca-
sos de Covid causados pela
variante. Mesmo assim, o
nível de proteção ficou em
70%.

”É esse o grande desa-
fio, a grande questão, um
certo temor de quem traba-
lha com isso: que surjam va-
riantes que não obedeçam
à proteção vacinal, ou seja,
escapem à proteção vaci-
nal”, pondera Maurício Bar-
reto, coordenador doCentro
de Integração de Dados e
Conhecimentos para Saúde

(Cidacs) da Fiocruz Bahia
e professor emérito da Uni-
versidade Federal da Bahia
(Ufba).

2) Cobertura vacinal in-
completa

A vacinação vem avan-
çando rapidamente no Bra-
sil – até o dia 16 de dezem-
bro, cerca de 66% da po-
pulação estava totalmente
vacinada – mas os índices
ainda são desiguais e cres-
cem com velocidades dife-
rentes entre os Estados.

Enquanto o Estado de
São Paulo, por exemplo,
tem quase 78% da popu-
lação com duas doses de
vacina (índice mais alto do
País), o Amapá só tem
39,14% dos moradores to-
talmente imunizados – ín-
dice semelhante ao de Ro-
raima (39,68%), os mais bai-
xos do Brasil. O Maranhão e
o Acre também ainda não al-
cançaram 50% de cobertura
vacinal com duas doses.

Até os índices de pri-
meira dose estão baixos em
alguns Estados: em Ro-
raima, por exemplo, só 55%
da população recebeu al-
guma dose de vacina, o me-
nor percentual do País. Em
São Paulo, o índice é de
82%, o maior.

3) Vacinas: proteção
contra infecção e doença
e eventual necessidade de
revacinação

O fato das vacinas con-
tra a Covid terem proteção
menor contra a infecção do
que contra quadros graves
é outro motivo de risco de
um novo surto da doença –
ainda que commenos casos
graves do que nas ”ondas”
anteriores, aponta Maurício
Barreto, da Fiocruz Bahia.

”Se você perguntar:
‘pode ter um surto?’ Pode.
Agora, pode ter tantas

formas severas como an-
tes? Eu acredito que não.
Mesmo que tenha um surto,
nós vamos estar mais pro-
tegidos contra formas se-
veras, tendo em vista que
parte da população brasi-
leira já tem vacinação, duas
doses, e uma parte já está,
inclusive, recebendo a ter-
ceira dose, principalmente
os mais idosos. Isso forma
uma cadeia de proteção
contra a doença, as formas
severas”, explica.

4) Medidas de saúde pú-
blica e as festas de fim de
ano

O fator ”festas de fim de
ano”, assim como a che-
gada das férias de verão
e o carnaval, também tra-
zem riscos de novos sur-
tos, apontam os especialis-
tas, por causa das aglome-
rações. Mais de 100 cida-
des brasileiras já cancela-
ram as festas de Ano Novo e
ao menos 70 não terão car-
naval.

”Este é um risco. Por
exemplo, cidades como Rio
de Janeiro e São Paulo,
que atraem muitas pessoas
de outros locais onde não
tem uma cobertura vacinal

tão elevada, têm a proba-
bilidade de atrair também
pessoas não vacinadas”,
aponta o médico Airton
Stein, professor e epidemio-
logista na Universidade Fe-
deral de Ciências da Saúde
de Porto Alegre (UFCSPA).

5) Tendências nos Esta-
dos

Para Airton Stein, da
UFCSPA, a melhor forma
de analisar a situação de
cada região é o número
de casos novos e se está
ocorrendo maior tendência
de aumento.

”No entanto, ainda está
ocorrendo número de casos
novos e há uma diminuição
de realização de testes di-
agnósticos em sintomáticos
respiratórios. Portanto, este
é o principal alerta à popula-
ção”, adverte Stein.

Ele reforça que ”há ne-
cessidade de verificar a
curva epidêmica em cada
região do País e verificar a
tendência de novos casos
(incidência)”, pois essas
informações ”é que devem
definir as políticas locais de
saúde em relação ao uso
de máscara em ambientes
abertos.

OSUL | 7 Porto Alegre . Segunda, 20 de Dezembro de 2021



Bolsonaro quer autorização dos
pais e receita médica para liberar
vacinação infantil contra a covid.

Reprodução/Facebook

Em passeio por Praia Grande, presidente voltou a criticar liberação
da Anvisa.

O presidente Jair Bol-
sonaro (PL) voltou

a criticar a aprovação
da Anvisa para a vacina-
ção infantil contra a co-
vid durante passeio por
Praia Grande, no litoral
paulista, na tarde deste
domingo (19). Em con-
versa com apoiadores e
acompanhado de Pedro
Guimarães, presidente
da Caixa Econômica Fe-
deral, ele afirmou que a
imunização de crianças
é ”coisa muita séria” e
defendeu que haja au-
torização dos pais e re-
ceita médica para apli-
car a vacina na popula-
ção mais nova.

”É o pai que decide,
se depender de mim, e
com receita médica tam-
bém. É você quem
decide, não o governa-
dor”, disse. ”Criança é
uma coisa muito séria.
Não se sabe os possí-
veis efeitos adversos fu-
turos.”

Bolsonaro disse
ainda que teria con-
versado com o minis-
tro da Saúde, Marcelo
Queiroga, sobre o tema.
”Liguei às 4h para o
Queiroga, dei uma di-
retriz para ele. Obvia-
mente ele bate omartelo
porque é o médico da
equipe. Vacina para cri-
ança primeiro só autori-
zada pelo pai. Se algum
prefeito, governador,
ditador quiser impor é
outra história. Mas, do

governo federal, tem
que ter autorização dos
pais, tem que ter uma
receita médica”, comen-
tou, afirmando que a
pasta ”vai anunciar nos
próximos dias isso daí”.

Em seguida, Bolso-
naro voltou a atacar a
Anvisa, afirmando que
é ”inacreditável” o que
o órgão fez. ”O con-
trole da farmacovigilân-
cia é a Saúde que vai ver
isso, tem que ser exer-
cido pela Anvisa. Tem
uma nota de 4 ou 5 dias
da Anvisa, onde tem 15
itens, e não estamos di-
vulgando. Não estou fa-
zendo juízo de valor, só
falando o que a Anvisa
está fazendo.”

Live
A vacinação contra

a covid em crianças e
adolescentes de 5 a 11
anos foi aprovada pela
Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (An-
visa) na última quinta-
feira e, no mesmo dia,
recebeu ataques do
presidente durante sua
live semanal. Apesar de
reconhecer neste do-
mingo que ”o controle
da farmacovigilância
tem que ser exercido
pela Anvisa”, Bolsonaro
ameaçou durante sua
transmissão divulgar
”extraoficialmente” os
nomes dos servidores
e diretores responsáveis
pelo aval.

A fala de Bolsonaro

foi recebida com repú-
dio pela Anvisa, que,
em nota, reforçou que
”seu ambiente de tra-
balho é isento de pres-
sões internas e avesso
a pressões externas”.
Já neste domingo, o
diretor-presidente da
agência, Antonio Barra
Torres, publicou um
novo documento co-
assinado pelos diretores
da autarquia, no qual
relata um aumento nas
ameaças físicas contra
servidores do órgão
desde a intimidação do
presidente.

No sábado, Queiroga
afirmou que a Saúde
se manifestaria sobre a
vacinação infantil ape-
nas em 5 de janeiro,
uma vez que seria ne-
cessária uma análise da
Câmara Técnica de As-
sessoramento em Imu-
nização (CTAI) sobre o
tema. Um documento,
entretanto, aponta que o

grupo já havia se reu-
nido na véspera da fala
do ministro e aprovado
de forma unânime a de-
cisão da Anvisa.

Na nota, os especia-
listas CTAI também afir-
maram que ”os benefí-
cios são muito maiores
do que os riscos” no
caso da vacinação in-
fantil, um ”pilar central
de avaliação de qual-
quer vacina incorporada
pelos diversos progra-
mas de vacinação, seja
no Brasil ou no mundo”.
O grupo ainda desta-
cou o aumento dos ris-
cos para a população
pediátrica frente à che-
gada da variante Ômi-
cron no País, aletando
que ”torna-se oportuno
e urgente ampliarmos o
benefício da vacinação a
este grupo etário”.
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Ministério da Saúde antecipa terceira
dose, mas adia vacina para crianças.

Ministério da Saúde/Divulgação

”Tenho mais preocupação com aplicação de segunda e de terceira
dose do que com a vacinação de crianças”, disse o ministro Marcelo
Queiroga.

O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga,

anunciou neste fim de se-
mana que a decisão sobre
a vacinação de crianças e
adolescentes dos 5 aos
11 anos contra a covid
só será anunciada no
próximo dia 5 de janeiro
e que vai reduzir o prazo
para aplicação de dose de
reforço da vacina contra
a Covid-19 de cinco para
quatro meses.

Em uma publicação no
Twitter, o ministro argu-
menta que a medida so-
bre o reforço da vacina é
uma estratégia de prote-
ção em relação à variante
Ômicron, que já está em
circulação no País. Com
a mudança, pessoas que
tomaram a segunda dose
da vacina há quatro me-
ses já poderão receber o
reforço. O Estado de São
Paulo, por exemplo, já ha-
via adotado o intervalo re-
duzido. A cidade do Rio
de Janeiro também libe-
rou a antecipação da dose
de reforço.

”Para ampliar a prote-
ção contra a variante Ômi-
cron vamos reduzir o in-
tervalo de aplicação da 3ª
dose de cinco para quatro
meses. A dose de reforço
é fundamental para frear
o avanço de novas varian-
tes e reduzir hospitaliza-
ções e óbitos, em especial
em grupos de risco”, diz o
texto.

Mais cedo, em cole-
tiva de imprensa, Quei-
roga falou sobre a vacina-
ção de crianças e disse
que a pasta só vai se po-
sicionar sobre a inclusão
desse grupo no programa
de vacinação no dia 5 de

janeiro. Na ocasião, o mi-
nistro disse que se preo-
cupava mais em expandir
a vacinação com segunda
e terceira dose.

”Tenho mais preocupa-
ção com aplicação de se-
gunda e de terceira dose
do que com a vacinação
de crianças”, disse.

Crianças
A pasta também vai

abrir uma consulta e uma
audiência públicas sobre
a imunização para o pú-
blico infantil. Ele afirmou
que o prazo é necessário
para a Câmara Técnica de
Assessoramento em Imu-
nização (CTAI) analisar o
tema.

”A vacinação em crian-
ças, no âmbito de uma po-
lítica pública, requer uma
análise mais aprofundada.
Não vamos nos precipi-
tar”, disse Queiroga, em
vídeo publicado nas suas
redes sociais. ”Este tema
precisa ser melhor discu-
tido com a comunidade ci-
entífica e com toda socie-
dade.”

A imunização de crian-
ças e adolescentes dos
5 aos 11 anos foi apro-
vada no Brasil pela Agên-
cia Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) na úl-
tima quinta-feira, quando
a autarquia concedeu per-
missão para que a Pfizer
acrescentasse esta faixa
etária na bula da sua va-
cina contra a covid. Um
dia depois, Queiroga afir-
mou que a decisão não
era ”consensual” e preci-
saria debatê-la comoutros
órgãos, como o Conselho
Nacional de Justiça.

”Nós queremos discutir
esse assunto de maneira

aprofundada, porque isso
não é um assunto consen-
sual. Há aqueles que de-
fendem, há os que defen-
dem de maneira entusiás-
tica, há os que são contra,
então a gente tem que dis-
cutir”, disse, em entrevista
na porta do ministério.

Neste fim de semana,
o ministro voltou a fa-
lar que a decisão tomada
pela Anvisa precisa ser ve-
rificada ”nas suas minú-
cias”. ”Nós vamos fa-
zer um procedimento ad-
ministrativo para avaliar a
decisão em todos os seus
aspectos, para que, a par-
tir dessa anáise, verificar a
implementação dessa de-
cisão no âmbito de uma
política pública.”

Mesmo com aval da
Anvisa, cabe ao governo
federal fazer a compra das
vacinas pediátricas con-
tra covid e decidir sobre
sua inclusão no Programa
Nacional de Imunização
(PNI). A vacinação de cri-
anças encontra respaldo
nas evidências apresenta-
das até aqui pela Pfizer,
que passaram por escru-
tínio de diferentes agên-

cias reguladoras internaci-
onais.

No Brasil, especialistas
da Sociedade Brasileira
de Infectologia (SBI), da
Sociedade Brasileira de
Imunologia (SBI) e da So-
ciedade Brasileira de Pe-
diatria (SBP) participaram
como consultores exter-
nos da análise realizada
pela Anvisa e atestaram
sobre a segurança e efi-
cácia da imunização nesta
faixa-etária.

O aval da Anvisa tam-
bém foi criticado pelo
presidente Jair Bolsonaro,
que durante sua live se-
manal voltou a assumir
tom negacionista contra a
imunização e ameaçou di-
vulgar ”extraoficialmente”
os nomes dos servidores
responsáveis pela auto-
rização. Há pouco mais
de um mês, funcionários
da agência foram alvos de
pelo menos duas amea-
ças demorte direcionadas
à imunização de crianças.
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Diretores da Anvisa recebem novas
ameaças e pedem proteção policial após
aprovar a vacinação infantil no Brasil.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Anvisa informou que acionou imediatamente as autoridades polici-
ais e o Ministério Público.

T rês dias após o pre-
sidente Jair Bolso-

naro ter dito que divul-
garia os nomes dos res-
ponsáveis pela aprova-
ção da vacinação infan-
til contra a covid, dire-
tores da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) apontam um
aumento nas ameaças
físicas contra os funcio-
nários do órgão.

Em nota emitida
neste domingo (19),
eles pedem que a
Procuradoria-Geral da
República, a Polícia Fe-
deral e os Ministérios
da Justiça e do Ga-
binete de Segurança
Institucional apurem e
responsabilizem ”com
urgência” os autores
das intimidações, além
de garantir proteção
policial aos servidores
e seus familiares.

”Os diretores e os
servidores da Anvisa
que participaram do
aludido Comunicado
Público do dia 17 último
(dando aval à vacinação
infantil) foram surpreen-
didos com publicações
nas mídias sociais na
’internet’ de ameaças,
intimidações e ofensas
por conta da referida
decisão técnica”, afirma
o texto, citando como
agravante as falas de
Bolsonaro.

”Esses fatos aumen-
taram a preocupação e
o receio dos diretores
e servidores quanto à
sua integridade física e

de suas famílias e gera-
ram evidente apreensão
de que atos de violência
possam ocorrer a qual-
quer momento.”

O documento é as-
sinado pelo presidente
da Anvisa, Antonio Barra
Torres, e pelos diretores
Meiruze Sousa Freitas,
Cristiane Rose Jourdan
Gomes, Romison Rodri-
gues Mota e Alex Ma-
chado Campos. Nele,
ainda são citadas as
ameaças de morte re-
cebidas pelos funcioná-
rios da agência em ou-
tubro, para que a vaci-
nação contra a covid em
crianças não fosse auto-
rizada pelo órgão.

”Mesmo diante de
eventual e futuro aco-
lhimento dos pleitos,
a Agência manifesta
grande preocupação
em relação à segurança
do seu corpo funcional,
tendo em vista o grande
número de servidores
da Anvisa espalhados
por todo o Brasil”, afirma
a nota. ”Não é possível
afastar neste momento
que tais servidores se-
jam alvo de ações co-
vardes e criminosas.”

Na última sexta-feira,
a Anvisa reagiu às ame-
aças de Bolsonaro, afir-
mando em nota que
”seu ambiente de tra-
balho é isento de pres-
sões internas e avesso
a pressões externas” e
que ”repudia e repele
com veemência qual-
quer ameaça, explícita

ou velada que venha
constranger, intimidar
ou comprometer o livre
exercício das atividades
regulatórias e o sustento
de nossas vidas e famí-
lias: o nosso trabalho,
que é proteger a saúde
do cidadão”.

Aulas
O ministro Ricardo

Lewandowski, do Su-
premo Tribunal Federal,
determinou que o go-
verno federal apresente
um planejamento para
a vacinação de crianças
de 5 a 11 anos.

De acordo com o ma-
gistrado, o cronograma
apresentado pelo Exe-
cutivo deve permitir a va-
cinação de todas as cri-
anças na faixa etária in-
dicada até o início das
aulas de 2022, no pró-
ximo semestre. O minis-
tro atendeu a um pedido
do Partido dos Trabalha-
dores, que alega que é
necessária a apresenta-
ção de plano comple-
mentar ao utilizado atu-

almente na imunização
dos brasileiros.

A decisão do ministro
Lewandowski foi dada
no último dia de expedi-
ente do Poder Judiciário
antes do recesso. No
entanto, o magistrado
informou à presidência
do Supremo que vai
continuar trabalhando
durante o recesso, que
se estende até o mês de
fevereiro.

O magistrado tam-
bém acolheu pedido
para determinar que o
governo apresente ”a
previsão de um dia na-
cional (Dia D) para vaci-
nação, ou mesmo a de-
signação de possíveis
datas para a realização
de grandes mutirões de
incentivo e vacinação”.
Atualmente, de acordo
com dados doMinistério
da Saúde, 75% da popu-
lação recebeu a primeira
dose contra a Covid-19
e 66% estão completa-
mente imunizados.
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Cinco perguntas sobre a vacinação em
crianças, autorizada pela Anvisa no Brasil.

Claudio Fachel/Palácio Piratini-Arquivo

Agências reguladoras de EUA, Europa e Brasil, entre outras, dizem
que benefícios superam os riscos.

A vacinação de crianças
de 5 a 11 anos contra a

Covid-19 com o imunizante
da Pfizer foi autorizada no
Brasil pela Anvisa, a Agên-
cia Nacional de Vigilância
Sanitária.

Agora, a aplicação da
vacina (também chamada
de Comirnaty) está permi-
tida, mas, para ocorrer na
prática, depende de as do-
ses (que terão frasco e
composição diferente da
dos adolescentes e adul-
tos) serem adquiridas e
distribuídas pelo Programa
Nacional de Imunização do
Ministério da Saúde — que,
por enquanto, disse apenas
que ”analisará a decisão da
Avisa”.

”A autorização veio após
uma análise técnica cri-
teriosa de dados e es-
tudos clínicos conduzidos
pelo laboratório. Segundo
a equipe técnica da Agên-
cia, as informações avalia-
das indicam que a vacina é
segura e eficaz para o pú-
blico infantil”, informa a An-
visa, que também avalia um
pedido do Instituto Butan-
tan para que a vacina Coro-
naVac seja ou não aplicável
em crianças de 3 a 17 anos.
A agência tem 30 dias para
concluir sua análise.

A seguir, seis perguntas
e respostas sobre o que se
sabe da vacinação em cri-
anças até agora, incluindo
possíveis riscos e benefí-
cios e como tem sido em
outros países:

1) A vacina das crian-
ças vai ser diferente da dos
adultos?

Sim. A Anvisa infor-
mou que a vacina da Pfi-
zer para crianças tem do-
sagem e composição dife-
rentes daquela que já está
sendo utilizada para osmai-
ores de 12 anos. Nas crian-
ças, o imunizante terá que

ser aplicado em duas do-
ses de 0,2 mL (equivalente
a 10microgramas, um terço
da dos adultos), com pelo
menos 21 dias de intervalo
entre as doses.

2) Por que vacinar cri-
anças contra Covid-19, que
costuma ser mais leve nos
pequenos?

Embora os casos graves
e de mortes por Covid-19
em crianças sejam propor-
cionalmente poucos em re-
lação aos adultos, os nú-
meros absolutos pintam um
quadro preocupante. Em
vídeo apresentado durante
o anúncio da Anvisa, a
médica Rosana Richtmann,
consultora da Sociedade
Brasileira de Infectologia,
destacou que cerca de 2,5
mil crianças e adolescen-
tes brasileiros morreram de
Covid-19 desde o início da
pandemia.

3) O que se sabe quanto
à eficácia da vacina no pú-
blico infantil?

Segundo o CDC dos
EUA, país onde a vacina
da Pfizer já é aplicada em
crianças de 5 a 11 anos,
a eficácia do imunizante
em prevenir a infecção por
Covid-19 nesse público é
de mais de 90%.

A EMA, agência regula-
dora europeia de medica-
mentos, também recomen-
dou, em novembro, o uso
da vacina da Pfizer para cri-
anças de 5 a 11 anos. No
estudo, a eficácia da va-
cina em prevenir Covid-19
sintomática foi de 67,7% a
98,3%.

4) Qual o risco de efeitos
colaterais e o que se sabe
sobre eles?

Nos estudos avaliados
pela agência reguladora
europeia, os efeitos cola-
terais mais comuns das
vacinas em crianças foram
os mesmos das pessoas

mais velhas: dor, vermelhi-
dão e inchaço no local da
injeção, cansaço, dor de
cabeça, dores musculares
e calafrios. ”Esses efeitos
costumam ser leves ou mo-
derados e passar poucos
dias após a vacinação”,
disse a EMA.

O CDC americano tam-
bém apontou que, con-
forme os estudos analisa-
dos nos EUA, com milha-
res de crianças, ”nenhuma
preocupação de segurança
foi identificada após a vaci-
nação, e efeitos colaterais
não foram duradouros. Al-
gumas crianças não senti-
rão efeitos colaterais, e os
efeitos mais sérios são ra-
ros”.

5) A vacina da Pfizer foi
testada em crianças?

O gerente-geral de Me-
dicamentos e Produtos Bio-
lógicos da Anvisa, Gustavo
Mendes, explicou que a li-
beração da vacina da Pfi-
zer para crianças de 5 a
11 anos teve como base
dois estudos principais fei-
tos pela farmacêutica.

A primeira pesquisa ti-
nha como objetivo verificar
a segurança e a tolerância
ao produto em três diferen-
tes dosagens: 10, 20 e 30
microgramas. Os resulta-

dos mostraram que a dose
de 10microgramas é amais
adequada para essa faixa
etária e induz uma boa res-
posta imune, com uma pro-
dução robusta de anticor-
pos neutralizantes contra a
covid.

No segundo estudo,
2.268 crianças foram divi-
didas em dois grupos. Dois
terços delas tomaram duas
doses da vacina com um
intervalo de 21 dias entre
as aplicações. O restante
recebeu placebo, uma
substância sem nenhum
efeito no organismo.

”Na comparação entre
os dois grupos, o perfil de
segurança é muito positivo
e não houve diferenças im-
portantes entre quem re-
cebeu vacina ou placebo.
Não foram observados re-
latos de eventos adversos
sérios, de maior preocupa-
ção”, informa Mendes.

”Sobre a eficácia, a
gente consegue perceber
facilmente nos gráficos do
estudo que o grupo que
tomou placebo apresentou
uma incidência maior de
casos de Covid-19 em
comparação com quem
recebeu a vacina”, resume
o representante da Anvisa.
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Saiba por que a vacinação infantil é
segura e eficaz contra o coronavírus.

Reprodução

Ainda não há data para início da imunização neste público.

A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária

(Anvisa) autorizou recen-
temente a aplicação da
vacina da Pfizer contra
Covid-19 da em crianças de
5 a 11 anos de idade. No
entanto, ainda não há data
para início da imunização
neste público. A decisão
é de responsabilidade do
Ministério da Saúde.

Em paralelo, uma se-
gunda vacina se coloca
como candidata à vacina-
ção das crianças. O Ins-
tituto Butantan entrou com
um novo pedido na An-
visa para uso pediátrico da
CoronaVac, em crianças e
adolescentes de 3 a 17
anos. A agência tem um
prazo de 30 dias para anali-
sar a solicitação, feita na se-
mana passada. Um pedido
anterior do instituto foi ne-
gado pela agência por falta
de documentos.

Aqui esclarecemos as
principais dúvidas sobre
a vacinação em crianças
com o imunizante da Pfizer.
Confira:

1) Quando irá começar
a vacinação em crianças?
Ainda não há data para
início da vacinação con-
tra Covid-19 em crianças
de 5 a 11 anos de idade.
Essa determinação cabe ao
Ministério da Saúde, que
ainda não semanifestou so-
bre o assunto. Não há
doses disponíveis no País
para essa faixa etária. No
entanto, o último contrato
assinado comaPfizer prevê
a possibilidade de fornecer
vacinas modificadas para
outras variantes e faixas
etárias, caso a pasta soli-
cite.

2) Onde será realizada a
vacinação das crianças? A
Anvisa recomendou que a
vacinação do grupo ocorra

em ambiente específico,
acolhedor e seguro para
os pequenos, de preferên-
cia em local diferenciado
ao dos adultos (evitando
drive thrus). Se possível,
também deve ser em sala
exclusiva para aplicação
desse imunizante.

3) A vacina para cri-
anças é diferente da de
adultos? Sim. A dose
da vacina das crianças é
de apenas 10 microgra-
mas, o que corresponde a
um terço da dose de adul-
tos. Isso é possível por-
que, em geral, quanto me-
nor a idade, melhor a res-
posta para as vacinas, por-
que seu sistema imune é
mais forte. Para diferenciá-
las, os frascos terão as co-
res laranja e roxa, respec-
tivamente. Além disso, o
imunizante infantil poderá
ser armazenado por 10 se-
manas de 2°C a 8°C con-
tra quatro semanas da des-
tinada a adultos.

4) Meu filho vai comple-
tar 12 anos. Devo espe-
rar para ele tomar a dose
maior ou vacinar agora?
Os estudos mostraram que
a proteção conferida pela
dose mais baixa — apli-
cada em crianças de 5 a 11
anos — oferece alta prote-
ção para essa faixa etária.
Especialistas recomendam
que quanto antes a criança
se vacinar, melhor. Por-
tanto, não há necessidade
de esperar que ela com-
plete 12 anos para iniciar
o esquema de imunização
contra a Covid-19.

5) Quando teremos uma
vacina para crianças com
menos de 5 anos de idade?
Alguns países já aplicam
vacinas em crianças peque-
nas. Neste caso, são utili-
zadas vacinas de vírus ina-
tivado como a CoronaVac

ou o imunizante da chi-
nesa Sinopharm. Os tes-
tes que avaliam a eficácia
e segurança da vacina da
Pfizer em crianças com ida-
des entre 6 meses e 4 anos
estão em andamento. Os
resultados desses estudos
são esperados para os pró-
ximos meses.

6) Quantos países já
autorizaram vacinas contra
Covid-19 para crianças?
Pelo menos 30 países já au-
torizaram o uso pediátrico
de vacinas contra o novo
coronavírus, incluindo Es-
tados Unidos, Israel, Aus-
trália, Canadá, Emirados
Árabes, Costa Rica, Colôm-
bia, República Dominicana,
Equador, El Salvador, Hon-
duras, Panamá, Uruguai,
Bahrein, Reino Unido, No-
ruega e Suíça, além dos
27 Estados-membros da
União Europeia já autoriza-
ram a aplicação da vacina
da Pfizer para crianças.

7) Quais são os efei-
tos colaterais da vacinação
em crianças? Em geral,
os efeitos colaterais nesse
grupo também foram se-
melhantes aos observados
em pessoas mais velhas.
No estudo clínico em cri-
anças não houve relato de

evento adverso sério por
conta da vacinação com-
parado com placebo. Os
participantes experimenta-
ram apenas efeitos colate-
rais leves, como dor no lo-
cal da injeção, fadiga e dor
de cabeça, que eram mais
frequentes após a segunda
dose.

8) Qual é o risco de mi-
ocardite após a vacinação
em crianças? A miocar-
dite, uma rara inflamação
do músculo cardíaco asso-
ciada à vacina da Pfizer, é
uma das principais preocu-
pações de pais e autorida-
des de saúde. No estudo
clínico não houve nenhum
caso de problemas cardía-
cos na faixa etária de 5 a
11 anos. Mas devido ao ta-
manho da amostra, não é
possível afirmar que não há
risco dessas condições em
crianças mais novas.

9) Quais foram os resul-
tados dos testes clínicos e
quantas crianças participa-
ram? Além de comprovar
que o imunizante é seguro,
o estudo de fase 3 com a
vacina da Pfizer em crian-
ças de 5 a 11 anos mostrou
que a vacina ofereceu uma
proteção de 90,7% nessa
faixa etária.
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Confiança na vacina faz países pobres se
destacarem em imunização contra a covid.

Reprodução

Cuba foi o primeiro país da América Latina a atingir a meta de 80% da
população vacinada.

E m abril de 2020, o
colapso funerário no

Equador, causado pela
covid, trouxe imagens cho-
cantes de corpos nas ruas
de Guayaquil. Um ano
depois, o país tem uma
das melhores taxas de
vacinação da América La-
tina. Embora sejam exce-
ções, alguns países pobres
avançaram na imunização
graças a campanhas de in-
centivo e doação de doses
do mundo desenvolvido.

No Equador, 66% da
população está totalmente
vacinada, segundo o Our
World in Data. O segredo
foi o esforço para com-
prar e obter doações. A
meta do presidente, Guil-
lermo Lasso, é vacinar 9 mi-
lhões de pessoas em 100
dias de governo – ou 51%
da população adulta.

“No Equador, o Minis-
tério da Saúde é o maior
provedor de serviços de
saúde e têm experiência
em programas de vacina-
ção”, disse Carina Vance,
ex-ministra da Saúde. Para
cumprir a meta, o governo
fez parcerias com univer-
sidades e o setor privado,
para ajudar na aplicação.

O início da briga por va-
cinas foi difícil no Equador,
em razão da pouca oferta e
dos estoques acumulados
nos países ricos. Outro fa-
tor que dificultou a campa-
nha foi o escândalo das “va-
cinas VIP”, durante o go-
verno do presidente Lenín
Moreno. “Havia grupos
prioritários, mas muitos re-
ceberam a vacina antes”,
conta Carina.

Costa Rica
Outro país latino-

americano que conseguiu
bons resultados foi a Costa
Rica, que tem uma forte
estrutura de saúde e apos-
tou na conscientização
da população. “Quando

começamos a planejar a
vacinação, organizamos o
programa dentro da rede
normal de imunização”,
disse Leandra Abarca, epi-
demiologista responsável
pelo planejamento vacinal.

Com isso, a Costa Rica
aproveitou a estrutura de
postos de vacinação e
pessoal capacitado, pre-
cisando apenas adaptar a
logística de distribuição e
aplicação à medida que
as doses chegavam. Para
garantir a oferta, o go-
verno contou com compras
diretas e doações, prin-
cipalmente do consórcio
Covax, da OMS. “No início,
tínhamos poucas vacinas”,
conta Leandra. “Mas, con-
forme foram chegando as
doses, o ritmo aumentou
e hoje temos um ritmo de
aplicação de 500 mil doses
por semana.”

O governo costa-
riquenho já vacinou com
duas doses 65% de sua
população. Em novembro,
a Costa Rica se tornou o
primeiro país do mundo a
incluir a vacina no calen-
dário básico de vacinação
das crianças, o que a torna
automaticamente obrigató-
ria. A estratégia é evitar que
alguns pais impeçam os
filhos de serem imunizados.

“Por lei, todas as vaci-
nas do plano nacional para
menores de idade são obri-
gatórias. Então, nenhum
pai pode decidir se aplica
ou não, porque tem de apli-
car”, conta. Com isso, 91%
das crianças e jovens já
receberam ao menos uma
dose.

Doações
As doações explicam o

sucesso de países da Ásia.
Camboja e Mongólia têm
mais de 60% da população
totalmente imunizada. A
estratégia foi parecida com

a do Equador: diversifica-
ção da compra de imuni-
zantes e doações. Além
disso, outra semelhança
une muitos deles, como
Malásia, Sri Lanka e Tailân-
dia: a proximidade com a
China. Na Mongólia, das
mais de 11 milhões de do-
ses doadas, 8,4 milhões vi-
eram da China, que tam-
bém foi quem mais vendeu
ao governo mongol.

O que também chama
a atenção em alguns paí-
ses de renda média é que
eles estão com a vacinação
mais avançada que muitos
países ricos, incluindo EUA
e Israel. A explicação está
em dois fatores: a vacina-
ção obrigatória ou a ade-
são natural às campanhas
de imunização.

“Há na América Latina
uma grande confiança da
população nas vacinas.
Quando há dose disponí-
vel, a população toma”,
afirma Jarbas Barbosa,
vice-diretor da Organização
Pan-Americana de Saúde
(Opas). Em muitos países
ricos, o maior obstáculo
não é obter a vacina, mas
convencer a população.
“EUA e Europa estão com
suas campanhas paralisa-
das, porque não há mais
gente disposta a receber as

doses.”
Na Costa Rica, a ade-

são foi em massa. De
acordo com pesquisa da
Opas, 94% da população
considerava importante se
vacinar. Segundo Leandra
Abarca, o motivo está no
fato de que, desde o princí-
pio, o governo investiu em
campanhas de comunica-
ção.

Cuba foi o primeiro país
da América Latina a atingir
a meta de 80% da popu-
lação vacinada e hoje é o
país de renda média mais
avançado, com 82% dos
cubanos imunizados. Em
razão do bloqueio econô-
mico, a ilha não pôde ne-
gociar compras de vacinas.
Por isso, a estratégia foi de-
senvolver suas próprias do-
ses. Atualmente, o país tem
três vacinas aprovadas: So-
berana 02, Soberana Plus e
Abdala.

Embora sejam exem-
plos de sucesso na vaci-
nação, esses países de
renda média ainda são
exceções à regra. Poucos
apresentam mais de 50%
da população vacinada e
em nenhum país pobre este
índice está acima de 30%.
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Ômicron força países europeus
a se fecharem novamente.

Reprodução

Manifestantes protestam contra novo confinamento na cidade portuá-
ria de Roterdã, na Holanda.

H olanda decreta
novo lockdown, Di-

namarca fecha locais de
aglomerações, e Reino
Unido já trata como
inevitável retomar restri-
ções de movimentação.
A rápida propagação
da variante ômicron
começou neste fim de
semana a levar países
europeus a retomarem
restrições de movimen-
tação.

Apenas poucas se-
manas após ter sido
descoberta, a cepa já
é dominante em algu-
mas regiões da Europa
e, segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde
(OMS), o número de in-
fecções está dobrando
no intervalo de menos
de dois dias.

No sábado (18), o go-
verno da Holanda decla-
rou lockdown. Todas as
atividades não essenci-
ais serão interrompidas
até 14 de janeiro.

Cerca de 74,6%
dos holandeses estão
completamente vacina-
dos contra a covid-19.
Mesmo assim, devido
à ômicron, os hospitais
operam sob pressão, e
muitos serão incapazes
de lidar com um novo
fluxo de pacientes.

O prefeito de Lon-
dres, Sadiq Khan, disse
neste domingo que con-
sidera a imposição de
novas restrições inevitá-
vel, uma vez que o sis-
tema de saúde britânico
está à beira do colapso.

O Reino Unido já tem
25 mil casos da variante.
No país, escolas anteci-
param o feriado de fim
de ano, e restaurantes
e bares estão deixando
de funcionar ou restrin-
gindo seus horários por
conta própria.

Também devido à
rápida disseminação da
variante, a Dinamarca
restringiu novamente
grandes partes da vida
pública. Teatros, cine-
mas, zoológicos, par-
ques de diversões e
instalações esportivas
estão fechadas desde a
manhã de domingo. Os
restaurantes só estão
autorizados a permane-
cer abertos até as 23h.
Na Dinamarca, o nú-
mero de casos disparou
nas últimas semanas
— só na sexta-feira, o
país teve 12 mil novas
infecções, um quinto
delas de ômicron.

O governo da Es-
panha convocou uma
reunião com os líderes
de todas as regiões do
país, para discutir me-
didas coordenadas que
contenham a sexta onda
de contágio da covid-19
no território espanhol.

O ministro alemão
da Saúde, Karl Lau-
terbach, alertou contra
uma ”quinta onda ma-
ciça” de infecções pelo
coronavírus, devido à
rápida disseminação da
variante ômicron. ”A
Alemanha deve se pre-
parar para um desafio

que ainda não tivemos
nesta forma”, disse Lau-
terbach.

90 países
A Organização Mun-

dial da Saúde (OMS)
afirmou que a variante
ômicron do coronavírus
já está presente em
quase 90 países e que
se espalha mais rápido
que a delta: o número
de casos está dobrando
no intervalo entre 1,5 e 3
dias.

A ômicron está se es-
palhando rapidamente
também em países com
altos níveis de imuni-
zação entre a popula-
ção. Mas, segundo a
OMS, ainda não está
claro se isso se deve à
capacidade do vírus de
escapar da imunidade,
a seu inerente aumento
de transmissibilidade
ou uma combinação de
ambos.

A OMS designou a
ômicron como uma va-
riante de preocupação
em 26 de novembro,

logo após ter sido detec-
tada pela primeira vez,
e ainda há muitas ques-
tões em aberto sobre
ela, incluindo a gravi-
dade da covid-19 ge-
rada.

”Ainda há dados li-
mitados sobre a gra-
vidade clínica da ômi-
cron”, disse a OMS.
”São necessários mais
dados para entender o
perfil de gravidade e
como a gravidade é im-
pactada pela vacinação
ou pela imunidade pré-
existente”.

”Ainda há poucos da-
dos disponíveis, e ne-
nhuma evidência revi-
sada por pares (científi-
cos), sobre a eficácia da
vacina ou a eficácia até
o momento para a ômi-
cron”.

A OMS advertiu que,
com os casos aumen-
tando tão rapidamente,
os hospitais podem ficar
sobrecarregados.
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Prefeito de Londres diz que é
inevitável que cidade imponha
mais restrições contra covid.

Reprodução

Segundo Sadiq Khan, sem novas medidas restritivas, o sistema de
saúde da cidade ficará à beira do colapso.

O prefeito de Londres,
Sadiq Khan, afirmou

neste domingo à rede
BBC que novas restri-
ções contra a Covid-19
são inevitáveis e que,
sem elas, o sistema de
saúde da cidade vai en-
trar em colapso.

Khan declarou ”es-
tado de grande inci-
dente” no sábado para
ajudar os hospitais da
capital britânica a lida-
rem com a alta de ca-
sos de Covid-19 cau-
sada pela variante ômi-
cron. Na sexta-feira, me-
tade dos casos recém-
notificados de Covid-
19 em Londres tinham
sido causados pela nova
cepa.

”Eu creio que é inevi-
tável”, disse Khan à BBC
quando questionado so-
bre a possibilidade de
imposição de novas res-
trições.

”Se não anunciarmos
as novas restrições, va-
mos ver ainda mais ca-
sos positivos e poten-
cialmente o serviço de
saúde ficará à beira do
colapso, se já não esti-
ver.”

Ômicron
Neste sábado, auto-

ridades de saúde britâ-
nicas confirmaram sete
mortes no país por in-
fecção com a variante
ômicron. A primeira
morte de Covid-19 con-
firmada no Reino Unido

e no mundo por infec-
ção da nova cepa tinha
sido anunciada na última
segunda-feira (13).

Futebol
O aumento de casos

de covid-19 no oeste
da Europa tem tido re-
flexos muito evidentes
no futebol do continente.
Estádios voltaram a fi-
car vazios, elencos vol-
taram a ter surtos, jo-
gos foram cancelados,
e alguns clubes ingle-
ses têm inclusive pressi-
onado a Premier League
para suspender as parti-
das até janeiro.

No Reino Unido, o au-
mento da covid-19 tem
sido meteórico. Desde
quarta-feira (15), o país
registrou três recordes
consecutivos de novos
casos de coronavírus, in-
cluindo 93.045 pessoas
diagnosticadas na sexta
(17) — o maior número
diário em toda a pande-
mia.

Na Inglaterra, especi-
ficamente, cerca de 30%
dos casos de toda a pan-
demia foram registrados
neste mês de dezembro
(mais de 2,8 milhões, ou
5% da população), o que
quer dizer que ao menos
uma a cada 20 pessoas
no país se infectaram em
pouco mais de duas se-
manas.

Nesta semana, a nova
onda chegou com força
ao futebol inglês, e três

partidas da Premier Lea-
gue e uma da segunda
divisão foram adiadas
por surtos de covid-19
nos times. Ontem, a liga
anunciou o adiamento
de mais cinco jogos em
cada divisão pelos mes-
mos motivos, de modo
que o alastramento do
vírus já tem impactos
práticos no calendário.

O Manchester United,
por exemplo, vive surto
de covid-19 no elenco e
por isso teve dois jogos
adiados nestes últimos
dias. O clube ainda
está vivo na Copa da
Inglaterra e na Liga dos
Campeões, por isso tem
calendário cheio pela
frente. Pode não chegar
a 91 partidas em um
único ano, como o Pal-
meiras teve no Brasil em
2021, mas a temporada
já reserva uma maratona
de jogos para CR7 e cia.
em algummomento para

o time voltar a ”estar em
dia” com a agenda.

Alguns treinadores
de clubes ingleses têm
pressionado pela sus-
pensão por completo
dos jogos até janeiro.
”Casos de covid-19 es-
tão subindo, todos os
clubes estão tendo pro-
blemas”, ponderou Tho-
mas Frank, do Brent-
ford. Thomas Tuchel,
do Chelsea, admitiu que
cancelar apenas alguns
jogos pode levar a uma
situação injusta do cam-
peonato; e Marcelo Bi-
elsa, do Leeds, afirmou
que ”não gostaria de
levar vantagem” contra
um adversário desfal-
cado pelo coronavírus.
Pep Guardiola não pôde
falar sobre o assunto
pois a entrevista coletiva
foi cancelada após seu
teste de covid-19 dar
resultado inconclusivo.
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França proíbe viagens não essenciais
entre o país e o Reino Unido.

Reprodução

Há um temor de que o novo surto de covid no Reino Unido chegue
em terras francesas.

A França anunciou que
as viagens não es-

senciais entre o país e o
Reino Unido estão proi-
bidas a partir deste fim
de semana devido à rá-
pida propagação da va-
riante ômicron da Covid-
19 entre os países britâni-
cos.

A partir de meia-noite
de sábado (17) e por
tempo indeterminado, os
viajantes, vacinados ou
não, deverão ter uma ra-
zão importante para ir ou
voltar do Reino Unido,
apresentar um teste ne-
gativo e comunicar um
endereço na França, in-
formou o governo em um
comunicado.

Além disso, o isola-
mento será indispensável
na chegada, em um local
escolhido pelos viajantes
e durante sete dias. A
medida poderá ser reti-
rada após 48 horas se o
teste feito no desembar-
que apresentar resultado
negativo, afirmou o porta-
voz do governo, Gabriel
Attal.

Os cidadãos franceses
e suas famílias não pre-
cisarão de uma razão im-
portante para retornar do
Reino Unido, mas devem
cumprir os outros requi-
sitos. Dessa forma, a
França limita as viagens
de turismo e profissionais
para os não residentes.

A França detectou 240
casos de ômicron, mas o
número provavelmente é
maior, afirmou Attal, que
justificou a medida como
uma maneira de frear a
propagação enquanto o
país acelera a vacinação

com as doses de reforço.
Recorde

O Reino Unido regis-
trou, na sexta-feira (17),
pelo terceiro dia consecu-
tivo, um recorde de infec-
ções de Covid-19, com
mais de 93 mil novos ca-
sos e 111 óbitos registra-
dos em 24 horas, con-
forme números das auto-
ridades sanitárias.

O país é um dos mais
afetados no mundo pela
pandemia, com mais de
147 mil mortos.

O pico em casos está
colocando pressão no
sistema de saúde que
sofre com funcionários
doentes, disse o chefe
de autoridade médica da
Inglaterra, Chris Whitty.

A Ômicron é tão trans-
missível que, mesmo
se ela se provar mais
leve que outras variantes,
ainda pode causar um
crescimento em interna-
ções hospitalares, disse
Whitty a parlamentares.

O recorde para inter-
nações hospitalares com
Covid-19 foi 4.583 em ja-
neiro.

Embora novos casos
estejam batendo recor-
des segundo dados ofici-
ais, o Reino Unido não ti-
nha capacidade de testes
em massa em março de
2020, quando a pande-
mia atingiu o país pela pri-
meira vez, então a escala
de infecções naquele mo-
mento é desconhecida.

Sem agulha
O país britânico co-

meçou um ensaio clínico
de uma vacina (DIOS-
CoVax) sem agulhas e
que poderá proteger con-

tra novas variantes da
Covid-19. A vacina será
dada através de um jato
de ar que injeta o imuni-
zante na pele.

O imunizante foi de-
senvolvido pelo professor
Jonathan Heeney, da
Universidade de Cam-
bridge, e pela empresa
DIOSynVax. Segundo os
desenvolvedores, se o
ensaio for bem-sucedido,
pode ser ampliado e fa-
bricado como pó para
impulsionar os esforços
globais de vacinação,
especialmente em países
de baixa e média renda.

”É o primeiro passo
em direção a uma vacina
universal de coronavírus
que estamos desenvol-
vendo, protegendo-nos
não apenas de variantes
da Covid-19, mas de fu-
turos coronavírus”, disse
Heeney.

A vacina usa como
alvo várias estruturas
comuns de coronavírus-
beta, e não a proteína
Spike (que vem sofrendo
mutações).

“A DIOS-CoVax tem

como alvo elementos da
estrutura do vírus que são
comuns a todos os ’beta-
coronavírus’ conhecidos
— aqueles coronavírus
que são as maiores ame-
aças de doenças aos
humanos. Essas são
estruturas de vital impor-
tância para o ciclo de vida
do vírus, o que significa
que podemos ter cer-
teza de que é improvável
que mudem no futuro”,
completou o professor de
Cambridge.

O ensaio de fase 1
da vacina está sendo
realizado pelo NIHR
Southampton Clinical Re-
search Facility. Participa-
rão do estudo voluntários
saudáveis com idades
entre 18 e 50 anos. Os
participantes devem ter
recebido as duas doses
da vacina contra Covid-
19, mas não a dose de re-
forço. Os pesquisadores
acompanharão os volun-
tários por 12 meses para
garantir a segurança.
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Festas de fim de ano: especialistas
explicam o que deve ser feito antes
e durante celebrações para evitar o

contágio do coronavírus.
Patrícia Monteiro/Divulgação

Restaurantes já começaram os preparativos para as festas de fim de
ano.

N o ano passado, não
teve amigo oculto, Papai

Noel para as crianças, nem
ceia farta no Natal da família
da analista de Recursos
Humanos Luciana Santos.
A celebração contou com
poucos convidados e muita
apreensão com a pandemia
de Covid-19. Neste ano,
com os parentes vacinados
contra o vírus, o plano é
comemorarem juntos, com
a mesa cheia — mas ainda
com precauções.

”Amamos Natal, e no úl-
timo não pudemos nos en-
contrar. Foi difícil, triste.
Mas este ano a família está
toda vacinada com as duas
doses, os mais velhos até
com a terceira, então va-
mos nos reunir. As crian-
ças estão na maior expecta-
tiva. Mas os cuidados con-
tinuam. Vamos manter o
ambiente aberto. Distanci-
amento vai ser mais com-
plicado, mas nosso combi-
nado é que, se alguém tiver
qualquer espirro, sintoma de
gripe ou Covid, não vai à ce-
lebração”, conta Luciana.

Com o avanço da va-
cinação contra o coronaví-
rus e os números da pande-
mia em queda, muitas famí-
lias vão fazer neste fim de
ano a tradicional e aguar-
dada reunião que faltou em
2020. Mas ainda não é o
festão que costumavam fazer
todo dezembro nem aquela
confraternização com convi-
dados saindo pela janela. Ou
ao menos não seria o reco-
mendado, segundo especia-
listas.

Se é verdade que a imu-
nização adicionou a dose de
esperança que o ano pas-
sado ficou devendo, o sur-
gimento de novas variantes

do coronavírus, como a Ômi-
cron, e a epidemia de Influ-
enza inspiram atenção. A
boa notícia é que é possí-
vel reduzir bastante os ris-
cos respeitando quatro pi-
lares: vacinação, distancia-
mento, ventilação e o uso de
máscaras.

”Em comparação com o
mesmo período do ano pas-
sado, hoje vivemos o me-
lhor cenário em relação à
transmissão do coronavírus.
Mesmo assim, se for pos-
sível fazer confraternizações
em núcleos menores, não
associados a aglomerações,
é o mais indicado. E de pre-
ferência em locais arejados,
abertos, ou, mesmo que fe-
chados, com as janelas aber-
tas. Apesar do momento po-
sitivo da pandemia, ela ainda
não acabou, e a cobertura
vacinal ainda não está acima
dos 80%. Ainda mais com
nova variante”, diz o infecto-
logista Julio Croda, pesqui-
sador da Fiocruz.

Confira a seguir as princi-
pais recomendações para ter
“boas festas” no melhor sen-
tido da expressão:

Vacina
O melhor presente para o

encontro natalino de família
este ano é estar imunizado.
Com convidados que já con-
vivem normalmente e estão
vacinados, não existe, a prin-
cípio, contra-indicação para
a comemoração.

”Obviamente, se alguém
estranho ao ambiente for
convidado, aí vale inclusive
pedir o comprovante de va-
cinação”, diz o infectologista
Jamal Suleiman, do Instituto
Emílio Ribas, em São Paulo.

Limite
Tarefa difícil para muitas

famílias, uma maneira eficaz

de controlar a transmissão
do novo coronavírus em en-
contros caseiros para o Natal
é reduzir o número de partici-
pantes. Alguns especialistas
chegam a determinar um nú-
mero específico de pessoas
para manter o risco baixo:
até dez.

”Estatisticamente, se
você se reúne com mais de
dez pessoas, haverá maior
proximidade, as pessoas vão
falar mais alto, e aumenta
a chance de algum dos
convidados estar com gripe
(ou Covid) incubada”, afirma
Celso Granato, diretor clínico
do Grupo Fleury.

Distância
Não é preciso, porém, de-

sistir da ceia pelo risco de
contaminação por vírus, di-
zem. Granato explica que
guardar uma distância de 1,5
metro na hora de comer já
seria suficiente para ameni-
zar bem o risco. Fora dos
momentos em que se apro-
veita das comidas e bebi-
das, a máscara ainda é fun-
damental.

Consciência
Algumas famílias têm

considerado fazer um teste
de Covid previamente para
dar mais segurança. Especi-
alistas dizem que, se entre os
convidados houver pessoas
que se expuseram, viajando,
por exemplo, compensa,
para não colocar em risco
os demais. Uma dica im-
portante é encontrar-se com
quem também é cuidadoso
para evitar o contágio do
vírus.

”A regra é manter os
protocolos sanitários e estar
com pessoas vacinadas. Dá
para fazer uma festa íntima
com pessoas que seguem
protocolos, isso é seguro”,
diz o infectologista Marcos
Boulos, professor da Facul-
dade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo (USP).

Em ambientes arejados,
ao lado de pessoas total-
mente vacinadas e que man-
tiveram os protocolos de se-
gurança, até o abraço de fe-
liz Ano Novo pode acontecer
sem muito risco.

”O parente meio negaci-
onista, é melhor deixar para
outra hora”, recomenda Bou-
los.
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Conheça o brasileiro que caça variantes do
coronavírus e está no top 10 dos cientistas.

João Silva/The New York Times

Tulio de Oliveira coordena o time que detectou a ômicron.

O brasileiro Tulio de
Oliveira apareceu

no pronunciamento à
imprensa, em 26 de
novembro, com camisa
listrada, cabelos presos
e aparência cansada.
Reflexo da intensa cor-
rida do cientista e de sua
equipe para sequenciar
amostras da nova cepa
do coronavírus, que ga-
nhou manchetes pelo
mundo e foi batizada de
Ômicron naquele dia.

Não é a primeira des-
coberta do pesquisador
na pandemia: ele tam-
bém foi o responsável
por sequenciar a Beta,
outra versão do Sars-
CoV-2 achada na África
do Sul e apontada como
variante de preocupação
pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS).

Oliveira é diretor do
Centro para Resposta a
Epidemias e Inovação
da África do Sul (Ceri).
Naquele dia, após ter
permissão do presidente
Cyril Ramaphosa, o ci-
entista pediu à OMS
reunião para discutir a
nova variante.

O encontro reuniu
cem dos mais importan-
tes cientistas da área,
incluindo o renomado
imunologista Anthony
Fauci, que assessora a
Casa Branca no com-
bate à covid-19. “Sou o
investigador principal da
rede de vigilância genô-
mica na África do Sul.
Geralmente fico muito
envolvido em falar com
os outros chefes dos
grupos de pesquisas de

genômica no mundo”,
conta ele, membro do
grupo de evolução viral
da OMS.

O alerta sobre a Ômi-
cron e outras varian-
tes levou Oliveira a um
grupo ainda mais seleto:
foi listado nesta semana
entre os dez mais influ-
entes do planeta pela
revista Nature, ao lado
do engenheiro Zhang
Rongqiao, que coorde-
nou uma missão chinesa
a Marte, e da climato-
logista alemã Friederike
Otto.

Ser portador de más
notícias, porém, não
rende apenas glórias.
Após alertar a humani-
dade sobre o novo pe-
rigo, ele e colegas che-
garam a ser ameaçados
de morte. Para seguir
trabalhando, aumenta-
ram até a segurança na
universidade. “Infeliz-
mente é normal, porque
a população em geral
ainda tem dificuldade de
entender que patógenos
e epidemias vão surgir
em áreas geográficas
distintas”, diz.

Ele também lamenta a
resposta de vários paí-
ses à Ômicron, com mui-
tas restrições aéreas e
pouca oferta de envio
de mais doses de vaci-
nas aos países pobres.
“Na verdade, a Ômicron
pode ter vindo de qual-
quer lugar no mundo. E
mesmo banindo voos da
África do Sul, ela foi para
todo lugar.”

Rastros
Oliveira, que come-

çou os estudos na Uni-
versidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS),
está na África do Sul
desde 1997 e trabalha
com vigilância genômica
há quase 20 anos. Tem
centenas de publicações
em revistas de renome
como a própria Nature,
Science, Lancet e NEJM.
”Antes do mundo todo
trabalhar com vigilância
genômica”, comenta.

A habilidade para
o sequenciamento foi
usada no país africano
para investigar o vírus
da aids. ”A gente imple-
mentou em grande nível
o uso de genômica para
identificar mutações em
pacientes em que falham
as terapias de HIV e tu-
berculose, para colocá-
los em uma linha de
terapia mais eficiente”,
explica.

Nas últimas duas dé-
cadas, o Ceri e o Krisp,
instituições que Oliveira
dirige, têm recebido
pesquisadores brasilei-
ros. ”Eles vão e voltam,
tanto para trabalhar com

a gente aqui, como a
gente trabalhando na
resposta genômica para
vírus emergentes no
Brasil”, diz o cientista,
que trabalha em parceria
com instituições nacio-
nais, como a Fiocruz.

A equipe de Oliveira
também esteve por trás
do sequenciamento de
outros vírus conhecidos
dos brasileiros, como o
zika, que levou a OMS a
decretar emergência in-
ternacional em 2016, fe-
bre amarela, dengue e
chikungunya. Em 2019,
a equipe dele instalou la-
boratórios de sequenci-
amento de DNA móveis,
dentro de motor homes
ou ônibus, para seguir
o rastro das epidemias
pelo Brasil. ”Fizemos
uma grande viagem. Saí-
mos de Cuiabá e fomos a
Campo Grande, de lá fo-
mos para Goiânia, e de-
pois Brasília. Do meio
para o fim de 2019, tive-
mos grandes surtos de
dengue e chikungunya
no Centro-Oeste”, lem-
bra.
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Com foco em aliança eleitoral, Lula
e Alckmin se encontram em jantar.

Ricardo Stuckert/Divulgação

Petista e ex-governador paulista participaram de jantar do grupo Prer-
rogativa em São Paulo.

A dversários tradicionais
da política nacional, o

ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) e o ex-
governador de São Paulo
Geraldo Alckmin se en-
contraram publicamente na
noite deste domingo (19),
pela primeira vez desde
que ambos começaram a
negociar uma aliança para
disputar a eleição de 2022.
Organizado pelo Prerroga-
tivas, grupo de advogados
“antilavajatistas”, o “Jantar
pela Democracia” reuniu
em São Paulo cerca de
500 convidados, incluindo
governadores e outras lide-
ranças de destaque.

Apesar de não existir
uma união formal, o encon-
tro é carregado de simbo-
logia; governador de São
Paulo quatro vezes pelo
PSDB, Alckmin se desfiliou
na última quarta-feira (15) e
estuda convites de várias
legendas para traçar seu
destino político.

Mesmo à frente da cor-
rida pela sucessão paulista,
segundo as pesquisas de
intenção de voto, o ex-
tucano deve priorizar a
disputa nacional e assumir
a pré-candidatura a vice-
presidente, compondo com
Lula. “No Solidariedade, já
colocamos a ele (Alckmin)
que, se quiser ser vice, será
muito bem-vindo”, disse o
presidente do partido, Paulo
Pereira da Silva, o Paulinho
da Força.

Alckmin, entretanto, tem
convite anterior do PSB,
onde de fato tiveram início
as tratativas para que ele se
aproximasse de Lula nos úl-
timos meses. O PSB, po-
rém, tem imposto uma série
de condições ao PT para se-
lar o acordo. Entre elas, a re-
tirada da pré-candidatura do
ex-prefeito Fernando Had-

dad ao governo de São
Paulo e o apoio ao ex-
governador Márcio França
(PSB). Haddad e os petistas
resistem a essa hipótese, o
que abriu as portas para a
tentativa do Solidariedade.

O ex-tucano vinha nego-
ciando também com o PSD
de Gilberto Kassab e do
presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (MG), mas
para tentar voltar ao Palácio
dos Bandeirantes.

Recebido em clima bas-
tante amistoso no evento,
Alckmin desconversou so-
bre o significado do encon-
tro: ”É só um jantar de fim
de ano”, disse ao Estadão.
Ao discursar para a plateia,
Lula seguiu a mesma linha.

”A imprensa brasileira tá
tão nervosa com uma foto
minha com Alckmin”, afir-
mou o petista. ”Eu fui
presidente, ele foi governa-
dor, tem 500 fotos nossas
juntos.” Como já fez antes,
o ex-presidente disse que
ainda não definiu a candi-
datura. ”Sei que o Brasil
que eu vou pegar em 2023 é
muito pior que eu peguei em
2003. Segundo, depende
do meu partido. É um par-
tido que tem uma história,
o partido mais importante
da esquerda brasileira. Te-
nho que respeitar o Alckmin,
quem vai dizer se a gente
vai se juntar ou não é o meu
partido e o partido dele.”

E completou: ”Indepen-
dente de qualquer coisa, eu
quero dizer que eu aprendi
a respeitar certas pessoas.
Eu passei 30 anos xingando
o Delfim Neto, e depois ele
esqueceu todas as ofensas
e me apoiou em todo o meu
governo.”

”Nada acontece para
o vice antes de acontecer
para o presidente”, afirmou,
rindo.

Bastidores
Assim que chegaram ao

restaurante A Figueira Ru-
baiyat, na capital paulista,
onde ocorreu o jantar, Alck-
min e Lula se reuniram num
salão reservado. Mais tarde,
o ex-prefeito de Manaus,
derrotado nas prévias do
PSDB que definiram João
Doria como pré-candidato
tucano, se juntou a eles,
assim como o ex-senador
Almino Afonso e o depu-
tado Marcelo Freixo (PSB-
RJ), que já havia se encon-
trado com Alckmin pela ma-
nhã. O apoio do PT a Freixo
também entrou no pacote
de interesses dos socialistas
em jogo na possível filiação
do ex-governador paulista.

Parceria
Com ingressos a R$

500 (o Prerrogativas prevê
doar o valor arrecadado
para aquisição de cestas
básicas em parceria com
a Coalizão Negra de Direi-
tos), os convites se esgo-
taram rapidamente após a
confirmação de que Lula
estaria presente. O en-
contro atraiu advogados e
líderes políticos de todo o
País, como os governadores
Paulo Câmara (PSB), de
Pernambuco, e Wellington

Dias (PT), do Piauí, e a
cúpula da CPI da Covid,
com os senadores Omar
Aziz (PSD-AM), Randolfe
Rodrigues (Rede-AP) e Re-
nan Calheiros (MDB-AL).
Presidentes de diversos par-
tidos também participaram,
incluindo o do PSB, Carlos
Siqueira, e a do PT, Gleisi
Hoffmann.

A festa teve tom de de-
sagravo a Lula pelo período
em que o ex-presidente es-
teve preso por causa da
Operação Lava Jato. O ad-
vogado Marco Aurélio Car-
valho, um dos coordenado-
res do Prerrogativas, desta-
cou que o pré-candidato do
PDT, Ciro Gomes, foi convi-
dado a participar do evento
após a operação da Polícia
Federal que realizou buscas
e apreendeu equipamentos
pessoais do ex-governador
do Ceará na semana pas-
sada.

Citado nas investigações
sobre suposto desvio de re-
cursos públicos na constru-
ção da Arena Castelões, em
Fortaleza, o pedetista recla-
mou de perseguição política
do “estado policial” mantido
pelo presidente Jair Bolso-
naro. Ciro, porém, não foi
ao jantar.
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Bolsonaro diz querer vice que
o ajude caso seja reeleito.

EBC

Não é fácil estar na Presidência, muitas vezes, sozinho, afirmou o
mandatário.

O presidente Jair Bol-
sonaro (PL) disse

neste domingo (19),
que o general Hamilton
Mourão pode “até” ser
seu vice novamente na
chapa que irá compor
para 2022, mas que
vai optar por um nome
que o “ajude”, já que,
segundo ele, “não é
fácil estar na Presidên-
cia, muitas vezes, sozi-
nho”. A declaração foi
feita em Praia Grande,
no litoral paulista, re-
gião onde o mandatário
passa este fim de se-
mana.

Bolsonaro e Mourão
demonstram desarmo-
nia desde a campanha
presidencial de 2018,
mas a tensão entre eles
se acentuou durante
o governo. O chefe
do Planalto já negou
pedidos do vice — por
exemplo, deixando-o
de fora de comitivas
oficiais — e ambos
já fizeram críticas um
ao outro publicamente.
Em julho deste ano, o
presidente disse que
Mourão “atrapalha um
pouco”, mas que ele
tem de aturar.

“O pessoal dá ta-
pinhas nas costas
quando tem medida
positiva. Quando tem
uma salgada, ninguém
quer ficar ao seu lado”,
afirmou o presidente
neste domingo. Em
artigo publicado neste
domingo no Jornal O

Estado de SP, Mourão
defendeu o fim do ”nós
contra eles” e argumen-
tou que o importante
para 2022 ”é um projeto
de país que contemple
todos os brasileiros,
e não um projeto de
poder”.

Durante a entrevista
em Praia Grande, o
chefe do Executivo ou-
viu um “Lula 2022”.
Logo após, apoiadores
do chefe do executivo
vaiaram a pessoa res-
ponsável pelo protesto
e gritaram “na cadeia”
em resposta.

Bolsonaro disse
ainda que vai evitar
“oportunistas” — pes-
soas que, segundo ele,
fingem apoiá-lo ”desde
criancinha” visando pa-
lanque eleitoral — ao
costurar acordos para
os governos estaduais
no ano que vem. “Muita
gente quer entrar no
partido (PL), mas pou-
cos entrarão”, disse. A
filiação do presidente à
legenda de Valdemar
Costa Neto levou no
bojo alguns de seus
seguidores fiéis, como
o filho e senador Flávio
Bolsonaro e o ministro
do Trabalho e Previdên-
cia, Onyx Lorenzoni.

Bolsonaro confirmou
que vai apoiar o mi-
nistro da Infraestrutura,
Tarcísio Freitas, para o
governo de São Paulo;
para Santa Catarina, o
escolhido será o se-

nador Jorginho Mello,
do PL; e para Goiás,
o deputado federal Ma-
jor Vitor Hugo (PSL).
O mandatário também
afirmou que vai exer-
cer ”bastante” influên-
cia nas candidaturas ao
Senado.

Anvisa
O presidente voltou

a criticar a decisão da
Anvisa que autorizou a
aplicação da vacina da
Pfizer em crianças de 5
a 11 anos. O assunto
movimentou o governo
na última semana. Na
quinta-feira (16), o Mi-
nistério da Saúde de-
clarou que vai analisar a
decisão da agência an-
tes de acatá-la.

“Vacina em crianças,
só com autorização dos
pais. Se algum pre-
feito ou governador di-
tador quiser impor é ou-
tra história”, disse o pre-
sidente.

Bolsonaro revelou
ter telefonado para o

ministro Marcelo Quei-
roga, da Saúde, para
dar diretrizes sobre o
assunto. ”Obviamente,
ele é quem bate o mar-
telo por ser o médico
da equipe”, afirmou
o chefe do Planalto,
dando a entender que
ele e oministro da Pasta
estão em concordância
nesse quesito.

Na última quinta-
feira, Bolsonaro intimi-
dou técnicos da agên-
cia e ameaçou divulgar
os nomes de quem foi
favorável à aprovação.
Em resposta, o presi-
dente da Anvisa afir-
mou que a informação
já está disponível nos
portais da transparên-
cia do governo. Neste
domingo, o presidente
disse em tom de ironia
que ”quem faz um ato
delitoso tem que se
apresentar para ganhar
medalha”.
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Sérgio Moro delega articulação
política a presidente do Podemos.

Waldemir Barreto/Agência Senado

Moro ainda enfrenta resistência de setores do próprio partido.

F iliado ao Podemos há
pouco mais de um mês,

o ex-ministro da Justiça Sér-
gio Moro já experimenta obs-
táculos na articulação para
consolidar uma candidatura
à Presidência em 2022. Além
do ambiente hostil de parte
do mundo político por causa
de sua atuação como juiz da
Operação Lava-Jato, Moro
ainda enfrenta resistência de
setores do próprio partido.
A tarefa de costurar eventu-
ais alianças e apoios foi de-
legada à presidente da le-
genda, a deputada federal
Renata Abreu (SP).

Chamada de “chefe” por
Moro, a parlamentar car-
rega a procuração do pré-
candidato para conversas
partidárias que envolvem
o varejo político regional.
A agenda de Moro ficou
concentrada em reuniões
com apoiadores, entrevistas
à imprensa e eventos para a
divulgação de seu livro, cujo
acesso chega a custar R$ 90.

Na última semana, Moro
esteve nos Estados Unidos
para trazer sua mulher, Ro-
sângela, e seus dois filhos
de volta ao Brasil definiti-
vamente. Enquanto isso,
Renata comandou a reunião
considerada até agora a
mais importante para uma
futura candidatura do ex-juiz.
Ela esteve com o presidente
do PSL, Luciano Bivar, e
o deputado federal Junior
Bozzella (PSL-SP). Ambos
costuram a fusão entre o
PSL e o DEM que resultará
no União Brasil. As siglas
representam, juntas, a maior
bancada do Congresso.

As conversas ocorrem
desde outubro. Bozzella é
defensor da ideia de que o
ex-juiz deveria ter Bivar como
vice em 2022. O problema
é que até agora o futuro
presidente do União Brasil
não mergulhou no projeto
Moro.

Para Bozzella, ainda há
margem para tirar aliados do
presidente Jair Bolsonaro.
“É um processo, vai levar um
período lá na frente para a
caneta do Bolsonaro come-
çar a esvaziar. As pessoas
também vão mudar as suas
posições”, disse.

Moro esteve ao lado de
Renata com o governador do
Rio Grande do Sul, Eduardo
Leite, logo após ele ser der-
rotado nas prévias do PSDB.
Dirigentes do Podemos re-
lataram que Renata deixou
as portas abertas do par-
tido para Leite, indicando a
possibilidade de ele eventu-
almente ocupar o posto de
vice. Pela lógica das nego-
ciações políticas, uma chapa
pura tem menos chance de
se concretizar, pois afasta
possíveis alianças.

Empresária e advogada,
Renata herdou do pai e do
tio o comando do PTN –
então um partido nanico –
, que ela transformou no
Podemos. Além de Moro,
sua cartada maior, a legenda
terá na eleição outros no-
mes que agregam uma ima-
gem “lavajatista” e de centro-
direita: Deltan Dallagnol e o
general da reserva Carlos Al-
berto Santos Cruz. A pre-
sidente do Podemos tenta
agora convencer Rosângela
Moro a disputar uma vaga na
Câmara, segundo afirmam
aliados do ex-juiz. No en-
tanto, a ideia ainda enfrenta
resistência do casal.

Regionalmente, Moro
continua a ter problemas in-
ternos no partido. O assunto
foi discutido durante uma
reunião no Rio, no último dia
9. Em Roraima, o dirigente
da legenda, Pastor Isamar, já
recebeu Bolsonaro em sua
igreja e deixou o Podemos
para se filiar ao PTB.

Outro reduto bolsonarista
está no diretório de Mato
Grosso, cujo maior repre-

sentante é o deputado fede-
ral José Medeiros, também
fechado com o presidente.
Dirigentes do partido disse-
ram ter dado um ultimato
para que Medeiros anunci-
asse apoio de maneira clara
e pública ao ex-juiz ou dei-
xasse a legenda.

Outra preocupação está
na relação entre o líder da
bancada na Câmara, Igor
Timo (MG), e o presidente
do Senado, Rodrigo Pa-
checo (PSD-MG), outro pré-
candidato à Presidência.
Questionado sobre quem é
seu favorito, Timo declarou
apoio a Moro, ao lado de
Pacheco: “A chapa dos
sonhos”.

Na Bahia, um dos mais
antigos quadros do Pode-
mos, o deputado federal
João Carlos Bacelar, de-
clarou abertamente, durante
uma visita de Lula, apoio a
Jacques Wagner (PT) para
governador. Ele, no entanto,
já deu declarações públicas
de que vai apoiar o candidato
de seu partido ao Planalto.
Procurado, o deputado não
se pronunciou.

Ao avaliar internamente o
resultado da mais recente
pesquisa Ipec de intenção
de voto à Presidência, divul-
gada na semana passada,

dirigentes do Podemos con-
sideram que ainda é cedo e
há tempo para Sérgio Moro
crescer. “Como a presidente
do Podemos, Renata Abreu,
tem dito, a meta é ter 15%
até março do ano que vem”,
afirmou Timo.

A pesquisa Ipec apontou
que o ex-juiz tem 6% das
intenções de voto, patamar
distante dos primeiros colo-
cados Jair Bolsonaro (21%)
e Luiz Inácio Lula da Silva
(48%). Dirigentes do Po-
demos afirmam, entretanto,
que pesquisas internas dão
a Moro 11%. “Já estamos
muito próximos do objetivo
inicial”, disse Timo. “É bom
lembrar que Moro se filiou ao
Podemos e entrou para va-
ler no jogo político há pouco
mais de 30 dias.”

A equipe de marketing do
ex-juiz avalia que a distância
do período eleitoral faz das
pesquisas uma amostragem
diferente do que será o resul-
tado das urnas. A avaliação
é de que Moro tem potencial
de roubar votos dos eleitores
de Bolsonaro. As informa-
ções são do jornal O Estado
de S. Paulo.
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Painéis solares: Câmara dos
Deputados aprova projeto com novas
regras para quem tem ou quer instalar.

Paulo Sergio/Câmara dos Deputados

O texto aprovado pela Câmara é o substitutivo do relator, deputado
Lafayette de Andrada (Republicanos-MG).

A Câmara dos Deputados
aprovou na última quinta-

feira (16) emenda do Se-
nado ao projeto que estabe-
lece uma transição para a co-
brança de encargos e tarifas
de uso dos sistemas de distri-
buição por parte dos micro e
minigeradores de energia elé-
trica, como os painéis sola-
res. A proposta (PL 5829/19),
de autoria do deputado Silas
Câmara (Republicanos-AM),
será enviada à sanção.

O texto aprovado pela Câ-
mara é o substitutivo do re-
lator, deputado Lafayette de
Andrada (Republicanos-MG).
Segundo o texto, até 2045
os micro e minigeradores já
existentes pagarão os com-
ponentes da tarifa somente
sobre a diferença, se positiva,
entre o consumido e o gerado
e injetado na rede de distribui-
ção, 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 bene-
fício, esses novos geradores
terão prazos para iniciar a in-
jeção de energia no sistema,
contados do parecer favorá-
vel da distribuidora:

– 120 dias para microgera-
dores;

– 12 meses para minigera-
dores de fonte solar;

– 30 meses para minigera-
dores das demais fontes.

Proibições
O texto aprovado proíbe

a participação no SCEE das
centrais geradoras que já te-
nham:

– registro, concessão, per-
missão ou autorização no
Ambiente de Contratação Li-
vre (ACL) ou Regulado (ACR);

– entrado em operação
comercial nesses ambientes;

– tido sua energia elétrica
contabilizada no âmbito da
Câmara de Comercialização

de Energia Elétrica (CCEE);
ou

– sua energia comprome-
tida diretamente com conces-
sionária ou permissionária de
distribuição de energia elé-
trica no ACR.

Caberá à concessionária
ou à permissionária de dis-
tribuição de energia elétrica
identificar esses casos pe-
rante a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel).

Será proibido ainda a
divisão de central geradora
em unidades de menor porte
para se enquadrar nos limites
de potência para microge-
ração ou minigeração distri-
buída.

A única emenda do Se-
nado aprovada cria uma ex-
ceção para essa divisão, re-
lativa às unidades flutuantes
de geração fotovoltaica insta-
ladas sobre a água de reser-
vatórios hídricos, represas e
lagos, naturais e artificiais.

Para isso, cada unidade
deve observar o limite má-
ximo de potência instalada
de microgeração ou minige-
ração distribuída e ter obtido
o acesso junto à concessi-
onária ou permissionária de
distribuição de energia elé-
trica damesma área que aten-
derá a unidade consumidora
beneficiária da energia.

Definição
O texto define como mi-

crogeradores aqueles que
instalam (geram) até 75 kW
de energia de fontes reno-
váveis (fotovoltaica, eólica,
biomassa e outros) em suas
unidades consumidoras (em
telhados, terrenos, condo-
mínios, sítios); enquanto
minigeradores são aqueles
que instalam (geram) mais de
75 kW até 5 MW. A partir de
2045, esse limite passa para
3 MW nessa definição, para a
fonte solar.

Para Andrada, é urgente a
criação de um marco legal da
minigeração e microgeração
distribuída no Brasil. “Desde

2012, esses geradores foram
responsáveis pela criação de
mais de 140 mil postos de tra-
balho e arrecadação tributá-
ria da ordem de R$ 6 bilhões
nesse período”, afirmou.

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 pagamentos são re-
lativos à remuneração dos
ativos do serviço de distri-
buição, da depreciação dos
equipamentos da rede e do
custo de operação e manu-
tenção do serviço.

Assim, do custo mencio-
nado, esses geradores paga-
rão:

– 15% em 2023 e 30% em
2024;

– 45% em 2025 e 60% em
2026;

– 75% em 2017 e 90% em
2028.

Novas regras serão defi-
nidas pela Agência Nacional
de Energia Elétrica em até 18
meses da publicação da lei e
valerão a partir de 2029. Para
as unidades que protocola-
rem as solicitações de acesso
entre o 13º e o 18º mês a par-
tir da publicação da lei, essas
novas regras entrarão em vi-
gor a partir de 2031.

A diferença será bancada
com recursos repassados às
distribuidoras de energia pela
Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE).

Para unidades de mini-
geração que produzem mais
de 500kW para autoconsumo
remoto (em local diferente
da geração) ou na modali-
dade de geração comparti-
lhada (reunidos em consór-
cio) em que um único ti-
tular detenha 25% ou mais,
o participante do SCEE pa-
gará, além disso, 40% de ta-
rifas de uso dos sistemas de
transmissão da rede básica e
100% dos encargos de fisca-
lização, pesquisa e desenvol-
vimento (TFEE e P&D).

A partir de 2029 (ou 2031),
passarão a pagar conforme
novas regras a serem defini-
das pela Aneel.

Depois de 12 meses da
publicação da futura lei, a
CDE custeará ainda as com-
ponentes tarifárias não asso-
ciadas ao custo da energia
elétrica compensada por ge-
radores ligados a cooperati-
vas de distribuição de energia
com mercado inferior a 700
GWh/ano. Essas cooperati-
vas são principalmente de na-
tureza rural. As informações
são da Agência Câmara de
Notícias.
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Para economistas, o Brasil avançou nas
reformas desde a redemocratização.

Divulgação

Para especialistas, é preciso dar seguimento à reforma administrativa,
voltada para o RH do Estado, e à reforma tributária, que já estão em
discussão no Congresso.

E m um momento em que,
paramuitos brasileiros, o

País parece viver uma nova
“década perdida”, nos mol-
des da que ocorreu nos anos
1980, marcada pela estagna-
ção da economia e pela piora
nos indicadores sociais, um
projeto produzido pelo Insti-
tuto de Estudos de Política
Econômica/Casa das Garças
mostra que não há só mo-
tivos para lamúria no hori-
zonte.

Segundo o trabalho, ba-
tizado de “A Arte da Política
Econômica” e composto por
30 podcasts, com figuras
como os ex-ministros da
Fazenda Pedro Malan e
Marcílio Marques Moreira,
o ex-presidente do Banco
Central Armínio Fraga, o
ex-governador do Espírito
Santo Paulo Hartung e a
ex-secretária da Fazenda
de Goiás Ana Carla Abrão,
houve um avanço considerá-
vel no ambiente institucional
e econômico desde a rede-
mocratização.

Apesar do ritmo lento das
mudanças e do vai e vem
provocado por divergências
políticas, diversas medidas
de impacto, adotadas por di-
ferentes governos, contribuí-
ram para a modernização do
País no período, de acordo
com participantes da série.

Do Plano Real à reforma
trabalhista e ao Bolsa Fa-
mília, da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal às privatiza-
ções e à reforma da Pre-
vidência, as medidas trans-
formaram para melhor a ad-
ministração pública e a vida
das empresas e dos cida-
dãos. Vistas em conjunto,
elas ganham uma dimensão
surpreendente, que vai con-
tra a percepção generalizada
de que o Brasil está domi-
nado há tempos pela inércia.

“O Brasil é um país muito
complexo, na sua diversi-
dade e nos conflitos de in-
teresse, que são legítimos,

mas o fato é que existem pro-
gressos, em situações desa-
fiadoras, que não devem ser
minimizados”, afirmou Malan
ao jornal O Estado de S.
Paulo. “O conjunto da obra
é impressionante”, disse Ana
Carla, que contou ter ou-
vido todos os podcasts, com
cerca de uma hora cada um,
disponíveis ao público no
site da Casa das Garças, um
think tank com sede no Rio
de Janeiro voltado sobretudo
para estudos e debates so-
bre política econômica.

Armínio Fraga também re-
conhece que as mudanças
foram relevantes, mas relati-
viza o resultado. “Dá para
comemorar, mas não muito.
Houve progresso, mas o
desempenho geral foi mo-
desto”, afirma. “Forçando
um pouco a barra no voca-
bulário, diria que, na parte de
‘despiorar’, na defesa, o Bra-
sil foi bem, mas no ataque foi
pouco efetivo.”

Em sua visão, para cada
medida positiva mencionada
nos podcasts, houve um
passo correspondente para
trás. Fraga diz que muita
gente ainda pensa que o mo-
delo predominante nos anos
1950 a 1980, resgatado nos
governos Lula 2 e Dilma 1
e 2, ainda é válido, mas se
esquece de que ele “não foi
capaz” de levar o Brasil ao
destino desejado.

“A partir do segundoman-
dato do Lula, houve uma gui-
nada estratégica de enormes
proporções, tremendamente
errada, e nós pagamos o
preço depois. O governo do
PT tinha mais ênfase nos te-
mas sociais, mas, como não
conseguiu mobilizar capital,
a taxa de investimento con-
tinuou muito baixa, apesar
dos zilhões de subsídios dis-
tribuídos na época.”

Na avaliação de Hartung,
é natural que, no regime de-
mocrático, surjam obstácu-
los para implementar as mu-

danças. “Precisa ter paci-
ência para fazer as grandes
transformações. É um pro-
cesso”, diz. “Isso é fácil em
regime autoritário. Na demo-
cracia, a história roda de ou-
tra forma: tem de formular
um bom projeto e convencer
o Parlamento e a sociedade.”

Em relação aos desa-
fios que o País ainda tem
pela frente, cuja execução é
considerada essencial para
a agenda de moderniza-
ção continuar a avançar,
há certo consenso entre
os participantes dos pod-
casts. Além de garantir a
manutenção das mudanças
realizadas até agora, ques-
tionadas hoje não só pelo
PT e por outros partidos de
esquerda, mas por diferentes
forças políticas, é preciso
dar seguimento à reforma
administrativa, voltada para
o RH do Estado, e à reforma
tributária, que já estão em
discussão no Congresso.

Malan diz que, “em um
futuro não muito distante” o
País terá de fazer também
“outra rodada” de reforma
da Previdência, para ade-
quar as regras do sistema
ao aumento da expectativa
de vida. Para ele, há ainda
uma série de reformas micro-
econômicas que têm de ser
implementadas, como a cri-

ação de novos mecanismos
de avaliação da eficácia dos
gastos governamentais e da
relação de custo e benefício
de programas públicos.

De acordo com Ana
Carla, para reduzir a desi-
gualdade social, que ela vê
como “o grande problema
do Brasil”, será preciso re-
cuperar a capacidade do
Estado brasileiro de formular
e executar políticas públi-
cas. “O desafio do próximo
presidente, se for alguém
que queira botar o Brasil
em outro nível, será o de
fazer o grande revisionismo
do nosso Estado, a forma
como ele opera e toma as
decisões, e estruturar uma
agenda que não será mais
focada no crescimento, mas
na desigualdade.”

Para tudo isso acontecer,
o papel do próximo presi-
dente da República como lí-
der do processo é visto como
algo vital por participantes
dos podcasts. Fraga diz que
é necessário também haver
um sistema político “mais ca-
paz” de alongar os horizon-
tes e definir corretamente as
prioridades. O problema, po-
rém, é que a reforma política
não está na pauta hoje. As
informações são do jornal O
Estado de S. Paulo.
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Em ano de recorde, bancos são
obrigados a ficar com 20

bilhões de reais em debêntures.
EBC

Os bancos de investimento tiveram de arcar com a compra das de-
bêntures que os investidores acharam muito caras.

E m apenas um mês
e meio, os bancos

de investimento foram
obrigados a comprar
– ou “engavetar”, no
jargão de mercado –
R$ 20 bilhões em de-
bêntures, segundo in-
formações da Coluna
do Broadcast, do jornal
O Estado de S. Paulo.
As instituições deram às
empresas que emitiriam
esses títulos de dívida
a garantia de que os
papéis seriam adqui-
ridos por investidores.
Com os juros baixos até
poucos meses atrás, os
investidores avançavam
fortemente atrás de al-
ternativas para colocar
os recursos. Porém,
o volume excessivo de
ofertas fez com que
as gestoras pedissem
retorno maior pelo di-
nheiro. Nessa queda
de braço, os bancos
de investimento tiveram
de arcar com a compra
das debêntures que os
investidores acharam
muito caras.

É um “gasto” que
não estava previsto, em
um ano especialmente
bom em ganhos para os
bancos de investimento,
após o número recorde
de ofertas de ações e
outras operações. Po-
rém, antes de entrar
nas ofertas de debêntu-
res garantidas, as insti-
tuições, evidentemente,
fazem contas e têm os
gastos controlados.

Embora muitas das
debêntures oferecidas
às gestoras fossem
de empresas de pri-
meira linha, várias emis-
sões não foram bem-
sucedidas. Mesmo as-
sim, os números do ano
foram parrudos. Desde
abril, os volumes de
debêntures dobraram e
ficaram na casa de R$
20 bilhões mensais, até
outubro.

Em novembro, alcan-
çaram R$ 36 bilhões, se-
gundo números da As-
sociação Brasileira das
Entidades dos Merca-
dos Financeiro e de Ca-
pitais (Anbima). No acu-
mulado do ano até no-
vembro, o volume de
debêntures emitidas pe-
las empresas foi de R$
224,7 bilhões, equiva-
lente a 44% do total cap-
tados no mercado de
capitais.
Títulos públicos
O IMA-Geral (Índice

de Mercado Anbima),
que reflete o compor-
tamento dos títulos pú-
blicos em mercado,
teve variação positiva
de 1,8% em novem-
bro. Esta foi a primeira
valorização da carteira
desde junho deste ano.
Com isso, o rendimento
acumulado de 2021 já
se aproxima da estabili-
dade (0,09%).

Os títulos indexados
à inflação, representa-
dos pelo subíndice IMA-
B, apresentaram os mai-

ores rendimentos de no-
vembro (3,47%). O me-
lhor desempenho men-
sal ficou com os papéis
com vencimentos acima
de cinco anos, refleti-
dos pelo IMA-B5+, que
atingiu 4,47%. Aqueles
com prazos de até cinco
anos, que compõem o
IMA-B5, atingiram valo-
rização de 2,5%. Já
nos resultados acumula-
dos do ano, a propor-
ção é inversa: o IMA-
B5 segue à frente, com
3,75%, contra desvalori-
zação de 6,23% do IMA-
B5+. “Os papéis de
longo prazo são mais
sensíveis às perspecti-
vas econômicas proje-
tadas para os próximos
meses, por isso aca-
bam ficando em uma
posição de maior vola-
tilidade”, explica Hilton
Notini, nosso gerente de
Preços e Índices.

Os títulos prefixados,
que têm sua carteira
espelhada pelo IRF-M,

tiveram valorização de
1,79% em novembro.
O subíndice IRFM-1+,
que reúne ativos com
vencimentos acima de
um ano, variou 2,19%,
enquanto o IRFM-1, com
papéis de prazos me-
nores do que um ano,
registrou 0,79%. Com
comportamento seme-
lhante aos papéis inde-
xados à inflação, o ren-
dimento acumulado no
ano dos títulos de prazo
mais curto (2,03%) su-
pera os de prazo mais
longo, que registram
queda de 7,11%.

Os títulos indexados
à taxa Selic diária se-
guem valorizados, refle-
tindo a alta dos juros.
Em novembro, o resul-
tado do IMA-S (0,62%)
superou o rendimento
de outubro (0,58%). No
ano, a carteira tem valo-
rização de 3,86%. As in-
formações são do jornal
O Estado de S. Paulo e
da Anbima.
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Construtoras investem em
imóveis de alto padrão com

responsabilidade socioambiental.
Alexandre Couto

Construção do Alma Maraú é feita com unidades modulares, que
geram menos resíduos e gastam menos água.

J á faz tempo que o mer-
cado de luxo em geral

passou a sofrer forte pressão
da sociedade pela adoção
de práticas socioambientais
mais responsáveis. No se-
tor imobiliário a história não
é diferente. Cada vez mais,
as construtoras e incorpo-
radoras são cobradas para
diminuir o impacto negativo
de seus empreendimentos
na natureza e na vida das
pessoas. Na faixa dos imó-
veis de alto padrão algumas
empresas estão indo além e
passaram a investir em prá-
ticas que não só reduzem o
impacto da chegada dos em-
preendimentos, como me-
lhoram a qualidade de vida
da região.

É o caso da F2, que
está erguendo o residencial
Alma Maraú na praia de Cas-
sange, no litoral da Bahia,
perto de uma área de pre-
servação ambiental. A sofis-
ticação do empreendimento
está presente em cada deta-
lhe, com serviços inspirados
na hotelaria que podem ser
contratados, cozinhas 4.0 e
mobiliário e decoração pla-
nejados com exclusividade
para o condomínio pela mi-
neira Tessaro.

Mas a sofisticação apa-
rece principalmente nos
cuidados com o lugar. A
construção é toda feita com
unidades modulares, que
geram menos resíduos e
gastam menos água do que
a construção convencional,
e o residencial terá água
e esgoto tratados, energia
renovável em cada uma das
casas e captação da água
da chuva, que será usada
no sistema de irrigação.
“Quando cheguei em Maraú,
foi amor à primeira vista.
O local é um verdadeiro
paraíso”, afirma François
Rahme, presidente da F2.
“Eu sabia que queria cons-

truir um empreendimento
à altura da região, que só
viesse a agregar positiva-
mente. E não tem como
construir no paraíso sem
preservá-lo em todos os
aspectos.”

Ele explica que aquela
parte da península é pre-
servada pela Área de Prote-
ção Ambiental (APA) de Ma-
raú, por conter reservas de
Mata Atlântica. “Então eu
não queria fazer como mui-
tos outros empreendimen-
tos, tirando as espécies nati-
vas e depois indo a uma em-
presa comprar novas, como
se aquilo não fosse fazer di-
ferença”, afirma o executivo.

A solução encontrada
com o trabalho do paisa-
gista Ricardo Cardim e da
arquiteta Adriana Machado,
responsável pelo projeto, foi
construir um viveiro onde
todas as espécies retiradas
serão mantidas durante a
construção. “Tomamos todo
o cuidado para que, na hora
de tirá-las do local de origem,
as raízes sejam mantidas
intactas para que elas pos-
sam continuar crescendo
fortes no viveiro”, afirma o
empresário. As 31 espécies
manejadas incluem bromé-
lias e árvores de gabiroba
seculares, que farão parte do
paisagismo do residencial.
Ao todo, o viveiro vai pre-
servar mais de 6 mil plantas.
“Nos orgulhamos em dizer
que nosso paisagismo é
100% nativo e preservado”,
diz Rahme.

Outra preocupação foi fa-
zer uma parceria com a ini-
ciativa Coração de Tartaruga,
quando a construtora des-
cobriu que os 360 metros
de praia que fazem parte
do empreendimento são lo-
cal de desova de algumas
espécies. O time do pro-
jeto explicou que as tarta-
rugas são atraídas pela luz

mais forte quando nascem.
Como utilizam a luz refletida
no mar para se guiar “para
casa”, qualquer outra luz di-
reta mais potente, seja de
lâmpadas ou fogueiras, pode
fazer com que mudem o ca-
minho, levando-as até a mor-
rer.

“Emparceria com a inicia-
tiva, fazemos o mapeamento
dessas áreas, identificando
os locais onde as tartaru-
gas desovam e marcando-
os para proteger os ovos, de
forma que não aconteça al-
gum acidente”, afirma o pre-
sidente, acrescentando que
o Alma terá uma iluminação
indireta por toda a extensão
da praia e nas proximida-
des, com luminárias especi-
ais que evitam o reflexo da
luminosidade em direção ao
mar e não prejudicam os ani-
mais.

Outro exemplo é o do
empreendimento Casa Brasi-
leira, um edifício residencial
que a Consciente Constru-
tora e Incorporadora está
lançando no Setor Bueno,
em Goiânia. O prédio terá
apartamentos contemporâ-
neos comatmosfera de casa:
espaços abertos, quintais
elevados e piscinas a céu
aberto em algumas das 98

unidades. Há diferenciais
de luxo como piso nivelado,
churrasqueira a carvão em
vidro e um lago ornamental.

Para garantir o uso raci-
onal de água, serão insta-
ladas válvulas redutoras de
pressão nos apartamentos
e áreas comuns, torneiras
com temporizador e sistema
de reúso da água do ar-
condicionado para irrigação.
Haverá também espaço para
coleta seletiva dos resíduos,
lâmpadas de baixo consumo
nas áreas comuns, automa-
ção na iluminação, elevador
com sistema de recuperação
de energia, pontos para car-
ros elétricos e uso de ma-
deira certificada em toda a
obra.

A construtora criou ainda
o selo Social Consciente,
que determina que todos os
empreendimentos terão um
percentual de verba desti-
nado à formação profissiona-
lizante dos participantes do
projeto Ensino Consciente,
que tem o objetivo de in-
centivar os trabalhadores da
construção civil a concluí-
rem os ensinos fundamen-
tal e médio. As informações
são do jornal O Estado de S.
Paulo.
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Ministério das Relações Exteriores
aponta alta de 16% no total de

brasileiros no exterior entre 2018 e
2020; são mais de 4 milhões.

EBC

Sonho de uma vida melhor empurra classe média brasileira para o
exterior.

O sonho de uma vida me-
lhor no exterior – e fugir

do Brasil, marcado por longa
crise econômica, violência ur-
bana e fases de descontrole
da pandemia – atrai cada vez
mais gente. Não são ape-
nas trabalhadores mais sim-
ples, nem só a fuga de cére-
bros, dos que vão ocupar um
emprego de ponta. São brasi-
leiros de classe média, escola-
rizados, que cruzam a fronteira
em busca de novas chances.

Segundo dados do Minis-
tério das Relações Exteriores,
houve alta de 16% no total
de brasileiros no exterior en-
tre 2018 e o ano passado: de
3,6 milhões para 4,2 milhões.
Em uma década, o número
aumentou 36%. Especialistas
dizem ser difícil comparar o
movimento dos últimos anos
com períodos anteriores, mas
veem aumento fora da curva.

”Esse movimento nos últi-
mos anos é inédito e, de fato,
representa a maior diáspora
da história brasileira para os
nossos padrões, um país que,
historicamente, sempre rece-
beu imigrantes”, avalia Pe-
dro Brites, professor de Rela-
ções Internacionais da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV).

Levantamento do Colégio
Notarial do Brasil (CNB), que
reúne os cartórios, indica alta
de 67% nos apostilamentos no
2º semestre deste ano. Esse é
o serviço de validação interna-
cional de documentos pesso-
ais, escolares e de dupla cida-
dania requeridos por quem vai
morar fora. De junho a novem-
bro, foram cerca de 912 mil
apostilamentos, ante 544 mil
no mesmo período de 2020.

Se analisar apenas as so-
licitações de visto para estu-
dos ou abertura de processos
de dupla cidadania, o salto
é ainda maior: de 299,5 mil
no 2º semestre do ano pas-

sado para 693 mil no mesmo
período deste ano. Para Gi-
selle Oliveira de Barros, presi-
dente do CNB, os dados ex-
põem essa saída de mão de
obra mais qualificada.

Perfis
Consultora especializada

em imigração, a advogada
Isabel Nardon diz que a rea-
bertura de fronteiras causada
pelo avanço da vacinação
(agora abalada com a variante
ômicron, mais contagiosa) ele-
vou a procura para Portugal.
Segundo ela, o perfil dos que
miram a residência lusa é de
pessoas com poder aquisitivo:
investidores e aposentados
que têm como comprovar
renda no Brasil, mas temem
pelo futuro aqui.

A debandada aparece tam-
bém no movimento de remes-
sas financeiras. Só na corre-
tora de câmbio B&T, que tem
mais de 200 pontos e atua
em mais de 180 países, da-
dos apontam aumento da mo-
vimentação no exterior. Con-
forme registros da empresa
até outubro, o volume de ope-
rações de transferências de
moeda de Portugal para o Bra-
sil, por exemplo, mais do que
quadruplicou em 2021 ante o
ano anterior.

Professora da Universi-
dade Estadual de Campinas
(Unicamp) que estuda migra-
ções, Ana Maria Carneiro vê
dois perfis principais. ”Se
a pessoa vai trabalhar numa
entidade, numa universidade,
se é empreendedora ou ex-
portadora e se faz parceria de
pesquisa, com certeza estará
com a situação regularizada”,
diz.

”Por outro lado, pode ter
gente qualificada, com gradu-
ação, que na literatura é con-
siderada um talento, mas que
estaria migrando de forma ile-

gal e vai atuar em profissões
que não demandam a quali-
ficação profissional que tem
no Brasil.” Segundo ela, parte
desse grupo ocupa até pos-
tos que não exigem qualifica-
ção formal, como os setores
de limpeza, transporte ou de
alimentos.

Fluxo
O médico Carlos Eduardo

Siqueira, professor da Univer-
sidade de Massachusetts, de
Boston, diz que há migração
significativa, mas acredita que
os dados do Itamaraty são su-
perestimados. Nos Estados
Unidos, pelos dados oficiais,
há 1,7 milhão de brasileiros –
360 mil estão em Boston, atrás
de Nova York (450 mil) e Miami
(410 mil).

Siqueira, porém, estima
que a comunidade brasileira
emBoston não supere 100mil.
”A imigração brasileira para os
EUA é contínua, mas não é
constante.” Para ele, o Bra-
sil viveu fase similar de desa-
lento e migrações na gestão
Fernando Collor (1990-1992).

Já para Guilherme Otero,
do programa da Organização
Internacional para as Migra-
ções das Nações Unidas, os

dados do Itamaraty podem es-
tar subestimados. Ele diz que
muita gente sai de forma irre-
gular. Ou vai para o exterior
para ficar seis meses regula-
res, como no caso dos EUA,
mas não retorna. Além disso,
destaca, há brasileiros com
dupla cidadania que, quando
migram, preferem o direito de
usar o passaporte da outra na-
cionalidade.

Para Pedro Brites, da FGV,
o dinheiro escasso está por
trás do êxodo. ”A questão
econômica é o fator propulsor
para qualquer tomada de deci-
são desse tipo, e o Brasil não
atravessa um período exitoso
há alguns anos. Isso efeti-
vamente tira a perspectiva de
oportunidades para boa parte
da população.”

As sucessivas crises políti-
cas – agravadas desde a elei-
ção do presidente Jair Bol-
sonaro, em 2018 – também
pesam. ”Essa turbulência
afasta parte da população de
nosso País”, afirma Brites, que
aponta a falta de segurança
pública como outro acelerador
de despedidas.
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Governo estima que crise na empresa
aérea ITA pode atingir 117 mil passageiros.

Reprodução

O governo estima que 3,9 mil passageiros estão sendo prejudicados diariamente pela paralisação da ITA
Transportes Aéreos.

O governo estima
que 3,9 mil pas-

sageiros estão sendo
prejudicados diaria-
mente pela paralisa-
ção da ITA Transpor-
tes Aéreos. Esse nú-
mero leva em conta
o volume de pas-
sageiros vinculados
a operações da ITA
no período de 17 de
dezembro até 15 de
janeiro, quando ter-
mina a operação fim
de ano e férias. No
total, o contingente
afetado de consumi-
dores chegaria a 117
mil.

Até o momento,
as autoridades ainda
não dispõem do es-
toque de passagens
vendidas. Segundo
um técnico que está
monitorando a situ-
ação, o número é
relevante, embora
os impactos na ma-
lha aérea brasileira
sejam da ordem de
1% porque a ITA
não tinha participa-
ção significativa no
mercado. Nessa alta
temporada, as com-
panhias estão trans-
portam em média
pouco mais de 300
mil passageiros.

A assessoria de
imprensa da Anac

(Agência Nacional de
Aviação Civil), infor-
mou que está em
contato com as ou-
tras companhias para
reacomodar passa-
geiros que estão em
situação de desloca-
mento. Mas a so-
lução é demorada
porque as empresas
estão com voos lota-
dos.

A Anac oficiou a
empresa, ainda na
sexta-feira (17), para
adotar uma série
de “providências no
atendimento aos pas-
sageiros como a ime-
diata suspensão da
comercialização de
passagens aéreas;
imediata, ostensiva
e ampla informação
em seu sítio eletrô-
nico e em todos os
canais de comunica-
ção sobre a suspen-
são de suas opera-

ções; comunicação
aos passageiros de
forma individualizada
com orientação para
que não se dirijam
desnecessariamente
aos aeroportos; e a
disponibilização de
amplos canais de
atendimento ativo e
receptivo aos passa-
geiros afetados”.

Para viagens futu-
ras, a Anac informa
que a opção é bus-
car o reembolso pela
própria ITA. Segundo
fontes da Anac, Azul
e Gol estão colabo-
rando e acomodando
alguns passageiros
da ITA. Já a La-
tam precisou resolver
problemas internos,
mas também se ofe-
receu para ajudar.

No caso da ITA, a
reacomodação fica
ainda mais difícil por-
que a empresa não

fez acordo para par-
ticipar de uma es-
pécie de câmara de
compensação para
acerto de contas en-
tre as empresas.

A Anac não tem o
quantitativo de pas-
sageiros acomoda-
dos. O órgão criou
uma sala de crise e
abriu processo ad-
ministrativo para in-
vestigar a conduta da
empresa, que já tinha
enfrentando proble-
mas de caixa.

A empresa teve a
concessão aprovada
pela Anac em 20 de
maio deste ano. A
autorização foi cas-
sada na sexta-feira e
a companhia, proi-
bida de comercializar
bilhetes. As informa-
ções são do jornal O
Globo e da Anac.
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A Anac falhou em impedir a quebra
da empresa aérea Itapemirim?
Especialistas dizem que não.

Reprodução

Sob pressão dos passageiros e da Anac, o grupo Itapemirim informou
no sábado que tem trabalhado para “mitigar os efeitos causados aos
passageiros pela suspensão temporária de suas operações”.

O sentimento de frustra-
ção e revolta dos con-

sumidores com a paralisa-
ção repentina dos voos da
companhia aérea ITA, do
Grupo Itapemirim, carrega
uma questão básica: como
é que deixaram uma em-
presa chegar a uma si-
tuação dessas, causando
transtorno a milhares de
pessoas em todo o País, de
um dia para o outro?

O setor aéreo é regu-
lado pela Anac (Agência Na-
cional de Aviação). Cabe
à agência fiscalizar o funci-
onamento deste segmento,
suas empresas e garantir a
sua operação plena. É o
que ocorre em outros se-
tores, como o elétrico, que
é fiscalizado pela Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) e o de transpor-
tes, com a Agência Nacio-
nal de Transportes Terres-
tres (ANTT).

Desde o anúncio do pro-
blema, que causou confu-
são em aeroportos, a agên-
cia reguladora informou que
determinou que a empresa
aérea preste imediatamente
atendimento integral a to-
dos os passageiros e comu-
nique, individualmente, so-
bre cancelamento de voos e
reacomodações, bem como
garanta o reembolso das
passagens aéreas comerci-
alizadas.

A agência afirmou ainda
que a segurança das ope-
rações aéreas é sua priori-
dade e que, devido à pa-
ralisação das operações da
empresa, suspendeu o seu
Certificado de Operador Aé-
reo (COA). Mas será que
não dava para ter feito isso
antes?

A reportagem ouviu um

ex-diretor da agência sobre
este assunto, que preferiu
ter seu nome sob sigilo. Ao
jornal O Estado de S. Paulo,
um ex-diretor da agência
que preferiu ter seu nome
sob sigilo relatou que o pa-
pel da Anac, de fato, está
concentrado na garantia de
segurança da operação de
cada companhia aérea, se-
jam aquelas que estão em
atividade ou novas empre-
sas que ingressem no setor.

A avaliação da agência,
segundo este ex-diretor, é a
de que se trata de uma situ-
ação de livre mercado. No
caso da ITA, a empresa pas-
sou por um processo rigo-
roso para conseguir operar,
envolvendo várias etapas de
análise pela Anac.

A análise da capacidade
financeira da companhia aé-
rea chegou a ser feita pela
agência, mas de forma bas-
tante limitada. Como era
uma empresa que vinha de
um processo de recupera-
ção judicial de seu grupo,
a Anac chegou a tomar al-
gumas precauções e pres-
tou informações, inclusive,
ao Congresso Nacional.

No início das operações
da ITA, a empresa chegou
a vender mais passagens
do que assentos disponíveis
em seus aviões. Naquela
ocasião, a agência chegou a
agir para controlar de perto
a venda de passagens da
empresa.

O especialista avalia,
no entanto, que a ques-
tão da saúde financeira da
empresa acaba sendo um
tema com atuação restrita à
agência. “Cabe à agência
exigir segurança. Sobre a
situação financeira, é pre-
ciso entender que se trata

de um mercado de capital
intensivo. Infelizmente, em-
presas deste setor quebram
em todo o mundo”, diz este
ex-diretor.

O especialista lembra
que a empresa, mesmo com
as dificuldades que tinha,
conseguiu fazer contratos
de leasing de suas aerona-
ves, oferecidas por grandes
empresas do setor que
apostaram na operação.

Para Felipe Bonsenso,
sócio da Bonsenso Advoga-
dos e especializado em avi-
ação, a Anac cumpriu seu
papel no processo de certi-
ficação da ITA, que fez tudo
o que é exigido pela legis-
lação. “Mesmo que eventu-
almente soubesse da dificul-
dade da empresa em ir para
frente, ela não poderia recu-
sar a autorização operacio-
nal”, afirma Bonsenso.

Para o especialista, uma
interferência desse tipo só
poderia ser feita somente se
existisse no Brasil uma lei
exigindo um capital mínimo,
um fundo de reserva ou algo
nesse sentido. André Cas-
tellini, sócio da Bain & Com-
pany, vai na mesma linha.

“A Anac olhou o lado téc-
nico para autorizar a opera-
ção da nova empresa, que
cumpriu com todas as exi-
gências, mas ao longo dos
seis meses, a ITA ficou fra-
gilizada e deixou de cumprir
acordos.”

Segundo ele, a Anac não
faz um acompanhamento fi-
nanceiro das companhias,
mas a regulamentação e o
acompanhamento da pres-
tação de serviços. “Pode
ser que para novos passos
tenha uma nova legislação
nesse sentido.”

Sob pressão dos passa-
geiros e da Anac, o grupo
Itapemirim informou no sá-
bado que tem trabalhado
para “mitigar os efeitos cau-
sados aos passageiros pela
suspensão temporária de
suas operações”. A em-
presa disse ter recebido
apoio das demais compa-
nhias aéreas para a reaco-
modação de passageiros. A
nota da empresa veio de-
pois de um dia de caos nos
aeroportos. As informações
são do jornal O Estado de S.
Paulo.
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Mega da Virada já é o próximo
concurso e deve pagar 350 milhões
de reais, o maior prêmio da história
da loteria. Saiba como apostar.

Divulgação

O valor simples da Mega da Virada é o mesmo da Mega-Sena regular: R$ 4,50.

A Caixa Econô-
mica Federal ini-

ciou neste domingo
(19) as vendas exclu-
sivas para as apos-
tas da Mega da Vi-
rada, concurso 2440,
que vai acontecer
no dia 31, às 20h.
Com isso, outros
concursos regula-
res da Mega-Sena
estão suspensos.
Segundo o banco,
o prêmio está es-
timado em R$ 350
milhões e é o maior
da história da loteria.

Na noite de sá-
bado (18) foi reali-
zado o último sorteio
regular da Mega-
Sena, no qual nin-
guém acertou as seis
dezenas sorteadas.
Como as apostas fo-
ram feitas até as 19h,
quem jogou pela Lo-
terias Caixa, site ou
internet banking a
partir deste horário,
já está automatica-
mente concorrendo
à Mega da Virada.
Presencialmente, só
a partir desta se-
gunda (20), quando
abrem novamente as
lotéricas.

As apostas come-

çaram no dia 16 de
novembro e podem
ser realizadas até as
17h do dia do sor-
teio nas casas lotéri-
cas credenciadas ou
pela internet.

Por tratar-se de
um sorteio espe-
cial da Mega-Sena,
o prêmio não acu-
mula. Caso ninguém
acerte os seis núme-
ros, o valor será divi-
dido entre os apos-
tadores que acerta-
rem cinco dezenas, e
assim consequente-
mente, até que haja
ganhadores.

Em 2020, o valor
estimado era de R$
325 milhões. Ao
final, a Caixa divi-
diu o valor entre
duas apostas: uma

de Sergipe e outra
em São Paulo, feita
de forma eletrônica.
O valor simples da
Mega da Virada é
o mesmo da Mega-
Sena regular: R$
4,50.

Para jogar, é pre-
ciso escolher especi-
ficamente o volante
da Mega da Virada.
Os interessados po-
dem ir às lotéricas
ou utilizar a internet.
Neste caso, é pos-
sível usar o aplica-
tivo Loterias Caixa,
que pode ser bai-
xado nos celulares
com sistemas iOS e
Android, ou o site.

Quem já tem conta
corrente no banco,
é maior de 18 anos
e acessa o internet

banking também po-
dem apostar assim.

Chances
A chance de

ganhar em cada
concurso varia de
acordo com o nú-
mero de dezenas
jogadas e do tipo
de aposta realizada.
Segundo a Caixa,
para a aposta sim-
ples, com apenas
seis dezenas, a pro-
babilidade de ganhar
o prêmio milionário é
de 1 em 50.063.860.

Já para uma
aposta com 15 deze-
nas (limite máximo),
com o preço de R$
22.522,50, a proba-
bilidade de acertar
o prêmio é de 1 em
10.003, ainda se-
gundo a Caixa.
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Eleições no Chile: Gabriel Boric,
da esquerda, é eleito presidente.

Twitter/Reprodução

Candidato de esquerda foi o mais votado no exterior.

O s primeiros da-
dos divulgados

pelo Serviço Eleitoral
do Chile (Servel) mos-
traram que Gabriel
Boric, da coalizão
esquerdista Aprovo
Dignidade (integrado
pela Frente Ampla e
outros como o Partido
Comunista), saiu na
frente na apuração de
votos na disputa pela
Presidência do país,
com 54,72%, contra
45,28% de José Anto-
nio Kast, da aliança de
extrema-direita Frente
Social Cristã, com
50,01% das mesas de
votação apuradas.

O deputado Gon-
zalo de la Carrera, do
Partido Republicano,
fundado e liderado
por Kast, reconheceu
publicamente a der-
rota em declarações
a meios de comunica-
ção locais. Canais de
TV chilenos já falam
em Boric como pró-
ximo presidente do
Chile.

A primeira proje-
ção do resultado fi-
nal divulgado pela
rádio Bio Bio, uma
das mais importantes
do Chile, deram uma
ampla vantagem para
Boric: 55,7% dos vo-
tos, contra 44,3% de
Kast. O candidato de
esquerda foi o candi-

dato mais votados no
exterior, vencendo em
países como China
e Austrália. Já Kast
ficou em primeiro lu-
gar em outros, entre
eles no Japão. Na
capital do país, Boric
venceu em amplos
setores da cidade,
sendo derrotado por
Kast apenas em bair-
ros de classe média
alta e alta, como Las
Condes.

No primeiro turno,
Kast, de 55 anos, fi-
cou em primeiro lu-
gar, com 27,9% dos
votos, contra 25,8%
de Boric, de apenas
35 (limite mínimo de
idade para concor-
rer à Presidência no
país). A participa-
ção foi uma das mais
baixas das últimas
eleições, ficando em
apenas 47%.

”Somos novas ge-

rações que entram na
política com as mãos
limpas, o coração
quente, mas com a
cabeça fria”, declarou
Boric, após votar na
região de Punta Are-
nas, no Sul do Chile.

Kast, que emitiu
seu voto na região
rural de Paine, onde
mora, nos subúrbios
da capital, antecipou
uma eleição “estreita”
– mencionou uma di-
ferença de apenas 50
mil votos - e voltou a
dizer que o resultado
poderia ser definido
pelos Conselhos Elei-
torais, encarregados
de analisar os votos
após a apuração feita
pelo Servel, caso al-
gum dos candidatos
peça uma revisão.

Não foi a primeira
vez que o candidato
de extrema-direita
cogitou pedir uma

auditoria de votos,
caso o resultado lhe
seja adverso e mostre
uma diferença aper-
tada com Boric. Já
o candidato esquer-
dista assegurou que a
acataria o resultado
“seja ele qual for”.
Várias pesquisas di-
vulgadas quinze dias
antes da eleição (data
limite imposta por lei
para publicar proje-
ções) mostraram um
empate técnico entre
ambos candidatos.

O presidente Se-
bastián Piñera, por
sua vez, pediu a parti-
cipação dos cerca de
15 milhões de eleito-
res chilenos, porque
“hoje se apaga a voz
dos candidatos e se
ouve a voz das pes-
soas”.
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Gabriel Boric: veja quem é
o novo presidente do Chile.

Reprodução/Twitter

O presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, é um ex-líder estudantil de
35 anos que fez sua campanha calcada no discurso da ”esperança”.

O presidente eleito do
Chile, Gabriel Boric, é

um ex-líder estudantil de 35
anos que fez sua campa-
nha calcada no discurso da
”esperança” e defendendo
representar o anseio por
mudanças, com a promessa
de fortalecer um estado de
bem-estar social no país.

”Representamos o pro-
cesso de mudança e trans-
formação que se aproxima,
(mas) com certeza, com a
gradação necessária”, disse
certa vez, durante a campa-
nha, com a intenção de afas-
tar o temor de que sua elei-
ção poderia significar o início
de um período de caos.

Boric tem, como ele de-
fine, ”um farol que ilumina
uma ilha deserta” tatuado em
seu braço esquerdo e relaxa
com a leitura, mas sua vida
real é a de um ativista de es-
querda. Foi em sua cidade
natal de Punta Arenas (sul),
às margens do Estreito de
Magalhães, onde este polí-
tico começou a sonhar com
este modelo de bem-estar
para o seu país.

Boric disputou a presi-
dência do Chile com a idade
mínima exigida e foi o mais
novo dos sete candidatos
na disputa pela sucessão
do conservador Sebastián
Piñera. Ele será o mais
jovem mandatário chileno
da história. Sua candida-
tura representa a coalizão
”Aprovo Dignidade”, que
reúne a Frente Ampla e o
Partido Comunista.

Sua maior crítica à demo-
cracia após a ditadura de Au-
gusto Pinochet (1973-1990)
é ter continuado com o mo-
delo econômico liberal que
deixou uma classe média e
baixa endividada para pagar
a educação, a saúde e a pre-
vidência privada.

Muitos simpatizantes e

críticos o viram crescer como
líder político desde 2011,
quando comandou protestos
estudantis por uma educa-
ção gratuita, em um dos
países com a educação mais
cara do mundo.

”Nossa geração irrompeu
na política em 2011, livrando-
se um pouco dos medos
que a ditadura havia gerado
e dos pactos da transição”,
disse.

Sua fala se referia ao
regime militar de Pinochet
(1973-1990) e à ”Concerta-
ción”, a coalizão de centro-
esquerda que, desde 1990,
governou boa parte dos 31
anos de democracia, e hoje
jaz desintegrada, despresti-
giada como reflexo da crise
de confiança institucional.

Na reta final da corrida
eleitoral, o jovem candidato
trocou a imagem de uni-
versitário rebelde pela de
um ’aluno comportado’, coe-
rente com o tom moderado e
negociador desta nova fase.

À sua época como diri-
gente da Federação de Es-
tudantes da Universidade do
Chile, há 10 anos, ele atribui
o início dos questionamentos
a um modelo que era impor-
tante ”contestar para tornar
o Chile um país mais justo”,
disse.

Naquela época, a demo-
cracia chilena tinha apenas
20 anos e os estudantes
passaram a questionar ”o
modelo de desenvolvimento,
questionar por que aquilo
que acreditávamos que de-
veriam ser direitos sociais es-
tavam privatizados; por que
a educação era um privilé-
gio e não um direito, por que
havia saúde para os ricos e
não para os pobres, por que
as aposentadorias se trans-
formaram em um negócio”,
afirmou.

Durante a agitação social

que abalou o Chile em outu-
bro de 2019, Boric teve pa-
pel protagonista ao firmar o
acordo político - do qual se
retirou o Partido Comunista,
que o hoje o apoia - para
convocar um plebiscito para
reformar a Constituição her-
dada da ditadura.

Os críticos de Boric repro-
vam sua inexperiência, sua
aliança com o Partido Comu-
nista, sua falta de título uni-
versitário, apesar de ter con-
cluído a faculdade de direito,
e também suas mudanças
de postura.

Nesse sentido, seus ad-
versários na corrida presi-
dencial desenterraram tuíte
de Boric saudando Nicolás
Maduro como novo presi-
dente da Venezuela, após
a morte de Hugo Chávez
em março de 2013. Porém,
durante a campanha, o jo-
vem candidato fez questão
de condenar esse regime, e
de reprovar os cumprimen-
tos de um líder comunista
chileno à recente vitória de
Daniel Ortega na Nicarágua.

”Em nosso governo, o
compromisso com a demo-
cracia e os direitos humanos
será total, sem apoio a ne-
nhum tipo de ditadura e auto-

cracia, doa a quem doer” es-
creveu em suas redes sociais
recentemente.

Entre seus simpatizantes
estão artistas famosos como
o cineasta Pablo Larraín, di-
retor de ”No” (2012) e ”Jac-
kie” (2016), filho do ministro
da Justiça do governo Piñera
e cuja família está na cha-
mada elite de direita.

Patagônia
Solteiro e oriundo de

Punta Arenas, no extremo
sul do país, Boric cresceu no
seio de uma família simpática
aos partidos Socialista e
Democrata-Cristão.

”Sou da Patagônia Aus-
tral, onde começa o mundo,
onde se fundem todos os
contos e a imaginação, no
Estreito de Magalhães, que
inspirou tantos romances”,
disse, orgulhoso de sua re-
gião.

Se chegar à Presidência,
quer ”algo que na Europa
seria bastante óbvio, que é
garantir um estado de bem-
estar para que todos tenham
os mesmos direitos, inde-
pendentemente de quanto
dinheiro possuem na car-
teira”, resumiu. As informa-
ções são do portal de notí-
cias G1.
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Senador democrata retira apoio ao
pacote socioambiental trilionário de

Joe Biden, ameaçando sua aprovação.
Reprodução/Twitter

O senador Joe Manchin diz que o pacote iria “afetar drasticamente”
a capacidade do país de responder à pandemia da covid-19 e a
ameaças geopolíticas.

O senador Joe Manchin,
democrata da Virgínia

Ocidental, disse neste do-
mingo (19) que não apoiará
o projeto do presidente dos
Estados Unidos, Joe Biden,
de US$ 1,75 trilhão voltados
para a melhoria da rede de
proteção social americana e
o combate à mudança climá-
tica, na prática enterrando
a possibilidade de que seu
partido aprove a legislação tal
como proposta. “Não posso
votar por esta legislação”,
disse Manchin no programa
Fox News Sunday, citando
a preocupação de que ela
aumente a dívida nacional.
“Eu tentei tudo o que era
humanamente possível. Não
consigo ir mais longe, e isto é
um não.”

Em uma declaração di-
vulgada depois da entrevista,
Manchin alegou que o pa-
cote, já aprovado na Câmara,
aumentaria a dívida dos Esta-
dos Unidos e iria “afetar dras-
ticamente” a capacidade do
país de responder à pande-
mia da covid-19 e a ameaças
geopolíticas.

“Meus colegas em
Washington estão determi-
nados a remodelar dramati-
camente nossa sociedade de
umamaneira que deixa nosso
país ainda mais vulnerável às
ameaças que enfrentamos.
Não posso assumir esse
risco quando a dívida está
em impressionantes US$ 29
trilhões e as taxas de inflação
são reais e danosas para
todos os americanos que
trabalham duro nos postos
de gasolina, nas mercearias
e nas contas infindáveis dos
serviços”, afirmou.

Segundo uma legislação
proposta à parte, os gastos
seriam compensados com
aumento de impostos para
as grandes corporações e
os americanos mais ricos,
revertendo parte dos cortes
tributários que favorecerem

esses setores no governo de
Donald Trump.

Os comentários de Man-
chin, um senador da direita
do partido ligado às indústrias
do carvão e do gás, deram o
golpe mais recente, talvez fa-
tal, na peça central da agenda
interna de Biden. Com os
republicanos unidos na opo-
sição à legislação conhecida
como Build Back Better (Re-
construindo melhor), os de-
mocratas precisam assegurar
o voto de cada senador de
seu partido para que o pro-
jeto passe no Senado, onde a
maioria governista é de ape-
nas um voto, somando 51
contra 50 do partido opositor.

A Casa Branca reagiu de
forma dura ao bloqueio im-
posto por Manchin ao pro-
jeto, no que chamou de rom-
pimento ”repentino e inexpli-
cável” de um acordo que ha-
via sido negociado pelo sena-
dor e o próprio Biden.

”A luta pelo Build Back
Better é muito importante
para abrirmos mão dela.
Vamos arrumar uma maneira
de seguir adiante no próximo
ano”, disse a porta-voz do
governo, Jen Psaki, em um
comunicado.

Durante meses, Manchin
se reuniu com o presidente
e seus principais assessores
numa tentativa de assegurar
um acordo que ele pudesse
apoiar. Suas objeções força-
ram a Casa Branca a reduzir
substancialmente o escopo
do pacote, que era original-
mente de US$ 3,5 trilhões, e
a remover alguns dos progra-
mas previstos, incluindo um
plano de eletricidade limpa e
outro para proibir a abertura
de novos campos de explora-
ção de petróleo nas costas do
Atlântico e do Pacífico.

Também caíram do pa-
cote, na área social, a criação
de programas para financiar
a licença maternidade e a li-
cença de saúde – os EUA são

o único país rico, e um dos
poucos do mundo, que não
têm uma legislação nacional
nesse sentido.

Já na semana passada,
mesmo quando admitiu que
os esforços para aprovar a
legislação haviam estagnado,
Biden se mostrou otimista, di-
zendo que as conversas com
o senador continuariam e que
ele acreditava que ”iriam su-
perar nossas diferenças e fa-
riam avançar o Build Back
Better”.

O Senado entrou no re-
cesso de fim de ano sem
aprovar o pacote, prome-
tendo continuar o trabalho
no início de janeiro. No
entanto, Manchin, neste do-
mingo, pareceu fechar a porta
para novas conversas, recla-
mando que seus colegas ha-
viam passado meses mano-
brando para que a legislação
parecessemenos custosa, ao
invés de realmente reduzi-la.

Seus comentários certa-
mente enfurecerão seus cole-
gas democratas, que espera-
vam aprovar a legislação an-
tes do final do ano. Resta
ver se eles responderão mo-
dificando significativamente o
projeto ainda na esperança
de salvar algo que possa ser
aprovado.

“Acho que ele vai ter mui-

tas explicações a dar ao povo
da Virgínia Ocidental”, disse
o senador de Vermont Ber-
nie Sanders, que dirige a Co-
missão de Orçamento do Se-
nado, pedindo uma votação
sobre a legislação, apesar
dos comentários de Manchin.
“Estamos lidando com Man-
chin há meses. Se ele não ti-
ver a coragemde fazer a coisa
certa pelas famílias trabalha-
doras da Virgínia Ocidental e
dos EUA, deixe-o votar não di-
ante do mundo inteiro.”

O compromisso de que to-
dos os senadores democra-
tas iriam aprovar o pacote so-
cioambiental depois que ele
teve seu valor original re-
duzido foi acertado por Bi-
den também em negociações
com os congressistas da ala
esquerda do Partido Demo-
crata. Depois do compro-
misso, eles concordaram em
aprovar na Câmara, no início
de novembro, outro pacote
proposto pela Casa Branca,
de gastos em infraestrutura.

No valor de US$ 1,2 tri-
lhão, esse primeiro pacote foi
objeto de um acordo biparti-
dário no Senado, e também
teve seu tamanho original, de
US$ 1,8 trilhão, substancial-
mente diminuído. As informa-
ções são dos jornais O Globo
e The New York Times.
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Estados Unidos autorizam envio pelo
correio de remédio para abortar.

Robin Marty/Flickr

A medicação é conhecida pelo nome de mifepristone.

O governo dos Es-
tados Unidos

acabou com algumas
restrições que exis-
tiam para o uso de pí-
lulas usadas para aca-
bar com gravidez em
estágios iniciais – o re-
médio poderá ser en-
viado por correio (até
agora, essa droga só
podia ser entregue
pessoalmente).

A decisão foi to-
mada pela Adminis-
tração de Drogas e
Alimentos (FDA, na si-
gla em inglês).

Na Justiça, há pre-
visão de uma dis-
cussão sobre as re-
gras que permitem o
aborto nos EUA.

A medicação é co-
nhecida pelo nome de
mifepristone. O re-
médio deve ser usado
para gravidez de até
10 semanas e, even-
tualmente, para tra-
tamento de mulheres
que sofreram aborta-
mento espontâneo.

Ainda é preciso re-
ceber o remédio de
uma farmácia certifi-
cada e é preciso ter a
prescrição.

O tratamento im-
plica a ingestão de
duas pílulas, tomadas
em ordem. O primeiro
bloqueia a progeste-
rona, o hormônio que

sustenta a gravidez.
O segundo induz con-
trações no útero da
paciente.

A droga foi apro-
vada pelo FDA em
2000, mas desde en-
tão a pílula não po-
dia ser enviada pelo
correio. Isso mudou
por causa da pan-
demia de covid-19.
Houve uma decisão
inicial para, tempora-
riamente, permitir que
o medicamento fosse
enviado pelo correio.
Agora, a regra passa
a ser permanente.

Mulheres em
regiões remotas

e rurais
Assim, as pacien-

tes não precisarão ir
às clínicas ou hospi-
tais para obter a pílula.

A decisão deve au-
mentar o acesso a
medicamento abor-
tivo para mulheres,

especialmente em
áreas remotas e ru-
rais.

As mulheres de
baixa renda que en-
frentam mais dificul-
dades para ir a clí-
nicas também são
beneficiadas.

No entanto, em 19
estados (o Texas, um
dos maiores do país,
entre eles) têm leis
que impedem que se
envie esse tipo de
medicamento por cor-
reio. Nesses esta-
dos também são proi-
bidas as teleconsul-
tas. As mulheres nes-
ses locais não pode-
rão receber o medica-
mento em casa.

Campanha
contra a
mudança

Entidades contrá-
rias ao aborto argu-
mentam que enviar o
medicamento para as

casas das pacientes
pode ser arriscado.

Dados do FDA
mostram que 3,7 mi-
lhões de mulheres
tomaram o remédio
entre setembro de
2000 e dezembro de
2018. Dessas 3,7
milhões, 24 morreram
por complicações.
Discussão na

Justiça

Há uma discussão
na Suprema Corte so-
bre aborto nos EUA.
A corte é dominada
por ministros conser-
vadores. Pode ser
que eles tenham mai-
oria para mudar as
regras vigentes nos
EUA desde 1973, que
permitem o aborto no
país. As informações
são do portal de notí-
cias G1.
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Passagem do tufão Rai deixa pelo
menos 109 mortos nas Filipinas.

Divulgação/Guarda Costeira das Filipinas - PCG

Mais de 300 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas e hotéis de praia.

P elo menos 109 pes-
soas morreram na

passagem do tufão Rai
pelas Filipinas, o pior
a castigar o país este
ano – informa o balanço
oficial atualizado divul-
gado neste domingo
(19).

Mais de 300 mil
pessoas abandonaram
suas casas e hotéis
de praia depois que
o tufão Rai devastou
parte do arquipélago.
Várias áreas ficaram
sem comunicação e
sem energia elétrica,
enquanto em outros
lugares telhados foram
arrancados, e postes de
luz, derrubados.

Arthur Yap, o gover-
nador de Bohol, um po-
pular destino turístico,
relatou que chega a 73 o
total de mortos na ilha.

Nas ilhas Dinagat, o
porta-voz da delegação
provincial, Jeffrey Cri-
sostomo, disse à AFP
que há outros dez óbi-
tos.

Com isso, o número
total de mortes registra-
das sobe para 109, de
acordo com dados ofici-
ais, que confirmam que
Rai foi um dos tufões
mais letais a atingir as Fi-
lipinas nos últimos anos.

E este balanço pode
aumentar, à medida que
as agências governa-
mentais forem avaliando
a amplitude do desastre.

O tufão Rai atingiu as
Filipinas na quinta-feira

(17) com ventos de 195
km/h. Milhares de polici-
ais, militares, agentes da
Guarda Costeira e bom-
beiros continuam mobi-
lizados para ajudar nas
buscas e resgates nas
áreas atingidas.

No sábado, Rai se
afastou, avançando pelo
Mar da China Meridional
e, no domingo, estava
ao largo da costa do Vi-
etnã, movendo-se para
o norte.

Maquinário pesado,
como retroescavadeiras
e tratores, foi usado para
ajudar a desobstruir
estradas bloqueadas
pela queda de postes
e árvores.

Uma avaliação aérea
dos danos ao norte de
Bohol deixou ”muito
claro” que as pessoas
sofreram muito em ter-
mos de casas destruí-
das e perdas agrícolas,
disse Yap, que declarou
estado de emergência
na ilha.

No encerramento de
sua tradicional oração
dominical do Ângelus, o
papa Francisco expres-
sou sua ”proximidade
com o povo das Filipi-
nas”, um país majoritari-
amente católico.

”Possa o santo Me-
nino levar conforto e es-
perança às famílias com
mais dificuldades”, de-
clarou, em referência ao
Natal.

O tufão também cau-
sou destruição generali-
zada nas ilhas de Siar-
gao, Dinagat e Minda-
nao.

Imagens aéreas dis-
tribuídas pelos militares
mostraram os estragos
na cidade de General
Luna, em Siargao, onde
estavammuitos surfistas
e turistas antes das fes-
tas de fim de ano. Nas
imagens, vê-se prédios
sem telhado, e o chão,
coberto de entulho.

Neste domingo, os
turistas começaram a

ser retirados.
Em Surigao City, no

norte de Mindanao, as
ruas ficaram cobertas de
vidros quebrados, cha-
pas de aço dos telhados
e linhas de transmissão
elétrica.

Os ventos do Rai caí-
ram para 150 km/h, en-
quanto ele avança pelo
país em chuvas torrenci-
ais, arrancando árvores
e destruindo estruturas
de madeira.

A governadora de Di-
nagat, Arlene Bag-ao,
disse no sábado que
os danos à ilha ”são
uma lembrança, igual
ou pior”, da destruição
causada pelo supertu-
fão Haiyan, em 2013.

Haiyan é o ciclone
mais mortal já registrado
nas Filipinas, com mais
de 7.300 pessoas mor-
tas, ou desaparecidas.
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Líderes da União Europeia estão
alertando a Rússia de que qualquer
movimentação de seu Exército para

dentro da Ucrânia terá um grande custo.
Russian Defense Ministry Press Service

Vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa russo mostra exercício
militar nos Montes Urais, na quinta-feira.

L íderes da União Europeia
estão alertando a Rússia

de que qualquer movimenta-
ção de seu Exército para den-
tro da Ucrânia terá um grande
custo, com novas sanções
do principal parceiro comer-
cial de Moscou. As severas
mensagens à Rússia, porém,
são a parte fácil do jogo.

Muito mais desafiador
para os 27 países-membros
do bloco europeu é concor-
dar a respeito das potenci-
ais reações econômicas e
diplomáticas em retaliação
a uma possível ação militar
russa na Ucrânia, que perdeu
a Crimeia para os russos
em 2014 e trava uma guerra
de quase oito anos contra
separatistas apoiados por
Moscou no leste do país.
Desde a primavera, a Rússia
tem concentrado tropas na
fronteira com a Ucrânia de
maneira significativa.

Todos os membros da
União Europeia têm de con-
cordar a respeito de sanções
impostas pelo bloco, mas os
membros estão divididos há
muito tempo a respeito de
como lidar com a Rússia. Paí-
ses como Polônia e Suécia
têm criticado manobras para
manter contato diplomático
com o presidente russo, Vla-
dimir Putin. França e Alema-
nha, contudo, negociaram di-
retamente com Putin. O pre-
sidente da Hungria, Viktor Or-
bán, é com frequência consi-
derado um aliado de Putin.

“É evidente que não pode-
mos ser ingênuos, mas não
devemos rejeitar o diálogo de
antemão”, afirmou o presi-
dente francês, Emmanuel Ma-
cron, no início da manhã da
sexta-feira.

Além disso, há a ques-
tão do quase pronto gaso-
duto Nord Stream 2, que le-
vará gás natural da Rússia
para a Alemanha evitando as

atuais rotas através da Ucrâ-
nia. A oposição ao gasoduto
é generalizada na Europa, e
alguns líderes do bloco euro-
peu argumentam que é con-
traditório sancionar a Rússia
aomesmo tempo que a União
Europeia estabelece acordos
comerciais com o país. Mas a
Alemanha – um dos mais po-
derosos membros do bloco
– quer o gasoduto, e au-
toridades da UE ainda não
indicaram se consideram o
Nord Stream parte de possí-
veis sanções.

Ainda assim, líderes do
bloco europeu parecem estar
unidos em torno da necessi-
dade de deixar claro quais se-
riam as consequências para a
Rússia de uma eventual inva-
são à Ucrânia.

“Qualquer agressão oca-
sionará um alto custo polí-
tico e econômico”, afirmou
na quinta-feira o chefe da di-
plomacia da União Europeia,
Josep Borrell, antes de uma
reunião entre os líderes eu-
ropeus. O novo chanceler
alemão, Olaf Scholz, afirmou
que seria um “erro grave acre-
ditar que violar as fronteiras
de um país europeu não teria
consequências”.

“Estamos convencidos
que a Rússia está realmente
preparando uma guerra total
contra a Ucrânia”, afirmou o
ministro de Relações Exterio-
res lituano, Gabrielius Lands-
bergis, acrescentando que
“um ataque sem precedentes
contra um país que caminha
na direção do Ocidente”
justificaria uma resposta “sem
precedentes”.

A Rússia insiste que não
tem planos de enviar tropas
para além da fronteira ucrani-
ana. Mas Putin opõe-se fir-
memente ao aprofundamento
dos laços da Ucrânia com o
Ocidente e qualificou o sonho
ucraniano de adesão à Otan

como uma “linha vermelha”.
O governo de Joe Biden

alertou que estaria disposto
a impor sanções econômicas
mais severas contra a Rús-
sia do que as impostas pe-
los Estados Unidos em 2014 e
afirmou que o gasoduto pode
ser uma forte moeda de troca
nessas negociações.

Autoridades da União Eu-
ropeia até agora não revela-
ram detalhes a respeito de
qualquer sanção que este-
jam considerando, mas mui-
tos analistas e diplomatas afir-
mam que o bloco está mais
bem posicionado para ado-
tar medidas duras do que em
2014, após a anexação da
Crimeia. Entre as razões:
desde 2014, a Ucrânia estrei-
tou suas relações com o Oci-
dente, criando um consenso
mais fervoroso no bloco euro-
peu de que aUcrânia deve ser
protegida da Rússia.

“Acredito que todos nós
estamos dispostos a demons-
trar com ação, mais do que
palavras, qual é o limite”,
afirmou na quarta-feira um
graduado diplomata europeu,
que falou sob condição de
anonimato em razão da sensi-
bilidade das deliberações in-
ternas do bloco.

“Desta vez, sim”, afirmou
Borrell a repórteres na quinta-
feira, quando indagado se
pensa que os países da União
Europeia concordarão em re-
lação a sanções.

Quando a Rússia inva-
diu a Crimeia, em 2014, a
União Europeia respondeu
com sanções que tiveram
como objetivo principal evitar
que 44 empresas e organi-
zações russas, assim como
cerca de 200 cidadãos do
país, tomassem dinheiro em-
prestado de bancos euro-
peus. As sanções proibiram
essas pessoas de entrar nos
países do bloco.

Após sofrer críticas pelas
limitadas sanções, a União
Europeia intensificou posteri-
ormente a severidade das pe-
nalidades, que foram renova-
das várias vezes e ainda vigo-
ram.

Os laços econômicos pró-
ximos entre a União Euro-
peia e a Rússia possibilitam
ao bloco impor ao país san-
ções potencialmentemais da-
nosas do que os EUA. As
informações são dos jornais
The Washington Post e O Es-
tado de S. Paulo.
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Coreia do Norte proíbe demonstrações
de felicidade por 11 dias por causa do
aniversário da morte de ex-ditador.

Reprodução

A medida ocorre em meio às homenagens que marcam o 10º aniversário de morte de Kim Jong-il, pai do
atual ditador Kim Jong-un.

O governo da Co-
reia do Norte proi-

biu que a população
demonstre sinais de
felicidade por 11 dias.
A medida ocorre em
meio às homenagens
que marcam o 10º
aniversário de morte
de Kim Jong-il, pai
do atual ditador Kim
Jong-un.

As restrições in-
cluem a proibição
explícita de dar ri-
sadas ou consumir
bebida alcoólica du-
rante o período de
luto. No dia exato
em quem a morte de
Kim Jong-il completou
dez anos, na última
sexta-feira (17), os
norte-coreanos foram
proibidos até de fazer
compras.

O ex-ditador norte-
coreano governou o
país de 1994 até 2011,
quando morreu após
sofrer um ataque car-
díaco aos 69 anos de
idade.

Na sexta-feira,
durante cerimônia
em uma praça de
Pyongyang, a capi-
tal, os norte-coreanos
recordaram o aniver-
sário e inclinaram a
cabeça em silêncio
diante dos retratos
do falecido líder e de
seu pai, Kim Il-sung,
fundador da Coreia do

Norte.
Durante a cerimô-

nia, as pessoas tam-
bém se inclinaram
diante de um mural
que representa os dois
Kims e depositaram
flores no local. A im-
prensa estatal norte-
coreana publicou edi-
toriais que elogiam a
”liderança revolucio-
nária” de Kim Jong-il,
e pedem à população
que se mantenha ”fiel”
a seu filho.
10 anos no poder

Atual ditador da
Coreia do Norte, Kim
Jong-un assumiu o
poder em dezembro
de 2011, aos 28 anos.
Só no enterro do pai
dele que o povo soube
quem passaria a co-
mandar o país.

Kim Jong-un tinha
apenas 28 anos na
época e era quem car-
regava o caixão de seu

pai, sinal de que o su-
cessor já havia sido
escolhido. Poucos ob-
servadores nacionais
e internacionais o jul-
gavam capaz de dirigir
o país, mas o jovem di-
tador transformou ra-
pidamente a Coreia do
Norte, criando ritos de
adoração ao chefe de
Estado.

”O sucesso político
não alimenta o povo”,
explicou Go Myung-
hyun, do Instituto Asan
de Seul. ”Kim Jong-un
precisa de resultados
econômicos, mas não
consegue mais obtê-
los. Para compen-
sar a falta de sucesso
econômico prometida
a seu povo, ele busca
preencher esse vazio
com uma filosofia ofi-
cial”, disse.

Para esconder suas
dificuldades políticas
e econômicas, Kim

Jong-un reforça o
culto à personalidade,
chegando até mesmo
a esconder em seu
gabinete os quadros
dos ex-líderes norte-
coreanos que o prece-
deram na função. Ele
exige ser chamado de
Suryong, ou ”dirigente
supremo”, um título
reservado, até agora,
a seu avô, Kim II-sung,
fundador do regime.

Essa idolatria faz
parte do cotidiano do
povo norte-coreano,
privado de todo tipo
de liberdade e sobre
quem Kim Jong-un
tem poder de vida e
morte. A título de
exemplo, é o regime
que escolhe a profis-
são que as pessoas
vão exercer em seu
futuro. As informações
são do portal de notí-
cias G1 e da RFI.
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Violência doméstica contra as mulheres é
“quase satânica”, afirma o papa Francisco.

Vatican News

“O número de mulheres que são agredidas e abusadas em suas casas, por seus maridos, é muito, muito
alto”, disse o papa.

O papa Francisco
disse que homens

que cometem violência
contra mulheres prati-
cam algo “quase satâ-
nico”. O Pontífice fez
o comentário, um de
seus mais contundentes
até hoje para condenar
agressões, durante um
programa da rede itali-
ana de TV TG5, no qual
ele conversou com três
mulheres e um homem,
todos vítimas de alguma
forma de violência.

“O número de mulhe-
res que são agredidas e
abusadas em suas ca-
sas, por seus maridos,
é muito, muito alto”,
disse o papa em res-
posta a uma pergunta
feita por uma das mu-
lheres, chamada Gio-
vanna. “Para mim, isso
é quase um ato satâ-
nico porque o agres-
sor toma vantagem de
uma pessoa indefesa,
que pode somente ten-
tar escapar dos golpes.
É humilhante, muito hu-
milhante.”

Giovanna contou que
ela cuida sozinha agora
dos quatro filhos, após
terem escapado de um
lar violento.

Desde o início da
pandemia de covid-19,
há quase dois anos,
Francisco se pronun-
ciou diversas vezes con-
tra a violência domés-
tica, que aumentou em
muitos países, quando
mulheres tiveram que
ficar retidas em casa
com seus abusadores.

Só na Itália, pelos
cálculos da polícia, há
cerca de 90 casos por
dia de violência contra
as mulheres, sendo que
62% deles acontecem
dentro das casas.

O papa afirmou que
as mulheres agredidas
não perdem sua digni-
dade. “Vejo dignidade
em você, porque se
você não tivesse digni-
dade, não estaria aqui”,
disse a Giovanna.

Ele ouviu ainda no
programa os relatos de
uma mulher sem-teto
(Maria) que contou seu
sofrimento na vida nas
ruas e de um homem
que tentava se reinte-
grar à sociedade após
passar 25 anos na ca-
deia.

A Maria, que pergun-
tou por que razão a so-
ciedade é tão cruel para
com os pobres, Fran-
cisco disse: “você fala
de crueldade, é assim,
esta é a bofetada mais
dura da sociedade, ig-
norar o problema dos

outros... Estamos en-
trando numa cultura da
indiferença onde tenta-
mos distanciar-nos dos
problemas reais, da dor
dos sem-teto, da falta de
trabalho. Pelo contrá-
rio, com esta pandemia
os problemas aumen-
taram porque batem à
porta aqueles que ofe-
recem dinheiro empres-
tado: os agiotas. Uma
pessoa pobre, uma pes-
soa emnecessidade, cai
nas mãos dos agiotas
e perde tudo, porque
eles não perdoam. É
crueldade e mais cru-
eldade, digo isto para
chamar a atenção das
pessoas para não se-
rem ingênuas; o agiota
não é uma saída para o
problema, o agiota traz
novos problemas”. O
Papa perguntou então a
ela se, quando encon-
tra uma pessoa que está
em uma situação pior,
vai dar-lhe uma mão.
E depois da resposta
afirmativa de Maria, ele
acrescentou: “Quando

se sofre, compreende-
se a profundidade da
dor. Tente sempre olhar
de frente para os proble-
mas porque haverá al-
guém que estará pior do
que você e que precisa
do seu olhar para seguir
em frente”, disse o pon-
tífice.

O papa criou servi-
ços de assistência na
área de entorno do Va-
ticano para oferecer ser-
viços de saúde e de cui-
dados pessoas à popu-
lação que vive em situa-
ção de rua.

Em 2020, quando um
palácio próximo à Praça
de São Pedro e onde
funcionara um convento
ficou vazio, ele ordenou
que fosse transformado
em abrigo, rejeitando a
proposta de conversão
em hotel de luxo. As in-
formações são da agên-
cia de notícias Reuters
e da assessoria de im-
prensa do Vaticano.
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Cardeal cotado para ser primeiro papa
africano em 1.500 anos apresenta renúncia.

Reprodução

Peter Turkson tem 73 anos e é natural de Gana.

O cardeal Peter
Turkson, que

em 2013 foi um
dos nomes cotados
para a sucessão
de Bento XVI – o
que o tornaria o
primeiro pontífice
africano em apro-
ximadamente 1.500
anos – apresentou
na semana passada
renúncia do cargo à
frente do Dicastério
para o Desenvolvi-
mento Humano In-
tegral do Vaticano.
A decisão foi rela-

tada pela primeira
vez pelo blog ita-
liano conservador
messainlatino.it e
confirmada pela
agência de notícias
Reuters no último
sábado (18). Con-
forme fontes con-
sultadas pela agên-
cia, o Papa Fran-
cisco ainda não de-
cidiu se aceitará ou
não o pedido.
Turkson tem 73

anos e é natural
de Gana. Desde
2016, quando o de-
partamento dele foi
criado, tem sido um
conselheiro-chave
para o Papa Fran-
cisco, principal-

mente em questões
como mudança cli-
mática e justiça so-
cial, e atualmente é
o único africano a
chefiar uma pasta
no Vaticano.
O motivo da so-

licitação ainda não
foi esclarecido, mas
uma fonte afirmou
que o religioso, que
está próximo dos
75 anos de idade
para a aposenta-
doria compulsória
de bispos, estaria
”farto” de disputas
internas na Igreja.
O Departamento

de Desenvolvi-
mento Humano
também passou por
uma revisão externa
chefiada pelo car-
deal Blase Cupich,
de Chicago, nos
Estados Unidos, a

pedido do Papa,
no início deste ano.
Em agosto, o secre-
tário adjunto padre
Augusto Zampini
deixou o posto sem
muitas explicações.
Outro padre, Bruno
Maria Duffè, saiu do
órgão após com-
pletar a idade de
aposentadoria.
Mesmo se dei-

xar seu posto no
Vaticano, até que
complete 80 anos
Turkson ainda po-
derá participar de
um conclave de car-
deais para eleger o
próximo papa após
a aposentaria ou
morte de Francisco.
Papa completa

85 anos
O papa Fran-

cisco completou,
na sexta-feira (17),

85 anos. Francisco
teve um dia normal
de trabalho. Pela
manhã, deu boas-
vindas ao primeiro
grupo de imigrantes
do Chipre levado
para a Itália a con-
vite dele. Os refugi-
ados presentearam
o Papa com uma
pintura feita por um
afegão. Depois,
o cardeal Raniero
Cantalamessa fez
a pregação do Ad-
vento - o período
litúrgico de quatro
semanas antes do
Natal. Líderes mun-
diais e milhares de
fiéis enviaram feli-
citações ao Papa
Francisco. As in-
formações são do
jornal O Globo e da
agência de notícias
Reuters.
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Horários de 12 linhas de ônibus
são ampliados em Porto Alegre.

Giulian Serafim/PMPA

Alterações acontecem a partir desta segunda (20).

A Empresa Pública de
Transporte e Circula-

ção (EPTC) amplia, a partir
desta segunda-feira (20), a
oferta no transporte coletivo
de Porto Alegre.

As ampliações são
anunciadas praticamente
todas as semanas para
qualificar o atendimento
à população. Para definir
quais as linhas que têm al-
terações da tabela horária,
o carregamento é analisado
diariamente.

Alterações
Linha 179 Serraria - Am-

pliação de seis viagens por
dia, passando de 76 para
82 viagens, sendo 41 por
sentido. Ampliação de vi-
agens no pico da manhã
e tarde. Primeiro horário
saindo do bairro emdireção
ao Centro às 5h30 e último
horário saindo do bairro às
19h10. Primeiro horário
saindo do Centro às 6h15
e último horário saindo do
Centro às 20h. Intervalo
médio entre as viagens no
pico da manhã (das 6h às
9h) passa de 25 para 20 mi-
nutos. Intervalo médio en-
tre as viagens no entrepico
(das 9h às 16h) passa de 31
para 20 minutos. Intervalo
médio entre as viagens no
pico da tarde (das 16h às
19h) passa de 28 para 17
minutos.

Linha 188 Assunção -
Ampliação de 14 viagens
por dia, passando de 22
para 36 viagens, sendo 18
por sentido. Ampliação de
viagens no pico da ma-
nhã, tarde e no entrepico.
Primeiro horário saindo do
bairro em direção ao Cen-
tro às 6h16 e último horário
saindo do bairro às 21h30.
Primeiro horário saindo do
Centro às 7h06 e último ho-
rário saindo do Centro às

22h10. Intervalo médio en-
tre as viagens no pico da
manhã (das 6h às 9h) de
48 minutos; intervalo médio
entre as viagens no entre-
pico (das 9h às 16h) de 1
hora; e intervalo médio en-
tre as viagens no pico da
tarde (das 16h às 19h) de
56 minutos.

Linhas 281 Campo
Novo, 2811 Campo
Novo/Morro Agudo, 2812
Campo Novo/Gedeon
Leite, R81 Rápida Campo
Novo - Ampliação de cinco
viagens por dia no conjunto
de linhas, passando de 84
para 89 viagens, sendo
45 bairro ao Centro e 44.
Ampliação de viagens no
pico da manhã e tarde.
Primeiro horário saindo
bairro em direção aoCentro
às 5h10 e último horário
saindo do bairro às 21h05.
Primeiro horário saindo
do Centro às 6h e último
horário saindo do Centro
às 22h05. Intervalo médio
entre as viagens no pico
da manhã (das 6h às 9h)
de 12 minutos. Intervalo
médio entre as viagens no
entrepico (das 9h às 16h)
de 22 minutos. Intervalo
médio entre as viagens no
pico da tarde (das 16h às
19h) de 15 minutos.

Linha A81 Alimentadora
Campo Novo/Cavalhada -
Oferta de 32 viagens por
dia, sendo 16 por sentido.
Primeiro horário saindo
bairro em direção a Dr.
Campos Velho às 6h e
último horário saindo do
bairro às 21h40. Primeiro
horário saindo da Dr. Cam-
pos Velho às 6h30 e último
horário saindo do centro às
23h. Intervalo médio entre
as viagens ao longo do dia
de 1 hora.

Linha 631 Parque dos

Maias - Ampliação de uma
viagem por dia, passando
de 130 para 131 viagens,
sendo 66 bairro ao Centro
e 65. Inclusão do horário
das 21h no sentido centro
ao bairro. Primeiro horá-
rio saindo bairro em direção
ao Centro às 5h05 e último
horário saindo do bairro às
23h30. Primeiro horário
saindo do Centro às 5h50
e último horário saindo do
centro às 0h15. Intervalo
médio entre as viagens no
pico da manhã (das 6h às
9h) de 12minutos. Intervalo
médio entre as viagens no
entrepico (das 9h às 16h)
de 15 minutos. Intervalo
médio entre as viagens no
pico da tarde (das 16h às
19h) de 10 minutos.

Linhas 494 Rubem
Berta/Protásio, 4942 Batista
Flores/Rubem Berta, 4944
Rubem Berta/Jardim Ypu/
Domingos - Ampliação
de seis viagens por dia,
passando de 128 para
134 viagens, sendo 67 por
sentido. Ampliação de
viagens no pico da manhã
e tarde. Primeiro horário
saindo bairro em direção
ao Centro às 5h15 e último
horário saindo do bairro

às 21h50. Primeiro horário
saindo do Centro às 5h55
e último horário saindo do
centro às 22h45. Intervalo
médio entre as viagens no
pico da manhã (das 6h às
9h) de 11minutos. Intervalo
médio entre as viagens no
entrepico (das 9h às 16h)
de 15 minutos. Intervalo
médio entre as viagens no
pico da tarde (das 16h ás
19h) de 13 minutos.

Linha 347 Alameda - Am-
pliação de dez viagens por
dia, passando de 118 para
128 viagens, sendo 64 por
sentido. Ampliação de vi-
agens no pico da manhã,
tarde e noite. Primeiro horá-
rio saindo bairro em direção
ao Centro às 5h30 e último
horário saindo do bairro às
22h02. Primeiro horário
saindo do Centro às 5h55
e último horário saindo do
Centro às 22h30. Intervalo
médio entre as viagens no
pico da manhã (das 6h às
9h) de 12minutos. Intervalo
médio entre as viagens no
entrepico (das 9h às 16h)
de 16 minutos. Intervalo
médio entre as viagens no
pico da tarde (das 16h às
19h) de 12 minutos.
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Foi em Capão da Canoa o lançamento
da Operação RS Verão Total.

Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Moradores e turistas vão contar com guarda-vidas, policiamento, operações de trânsito e monitoramento
da qualidade da água.

C om a chegada
do verão e das

férias, o litoral do
Rio Grande do Sul
passa a ser o local
mais desejado pelos
gaúchos. Para que a
nova estação possa
ser aproveitada de
forma segura, uma
força-tarefa, cha-
mada Operação RS
Verão Total, é for-
mada pelo governo
do Estado. Lançada
neste domingo (19),
na avenida Beira-Mar,
em Capão da Ca-
noa, o propósito do
projeto é ampliar os
serviços prestados
à população. Toda
a parte da coorde-
nação executiva das
ações é de responsa-
bilidade do Gabinete
do Vice-Governador.

Até 6 de março
de 2022, moradores
e turistas do litoral
poderão contar com
guarda-vidas, mais
policiamento, ope-
rações de trânsito,
como a Balada Se-
gura, ações de aces-
sibilidade, a exem-
plo do Praia Acessí-
vel, monitoramento
da qualidade das
águas e investimen-
tos pontuais na rede
de saúde dos municí-

pios.
Abrindo a tempo-

rada, o governador
Eduardo Leite falou
sobre o trabalho de
preparação para o
litoral de todo o Es-
tado, incluindo águas
internas e Costa
Doce. ”Temos a pre-
ocupação de trazer
a estrutura reforçada
do Estado para todo
o litoral, para que os
veranistas possam
aproveitar a tempo-
rada de verão com
segurança, conforto
e tranquilidade. Em-
bora os números de
internações e de no-
vos casos de corona-
vírus estejam caindo
de forma consistente
e estejamos em um
momento melhor, é
importante que os
cuidados se mante-
nham para que te-

nhamos um verão
seguro também do
ponto de vista sani-
tário. Além de se-
gurança, a estrutura
de saúde no litoral
recebeu reforço em
parceria com os mu-
nicípios. Estamos
preparados para ter
um grande verão”,
disse Leite.

O vice-governador
e secretário da Se-
gurança Pública, Ra-
nolfo Vieira Júnior,
destacou a integra-
ção das secretarias
para garantir a am-
pliação dos serviços
nas praias. ”São
mais de 30 secre-
tarias, órgãos e en-
tidades envolvidos
para potencializar as
ações do Estado no
litoral. Segurança,
saúde, turismo, trans-
portes e tudo que é

necessário para que
o gaúcho que vier
seja bem atendido”,
detalhou Ranolfo.

O vice-governador
lembrou ainda dos
R$ 280 milhões que
estão sendo inves-
tidos na Segurança
Pública por meio do
programa Avançar já
são realidade em no-
vos equipamentos e
em melhorias nas es-
truturas das vincula-
das da pasta.

”Este, inclusive, é o
último verão em que
será preciso utilizar
o helicóptero da Bri-
gada Militar, porque
já está autorizada a
compra de um heli-
cóptero para o Corpo
de Bombeiros, en-
tre outros investimen-
tos”, acrescentou o
governador Leite.
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Obras em rodovias estaduais
facilitarão acesso ao litoral gaúcho.

Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Governador Leite e o secretário Costella na assinatura de 3 convênios para obras de melhorias em
estradas rumo ao litoral.

N a abertura da
Operação RS Ve-

rão Total 2022, neste
domingo (19), em
Capão da Canoa, o
governo do Estado
também autorizou
três obras que faci-
litarão o acesso ao
Litoral Norte. As me-
lhorias vão beneficiar
o lazer e o turismo,
além de beneficiar o
dia a dia dos mora-
dores da região. O
investimento total é
de R$ 8,2 milhões.

“Os recursos estão
assegurados e serão
repassados aos mu-
nicípios em breve. As
obras vão qualificar
as rodovias e poten-
cializar o desenvolvi-
mento desta região
com vocação turística
e de lazer”, afirmou o
governador Eduardo
Leite ao anunciar a
celebração dos con-
vênios.

Os três serviços
cujos convênios fo-
ram assinados neste
domingo fazem parte
do Plano de Obras
anunciado em junho
deste ano, que prevê
investimento de R$
1,3 bilhão em obras
de infraestrutura em
diversas regiões do
Estado.

O secretário de Lo-
gística e Transportes,
Juvir Costella, come-
morou as melhorias
nas estradas do lito-

ral. “É uma con-
quista da população
que veraneia e mora
nas praias gaúchas”,
disse.

Na ERS-407, ha-
verá a duplicação de
trecho na rodovia na
chegada a Capão da
Canoa, a partir da
avenida Interbalneá-
rios. O investimento
previsto é de R$ 5,2
milhões.

No município de
Riozinho, na ERS-
239, será empregado

o valor de R$ 1,5
milhão na pavimenta-
ção de umquilômetro
da rodovia na saída
da cidade em direção
ao litoral.

Por fim, o governo
do Estado também
dará continuidade
à pavimentação da
ERS-484, em Ma-
quiné, no sentido a
Barra do Ouro. O
valor do repasse é
de R$ 1,5 milhão e
contemplará trecho
de um quilômetro.
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CLÁUDIO HUMBERTO

USB NA URNA REPRESENTA
RISCO, AVALIA ESPECIALISTA

“Inovação” celebrada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) ministro Luis Roberto Barroso, a substituição de cartões de
memória por entradas USB, no novo modelo de urna eletrônica,
escancara as portas “para vários tipos de ataques”, explicou o
especialista em segurança cibernética Douglas Lopes. Ele avalia
que se a entrada for exposta a hackers, há “alto risco” para a
eleição.

Ataques possíveis
“Existe o ataque hacker físico”, esclarece Lopes, que citou o “back-
door shell e bash script” entre ataques possíveis a partir de um drive
USB.

Atenção, TSE
Há ferramentas (programas) específicas para hackers utilizarem
drives USB, como Bash Bunny, LanTurtle, Rubber Ducky e USB
Armory.

Risco à votação
“Caso a porta USB não esteja desativada ou desinstalada, significa
um alto risco às votações”, adverte o especialista Douglas Lopes.

Outras ‘inovações’
Além do USB, as novas urnas agora têm uma tela touchscreen para
osmesários, processadoresmais rápidos e bateria mais duradoura.

Exercícios em Atibaia foram apenas descontração
Circularam como se ato de “humilhação” as imagens do presidente
da Caixa convidando participantes de um evento em Atibaia (SP)
a acompanhá-lo em exercícios de inflexão. Lotérico em Brasília,
Raul Cunha ficou indignado com o noticiário tendencioso sobre o
assunto. “Sou testemunha de que não houve o que está sendo
divulgado”, disse. “Não houve nenhum tipo de constrangimento
por parte de ninguém da Caixa, muito menos do presidente Pedro
Guimarães”, afirmou à coluna.

Encontro de trabalho
“Tudo na mais perfeita normalidade, foi um ótimo encontro de tra-
balho e reconhecimento do que foi produzido em 2021”, explicou
Raul.

Sem humilhação
O lotérico explicou que “ninguém foi obrigado a fazer absolutamente
nada que passasse perto de uma humilhação”, como se noticiou.

Tudo mimimi
O presidente também fez tudo que ele propunha como uma brin-
cadeira para descontrair e animar o encontro. “Tudo mimimi”,
resumiu.

Isenção à brasileira
O general Fernando Azevedo e Silva, que tem no currículo o cargo
de ex-ministro da Defesa e ser desafeto de Bolsonaro, assume a
direção-geral do TSE em fevereiro, com o futuro presidente, Edson
Fachin.

Não acredita
José Medeiros (Pode) disse que Bolsonaro tem 47% dos votos em
Mato Grosso contra 20% de Lula, mas as pesquisas mostram o
inverso. “O que vão dizer quando as urnas forem abertas?”, diverte-
se.

Escolas com internet
Em evento sobre 5G, o ministro Fábio Faria (Comunicações) pro-
meteu: “nenhuma escola ficará sem internet”. Disse que é amissão
recebida do presidente Jair Bolsonaro e que “trabalha todo dia para
cumprir”.

Mexeu na cabeça
Ao se tornar o único candidato a presidente da História a obter
menos votos no segundo turno que no primeiro, Geraldo Alckmin
perdeu para Lula (PT). Agora luta para ser vice do petista, em 2022.

Motivo de orgulho
O ministro Tarcísio Freitas (Infraestrutura) comemorou conclusão
de 73% das obras para a segunda ponte de integração Brasil-
Paraguai. “Uma grande obra da engenharia nacional”, disse o
ministro.

Nossa grana
No apagar das luzes de 2021, o Congresso aprovou “crédito espe-
cial” de R$132 milhões para a Transportadora Brasileira Gasoduto
Bolívia Brasil SA, controlada pela Petrobras e dona do gasoduto.

Parcerias mundiais
Ogoverno federal comemorou os 224 atos internacionais assinados
desde o início de 2019. Segundo a Secretaria de Comunicação,
isso apenas comprova que o “Brasil conversa e negocia com o
mundo”.

Noriega capturado
A invasão do Panamá pelos EUA completa 32 anos nesta segunda.
AOperação Justa Causa tinha objetivo de capturar o ditadorManuel
Noriega, acusado de tráfico, lavagem de dinheiro e corrupção.

Pensando bem...
... para os mortais, o ano de 2021 só termina no dia 31, mas na
Justiça já acabou desde o dia 17.

PODER SEM PUDOR
Defunto eleitor
Quando fez campanha para deputado estadual no Rio Grande do
Sul, em 1974, Elias Bainy adotou como estratégia percorrer velórios
em Pelotas. Chegava de mansinho, com ar consternado, e cumpri-
mentava os familiares do falecido. Um dia chegou atrasado a um
velório, mas a tempo de segurar a alça do caixão. Reconheceu, ao
lado, na outra alça, o irmão de um adversário, que, de tão triste,
parecia conhecer o morto. Bainy cochichou: “Quem é o finado
ilustre?” O homem foi de uma sinceridade desconcertante: “Não
sei, mas a família é numerosa e quase todos têm idade de votar.”
Com André Brito e Tiago Vasconcelos
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LEANDRO MAZZINI

O MALHETE E A BÍBLIA
Novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o advogado An-
dré Mendonça será pioneiro na Corte numa aparição pública
esporádica que pode lhe deixar mais à vitrine (e em risco
de suspeição) que os colegas de toga. Pastor da Igreja
Presbiteriana, Mendonça não vai abrir mão de pregações em
cultos – no seu e em outros templos neopentecostais. Os
convites já surgem. Umamigo próximo, o deputado Sóstenes
Cavalcante (fiel escudeiro do padrinho de indicação, Pr. Silas
Malafaia), garante que o ministro vai se policiar. “Ele não vai
deixar de ser pastor. O ministro atuará com maturidade no
STF, em palestras e cultos. Evidentemente, não vai abordar
assuntos que estejam em sua mesa”. A conferir.

Limpa na sala
Oex-AGU quer saber onde pisa. Pediu varredura antigrampo
no futuro gabinete na Corte. O STF já flagrou escuta ambi-
ental desativada no gabinete de Luís Barroso.

Poucas e guerreiras
Da tropa de 240 militares norte-americanos no treinamento
CORE21 no interior paulista, encerrado na quinta, só quatro
eram mulheres – menos de 2% do contingente.

Temer quer voltar
A senadora Simone Tebet é só um potencial nome no MDB.
Mas quem manda, Michel Temer, já se coloca discreto como
um vice do partido à disposição de pré-candidatos.

Pacotão ...
Vai mal a Legislatura. São 59 as denúncias contra mandatá-
rios nos conselhos de Ética da Câmara (33) e Senado (26).
Na Casa Alta, os alvos são Jorge Kajuru, Flávio Bolsonaro,
Davi Alcolumbre, Styvenson Valetim, Randolfe Rodrigues,
Cid Gomes, Jayme Campos, Chico Rodrigues, Humberto
Costa, Paulo Rocha, Luis Carlos Heinze.

... da Ética
Já na Câmara, as representações são contra: Luís Miranda,
Ricardo Barros, Diego Garcia, Daniel Silveira, Flordelis (Cas-
sada), Bibo Nunes, Filipe Barros, Alê Silva, Carlos Jordy,
Carla Zambelli, Coronel Tadeu, Eduardo Bolsonaro, Glauber
Braga, André Janones, Maria do Rosário, Edmilson Rodri-
gues, José Medeiros, Boca Aberta.

Até Levy
A autofagia é tanta no PRTB que sobrou até para o falecido
Levy Fidelix. O edital de convocação para assembleia do
sábado cita que a maioria dos 28 fundadores endossou a
reunião. Trecho aponta que estão aptos a votar os regula-
rizados, “excetuando-se os falecidos e não filiados”. Claro,

claro.

MERCADO
(E)ita!
A família Cola, do falecido Camilo, não tem nada a ver com
a ITA Linhas Aéreas, braço da Viação Itapemirim. Ela briga
na Justiça para retomar o controle da empresa. A crise da
aérea tem nome: Sidnei Piva, que comprou o grupo em
recuperação judicial.

Portas abertas
A ANVISA é uma piada. Não tem fiscais para aeroportos.
Pode passar um elefante na imigração e ninguém pergunta
por que. Há duas semanas a Coluna solicita contingente
de fiscais e como é a triagem no desembarque de cinco
aeroportos internacionais. A assessoria alega alta demanda
e preparativos para a vigência do passaporte de vacina.

Reza forte
O senador Luiz do Carmo (MDB-GO) comprou uma briga
com a Igreja em Goiás. Sugeriu renomear o Aeroporto
Santa Genoveva para Íris Resende, o falecido amigo ex-
governador. O arcebispo Washington Cruz, mesmo de saída
do cargo, já bateu pé.

Atenção, passageiros
Se o leitor reclama de rodoviárias do País, é porque não co-
nhece o Aeroporto de Porto Seguro, que parece uma: Pouco
espaço para circulação, sem ar condicionado no saguão e
parece uma galeria de lojas.

Garotinho, a volta
O jornalista e publicitário Mario Marques é o novo marque-
teiro do ex-governador Anthony Garotinho, que disputará a
Câmara dos Deputados. Pesquisas encomendadas indicam,
ainda, que Garotinho tem potencial de votos para voltar ao
Palácio Guanabara.

ESPLANADEIRA
# Alice Porto, contadora da bolsa de valores, lança e-book
gratuito “Guia Completo: Cálculo de Bolsa e DARF”.
# APSA lança para clientes o serviço Condomínio Garantido.
# Fernanda Teodoro, da Mandaliti, lança livro “Imposto Terri-
torial Rural”, da editora Noeses.
# Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza cria
fundo filantrópico que destina R$ 600 mil para apoiar negó-
cios na Mata Atlântica.
# Escritor Ryan Maia vai receber, em janeiro, Título de Cida-
dão São Gabrielense.
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FLAVIO PEREIRA

ACREDITE: NO JULGAMENTO
DO ICMS DA ENERGIA, STF

LEGISLOU PELOS 81
SENADORES E 513 DEPUTADOS

O STF adotou, segundo respeitados juristas, uma decisão inconsti-
tucional, invadindo competência do Congresso Nacional, ao julgar os
embargos do recurso extraordinário 714.139 que trata da majoração
do ICMS, medida inconstitucional que envolve o Estado de Santa
Catarina, que adotou uma alíquota de ICMS de 25% para os setores
de energia e telecomunicações, frente a uma alíquota geral de 17%.
A decisão afeta outros Estados, como é o caso do Rio Grande do Sul.
Na prática, o STF substituiu os 81 senadores e 513 deputados fede-
rais ao negociar diretamente com governadores e legislar, deixando
de lado o texto constitucional, ao modular os efeitos da decisão
que proibiu aos Estados a cobrança das alíquotas majoradas de
ICMS para os setores de energia elétrica e telecomunicações, que
passam a valer apenas a partir de 2024, segundo maioria formada
em julgamento encerrado sexta-feira.

Entenda o que aconteceu
O STF decidiu que é inconstitucional o aumento do ICMS decretado
por diversos estados no ICMS da energia e telecomunicações. Mas,
ao mesmo tempo, na mesma decisão, permitiu que os Estados con-
tinuem cometendo a ilegalidade por mais dois anos, auferindo os
ganhos das alíquotas aumentadas em flagrante prejuízo dos consu-
midores.

Economia para o País
A decisão do STF fez surgir nas redes sociais a brincadeira: ”Se o
STF quer continuar legislando, sairia mais barato pagar 11 ministros,
que 81 senadores e 513 deputados para fazerem leis.”

PT quer reunir seus puxadinhos numa Federação
A aprovação pelo Tribunal Superior Eleitoral da Federação de Parti-
dos para as eleições proporcionais - deputado estadual e deputado
federal - levou o PT a acelerar negociações com partidos que correm
o risco de extinção. A proposta do PT é formar através da Federação,
uma frente de esquerda. Para isso, quer traze seus velhos puxadi-
nhos para uma aliança. As conversações iniciam com PSB, PCdoB,
PSOL, PV e Solidariedade. Até o PDT está na mira do PT, caso a
candidatura de Ciro Gomes comece a derreter.

Solidariedade vai fechado com Lula em 2022
O presidente do partido Solidariedade, dirigente histórico da Força
Sindical e um dos deputados mais articulados dentro do Congresso
Nacional, Paulo Pereira da Silva anunciou que está fechado com
Lula e que em todo o Brasil esta será a linha do Solidariedade. Sua
declaração não deixa dúvidas da postura anti-Bolsonaro que o partido
vai adotar:
”Não acredito nessa história de terceira via. A disputa presidencial
será entre Lula e Bolsonaro. Apoio Lula porque sempre me dei
bem com ele, que dialogou com o movimento sindical e procurou
atender nossas pautas. Lula é quem reúne as melhores condições

pra derrotar o bolsonarismo e retomar o crescimento do País”.

Quem é quem no Fundo Eleitoral
Leitores cobram a informação sobre como votaram senadores e
deputados no veto do presidente Jair Bolsonaro, ao Fundo Eleitoral.
Vamos lá:
O Senado, conforme já noticiado aqui em O Sul, confirmou, sexta-
feira, a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro ao aumento
do fundo eleitoral para R$ 5,7 bilhões. Foram 53 votos de senadores
a favor da queda e 21 contrários. Mais cedo, o veto havia sido
derrubado pela Câmara, com 317 votos contrários à decisão de
Bolsonaro e 146 pela sua manutenção.
Veja como votaram os deputados que participaram da sessão, sendo
SIM pela manutenção do veto, contra o Fundo, e NÃO pela derru-
bada, a favor do fundo:
Senadores:
Lasier Martins (Podemos) - sim
Luis Carlos Heinze (PP) - não
Paulo Paim (PT) - não
Deputados:
Afonso Hamm (PP-RS) - votou Sim
Alceu Moreira (MDB-RS) - votou Não
Bibo Nunes (PSL-RS) - votou Sim
Bohn Gass (PT-RS) - votou Não
Carlos Gomes (Republicanos-RS) - votou Sim
Covatti Filho (PP-RS) - votou Não
Daniel Trzeciak (PSDB-RS) - votou Sim
Fernanda Melchionna (PSOL-RS) - votou Sim
Giovani Cherini (PL-RS) - votou Não
Giovani Feltes (MDB-RS) - votou Não
Heitor Schuch (PSB-RS) - votou Não
Henrique Fontana (PT-RS) - votou Não
Jerônimo Goergen (PP-RS) - votou Não
Liziane Bayer (PSB-RS) - votou Sim
Lucas Redecker (PSDB-RS) - votou Sim
Marcel van Hattem (Novo-RS) - votou Sim
Marcelo Brum (PSL-RS) - votou Sim
Marcelo Moraes (PTB-RS) - votou Sim
Márcio Biolchi (MDB-RS) - votou Não
Marcon (PT-RS) - votou Sim
Maurício Dziedrick (PTB-RS) - votou Sim
Nereu Crispim (PSL-RS) - votou Não
Osmar Terra (MDB-RS) - votou Não
Paulo Pimenta (PT-RS) - votou Não
Paulo V. Caleffi (PSD-RS) - votou Não
Pedro Westphalen (PP-RS) - votou Não
Pompeo de Mattos (PDT-RS) - votou Sim
Sanderson (PSL-RS) - votou Sim.
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EFEMÉRIDES

FATOS HISTÓRICOS DO
DIA 20 DE DEZEMBRO

Eventos
1516 — Fundação da Vila de São Sebastião.
1520 — Martinho Lutero queima em Wittenberg (Alema-
nha) a bula de excomunhão, decretada contra ele pelo
Papa Leão X.
1803 — A Louisiana passa ao comando dos Estados Uni-
dos.
1838 — Almeida Garrett é nomeado cronista-mor do reino
de Portugal.
1907 — Instituído o Decreto de Depósito Legal da Biblio-
teca Nacional do Brasil.
1983 — Foi roubada a Taça Jules Rimet da sede da Con-
federação Brasileira de Futebol (CBF), por ladrões que a
derreteram por causa dos 1.800 gramas de ouro que ela
continha.
1985 — Proibição da caça comercial às baleias por cinco
anos pelo presidente José Sarney.
1987 — O ferry Doña Paz colide com o petroleiro Vector e
afunda nas Filipinas, matando 4.386 pessoas. É o maior
desastre marítimo da história em tempos de paz.
1989 — O Exército americano invade o Panamá para
prender o ditador Manuel Noriega.
1995 — O Voo 965, do Boeing 757 da American Airlines
bate em uma montanha 50 km a norte de Cali, Colômbia,
matando 160 pessoas.
1999 — Fim da administração portuguesa em Macau a
partir da meia-noite. Macau é devolvida à China, após
mais de quatrocentos anos de ocupação portuguesa.
2001 — Senado brasileiro promulga emenda constitucio-
nal que retira a imunidade parlamentar em caso de crime
comum.
2007 — Roubadas do acervo do Museu de Arte de São
Paulo (MASP) as pinturas Retrato de Suzanne Bloch, do
espanhol Pablo Picasso, e O Lavrador de Café, de Cân-
dido Portinari. As obras, tombadas como patrimônio na-
cional pelo Iphan, estão avaliadas em aproximadamente
US$ 55 milhões.
Nascimentos
1868 — Harvey Firestone, americano, pioneiro do auto-
móvel (m. 1938).
1890 — Jaroslav Heyrovský, vencedor do prêmio Nobel
de Química (m.1967).

1894 — Sir Robert Menzies, décimo segundo primeiro
ministro da Austrália (m. 1978).
1898 — Irene Dunne, atriz (m. 1990).
1901 — Robert Van de Graaff, físico, inventor (m. 1967).
1917 — David Bohm, físico quântico estadunidense (m.
1992).
1921—George Roy Hill, diretor de cinema estadunidense
(m. 2002).
1941 — Armando Abílio, político brasileiro.
1982 — David Cook, cantor e compositor americano.
1988 — Mario Moraes, piloto brasileiro de automobilismo.
1990 — JoJo, cantora e atriz norte-americana.
1995— Afonso Maló, ator português, conhecido ao repre-
sentar em Inspetor Max.
1997 — Suzuka Nakamoto, líder do grupo Japonês Baby-
metal.
1998 — Kylian Mbappé, jogador de futebol francês.
Falecimentos
860 — Etelbaldo de Wessex (n. 834).
910 — Afonso III das Astúrias (n. 848).
1295 — Margarida de Provença, rainha de França (n.
1221).
1679 — João Maurício de Nassau, nobre holandês (n.
1604).
1765 — Luís, Delfim da França (n. 1729).
1783— Padre Antônio Soler, compositor erudito espanhol
(n. 1729).
1812 — Sacagawea, ameríndia da tribo Shoshone (n.
1786).
1838 — Kaspar Maria von Sternberg, naturalista tcheco
(n. 1761).
1954 — James Hilton, escritor inglês (n. 1900).
1971 — Roy O. Disney, empresário norte-americano (n.
1893).
1984 — Cláudio Figueiredo Diz, futebolista brasileiro (n.
1960).
2009 — Brittany Murphy, atriz norte-americana (n. 1977).
2013 — Reginaldo Rossi, cantor e compositor brasileiro
(n. 1944).
2019 — Zilda Cardoso, atriz e humorista brasileira (n.
1936).
2020 — Nicette Bruno, atriz brasileira (n. 1933).



Fora dos planos da direção do
Inter, Guilherme Pato não

permanecerá no clube em 2022.
Ricardo Duarte/S.C. Internacional

Retornando de empréstimo do Cuiabá, Guilherme Pato se reapresen-
taria em janeiro do ano que vem.

Vice-presidente de futebol do Grêmio
revela quem fica no elenco para 2022.

Reprodução

Denis Abrahão analisa o elenco junto da comissão técnica e definiu
quem permanece.

O s movimentos no Inter para
2022 iniciaram logo após

o final do Campeonato Brasi-
leiro. Após a rescisão do contrato
do treinador Diego Aguirre e do
anúncio da saída do de três jo-
gadores (Marcelo Lomba, Lucas
Ribeiro e Renzo Saravia), mais um
atleta não está nos planos da di-
reção colorada e não deverá per-
manecer para a próxima tempo-
rada. É o caso do jovem atacante
Guilherme Pato, que retornará de
empréstimo após passar a tem-
porada defendendo as cores do
Cuiabá.

Na semana passada, o diretor
executivo colorado, Paulo Bracks,
ligou para os representantes do
atleta informando a nova situa-
ção. Retornando de empréstimo
do Cuiabá, Guilherme Pato se re-
apresentaria em janeiro do ano
que vem.

O atacante chegou a rece-
ber algumas chances no início de
2021, porém, a direção colorada
decidiu por dar rodagem ao jo-
vem. Existem clubes do Brasil e
do exterior com interesse no ata-
cante, que possui vínculo com o
colorado até dezembro de 2022.

Já o futuro de Gabriel Boschi-
lia está sem uma definição para
o ano que vem. Após uma tem-
porada inconstante no Inter, o jo-
gador despertou interesse de seis
clubes da Série A. O desejo do
atleta é permanecer no Beira-Rio,
mas ele quer mais oportunidades
em campo.

Boschilia chegou ao Inter em
janeiro de 2020. O seu início foi
bastante promissor, sendo uma
das peças chaves no time do ex-
técnico colorado, Eduardo Cou-
det. Porém, uma grave lesão
onde rompeu o ligamento do joe-

lho, em outubro, o retirou do res-
tante da temporada. Retornando
em junho deste ano, o jogador
não conseguiu repetir as mesmas
atuações e acabou recebendo
poucos minutos com Miguel Án-

gel Ramírez e Diego Aguirre. O
camisa 21 colorado atuou ao todo
em 49 jogos. Marcou cinco gols e
deu duas assistências.

D enis Abrahão, vice-
presidente de futebol, tem

sido a principal voz do Grêmio
nos últimos tempos. Sempre
muito ativo verbalmente e dis-
posto amudar o elenco do Imortal
para a temporada 2022, quando
o clube disputará a Série B, o
dirigente concedeu em entrevista
uma lista dos jogadores que
permanecerão no grupo para a
próxima temporada.

”O Brenno e o Chapecó, os
dois da base. O Felipe (lateral)
está voltando da Ponte Preta, não
sei se vai ficar. Geromel e Kanne-
mann. Diogo está conosco, Lu-
cas Silva, Thiago Santos, Ferreira,
Jhonata Robert. Ou seja, todos
que vocês conhecem. Com es-
ses jogadores todos nós conta-
mos. Com todos que foram fala-
dos. Pode haver a saída de algum
desses? Pode. Mas aí tem que
chegar dois, três. Se não, não
vai sair ninguém”, declarou o di-
rigente.

Com três nomes já confirma-
dos de saída do clube (Rafinha,
Cortez e Diego Souza), a diretoria
do Tricolor trabalha forte para ne-
gociar outros atletas até o fim do
ano.

Chegadas
A diretoria do Imortal tem

pressa para anunciar contrata-
ções e pretende fazer isso antes
mesmo do Natal, segundo fon-
tes internas. O sonho da dire-
toria gremista é fechar mais de
uma negociação nesta semana,
podendo ter até um anúncio em
dose tripla. No momento, a prio-

ridade no clube é buscar reforços
para a defesa e ataque.

O Tricolor faz monitoramento
por laterais, dois zagueiros e um
atacante. Para o início da pré-
temporada, a lista de reforços
pode chegar até sete nomes. A
reapresentação do plantel está
prevista para o dia 10 de janeiro.
Nos bastidores, a cúpula garante
que não há nenhum negócio fe-
chado, mas sim tratativas encami-
nhadas.

Para a próxima temporada, o
clube definiu uma redução na fo-
lha salarial de quase 50%, caindo
dos R$ 15 milhões de 2021 para
nomáximoR$ 8milhões em 2022.
Como estará figurando na Série
B, as receitas do clube despenca-
rão de forma significativa. O fato
de não ter nenhuma competição
sul-americana no calendário, algo
que não ocorria há muito tempo,
também pesa.
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A compra de 90% das ações do Cruzeiro
pelo ex-jogador Ronaldo em uma transação
milionária chacoalhou o futebol brasileiro.

Reprodução

Times estudam adotar formato de Sociedade Anônima do Futebol
para atrair investidores.

A compra de 90% das
ações do Cruzeiro pelo

ex-jogador Ronaldo em
uma transação de R$400
milhões chacoalhou o fu-
tebol brasileiro nesse fim
de semana. Afundado em
dívidas de cerca de R$
1 bilhão, o clube mineiro
virou Sociedade Anônima
do Futebol (SAF), após
a aprovação da Lei do
Clube-Empresa neste ano,
e havia contratado a XP
Investimentos para atrair
investidores.

O Cruzeiro pode não ser
o único time a passar por
essa transformação. Pelo
menos, cinco equipes es-
tão tratando do tema: Bo-
tafogo, Coritiba, Athletico-
PR, América-MG e Chape-
coense. A maioria dos clu-
bes brasileiros hoje são as-
sociações sem fins lucrati-
vos, e a lei não obriga as
equipes a virarem empresa.
Adotando a SAF, o clube
passa os ativos para a em-
presa, que substitui o time
em campeonatos e assume
os contratos de jogadores,
além das dívidas. Há uma
separação do futebol em
relação ao clube social.

O modelo possibilita di-
ferentes formatos, e vários
tópicos precisam ser de-
batidos internamente pelos
clubes antes de a mudança
ser efetuada, como a por-
centagem a ser negociada
na transação. No formato
adotado pelo Cruzeiro, 90%
das ações poderiam ser co-
mercializadas.

”Não tenho dúvida que
começamos hoje a trans-
formar a história do fute-
bol nacional. O Cruzeiro
é só o primeiro. Muitas
outras negociações seme-
lhantes envolvendo os clu-
bes brasileiros estão por

vir. O Botafogo será o pró-
ximo, também assessorado
pelo nosso Investment Ban-
king”, disse o CEO da XP,
José Berenguer, neste sá-
bado, em seu perfil na rede
social Linkedin.

O Botafogo, também
com muitas dívidas, foi
outro que contratou a XP
Investimentos no objetivo
de consolidar o projeto
de transformação em SAF
e buscar um comprador.
O clube entende que o
modelo é fundamental para
se organizar e readequar
financeiramente.

”Nós entendemos que,
apesar do enorme desa-
fio financeiro, é possível re-
estruturar a dívida e, ao
mesmo tempo, captar no-
vos investimentos. Temos
ativos valiosos, que vão
desde os atletas até a tradi-
ção, o peso damarca e o ta-
manho da torcida. Dá para
preservar o passado sem
se esquecer de construir o
futuro. E para isso aconte-
cer, temos a obrigação de
entregar uma gestão exem-
plar e transparente, que se
perpetue na cultura de hon-
rar compromissos”, anali-
sou o CEO do clube, Jorge
Braga, à época do acordo
entre as partes.

Outros times do fute-
bol brasileiro podem pas-
sar por transformações
nos próximos meses. O
América-MG caminha para
se transformar em SAF e
negocia um acordo com
um empresário estrangeiro
para comprar ações do
clube. No mês passado,
associados do Athletico-
PR aprovaram a mudança
para o modelo SAF em
uma assembleia online. Já
nesta semana, os sócios
do Coritiba votarão para

aprovação ou reprovação
da possibilidade de o clube
virar empresa. A Chapeco-
ense discute internamente
a possibilidade de adotar o
formato de clube-empresa
e pode avançar no pro-
cesso ainda este mês.

O modelo de clube-
empresa é adotado pela
grande maioria dos clu-
bes das cinco principais
ligas de futebol da Eu-
ropa, apontou um estudo
elaborado pela consultoria
Ernst & Young divulgado
em janeiro. O documento
mostrou que 96% das 202
equipes da primeira e se-
gunda divisões das ligas
da Alemanha, Espanha,
França, Inglaterra e Itália
são entidades privadas.

Cuiabá e Red Bull Bra-
gantino foram os dois úni-
cos times com modelo
clube-empresa que dispu-
taram o Brasileirão 2021.
Em 2009, a agremiação
do Mato Grosso foi com-
prada por uma fabricante
de recapadora de pneus,
subiu da terceira para a
primeira divisão e ainda
conquistou a Copa Verde,
em duas ocasiões. Neste
mês, adotou o modelo SAF

para obter mais benefícios.
O Red Bull Bragantino

surgiu em 2019. Antes
disso, a Red Bull iniciou sua
trajetória no futebol brasi-
leiro em 2007, com o nome
de Red Bull Brasil. No es-
paço de oito anos, resul-
tados de grande destaque
demoraram a aparecer. En-
tão, em 2019, a Red Bull foi
atrás de um clube da Série
B e fechou parceria com o
Bragantino em um acordo
em torno de R$ 45 milhões.

Logo no primeiro ano,
o Bragantino conseguiu o
acesso à Série A. Já em
janeiro de 2020, passou a
se chamar Red Bull Bragan-
tino, viu seu escudo mu-
dar e ganhou a cor ver-
melha no uniforme. Esse
ano, investiu mais de R$
100 milhões em reforços
e foi vice da Copa Sul-
Americana. O clube di-
vulgou que terá um novo
centro de treinamento, com
previsão de entrega para
2023, e quer transformar o
estádio Nabib Abi Chedid
em uma arena para cerca
de 20 mil pessoas.
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Licença de técnico de futebol da América
do Sul vai valer para dirigir times na Europa.

Reprodução

Parceria da Conmebol com a Uefa resolve antiga reivindicação dos treinadores brasileiros.

A Conmebol e a
Uefa estão de

mãos dadas para
uma série de parce-
rias em 2022. Uma
delas é a unificação
da licença para trei-
nadores. Isso signi-
fica que os técnicos
sul-americanos po-
derão trabalhar nor-
malmente na Europa.
Para os treinadores
brasileiros, a regula-
mentação das duas
confederações abre
um mercado maior
de trabalho, sem a
exigência de cursos
complementares.

Conversas já estão
sendo firmadas há
pelo menos três anos,
muito antes de as
duas confederações
se unirem para com-
bater as novas ideias
da Fifa, a principal
delas diz respeito à
realização de Copas
do Mundo a cada dois
anos. Conmebol e
Uefa são contrárias à
iniciativa.

Tanto para a Con-
mebol quanto para
a Uefa, o torneio de
seleções da Fifa in-
viabilizaria a aposta
nas competições de
clubes, como Liga
dos Campeões e Li-
bertadores. A Fifa
perde terreno nessa
briga porque o ca-

lendário dos torneios
de clubes são mais
extensos e cada vez
mais interessantes,
enquanto que a dis-
puta de seleções, em-
bora mágica, é feita
a cada quatro anos
e durante um mês
apenas.

A licença conjunta
para treinadores da
Conmebol e Uefa é o
primeiro passo dessa
união. A Conmebol
pode ainda se valer
da experiência de um
de seus maiores pro-
blemas: o uso do
VAR. O árbitro de ví-
deo já se mostrou efi-
caz, mas ele sofre
no futebol brasileiro,
com árbitros ruins e
despreparados, dife-
rentemente das parti-
das na Europa. Uma
parceria para aprimo-
rar esse uso pode ser
feita em breve.

Londres

A Conmebol já tem
como modelo algu-
mas decisões adota-
das pela Uefa, como
a decisão da Liberta-
dores em jogo único
e em um país neu-
tro. As cotas pagas
em dinheiro ao cam-
peão também fazem
com que os clubes
da Libertadores se
interessem cada vez
mais pelo torneio. Há
dinheiro e prestígio
em jogo, uma cópia
fiel da Liga dos Cam-
peões da Europa.

Um escritório em
Londres também está
sendo montado para
que as duas confe-
derações possam ter
um ponto em comum
para negociar melhor
seus torneios. “Sen-
timos uma grande
satisfação pelos fru-
tos que estamos co-
lhendo junto com a
Uefa a partir do exce-

lente relacionamento
entre nossas institui-
ções. A abertura de
nosso escritório con-
junto em Londres nos
permitirá assumir no-
vos projetos com agi-
lidade e vigor para o
benefício de milhões
de torcedores em
nossos continentes e
ao redor do mundo”,
disse Alejandro Do-
mínguez, presidente
da Conmebol.

Em 1º de julho,
um desses eventos
juntos já está mar-
cado. Trata-se de um
jogo entre Argentina
e Itália, o confronto
do campeão da Copa
América, disputada
no Brasil no último
mês de julho, com
o vencedor da Euro-
copa. A partida será
realizada em Londres.
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Pesquisa aponta que torcedores são a favor
da Copa do Mundo a cada dois anos.

Reprodução

Segundo a Fifa, quase 64% dos entrevistados gostaria que o Mundial fosse mais frequente.

A Fifa divulgou os
resultados da

ampliação de uma
pesquisa sobre a
periodicidade da
Copa do Mundo. De
acordo com a en-
tidade, 63,7% dos
torcedores entrevis-
tados gostariam que
o mundial fosse re-
alizado com uma
maior frequência,
enquanto 11% se
colocaram contra e
2% não souberam
responder. A federa-
ção tem o desejo de
fazer o torneio a cada
dois anos ao invés
de quatro, mas a crí-
tica de federações,
como a Conmebol
e a Uefa, colocam o
plano em xeque.
Os números tam-

bém são favoráveis
no que diz respeito
à Copa do Mundo
feminina. Segundo
a Fifa, 52,4% gos-
taria que os mun-
diais da categoria
acontecessem em
ummenor espaço de
tempo, com 28,4%
votando contra e
outros 13,5% sem
opinar.
A faixa etária que

mais se mostrou fa-
vorável à mudança
ficou entre 25 a 34

anos. Os entrevis-
tados acima de 55
foram os que mais
se colocaram contra
a ideia. A África foi
o continente com a
maior margem de
respostas simpáticas
à alteração (76% no
mundial masculino
e 61% no feminino),
enquanto a Europa
foi a que menos con-
cordou com a ideia
(48% e 33%, respec-
tivamente).
A pesquisa foi re-

alizada entre agosto
e novembro e con-
tou com 77 mil entre-
vistados. Em maio,
166 associações vin-
culadas à Fifa vota-
ram pela realização
de um estudo de vi-
abilidade para uma
Copa do Mundo bie-
nal. As pesquisas fo-
ram realizadas a par-
tir de julho, envol-

vendo mais de 100
mil pessoas de 140
países.

Complexo

Apesar da boa re-
ceptividade na mu-
dança de calendá-
rio, a alteração pode
não ser tão simples.
A Uefa e a Conme-
bol — contrárias à
mudança — anun-
ciaram uma parce-
ria para que as sele-
ções sul-americanas
disputem a Liga das
Nações a partir de
2024, o que foi visto
como um duro golpe
para as pretensões
da Fifa.
Segundo Arséne

Wenger, ex-treinador
e atual diretor de
desenvolvimento da
Fifa, o ciclo bienal
da Copa do Mundo
teria início em 2028,
com os campeona-

tos internacionais
de seleções, como
a a Eurocopa ou a
Copa América, acon-
tecendo em duas ja-
nelas, em outubro de
um ano e em março
do ano seguinte. Ao
término da tempo-
rada europeia, acon-
teceriam, alterna-
damente, Copa do
Mundo e competi-
ções continentais.
A Fifa se diz em-

penhada em ser um
fórum de discussão
significativo envol-
vendo uma ampla
gama de partes inte-
ressadas, incluindo
torcedores, e es-
pera se envolver em
discussões sobre o
crescimento susten-
tável do futebol em
todas as regiões do
mundo e em todos
os níveis.
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Chefe da Mercedes não garante
Lewis Hamilton na Fórmula 1 em

2022 após fim de temporada "doído".
Getty Images

Piloto britânico está bastante sentido após perder o título em Abu
Dhabi.

M esmo após desistir do
apelo ao resultado do

GP de Abu Dhabi, que
decretou o primeiro título
mundial da carreira de Max
Verstappen, a Mercedes
parece estar longe de ter
superado o resultado. De-
pois de garantir que a es-
cuderia e Lewis Hamilton
não participariam da festa
de premiação, o chefe da
equipe, Toto Wolff, fez uma
afirmação mais polêmica
ainda. De acordo com
ele, não é possível garan-
tir a permanência do bri-
tânico na Fórmula 1 de-
pois desse fim de tempo-
rada polêmico.

Mantendo suas críticas
aos oficiais e ao diretor de
corrida, Michael Masi, o
chefe da Mercedes não es-
condeu a decepção com a
forma com que os envolvi-
dos conduziram o final do
GP, e fez questão de des-
tacar o tamanho da frustra-
ção sentida por ele e, prin-
cipalmente, por Hamilton.

”Vai levar muito tempo
para digerir o que acon-
teceu no domingo (12).
Acho que nunca vamos su-
perar isso, não é possível.
Lewis e eu estamos desi-
ludidos no momento. Não
estamos desiludidos com
o esporte. Amamos o es-
porte com todos os ossos
do nosso corpo. E adora-
mos porque o cronômetro
nunca mente”, disse.

”Mas se quebrarmos
esse princípio fundamental
de justiça e autenticidade
esportiva, de repente o
cronômetro deixa de ser
relevante. Porque estamos
expostos a tomadas de
decisão aleatórias. E é
claro que você pode per-
der o amor por um esporte

se começar a questionar,
com todo o trabalho que
vem fazendo, com todo o
suor e com as lágrimas e
com o sangue”, comple-
tou.

Apesar de não confir-
mar a continuidade de Ha-
milton como piloto da F1,
Wolff comentou que fará
o possível para ajudá-lo
a passar por esse mo-
mento ”doído”, e que acre-
dita que no final o cora-
ção do heptacampeão irá
falar mais alto - vale desta-
car que o britânico renovou
contrato com a Mercedes
por mais dois anos recen-
temente.

”Espero muito que
Lewis continue correndo
porque ele é o maior piloto
de todos os tempos. Es-
taremos trabalhando nos
eventos nas próximas se-
manas emeses e acho que
como piloto, seu coração
dirá: ’Preciso continuar’,
porque ele está no auge
do jogo”, apontou.

”Mas temos que supe-
rar a dor que foi causada
nele no domingo, também
porque ele é um homem
com valores claros e é difí-
cil para ele entender como
isso aconteceu. Só tenho
que fazer o possível para
ajudá-lo a superar isso,
para que ele volte forte e
com amor pelo esporte e
confiança na tomada de
decisões do esporte no
próximo ano”, concluiu.

Relembre a
polêmica

O fim de temporada ren-
deu muitas reclamações
da Mercedes. O resultado
foi o anúncio da ausência
na cerimônia de premiação
da Fórmula 1, em Paris, na

França. De acordo com
Toto Wolff, ele não pode-
ria estar presente na festa
por conta de sua ”lealdade
a Lewis e integridade pes-
soal”.

O protesto daMercedes
após o título de Verstappen
com a vitória emAbuDhabi
começou minutos depois
do fim da prova. Com base
nos Artigos 48.8 e 48.12,
a agora octacampeã de
construtores havia protes-
tado minutos após o fim da
corrida por supostas tenta-
tivas de ultrapassagem do
holandês da RBR sob ban-
deira amarela e porque a
direção de prova não se-
guiu à risca o regulamento
que orienta a saída do sa-
fety car da pista.

O carro de segurança
foi acionado na volta 54,
após a batida de Nicho-
las Latifi. Porém, apenas
cinco retardatários recebe-
ram a permissão para ultra-
passar os líderes - quando
a regra determina que to-
dos ou nenhum carro o
façam. Depois, o carro
de segurança retornou ao
pitlane no fim da volta
57, quando deveria fazê-lo

apenas no fim do giro que
sucede o realinhamento
dos pilotos, segundo o re-
gulamento.

Porém, através de um
comunicado, a Mercedes
afirmou ter desistido do
apelo, justificando que to-
mou a decisão em con-
junto com Hamilton, e que
cobrará a FIA pela pro-
messa feita de analisar, ao
lado dos pilotos e equipes,
o desfecho do GP de Abu
Dhabi.

Como dito anterior-
mente, Toto Wolff não pou-
pou críticas sobre o diretor
de corrida, Michael Masi.
De acordo com o chefe
da Mercedes, a decisão
tomada pelo mesmo em
Abu Dhabi acabou por
decidir o título mundial
desse ano.

”Não se trata apenas de
uma decisão de mudar o
diretor da prova. Todo o
sistema precisa ser melho-
rado. Eu teria desejado
uma tomada de decisão
mais consistente ao longo
do ano, mas a última foi a
decisão que teve o maior
impacto”, decidiu o cam-
peonato mundial.
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Estrela do tênis da China nega ter
feito acusação de assédio sexual.

Twitter/Reprodução

Peng Shuai falou durante um evento de esqui cross-country, em Xangai.

A estrela chinesa do
tênis Peng Shuai

disse neste domingo
(19) que nunca acu-
sou ninguém de as-
sédio sexual e que
uma publicação que
fez nas redes sociais
no início do mês pas-
sado foi mal interpre-
tada.

O bem-estar de
Peng tornou-se um
motivo de preocupa-
ção entre a comuni-
dade global de tênis
e grupos de direitos
humanos quando ela
acusou o ex vice-
premiê chinês Zhang
Gaoli de ter cometido
assédio sexual contra
ela no passado. De-
pois dessa publica-
ção, ela ficou ausente
da vista do público por
quase três semanas.

”Primeiro, preciso
enfatizar um ponto
que é extremamente
importante, nunca
disse ou escrevi que
alguém cometeu assé-
dio sexual, devo enfa-
tizar claramente esse
ponto”, disse Peng em
vídeo publicado por
Lianhe Zaobao, um
meio de comunicação
de Cingapura.

Os comentários de
Peng, neste domingo,
marcaram a primeira
vez que ela abordou
o assunto em público.
A tenista falou durante

um evento de esqui
cross-country em Xan-
gai, do qual participou.

Ela disse que sua
publicação no Weibo,
um site de mídia social
semelhante ao Twitter,
que foi rapidamente
removida, era um ”as-
sunto privado”.

Peng, 35, disse no
vídeo que ”as pessoas
tiveram muitos mal-
entendidos” sobre sua
publicação no Weibo.
Ela não deu mais de-
talhes.

Ela também disse
que está morando
em sua casa em Pe-
quim sem supervisão.
Ela não mencionou
Zhang.

A Reuters não con-
seguiu entrar em con-
tato comPeng desde a
publicação da tenista
no Weibo.

No início deste mês,
a Associação de Tê-
nis Feminino (WTA),

que buscou uma li-
nha direta de comu-
nicação com Peng,
disse que suspenderia
os torneios na China
imediatamente devido
a preocupações com
o tratamento dado a
Peng e a segurança
de outros jogadores.

A WTA não comen-
tou o assunto neste
domingo e Zhang não
se manifestou.

A discussão sobre
o escândalo, que sur-
giu enquanto Pequim
se prepara para sediar
as Olimpíadas de In-
verno, em fevereiro, foi
fortemente censurada
na China.

Peng disse no vídeo
publicado neste do-
mingo que ela havia
escrito pessoalmente
uma carta no mês pas-
sado para o chefe da
WTA, Steve Simon, na
qual ela afirmou que
negou a alegação de

assédio, e que uma
tradução em inglês
dela pela mídia estatal
chinesa era correta.

Simon disse na
época que ”teve difi-
culdade em acreditar”
que Peng realmente
escreveu a carta.

No evento em Xan-
gai, Peng apareceu
em uma varanda do
quinto andar com atle-
tas de vários esportes,
incluindo o ex-astro
do basquete da NBA
Yao Ming, e assistiu ao
evento por cerca de
20 minutos, de acordo
com a reportagem do
Lianhe Zaobao.

Ela vestia uma ja-
queta preta com a
bandeira da China e
uma camiseta verme-
lha com os persona-
gens da China.
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Tomar café pode ajudar a
melhorar o humor, indica estudo.

Reprodução

Uma xícara da bebida a cada quatro horas sustenta o ânimo ao longo do dia.

U m estudo realizado
na Europa pelo

Instituto de Informa-
ção Científica sobre o
Café sugere que beber
café ajuda a melhorar
o humor no inverno,
período do ano no qual
os dias ficam menores.
A pesquisa demonstrou
que mais de um quarto
dos adultos em todo o
continente europeu ex-
perimentam depressão
(28%) e aumentam os
sentimentos de tristeza
(28%) conforme os dias
passam a ter menos
incidência solar.

A Europa fica no he-
misfério Norte e as esta-
ções do ano são inver-
tidas em relação as do
hemisfério Sul, onde o
Brasil se localiza. Ou
seja, os países euro-
peus estão prestes a en-
trar no inverno. Já o Bra-
sil está próximo de enca-
rar o verão.

A pesquisa com
mais de 5 mil adultos
no Reino Unido, Itália,
Finlândia, Alemanha e
Polônia também revelou
que, à medida que as
horas de luz do dia
diminuem, os entrevis-
tados ficam mais ansi-
osos (21%), têm mais
dificuldade para se con-
centrar (24%), perdem a
motivação para se exer-
citar (25%) e veem uma
queda no desempenho
esportivo (21%).

Durante os meses
mais escuros e frios

do ano, algumas pes-
soas podem sofrer de
mau humor persistente,
perda de prazer ou in-
teresse nas atividades
normais e falta de ener-
gia, comumente conhe-
cido como Transtorno
Afetivo Sazonal (TAS).
O TAS geralmente se
apresenta no outono e
inverno, com remissão
durante a primavera ou
verão.

De acordo com pes-
quisas científicas, me-
didas de estilo de vida,
como uma boa alimen-
tação e exercícios regu-
lares, são conhecidas
por contribuir para a
melhora do humor e do
bem-estar. A pesquisa
também indica que a
ingestão regular de café
pode levar a uma me-
lhora na função cogni-
tiva e no humor, além de
diminuir o tempo de rea-
ção (agir prontamente
quando necessário) e
aumentar a vigilância
(capacidade de se man-

ter acordado).
“Há evidências de

que os polifenóis do
café podem ultrapassar
a barreira hematoence-
fálica, exercer efeitos
anti-neuroinflamatórios
e até promover a neu-
rogênese, resultando
em diminuição do risco
de transtornos cogniti-
vos e afetivos”, disse
no estudo Giuseppe
Grosso, professor assis-
tente do Departamento
de Ciências Biomédicas
e Biotecnológicas da
Faculdade de Medicina
da Universidade de Ca-
tânia.

A pesquisa também
analisou os hábitos de
consumo de café relaci-
onados a dias mais cur-
tos, com o estudo su-
gerindo que a principal
motivação para beber
café durante esse pe-
ríodo era se sentir mais
energizado (para 29%
dos adultos); ajudar no
estado de alerta ou con-
centração (21%); e me-

lhorar seu humor e emo-
ções (20%).

Uma revisão feita por
uma pesquisadora da
Faculdade de Medicina
da Universidade de Es-
trasburgo, na França,
sugeriu que 75 mg de
cafeína (o equivalente a
uma xícara de café) a
cada quatro horas pode
resultar em um padrão
de melhora sustentada
do humor ao longo do
dia.

Pesquisas adicio-
nais descobriram que
o aroma do café pode
melhorar a memória de
trabalho e estimular o
estado de alerta. Outras
pesquisas descobriram
que, além de usar ca-
feína para se sentirem
acordados, as pessoas
a usam para os aspec-
tos sociais do consumo,
para melhorar a concen-
tração, bem como au-
mentar a energia física e
melhorar o humor.
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Vacina contra HIV testada em animais
reduziu o risco de infecção em 79%.

Reprodução

Apesar de resultado promissor, imunizante terá que passar por adap-
tações antes de ser testado em humanos.

P esquisadores do Ins-
tituto Nacional de

Alergias e Doenças In-
fecciosas dos Estados
Unidos (NIAD), junta-
mente com cientistas da
farmacêutica Moderna,
publicaram um estudo
na revista científica Na-
ture que apresenta os
primeiros resultados pro-
missores de uma vacina
contra o HIV. O imuni-
zante é feito com a tec-
nologia de RNA mensa-
geiro (mRNA), a mesma
utilizada em algumas
vacinas contra a covid-
19, como a da Pfizer.

O imunizante apre-
sentou uma redução de
79% do risco de infecção
devido à exposição ao
vírus HIV em macacos.
Mas apesar de ter sido
considerada segura, a
vacina requer melhorias
antes de ser testada em
humanos.

“Apesar de quase
quatro décadas de es-
forços da comunidade
científica mundial, uma
vacina eficaz para preve-
nir o HIV continua sendo
um objetivo inatingível”,
disse o imunologista
Anthony Fauci, coautor
do estudo e consultor da
Casa Branca para a crise
sanitária causada pela
covid-19.

Em nota, o diretor do
NIAD acrescentou que
”esta vacina experimen-
tal de RNA mensageiro
combina várias caracte-
rísticas que poderiam su-
perar as falhas de ou-
tras vacinas experimen-

tais contra o HIV e repre-
senta uma abordagem
promissora”.

A vacina foi testada
inicialmente em camun-
dongos e agora em
macacos. Os animais
receberam várias doses
de reforço ao longo de
um ano. E apesar das
altas doses de mRNA, o
produto foi bem tolerado,
com efeitos colaterais
moderados, como perda
temporária de apetite.

As vacinas contra a
covid-19 feitas de RNA
mensageiro fornecem às
células instruções gené-
ticas para montar a pro-
teína Spike do coronaví-
rus, que treina o sistema
imunológico para se pre-
parar para o vírus real.

Da mesma forma, a
vacina experimental con-
tra o HIV fornece ins-
truções codificadas para
duas proteínas do vírus:
envelope (Env) e outra
chamada Gag. Elas
se agrupam em pseu-
dovírus (VLPs) específi-
cos, simulando uma in-
fecção para induzir uma
resposta do sistema imu-
nológico. Ou seja, es-
sas partículas não po-
dem causar infecção ou
doença, mas são capa-
zes de estimular uma
resposta imunológica ao
HIV.

Em camundongos,
duas injeções da vacina
provocaram anticorpos
neutralizantes — proteí-
nas em forma de Y que
se fixam na superfície do
vírus e o impedem de

invadir as células.
É importante ressal-

tar que as proteínas Env
produzidas em camun-
dongos imunizados com
a vacina de mRNA se as-
semelhavam às do vírus
real, uma melhoria em
relação às vacinas expe-
rimentais anteriores con-
tra o HIV. A equipe então
testou sua vacina emma-
cacos.

O regime exato diferia
entre os animais, mas
envolvia preparar o sis-
tema imunológico com
uma vacina otimizada
para a criação de anticor-
pos, seguida de reforços
ao longo de um ano.
Os reforços continham
o mRNA de Gag e Env
de duas outras cepas de
HIV, a fim de ampliar a
resposta imune.

Todos os macacos
que receberam a vacina
desenvolveram níveis
detectáveis de anticor-
pos na semana 58 do es-
tudo. A partir da semana
60, os animais foram
expostos semanalmente

ao HIV símio (SHIV) —
já que não são vulnerá-
veis ao HIV-1 que infecta
humanos.

Após 13 semanas,
apenas dois dos sete
primatas imunizados não
estavam infectados. Os
demais tiveram infecção
retardada, ocorrendo em
média após oito sema-
nas. Os animais não va-
cinados foram infectados
após aproximadamente
três semanas.

”Este nível de redu-
ção de risco pode ter um
impacto significativo na
transmissão viral”, enfati-
zou o estudo.

Os cientistas observa-
ram, no entanto, que os
níveis de anticorpos pro-
duzidos foram relativa-
mente baixos e que uma
vacina que exigisse múl-
tiplas injeções seria difícil
de ser aplicada em hu-
manos. Eles também es-
peram melhorar a quali-
dade e a quantidade do
VLP gerado, antes de
testar a vacina em huma-
nos.
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Após críticas, OMS desiste de incluir
a velhice na lista de doenças.

Reprodução

A expressão “velhice” será substituída por “envelhecimento associado a declínio na capacidade intrín-
seca”.

A pós meses de in-
tensa articulação

e forte presença nas
redes sociais, a Or-
ganização Mundial de
Saúde (OMS) decidiu
que o código “Velhice”
será retirado da Clas-
sificação Estatística
Internacional de Do-
enças e Problemas
Relacionados à Saúde
(CID), versão 11, man-
tida pela OMS.

O anúncio foi feito
pela direção da divisão
que coordena a inicia-
tiva Década do Enve-
lhecimento Saudável,
da organização.

Setores ligados ao
envelhecimento te-
miam que a inclusão
de “velhice” na CID
mascarasse proble-
mas de saúde reais
para a terceira idade,
aumentasse o pre-
conceito contra ido-
sos e interferisse no
tratamento e na pes-
quisa de problemas de
saúde e na coleta de
dados epidemiológi-
cos.

Agora, no texto
aprovado, a expressão
“velhice” será subs-
tituída por “envelhe-
cimento associado a
declínio na capacidade
intrínseca”.

O epidemiologista
Alexandre Kalache,
do Centro Internacio-
nal de Longevidade,

e também presidente
da Aliança Global de
Centros Internacionais
da Longevidade, foi
um dos líderes na ar-
ticulação contra o uso
do termo “velhice” e
comemora a mudança.

”Estou muito feliz
com essa reviravolta.
Não foi fácil, mas dei-
xar que velhice pas-
sasse como doença
é passar o idadismo.
É uma vitória também
em relação à indús-
tria antienvelhecimento
que usaria o código
para justificar interven-
ções, muitas vezes
sem evidências cientí-
ficas. Tem muita gente
rica que quer beber
da fonte da juventude
eterna e tem muito
charlatão”, afirma.

Apesar de satisfeito
com a alteração, para
Kalache o novo código
ainda não é tão claro
ou abrangente como

deveria. Ele defende a
criação da síndrome de
fragilidade, que pode
ser aferida por manei-
ras concretas (como
verificar quanto tempo
uma pessoa leva para
percorrer 15 metros,
a força muscular das
mãos ou uma avalia-
ção após subir uma es-
cada) e não está atre-
lada apenas à idade.

”Já foi difícil tirar ve-
lhice, então vamos dei-
xar como está e gradu-
almente começar a tra-
balhar um conceito de
fragilidade que pode
entrar como um có-
digo adicional. Essa
síndrome não depende
apenas da idade e ge-
nética, mas abre mar-
gem para determinan-
tes sociais da saúde”,
diz o epidemiologista.

Assim, o movimento
#velhicenãoédoença
continuará estimu-
lando o debate público

sobre as implicações
do termo que substi-
tuirá a palavra ‘velhice’
na CID-11.

Entenda a CID
A CID existe desde

1893 e vigora em sua
décima edição, mas a
CID-11 já foi elaborada
e está em fase de ajus-
tes. É nela que en-
trará o código MG2A,
que se refere à velhice.
A nova versão passa a
valer em janeiro, com
prazo de três anos para
ser implementada.

Espécie de guia
de linguagem médica,
com detalhamento de
doenças, sintomas e
condições, a CID é
usada para classificar
as causas de interna-
ção de pacientes e de
morte nos atestados
de óbito. Para os es-
pecialistas, a inclusão
equivale a classificar
oficialmente velhice
como doença.
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Adolescentes e jovens dizem que o clima
externo pode afastá-los da política.

Reprodução

Falta de informação sobre o funcionamento do governo e o processo
eleitoral agrava o quadro.

U ma geração nativa digi-
tal, que sabe os efeitos

nocivos do discurso de ódio
e de ações de cancelamento
nas redes sociais. E que
não quer que a disputa elei-
toral de 2022 seja marcada
pela polarização. Muito pelo
contrário. Adolescentes e
jovens no início da jornada
como eleitores dizem que o
clima externo pode afastá-
los da política, algo preocu-
pante em um cenário com
abstenções em alta nessa
faixa etária nas últimas elei-
ções e volume ainda baixo
de pedidos de novos títulos
de eleitor.

”Acho terrível essa polari-
zação. Parece que está tudo
para umdos lados”, diz Bea-
triz Niza, de 19 anos. ”A po-
larização afeta as esferas do
setor público e da política e
não se consegue avançar.”

Uma enquete realizada
digitalmente coletou 604
respostas de adolescentes
e jovens de 15 a 25 anos,
de diferentes regiões brasi-
leiras e com diferentes con-
dições socioeconômicas. A
maioria das respostas partiu
de jovens de 16 anos, que
ainda não são obrigados a
votar. Mesmo assim, mais
da metade dos entrevista-
dos (54%) disse que vai
às urnas em 2022 e 58%
acreditam que o voto é uma
chance de mudar o futuro.

Quase um quarto deles
afirmou se incomodar com
o clima de brigas e polariza-
ção.

As respostas estão em li-
nha com uma pesquisa di-
vulgada em setembro pelo
Instituto Inteligência emPes-
quisa e Consultoria (Ipec,
formado por executivos do
antigo Ibope). Foram en-
trevistados 1.008 jovens —
abrangendo uma faixa etária
de 16 a 34 anos.

Para 83% dos adoles-

centes ouvidos, agressivi-
dade e intolerância se tor-
naram sinônimo de discus-
são política nas redes soci-
ais. O medo do cancela-
mento, essa espécie de lin-
chamento digital, apareceu
como motivo para que 59%
dos entrevistados se afas-
tem do debate.

Apesar do cenário ne-
gativo, a pesquisa do Ipec
mostra a ânsia dos jovens
por participação. Entre os
que estão em idade para o
voto optativo, mais de 80%
manifestaram a intenção de
tirar o título antes dos 18
anos. O principal motivo
para isso é o “momento polí-
tico preocupante” (29% das
respostas).

“Existe uma fome
enorme de participação
e a gente está servindo
um prato de polarização”,
afirma Nana Queiroz, uma
das coordenadoras da pes-
quisa. Ela diz que o fan-
tasma do cancelamento
assombra com intensidade
os mais novos. “Quanto
mais jovem, mais pobre e
com menos escolaridade,
maior medo. É uma cultura
de exclusões.”

Nana observa que jovens
alinhados com a direita e
com a esquerda consideram
os próprios grupos intole-
rantes. “Isso significa que o
campo político que se iden-
tificam não os acolhe sufi-
cientemente. Se continuar-
mos assim, vamos perder
esses jovens ou para a radi-
calização ou para a apatia.”

Desde que a Constitui-
ção de 1988 tornou o voto
optativo entre 16 e 17 anos,
a adesão dos mais novos
vem tendo efeito positivo
na participação política, mas
o engajamento vem caindo.
“Nas últimas duas eleições,
particularmente em 2018,
houve queda. Menos jovens

participaram”, explica o ci-
entista político José Álvaro
Moisés.

Até agora, pouco mais
de 631 mil adolescentes na
faixa de 16 a 17 anos já
emitiram o documento, se-
gundo o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Em dezem-
bro de 2017, faltando o
mesmo tempo para as elei-
ções de 2018, já haviam
sido emitidos aproximada-
mente 1,3 milhão de títulos
para pessoas do grupo do
voto facultativo.

Em 2014, pessoas de
18 e 20 anos representaram
6,16% dos eleitores. Já em
2018, última votação para
presidente, governadores e
representantes estaduais, o
porcentual caiu para 5,55%,
segundo dados do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE).
Outro levantamento mostra
ainda que o número de fi-
liados de partidos com até
24 anos caiu pela metade
entre dezembro de 2008 e
o mesmo mês de 2020, en-
quanto o número de filiados
total cresceu 32%.

Mas isso não tem a ver
necessariamente com falta
de interesse político. A
identidade partidária é que
perdeu espaço, explica Lu-
ciana Veiga, cientista polí-

tica e professora da Univer-
sidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro (Unirio). “A
gente vê muitos jovens com
atitudes políticas, mas que
rejeitam a identidade parti-
dária. Eles estão mais aten-
tos a causas do que a parti-
dos.”

Ativista dos grupos Fri-
days For Future Brasil e Eco
Pelo Clima, a estudante gaú-
cha Amália Buchweitz Gar-
cez, de 18 anos, é um re-
flexo disso. “Luto pela jus-
tiça climática com o en-
tendimento que isso signi-
fica também justiça social”,
afirma. Amália fez parte dos
protestos que conseguiram
interromper a construção da
Mina Guaíba, no Rio Grande
do Sul, que seria a maior
mina de carvão mineral a
céu aberto do País.

A mobilização voltada
para causas, como a de
Amália, é uma tendência.
Se antes o engajamento
era feito prioritariamente
no movimento estudantil
clássico, as redes sociais
promoveram a organização
de coletivos direcionados a
temas como a representa-
tividade negra, LGBTQIA+,
feminina e de pessoas com
deficiência (PCD).
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A banqueira brasileira que
conquistou Nova York.

Reprodução/Instagram

Aos 39, Junqueira entrou para a lista de bilionárias da Forbes como
empreendedora do setor financeiro.

A executiva Cristina Jun-
queira, de 39 anos, en-

frentou uma rotina extenu-
ante de reuniões no início
deste mês, nos dias que
antecederam a dupla – e
bem-sucedida – abertura de
capital do Nubank na Bolsa
de Valores de Nova York e na
B3, em São Paulo.

Não foi a primeira vez que
a executiva enfrentou o mer-
cado financeiro de barrigão:
em 2017, grávida de sete me-
ses de sua primeira filha, ela
voou para os Estados Uni-
dos para fechar a primeira
grande captação de recursos
do banco digital após sua fun-
dação.

A abertura de capital não
representou um marco ape-
nas para o Nubank, que se
tornou o banco mais valioso
da América Latina – deixando
pesos-pesados como Itaú e
Bradesco no retrovisor -, mas
também colocou Cristina em
um lugar em que nenhuma
mulher havia chegado antes:
a cofundadora da fintech en-
trou para a lista de bilionárias
da revista Forbes como em-
preendedora do setor finan-
ceiro.

Antes dela, somente uma
outra mulher – Luiza Trajano,
do Magazine Luiza – havia
atingido o clube do bilhão pe-
los próprios meios, como em-
preendedora. As demais inte-
grantes da lista são ligadas a
empresas famosas, mas che-
garam lá graças a heranças.

Apesar da formação, a
atuação de Cristina se deu
principalmente no mercado
financeiro – logo nas pri-
meiras experiências profissio-
nais, seu caminho se cruzou
com o de Luiza Trajano, hoje
sua companheira na lista da
Forbes, já que ela atuou no
LuizaCred, antigo braço de
financiamentos do Magazine
Luiza.

Depois de uma experiên-
cia no exterior, onde estudou
na Kellogg School of Manage-
ment, no Estado americano
de Massachusetts, ela voltou
ao Brasil e foi trabalhar no Itaú
Unibanco. Ainda antes dos
30 anos, foi convidada para
desenvolver um projeto para
o banco na área de cartões.

O objetivo era trazer inova-
ção para a Itaucard, mas o tra-
balho avançou pouco. Basi-
camente, ela estava cansada
de oferecer cartão para quem
não queria e negar o acesso
para quem buscava a opção
de pagamento. Foi nesse
momento que, segundo rela-
tos, a executiva enfrentou pre-
conceito e vieses que costu-
mam prejudicar a ascensão
das mulheres a altos cargos.

Na passagem de Cristina
pelo Itaú, a visão de muitas
pessoas que ficavam abaixo
dela na hierarquia era de uma
executiva provocativa, questi-
onadora e confrontadora para
buscar os melhores resulta-
dos.

Porém, a visão de executi-
vos acima dela era bem dife-
rente. Muitos a denominavam
como chata e difícil. “É o tipo
de coisa que a mulher execu-
tiva tem de enfrentar no dia
a dia. Quando são enfáticas
e lideram uma reunião, são
classificadas como difíceis”,
compara Margareth Golden-
berg, que lidera o grupo Mu-
lheres 360, dedicado a derru-
bar barreiras para o avanço
de lideranças femininas.

A energia de fazer mais,
buscar resultados e inovar
acabou levando a uma con-
versa com o colombiano Da-
vid Vélez, que se preparava
para fundar o que viria a ser
o Nubank. Em 2013, o exe-
cutivo radicado nos EUA, com
o apoio da Sequoia Capital,
buscava nomes para ajudar
a colocar em pé uma fintech

dedicada a colocar o con-
trole das finanças nas mãos
das pessoas – e não mais
das instituições financeiras.
Por indicações, ele chegou
a dois executivos que passa-
riam a ser considerados co-
fundadores do Nubank: a
brasileira Cristina e o ameri-
cano Edward Wible.

De acordo com pessoas
próximas à executiva, a co-
fundadora do Nubank foi uma
das principais responsáveis
por tocar a área de marke-
ting e de relacionamento com
o cliente, que acabou sendo
um dos principais diferenciais
no início da fintech. Há cerca
de um ano, ela assumiu a
presidência da operação bra-
sileira, de longe a maior da
fintech. Cristina tem partici-
pação de 2,9% no Nubank –
logo depois da oferta inicial
de ações, segundo a Forbes,
isso equivalia a uma fortuna
de US$ 1,3 bilhão (cerca de
R$ 7,5 bilhões).

Escorregão
Para muita gente, Cristina

se tornou um símbolo de in-
clusão no mercado de traba-
lho e dasmulheres em cargos
de direção. No entanto, seu
maior escorregão corporativo
foi justamente uma declara-

ção que fez em entrevista ao
programa Roda Viva, da TV
Cultura, sobre a contratação
de funcionários negros.

Ao responder sobre ações
afirmativas na liderança, Cris-
tina disse que não dava para
“nivelar por baixo” as contra-
tações. Logo virou alvo de
críticas nas redes sociais, le-
vando o Nubank a operar no
modo de crise sobre o tema.
Nas semanas seguintes, além
de pedir desculpas, o banco
anunciou uma série de ações
relacionadas ao tema raça:
emmarço deste ano, separou
US$ 1 milhão para investir em
startups de empreendedores
negros.

Passada a polêmica, o Nu-
bank seguiu com seus pla-
nos, que culminaram na es-
treia na Bolsa. Quem en-
tende de negócios de tecno-
logia se impressiona com a
capacidade de Cristina e de
seus cofundadores de perma-
necerem na dianteira das es-
tratégias de fintech com o ne-
gócio operando em patama-
res cada vez maiores.
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Cresce a pressão para proibir a
produção de robôs assassinos,

cada vez mais usados.
Defense Advanced Research Projects Agency

Reunião emGenebra tentou colocar limites no uso de drones e armas
e bombas que decidem por conta própria quando atacar.

P ode ter parecido um con-
clave disfarçado das Na-

ções Unidas (ONU), mas uma
reunião na última semana em
Genebra foi acompanhada
com atenção por especialistas
em inteligência artificial, estra-
tégia militar, desarmamento e
direito humanitário.

A razão do interesse?
Robôs assassinos – drones,
armas e bombas que decidem
por conta própria, com cére-
bros artificiais, se atacam e
matam – e o que deve ser feito,
ou não, para regulamentá-los
ou bani-los.

Outrora coisas de filmes de
ficção científica como os das
franquias “Exterminador do Fu-
turo” e “RoboCop”, os robôs
assassinos, mais tecnicamente
conhecidos como armas autô-
nomas letais, foram inventados
e testados em um ritmo ace-
lerado com pouca supervisão.
Alguns protótipos até mesmo
foram usados em conflitos re-
ais.

A evolução dessas máqui-
nas é considerada possivel-
mente um acontecimento de
alta importância para os confli-
tos armados, semelhante à in-
venção da pólvora e das bom-
bas nucleares.

Este ano, pela primeira vez,
a maioria das 125 nações que
fazem parte de um acordo cha-
mado Convenção sobre Armas
Convencionais disse que que-
ria limitar os robôs assassinos.
Mas a proposta foi contestada
pelos países que estão desen-
volvendo essas armas, princi-
palmente os Estados Unidos e
a Rússia.

A reunião do grupo termi-
nou com apenas uma vaga de-
claração sobre a consideração
de possíveis medidas aceitá-
veis para todos. A Campaign
to Stop Killer Robots, aliança
de organizações não governa-
mentais que tenta proibir o uso
desse tipo de arma, disse que
a conclusão parecia “drastica-
mente sucinta”.

Questões
Às vezes conhecida como

Convenção de Armas Desuma-
nas, a Convenção sobre Armas
Convencionais trata-se de um
conjunto de regras que proíbe
ou restringe armas considera-
das como causadoras de so-
frimento desnecessário, injusti-
ficável e indiscriminado, como
bombas incendiárias, armas
cegantes a laser eminas terres-
tres que não distinguem entre
combatentes e civis. A con-
venção não tem normas para
robôs assassinos.

1) O que exatamente são
robôs assassinos?

As opiniões variam quanto
à definição exata, mas eles
são amplamente considerados
como armas que tomam deci-
sões com pouco ou nenhum
envolvimento humano. Melho-
rias rápidas em robótica, inte-
ligência artificial e reconheci-
mento de imagem estão tor-
nando tais armamentos possí-
veis.

Os drones que os EUA têm
usado bastante no Afeganis-
tão, Iraque e em outros lugares
não são considerados robôs
porque são operados remota-
mente por pessoas, que esco-
lhem os alvos e decidem se vão
atirar.

2) O que chama a atenção
neles?

Para os estrategistas de
guerra, as armas oferecem a
promessa de manter os sol-
dados fora de perigo e to-
mar decisões mais rápidas do
que um ser humano poderia,
dando mais responsabilidades
no campo de batalha a siste-
mas autônomos, como drones
sem piloto e tanques sem mo-
torista, que decidem de forma
independente quando atacar.

3) Quais são as objeções?
Os críticos argumentam

que é moralmente inaceitável
atribuir a tomada de decisão
letal a máquinas, indepen-
dentemente da sofisticação

tecnológica. Como uma má-
quina diferencia um adulto de
uma criança, um soldado com
uma bazuca de um civil com
uma vassoura, um combatente
inimigo de um soldado ferido
ou se rendendo?

“Fundamentalmente, os
sistemas de armas autônomas
levantam questões éticas para
a sociedade quanto à substitui-
ção de decisões humanas so-
bre vida e morte por sensores,
software e processamentos
de máquinas”, disse Peter
Maurer, presidente do Comitê
Internacional da Cruz Vermelha
e opositor ferrenho dos robôs
assassinos, na Conferência em
Genebra.

4) O que dizem aqueles que
se opõem a um novo acordo?

Alguns, como a Rússia, in-
sistem que qualquer decisão
em relação a limites deve ser
unânime – na prática, dando
aos opositores o direito de
veto.

Os EUA argumentam que
as leis internacionais existen-
tes são suficientes e que proibir
a tecnologia de armas autôno-
mas seria precipitado. O re-
presentante do país na confe-
rência, Joshua Dorosin, propôs
um “código de conduta” não
vinculativo para o uso de robôs
assassinos – uma ideia que os

defensores do desarmamento
descartaram como uma mano-
bra de retardamento.

5) Existe conflito no sistema
de defesa sobre robôs assassi-
nos?

Sim. Ao mesmo tempo
que a tecnologia se torna mais
avançada, tem havido relutân-
cia em usar armas autônomas
em confrontos por causa do
medo de cometer erros.

6) O que acontece agora?
Muitos defensores do de-

sarmamento disseram que a
conclusão da conferência re-
forçou o que eles descreve-
ram como uma determinação
para pressionar por um novo
acordo nos próximos anos,
como aqueles que proíbem mi-
nas terrestres e bombas de
fragmentação.

Daan Kayser, especialista
em armas autônomo da PAX,
um grupo de defesa pela paz
com sede na Holanda, disse
que o fracasso da conferência
em chegar a um acordo ou até
mesmo em negociar sobre os
robôs assassinos era “um sinal
realmente claro de que a Con-
venção sobre Armas Conven-
cionais não estava qualificada
para a tarefa”.
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Samsung retoma possibilidade de
download do Android 12 após
falhas em celulares dobráveis.

Reprodução

Novo sistema ainda não tem previsão de chegar aos modelos brasi-
leiros.

Acessórios com suposta proteção
contra 5G emitem radiação e
podem fazer mal à saúde.

Reprodução/ANVS/Instituto Nacional de Saúde Pública e Meio Ambiente

Itens costumam ser usados por pessoas que acreditam em teorias da
conspiração sobre rede móvel.

A pós suspender a distribui-
ção do Android 12 por uma

semana, a Samsung voltou a
disponibilizar a possibilidade de
download da nova interface One
UI 4 para os celulares dobráveis
Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip
3. Vale lembrar que a medida,
por enquanto, é válida apenas na
Coréia do Sul, o primeiro país a
receber a novidade.

A Samsung interrompeu o
download do update após usuá-
rios relatarem. Com o retorno
da distribuição, tudo leva a crer
que a fabricante coreana já tenha
solucionado as falhas no sistema
operacional.

A companhia liberou uma
compilação mais estável do sis-
tema operacional do Google,
que está sob o código BUL4. O
software, desta forma, traz a ver-
são Beta lançada recentemente,
a ZUL4, e as devidas correções.

Esse update vem com a nova
interface One UI 4, que também
já está disponível na linha Ga-
laxy S21 em diversas partes do
mundo, sem nenhum problema
grave durante o período de atu-
alização, ao contrário da linha Z.

A Samsung não fez qualquer
anúncio oficial sobre a retomada
do download, porém, o site XDA
Developers encontrou, no fórum
oficial da fabricante, novas pos-
tagens de alguns usuários di-
zendo que já estavam conse-
guindo atualizar. O portal tam-
bém afirma que a versão estável
do One UI 4 já pode ser baixada
em alguns outros países, sem
precisar quais foram contempla-
dos.

A propagação deve ocorrer
aos poucos, de região para re-
gião, para que não sobrecarre-
gue os servidores, até que a
Samsung tenha segurança de
que não há mais bugs graves.

Esse método cuidadoso é co-
mum e ocorre sempre que há
uma nova grande atualização do
sistema.

Vale lembrar que, quando o
Android 12 comOne UI 4 chegou
ao Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z

Flip 3, no começo de dezembro,
diversos usuários relataram quei-
xas sérias sobre a atualização,
como travamento, celulares que
entraram em modo de recupera-
ção, problemas com a câmera,
entre outros.

O governo da Holanda emitiu
um alerta para que a po-

pulação não use acessórios que
prometem uma suposta prote-
ção contra redes 5G. Ao me-
nos dez produtos com esta fina-
lidade — incluindo colares, pul-
seiras e máscaras — emitem ra-
diação e podem ser prejudici-
ais a longo prazo, segundo re-
latório da Autoridade para segu-
rança nuclear e proteção contra
radiação (ANVS) do país.

”Não use mais, guarde em
segurança e aguarde as instru-
ções de devolução. Os vende-
dores holandeses foram informa-
dos de que a comecialização é
proibida, deve ser interrompida
imediatamente, e que os clien-
tes precisam ser informados so-
bre”, ressaltou a ANVS emcomu-
nicado divulgado nesta quinta-
feira.

Os itens costumam ser usa-
dos por pessoas que acreditam
em teorias da conspiração que
relacionam a rede móvel a pro-
blemas de saúde, espionagem

e até infecção pelo coronavírus.
Nenhuma dessas conclusões é
verdadeira.

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) já alertou que

redes 5G são seguras e não
são fundamentalmente diferen-
tes dos sinais 3G e 4G já exis-
tentes. A tecnologia funciona por
meio de ondas de rádio não io-
nizantes, que também não são
capazes de danificar o DNA hu-
mano.

Conforme as autoridades ho-
landesas, a quantidade de ra-
diação medida nos produtos é
baixa, mas no caso de uso pro-
longado e contínuo — por um
ano inteiro, 24 horas por dia — o
valor limite para a exposição da
pele à radiação pode ser exce-
dido.

Um rápida busca na internet
mostra que é possível encontrar
facilmente os itens agora proibi-
dos. Muitos sites estrangeiros fa-
zem entregas para o Brasil, com
preços que variam de R$ 20 a R$
80.
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Brasil pode ser um dos pioneiros
no mercado de carros voadores.

Divulgação

Projeto de carro voador da Eve, que é subsidiária da Embraer que
produz os e-VTOLs, veículos elétricos voadores.

O Brasil tem potencial
para contar com mi-

lhares de carros voadores,
ou eVTOLs, as aeronaves
de pouso e decolagem
vertical que estão sendo
desenvolvidas pela Eve,
empresa ligada à Embraer.
E esse futuro está mais
perto do que se imagina:
as entregas das primeiras
aeronaves devem ocorrer
já em 2026.

Na visão de futuro da
Eve, o eVTOL pode se tor-
nar mais uma opção em
uma rotina de transporte
integrado, que pode mes-
clar desde a patinete até o
carro por aplicativo à via-
gem de poucosminutos em
um carro voador.

Os desafios para tirar o
projeto do papel vão muito
além do desenvolvimento
e da certificação da aero-
nave. A empresa tem traba-
lhado com parceiros para
planejar a integração com
outros modais de trans-
porte, a infraestrutura de
embarque e desembarque,
a vida útil das baterias, além
da criação de um novo sis-
tema de tráfego aéreo e a
normatização de um treina-
mento para os pilotos com
voos feitos pelo computa-
dor.

Em entrevista, André
Stein, presidente da Eve,
diz que, embora a capital
paulista concentre a maior
demanda, o mercado no
Brasil irá muito além do eixo
Rio-São Paulo.

1) Qual é o tamanho da
carteira de encomendas da
Eve?

Temos 795 encomendas
em todo o mundo, como
Estados Unidos, Europa,
Ásia-Pacífico. No Brasil, te-
mos encomendas com He-
lisul, Flapper, Avantto. São
três clientes aqui no Bra-

sil. São parcerias. A mo-
bilidade urbana traz melho-
ria em qualquer cidade do
mundo.

2) Qual é o preço das en-
comendas ou do custo por
aeronave?

Ainda não estamos
abrindo isso. É um custo
que permite que o preço
final para o usuário seja
dentro do que é próximo
do transporte terrestre, às
vezes 50% a mais, depen-
dendo do país. Essa é a
grande meta. E o preço é o
meio para esse fim.

3) Qual é o potencial do
Brasil nesse mercado?

Cidades como Brasília,
Recife, Salvador e Porto
Alegre são todos merca-
dos potenciais muito gran-
des para esse tipo de seg-
mento. O maior mercado
potencial é São Paulo, que
pode ter entre 400 e 500
aeronaves. Outras cida-
des vão ter potencial me-
nor. Mas estamos falando
de alguns milhares de uni-
dades no Brasil, dentro de
um mercado potencial em
torno de 50 mil unidades
nos próximos 15 anos no
mundo.

É um mercado global
muito grande, no qual o
Brasil tem parcela significa-
tiva. E não é limitado só a
São Paulo e Rio. Há mui-
tos exemplos de aplicações
possíveis e prováveis, in-
clusive em cidades que te-
nhamnão só a necessidade
como o apetite de criar essa
solução.

4) A mobilidade urbana
mudou com a pandemia,
muitas empresas aderiram
ao regime híbrido de traba-
lho. Qual vai ser o futuro
cliente da Eve?

Todos nós. O early
adopter, o usuário inicial,
não necessariamente é o
estereótipo que adota a tec-

nologia no começo ou a
pessoa mais jovem. Pode
ser qualquer um, inclusive
pessoas com diferentes ne-
cessidades de locomoção
e variadas faixas etárias.
Mas como a Covid afeta a
mobilidade urbana? Esta-
mos vendo que o trânsito
não vai desaparecer. Inclu-
sive já voltou, de forma bem
robusta. As cidades conti-
nuam crescendo.

Com o trabalho híbrido,
é possível sair do Centro
ou da região do escritório
e ir morar em alguma ou-
tra parte da cidade. E aí, a
ida ao escritório passa a ser
quase uma miniviagem de
negócios. A mobilidade ae-
rourbana faz mais sentido
ainda, pois é algo que você
não vai usar todo dia.

5) Quem vai oferecer o
serviço?

É uma nova fronteira
para a aviação. Vai ser
uma mistura, é um ser-
viço novo: empresas aé-
reas, operadores de heli-
cóptero, ride sharing com-
panies. É uma mistura de
diversos operadores, cada
um traz uma parte do enten-
dimento da equação. Exis-
tem mercados adicionais,
como o de evacuação mé-

dica. Outras aplicações
também são possíveis, mas
é ummercado urbano, com
voos dentro das cidades.

6) A empresa fez voos-
teste no Rio para simular a
rota entre a Barra e o Ga-
leão usando helicóptero. A
rota é viável? E qual seria o
preço?

Esse tipo de rota não só
é viável como provável. O
preço era a partir de R$ 99,
para entender um pouco
mais. Qual vai ser o preço
final? Provavelmente cus-
tará um pouco mais que
o transporte terrestre, mas
você tem um ganho de
tempo muito grande. Parte
da razão pela qual estamos
fazendo isso é para enten-
der onde você tem que me-
xer na operação.

Isso vale inclusive no
solo, pois, se ao chegar no
aeroporto tiver de sair e dar
a volta, já perde parte do
ganho. O passageiro, ao
chegar de carro, bicicleta
ou até de patinete, precisa
fazer a transição para o veí-
culo de maneira simples e
integrada, sem criar uma
espera para pegar um voo
de 15 minutos.
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Nasa lançará nos próximos dias o
telescópio mais poderoso já criado.
Divulgação

Instrumento ajudará os cientistas a explorar todas as fases do Universo com ”precisão incomparável”.

A data de lançamento
do Telescópio Espa-

cial James Webb (JWST)
por um foguete Ariane 5,
adiada várias vezes, foi
confirmada para 24 de
dezembro pela Nasa, a
agência espacial ameri-
cana, e pela Arianespace.

”O lançamento do Te-
lescópio Espacial James
Webb está confirmado
para 24 de dezembro às
9h20 em Kourou (12h20
GMT)”, tuitou a Arianes-
pace.

O JWST, a joia mais
complexa da engenharia,
será o maior e mais po-
deroso telescópio já lan-
çado ao espaço. Ele foi
construído nos Estados
Unidos sob a direção da
Nasa e incorpora instru-
mentos da Agência Espa-
cial Europeia (ESA) e ca-
nadense (CSA).

Seu lançamento da
base de Kourou, aonde
ele chegou em outubro
vindo da Califórnia, foi
adiado duas vezes de-
vido a pequenos proble-
mas.

A Nasa e a Arianes-
pace queriam excluir
qualquer risco relacio-
nado ao lançamento do
instrumento, desenvol-
vido há mais de 20 anos
a um custo próximo a
US$ 10 bilhões (R$ 56,9
bilhões).

As equipes conjuntas
da Nasa e do Arianes-
pace ”encapsularam com
sucesso o observatório
no foguete Ariane 5”, ex-
plicou a agência espacial,
ao confirmar a data de
lançamento. O telescó-
pio foi colocado na ca-
beça do foguete.

Uma revisão geral do
lançamento ocorrerá em
21 de dezembro e, se
tudo estiver pronto, o fo-
guete passará para o es-
tágio de lançamento em
22 de dezembro, disse a
Nasa.

Apresentado como
o sucessor do teles-
cópio Hubble, lançado
em 1990, o JWST deve
explorar com precisão
incomparável todas as
fases do cosmos, até

as primeiras idades do
Universo e a formação
das primeiras galáxias.
Ele orbitará o Sol, a 1,5
milhão de quilômetros da
Terra.

Sol
A sonda da Nasa Par-

ker Solar Probe (PSP)
conseguiu ”tocar” o Sol
em 28 de abril deste
ano, e fez uma viagem
na coroa do astro, reve-
laram pesquisadores du-
rante uma coletiva de im-
prensa do encontro Ame-
rican Geophysical Union,
realizado na semana pas-
sada, em Nova Orleans,
nos Estados Unidos.

O estudo sobre o feito
foi publicado no site da
revista Physical Review
Letters e será tambémpu-
blicado na renomada The
Astrophysical Journal. A
notícia também foi publi-
cada pela Nasa.

Segundo a artigo, o
feito da sonda da Nasa é
uma ”pedra angular” para
o estudo do Sol e supe-
rou uma ”fronteira invisí-
vel” nas pesquisas sobre

o espaço.
”A fronteira cruzada

pelo PSP é chamada de
superfície de Alfvén – de-
finida como o ponto onde
as energias magnética
e cinética se equilibram.
Acima dessa superfície, o
vento solar flui livremente
para longe do Sol. Abaixo
da superfície, os campos
magnéticos dominam o
movimento dos plasmas,
ligando-os ao Sol”, res-
salta a publicação.

Os dados indicam que
a primeira travessia da
fronteira ainda pouco
conhecida foi obtida
quando a sonda viajava
a cerca de 13 milhões de
quilômetros da superfície.

O nome da PSP é uma
homenagem ao físico Eu-
gene Parker, que, desde
a década de 1950, afirma
que o vento solar atraves-
sou, mais de uma vez, os
confins do espaço, des-
tacando que a atmosfera
solar não é uma ”bola
lisa”, mas sim algo ”enru-
gado” e cheio de relevos.
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Ciência brasileira retoma
trabalhos na Antártida.

Fiocruz/Peter Ilicciev

Marcia Chame, cientista da Fiocruz, coleta amostras de organismos
biológicos em pedras com musgos na Ilha Rei George.

A pós um ano paralisa-
das em razão da Covid-

19, as atividades de cientis-
tas brasileiros na Antártida
foram retomadas de forma
produtiva neste verão aus-
tral. As primeiras equi-
pes de cientistas que atu-
aram na temporada atual
da Estação Antártica Co-
mandante Ferraz começam
a retornar agora ao Brasil,
dando lugar a outras que
devem ficar pelo restante
do período.

Entre trabalhos realiza-
dos recentemente, estive-
ram a instalação de uma es-
taçãometeorológica do Ins-
tituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe), coleta
e análises de material bi-
ológico em um laboratório
recém-inaugurado pela Fio-
cruz e a instalação de um
módulo com uma antena
para estudar a ionosfera,
projeto liderado pela Uni-
versidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN)
que estava parado desde
2012, quando a estação se
incendiou.

Além de uma equipe da
própria Fiocruz, dois gru-
pos de pesquisa do Dis-
trito Federal — um da Uni-
versidade de Brasília e ou-
tro da Universidade Cató-
lica de Brasília — coletam
amostras de solo, água e
microrganismos, para pes-
quisas ecológicas e de bio-
prospecção (busca de mo-
léculas com interesse far-
macológico e de aplicação
bioquímica).

A retomada dos traba-
lhos científicos levou sete
anos, mas ocorreu só por
uma temporada no período
2019/2020, com a reinau-
guração das novas estrutu-
ras de Ferraz. A expecta-

tiva de voltar com força to-
tal no verão seguinte foi um
anticlímax, com a expedi-
ção científica de 2020/2021
sendo frustrada pela pan-
demia.

No novo retorno, para
o período 2021/2022, pes-
quisadores mostram muito
entusiasmo, mas o tempo
necessário para as expedi-
ções aumentou muito, pois
os bloqueios sanitários im-
pedem viagens de avião
com escala no Chile, que
levavam de dois a três dias.

Agora, a única alterna-
tiva é ir de navio, uma vi-
agem que dura quase um
mês, contando uma se-
mana de quarentena que os
pesquisadores e marinhei-
ros são obrigados a cum-
prir ancorados no Rio de
Janeiro.

Nesta temporada, a di-
visão da Marinha que co-
manda o Proantar (Pro-
grama Antártico Brasileiro)
não permitiu que a estação
Ferraz recebesse visita de
turistas nem de jornalistas,
para que o protocolo de iso-
lamento não fosse compro-
metido.

Vento bravo
Alguns pesquisadores

via internet aguardavam
o tempo melhorar para
trabalhar em campo. ”Aqui
nossa rotina dependemuito
do tempo, e o tempo muda
muito rápido. Quando o
vento está muito forte, por
exemplo, a gente não pode
sair, por segurança”, conta
Maithê Magalhães, do Fio-
antar, programa da Fiocruz
na Antártida. ”Nos dias em
que as condições não estão
favoráveis para a gente
fazer coleta em campo,
ficamos no laboratório,
organizamos a pesquisa

e trabalhamos analisando
material já coletado.

Harrison Magdinier Go-
mes, também da Fiocruz,
conta que nos primeiros
dias de dezembro a equipe
não deu muita sorte com as
condições meteorológicas.

”A temperatura não
chega a ser um desafio,
porque estamos prepara-
dos com as roupas que re-
cebemos do Proantar, mas
o vento pode arremessar
uma pessoa. Na semana
passada, nós tivemos aqui
ventos de 140 km/h”, conta
o cientista.

Desde a reabertura da
estação brasileira, a Mari-
nha contrata durante a tem-
porada de pesquisas um al-
pinista profissional que faz
o acompanhamento de se-
gurança dos cientistas nas
áreas mais perigosas.

Com um pouco de pa-
ciência e sorte, porém, os
pesquisadores, que come-
çaram chegar na estação
em novembro, têm conse-
guido avançar em seus ob-
jetivos.

Estação
O Inpe anunciou que

conseguiu reativar na úl-

tima semana a estação me-
teorológica que faz medi-
ções automáticas na Esta-
ção Ferraz, uma instalação
importante para os traba-
lhos científicos brasileiros
na região.

Marcelo Santini, do
Inpe, coordena os traba-
lhos. ”Hoje estou no Max
(navio polar Almirante Ma-
ximiano), onde embarquei
ontem para a ida à Ilha Pin-
guim, onde instalamos um
conjunto de sensores para
amostras de fluxos de calor,
CO2 e registro de outros
parâmetros atmosféricos.
Estou aguardando o tempo
melhorar para desembar-
car e finalizar o procedi-
mento de transmissão de
dados dessa estação me-
teorológica que instalamos
na Estação Antártica Co-
mandante Ferraz”, contou
o pesquisador.

O Inpe informou que a
operação obteve sucesso e
os dados da estação já es-
tão sendo transmitidos em
tempo real para o Instituto
Nacional de Meteorologia
(Inmet).
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Trailer mostra Andy Garcia, Oscar Isaac
e Megan Fox em comédia surreal.

Reprodução

O longa-metragem ”Big Gold Brick” tem data de estreia marcada para
2022.

Spike Lee fecha novo
contrato com a Netflix.

Reprodução

Além de criar e dirigir seus próprios longas, o cineasta também pro-
duzirá filmes de novas vozes e diretores.

A Samuel Goldwyn Films
divulgou o pôster e o

trailer de ”Big Gold Brick”,
comédia surreal que junta
em seu elenco Andy Gar-
cia (”Onze Homens e um
Segredo”), Oscar Isaac
(”Duna”), Megan Fox (”Ga-
rota Infernal”) e Lucy Hale
(”Pretty Little Liars”).

” Big Gold Brick conta
a história do escritor Sa-
muel Liston e suas expe-
riências com Floyd Deve-
raux, o enigmático pai de
dois filhos de meia-idade
que alista Samuel para es-
crever sua biografia. Mas
as circunstâncias que le-
vam a esse arranjo em pri-
meiro lugar são bastante

surpreendentes — e os es-
forços para escrever a bio-
grafia são rapidamente es-
ticadas pelo caos que se
seguiu neste filme sombrio
e cômico e de dobra de
gênero,” diz a sinopse do
filme.

Brian Petsos escreveu e
dirigiu a comédia, além de
ter trabalhado na produção
ao lado de Greg Lauritano,
Jonathan Bronfman, Jason
Ross Jallet, Sergio Rizzuto
e Danny Sawaf.

Escrita e dirigida pelo
estreante Brian Petsos,
a comédia tem produ-
ção de Oscar Isaac e da
atriz Kristen Wiig (”Mulher-
Maravilha: 1984”) e vai es-

trear de forma digital em 25
de fevereiro nos Estados
Unidos. Por enquanto,
não há previsão para o

lançamento no Brasil.

O diretor Spike Lee e
Netflix fecharam um

novo contrato para o di-
retor realizar mais produ-
ções na plataforma de stre-
aming. Além de coman-
dar seus próprios longas,
o cineasta também produ-
zirá filmes criados por ”no-
vas vozes” através de sua
produtora, Forty Acres and
a Mule.

Em comunicado, Lee
agradeceu aos executivos
da Netflix por acreditar na
parceria e adiantou que
nessa nova fase focará em
revelar novos talentos e
aumentar a representativi-
dade. ”A juventude precisa
ser servida”, afirmou o di-
retor.

Ele afirmou em en-
trevista ao portal The
Hollywood Reporter: “Não

tem jeito melhor, para
mim e minha companhia,
do que começar o ano
renovando nossa parceria
com a Netflix. Juntos nós
vamos focar nos novos
e diversos contadores de
histórias.”

“Por toda a incrível car-
reira de Spike, sua dire-
ção e escrita permanece-
ram ardentes e perspica-
zes em relação a nossa
realidade, além de serem
incrivelmente entretentes”,
afirmou Scott Stubber, um

dos líderes de conteúdo da
Netflix. “Nós somos pri-
vilegiados em iniciar essa
nova parceria e não po-
demos esperar para tra-
zermos o próximo capí-
tulo de filmes dessa fase
para o mundo”, concluiu.
Os primeiros trabalhos de
Spike Lee na Netlix in-
cluíram o drama ”Destaca-
mento Blood” e o especial
”Rodney King”, ambos di-
rigidos por ele, mais a cri-
ação da série ”Ela Quer
Tudo” e a produção da sci-
fi adolescente ”A Gente Se
Vê Ontem”. Por sinal, esta
produção já serviu como
lançamento de um novo
talento: o diretor-roteirista
Stefon Bristol.
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Atriz que denunciou Gerard Depardieu
por estupro decide se identificar.

Divulgação/IMDB

Em sua queixa, Charlotte Arnould afirmou ter sido abusada durante o ensaio informal de uma peça.

A atriz francesa
Charlotte Ar-

nould, de 25 anos,
apresentou-se no
Twitter como a mu-
lher que acusa o
veterano ator Gerard
Depardieu, de 72,
de estupro. Em se-
gredo de Justiça, o
caso corria há quase
quatro anos sem a
identificação da de-
nunciante.
Arnould denun-

ciou Depardieu em
2018, ocasião em
que a polícia abriu
investigações. Os
fatos teriam ocorrido
nos dias 7 e 13 de
agosto em uma das
residências parisien-
ses do ator, durante
o que foi descrito
como uma ”colabo-
ração profissional”.
Em sua queixa,

a jovem afirmou ter
sido abusada du-
rante o ensaio infor-
mal de uma peça.
Amigo de seu pai,
Depardieu a teria
convidado a visitá-
lo para ouvir dicas e
auxiliar sua carreira
de atriz, já que ela é
iniciante e só traba-
lhou em curtas.
A polícia francesa

chegou a arquivar a
denúncia por falta
de provas, mas Ar-
nould pediu que o
caso fosse reconsi-
derado, o que aca-
bou acontecendo
em dezembro do
ano passado, com
a reabertura das in-
vestigações.
Mas desde en-

tão o processo vem
transcorrendo sem
novidades e, após
três anos e meio
de silêncio, a jovem
decidiu vir à público
se pronunciar.
”Eu vivo escon-

dida e em silêncio.
Isso não é mais su-
portável. Eu preciso
me expressar. Fui
estuprada por Ge-
rard Depardieu em
agosto de 2018”, co-
meçou ela em sua

declaração.
”Faz um ano que

ele segue sendo in-
vestigado. Ele tra-
balha enquanto eu
passo o meu tempo
a sobreviver. A vida
me escapa há três
anos, e eu quero vol-
tar a viver sem me
renegar”, afirmou a
atriz.
”Esta mensagem

pública pode aba-
lar imensamente mi-
nha vida, eu não ga-
nho nada com isso
além da esperança
de recuperar a mi-
nha integridade. Tal-
vez eu devesse ter
esperado, ter falado
com uma empresa
de mídia, ter feito
isso ’dentro da or-
dem’, ter feito isso
’direito’, mas conti-
nuar calada éme en-

terrar viva”, comple-
tou.
Um dos astros

de cinema mais fa-
mosos da França,
Depardieu nega as
acusações.
Nos últimos anos,

ele vem acumu-
lando escândalos.
Foi surpreendido
dirigindo embria-
gado, agrediu um
paparazzi e quase
foi preso ao urinar
dentro da cabine de
um avião em um voo
entre Paris e Dublin
em 2011. Depardieu
também ameaçou
abrir mão do passa-
porte francês para
adotar a nacionali-
dade russa, visando
escapar dos impos-
tos de seu país.
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Ator Chris Noth, de "Sex and the City",
nega acusações de abuso sexual.

Reprodução

Ator alega que as relações foram consensuais.

O ator Chris Noth, de
“Sex and the City”,

negou as acusações
de abuso sexual divul-
gadas pela publicação
“The Hollywood Repor-
ter” na última semana,
afirmando que os dois
encontros com duas
mulheres em 2004 e
2015 foram consensu-
ais.

Noth interpreta o Mr.
Big na série de televi-
são da HBO e em sua
nova sequência “And
Just Like That”.

Ele emitiu uma nota
em resposta à repor-
tagem na qual duas
mulheres, utilizando
pseudônimos, descre-
veram incidentes se-
xuais com ele em Los
Angeles e emNova York
em 2004 e 2015.

“As acusações feitas
contra mim por pes-
soas que conheci há
anos, mesmo décadas,
atrás são categorica-
mente falsas. Essas
histórias podem ter sido
de 30 anos atrás ou
de 30 dias atrás – não
sempre significa não –
essa é uma linha que
nunca cruzei. Esses
encontros foram con-
sensuais”, disse Noth
em um comunicado.

“É difícil não ques-
tionar o timing dessas
histórias virem à tona.
Eu não sei ao certo
o porquê delas apare-
cerem agora, mas eu
sei de uma coisa: eu

não agredi essas mu-
lheres”, acrescentou.

Ambas as mulhe-
res disseram ao The
Hollywood Reporter
que a volta de Noth à
franquia “Sex and the
City” provocou memó-
rias de suas experiên-
cias com ele anos atrás.

Kim Cattrall
A atriz Kim Cattrall

usou a conta dela no
Twitter para reagir às
críticas de fãs lamen-
tando a ausência dela
no elenco de ”And
Just Like That”, série
que é continuação do
sucesso ”Sex and the
City”. Intérprete da
personagem Samantha
Jones na série original,
Cattrall optou por ficar
de fora da sequência
após revelar ao mundo
suas desavenças com
a atriz Sarah Jessica
Parker.

Em ”And Just Like
That” a ausência de Sa-
mantha na continuação

é justificada com a mu-
dança da personagem
para Londres.

Cattrall reagiu às crí-
ticas à ausência dela na
série curtindo tuítes so-
bre o tema. Alguns de-
les fazem referência ao
título da continuação,
”And Just Like That” (”E
de repente”, em tradu-
ção livre).

“E de repente… Deu
vontade de rever to-
dos os episódios da
série canadense ‘Sen-
sitive Skin’, protagoni-
zada pela Kim Cattrall”,
escreveu um fã em um
post curtido por Cat-
trall. Outro dos tuí-
tes curtidos diz: “E de
repente… Deu vontade
de rever tudo com a
presença da Kim Cat-
trall”.

Ao longo dos últi-
mos anos Cattrall tor-
nou público seu desa-
feto com Sarah Jessica
Parker em mais de uma
oportunidade.

Questionada em
2019 se toparia retornar
para um terceiro filme
da série, ela afirmou:
“Nunca. Isso é um não.
Você aprende lições na
vida e a minha lição
é que quero trabalhar
com boas pessoas e
me divertir”. Em 2018 o
portal E! News noticiou
que Cattrall também
recusou retornar para
um terceiro filme por
conta do arco de sua
personagem no roteiro.

Também em 2018,
ela revelou sua irrita-
ção com uma mensa-
gem pública de condo-
lências que recebeu de
Parker pela morte do
seu irmão. “Sua mão
estendida é um dolo-
roso lembrete de como
você era cruel naquela
época e é agora”, afir-
mou Cattrall no Insta-
gram.
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Quadrilha invade casa do
apresentador Ratinho e faz reféns.

Reprodução

Ratinho não estava presente durante o roubo, tampouco vivia no local.

A mansão do apre-
sentador Carlos

Massa, o Ratinho, em
São Paulo foi invadida
por bandidos no fi-
nal da última semana.
Ratinho não estava
presente durante o
roubo, tampouco vivia
no local. Na casa fun-
cionava um escritório
do apresentador.

Durante a ação da
quadrilha funcioná-
rios, que gravavam
umprograma de rádio,
foram rendidos. Após
realizarem transações
via PIX para os as-
saltantes e entrega-
rem objetos pessoais
como relógios e celu-
lares, os funcionários
foram amarrados em
presos em um dos
cômodos do local.

”Acho que foi um
assalto comum. O
único detalhe que me
chamou atenção é que
eles tinham o controle
do portão”, disse o
apresentador ao pro-
grama.

A polícia foi aci-
onada e investiga o
crime.

Polêmica
Também na última

semana, Ratinho se
envolveu em uma po-
lêmica em seu pro-
grama de rádio.

O apresentador su-
geriu ”pegar uma me-
tralhadora” contra a

deputada federal Na-
tália Bonavides (PT-
RN) após ela apresen-
tar um projeto de lei
(PL) que acaba com
os termos ”marido e
mulher” em celebra-
ções de casamento.
A declaração foi feita
na quarta-feira (15).
”A gente tinha que
eliminar esses loucos.
Não dá para pegar
uma metralhadora?”,
disse.

Em resposta, a par-
lamentar disse que Ra-
tinho fez incitação ao
homicídio e o acusou
de crime. Natália afir-
mou que acionou a
Procuradoria da Mu-
lher na Câmara, órgão
que representa judici-
almente deputadas ví-
timas de violência e
discriminação.

”A declaração foi
absurda e criminosa
porque incitou violên-
cia contra mim. Isso

vai ser apurado e in-
vestigado. Ontem es-
tive na procuradoria
legislativa, que vai me
representar em ações
tanto civis quanto cri-
minais. Vamos to-
mar medidas também
em relação à rádio,
que é uma concessão
pública, o que torna
ainda mais grave o
acontecido”, disse a
deputada.

Em suas críticas à
parlamentar, o apre-
sentador também fez
comentários conside-
rados machistas. ”Vá
lavar roupa, costurar a
calça do seu marido,
lavar a cueca dele”,
declarou. ”Isso é uma
imbecilidade”, acres-
centou.

O PL apresentado
por Natália sugere
mudar o Código Civil
para substituir o termo
”marido e mulher”,
previsto dessa forma

no artigo 1.535, para
”declaro firmado o ca-
samento”. A alteração
valeria para a celebra-
ção matrimonial em
cartório.

”É um projeto que
faz uma alteração sim-
ples no Código Civil
para incluir termos que
valham para todos os
casais, todas as famí-
lias. O Ratinho cri-
ticou dizendo que eu
havia proposto tirar pai
e mãe da certidão de
nascimento, o que não
existe. Isso revela in-
capacidade de atacar
o projeto por si só, por-
que ele só garante di-
reitos, não tira de nin-
guém, não afeta nega-
tivamente ninguém, de
tal forma que para ata-
car precisam inventar
coisas que não são re-
ais”, afirmou Natália.
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Mãe de Sarah Andrade desaprova
relação da filha com Lucas Viana.

Reprodução/Instagram

Os dois têm se encontrado em eventos, mas evitado dar entrevistas.

Edson Celulari mostra barriga de
grávida de Karin Roepke nas redes.

Reprodução/Instagram

”Conversando com Chiara”, escreveu o ator na legenda da imagem.

A badia Vieira, mãe de
Sarah Andrade, não

aprova uma nova recon-
ciliação entre a filha e
Lucas Viana. Em áu-
dio vazado - que está cir-
culando pela web - ela
diz que acredita que eles
não vão mais retomar a
relação e que está fe-
liz com isso porque ”ele
não é normal”.

”Eu falei pra ela não
ir, sabe? Mas ela falou
assim, ’não mãe, claro
que eu vou, claro que eu
vou, porque eu não vou
deixar de ir só por causa
dele’. Gente, eu acho
que desta vez Deus vai

nos abençoar, vai aben-
çoar principalmente ela,
que eu acho que eles
não voltam mais não, tá?
Acho que eles não vol-
tam mais não. Ele não é
normal, ele não é normal.
Tantos defeitos e ele não
me engana, ele não me
engana. Eu sou, eu sou,
eu sou antigona, eu te-
nho muitos quilômetros
rodados, ele não me en-
gana”, disse ela.

Em algumas contas
do Instagram, é possível
ouvir o áudio da policial,
enviado em um grupo
do WhatsApp. Os dois,
que anunciaram o tér-

mino do namoro menos

de três meses após o

rompimento anterior, em

setembro, têm se encon-
trado em eventos, mas
evitado dar entrevistas.

E dson Celulari usou
as redes sociais

neste domingo (19) para
mostrar a barriga de
grávida da mulher, Karin
Reopke, grávida da pri-
meira filha do casal. Na
imagem, eles aparecem
aparecem sorrindo e o
ator está com a mão na
barriga de Karin.

”Domingo, conver-
sando com Chiara”, es-
creveu Edson Celulari
na legenda da posta-
gem. O ator já é pai
de Sophia Raia, de 18
anos, e Enzo Celulari,
de 24, ambos frutos de
seu relacionamento com
a atriz Claudia Raia.

Nos comentários do
post, seguidores e ami-
gos encheram de elo-

gios. ”Que lindos, vocês
estão radiantes”, disse
uma fã. ”Maravilhosos
demais”, comentou ou-
tra. ”Vocês estão tão ma-
ravilhosos, ansiosa para
ver a carinha do bebê”,

escreveu ainda uma ter-
ceira.
Quarto da filha
No início deste mês, o

ator mostrou que gosta
de colocar a mão na
massa em casa. Na oca-

sião, ele publicou uma
foto arrumando o quar-
tinho da filha caçula e
montando a luminária.

”Não basta ser pai,
tem que participar! É dia
de: montar a luminária
da nossa bebê. Quem aí
também gosta de botar
’a mão na massa’?”, es-
creveu o ator.

”Acho essa a melhor
parte, cuidar de cada
detalhe”, disse uma se-
guidora. ”Pai de ver-
dade’”, escreveu a apre-
sentadora Márcia Golds-
chmidt. ”Que coisa boa
a espera de mais uma fi-
lha, que ela venha com
saúde”, desejou outra fã.
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