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EM CONFERÊNCIA DA ONU, GOVERNADOR 
GAUCHO E COLEGAS DE OUTROS ESTADOS 
LANÇAM PLANO CONJUNTO PARA ZERAR 
EMISSÕES DE GASES DO EFEITO-ESTUFA. 

Reunidos na Escócia durante 
a 26º Conferência das Nações 
Unidas Sobre as Mudanças Cli- 

- máticas (COP26), o gaúcho 
Eduardo Leite e outros chefes 
de Executivos estaduais bra- 
sileiros que integram o mo- 
vimento “Governadores Pelo 
Clima” lançaram nesta quinta- 
feira (4) o “Consórcio Brasil 
Verde”. Página 49 

"PORTO ALEGRE ATINGE O MENOR 
INDIGE DE INTERNAÇÕES EM LEITOS 

DE UTI POR CORONAVÍRUS. 
Página 3 
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PORTO ALEGRE É CONSIDERADA REFERÊNCIA NACIONAL PARA IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA 56. 
Realizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a maior licitação do setor já realizada no Brasil definiu nesta 
quinta-feira (4) as principais empresas que implantarão a tecnologia 5G em todo o País. E Porto Alegre está entre as capitais 
mais bem preparadas para receber a novidade, garante a prefeitura. Página 48 

POSTOS DA ARGENTINA LIMITAM 
QUANTIDADE DE COMBUSTIVEL PARA 

BRASILEIROS QUE CRUZAM A FRONTEIRA. 
Página 20 
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Porto Alegre mantém vacinação 
contra covid nesta sexta-feira. Saiba 
onde as doses estão disponíveis. 

D as 8h às 21h desta 
sexta-feira (5), Porto 

Alegre disponibiliza 48 

endereços de vacinação 
contra covid para o pú- 
blico em geral a par- 
tir de 12 anos.  Tam- 

bém continua o reforço 
de imunização a partir 

dos 60 anos e para pes- 
soas com baixa imuni- 

dade, além de profissio- 
nais da saúde que já re- 
ceberam segunda apli- 

cação. 
O procedimento é 

oferecido em postos da 

Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS), farmácias 
conveniadas, sala es- 

pecial no subsolo do 

shopping center João 
Pessoa e unidade móvel 
no Largo Glênio Peres 
(Centro Histórico). Lo- 
cais, horários, imunizan- 
tes e outros detalhes po- 

dem ser conferidos de 
forma atualizada no site 

oficial prefeitura.poa.br. 

Em — procedimentos 

de primeira dose (ou 

aplicação única, no 
caso da vacina da Jans- 

sen), deve ser apresen- 
tada identidade com 

CPF. Não é mais ne- 
cessário o comprovante 
de residência, bastando 
uma autodeclaração 
simples com nome e o 
endereço. 

Já na segunda in- 
jeção é obrigatório o 
cartão de controle for- 

necido pelo agente 

de saúde na primeira 
etapa. Pode se dirigir 

aos locais indicados 

quem recebeu Corona- 
vac há pelo menos 28 
dias ou Pfizer oito sema- 

nas atrás. No caso do 
imunizante de Oxford, O 

intervalo também é de 
oito semanas entre as 

duas “picadas”. 

Para o reforço, idosos 
a partir de 60 anos pre- 

cisam levar mesma do- 

cumentação exigida na 
segunda dose, desde 
que o cartão de controle 
mostre que essa tenha 

sido ministrada há seis 
meses ou mais. Imu- 

nossuprimidos, por sua 

vez, devem comprovar 

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

1º dose de 

qualquer vacina 

— Postos de saúde, a 
maioria das 8h às 17h e 
com sete unidades aten- 

dendo até 21h (Belém 
Novo, Diretor Pestana, 

Morro Santana, Primeiro 

de Maio, Ramos, São 
Carlos e Tristeza); 

— Sala especial no 
shopping João Pessoa 

(subsolo, com entrada 
externa): avenida João 

Pessoa nº 1.831 (bairro 

Santana), das 9h às 21h; 
— Unidade móvel no 

Largo Glênio Peres: em 

Cristine Rochol/PMPA 

atendimento até as 21h. 

frente ao Mercado Pú- 
blico (Centro Histórico), 
do meio-dia às 18h; 

— Farmácias parcei- 
ras, das 9h às 17h; 

— Endereços: consul- 

tar no site da prefeitura. 

2º dose de Corona- 
vac 

— Quem recebeu pri- 
meira injeção há pelo 
menos 28 dias; 

— Postos de saúde; 
— Unidade móvel no 

Largo Glênio Peres; 
— Endereços: consul- 

tar no site da prefeitura. 

2º dose de Oxford 

— Quem recebeu pri- 
meira injeção há pelo 
menos oito semanas; 

— Postos de saúde; 
— Sala especial no 

Shopping João Pessoa; 
— Unidade móvel no 

Largo Glênio Peres; 
— Endereços: consul- 

tar no site da prefeitura. 

2º dose da Pfizer 

— Quem recebeu pri- 
meira injeção há pelo 

A 
Serviço é oferecido em 48 endereços, incluindo sete postos com 

OSUL |» 

menos oito semanas; 

— Postos de saúde; 
— Sala especial no 

Shopping João Pessoa; 
— Unidade móvel no 

Largo Glênio Peres; 
— Farmácias parcei- 

ras; 
— Endereços: consul- 

tar no site da prefeitura. 

Dose de reforço 

— Idosos a partir de 

60 anos que recebe- 

ram a segunda dose há 
pelo menos seis me- 

ses e imunossuprimidos 

que completaram o es- 

quema vacinal há 28 
dias ou mais; 

— Postos de saúde; 
— Sala especial no 

Shopping João Pessoa; 

— Unidade móvel no 
Largo Glênio Peres; 

— Endereços: consul- 
tar no site da prefeitura. 

(Marcello Campos) 
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Porto Alegre atinge o menor 
indice de internações em 

P orto Alegre atingiu no 

mês de outubro o me- 
nor índice de internações por 
Covid-19 em leitos de UTI 
desde o início da pandemia. 
A média diária de ocupação 
de vagas caiu 86,25% em ou- 
tubro em comparação ao iní- 
cio de abril, quando foi regis- 
trado o pico da pandemia. 

Dados do Painel Covid-19 
da Prefeitura de Porto Alegre 
apontam que a média mó- 
vel semanal, considerando os 

sete dias anteriores, teve O 
maior registro em 3 de abril, 
com 880 pacientes interna- 
dos em leitos de terapia inten- 
siva em decorrência da do- 
ença. 

O dia com maior número 
de internados, entretanto, 
ocorreu em 27 de março, 
quando 903 pessoas estavam 

E N á N 

Média diária de internações em UTIs caiu 86,25% em outubro em 
comparação ao início de abril. 

em estado grave nos hospi- 

tais da Capital. Após esse 
pico, OS números passaram a 
cair, atingindo a média móvel 
de 121 internações em 23 

de outubro. Números mais 
recentes não foram consi- 

derados, pois ainda podem 

passar por atualizações. 

“No momento mais crítico 

da pandemia, montamos uma 

força-tarefa em parceria com 

os hospitais e conseguimos 

abrir 248 leitos de UTI e 705 

leitos de UTI por coronavírus. 
Cesar Lopes/PMPA 

leitos clínicos para suportar a 

alta demanda de internações. 
Hoje, felizmente, foi possível 
direcionar esses leitos para 

o tratamento de outras do- 

enças”, destaca o secretário 

municipal de Saúde, Mauro 
Sparta. 

Para Sparta, O avanço na 
campanha de vacinação con- 

tribuiu para a queda. “Hoje, 

temos 118 pacientes interna- 

dos na UTI. Quase oito vezes 
menos em relação à março”, 
enfatiza o secretário. 

O vacinômetro da Capital 
indica que 98,4% da popula- 

ção acima de 12 anos já está 
imunizada contra a Covid-19 

com ao menos uma dose, e 

81,8% com o esquema vaci- 

nal completo. 

305 mil doses da Pfizer serão entregues 
aos municípios gaúchos nesta sexta-feira. 

A Secretaria da Saúde 
(SES) realizará nesta 

sexta-feira (5) a entrega de 
305 mil doses de vacinas da 
Pfizer contra o coronavírus 

a todos os municípios do 
Estado. O lote será destinado 
a primeira dose dos adoles- 
centes dos 12 aos 17 anos 

e para as doses de reforço 

das pessoas com mais de 60 

anos. 
A distribuição foi pactu- 

ada entre a SES e o Con- 
selho das Secretarias Munici- 
pais de Saúde do Rio Grande 
do Sul (Cosems/RS). Nesta 
última quarta-feira (4), o Es- 
tado já havia realizado a dis- 
tribuição de outras 365 mil 

doses de Pfizer e AstraZe- 
neca/Fiocruz/Oxford. 

Dessa remessa prevista 

para sexta-feira, cerca de 104 

mil doses serão destinadas 

as primeiras doses de ado- 

lescentes. Até o momento, 
69% do público dos 12 aos 
17 anos já recebeu a primeira 
dose, o que representa cerca 

de 595 mil jovens. Aproxima- 
damente 283 mil ainda preci- 
sam fazer a primeira das duas 
doses necessárias (com inter- 
valo de oito semanas entre 
elas). 

Vacinação dos 
jovens no RS 

12 aos 14 anos: 248 mil 

vacinados com primeira dose 

(60% do total) 15 aos 17 anos: 
347 mil vacinados com pri- 
meira dose (75% do total) 

A outra parte do lote a ser 
enviado é destinada às doses 
de reforços dos idosos. Esse 
público deve receber a dose 
extra seis meses após ter feito 
a segunda dose ou a dose 
única. São 201 mil doses a 
atender essa demanda. Até 

Myke Sena/Ministério da Saúde 

O lote será destinado à primeira dose dos adolescentes dos 12 aos 17 
anos e para as doses de reforço das pessoas com mais de 60 anos. 

agora, 460 mil idosos já fi- 
zeram a dose de reforço no 

Estado, entre os mais de 2 
milhões que completaram o 
esquema básico de duas do- 
ses ou dose única. Traba- 
lhadores da saúde e pessoas 
com imunossupressão tam- 
bém estão recebendo neste 
momento essa aplicação adi- 

cional. 
Mais de 16 milhões de do- 

ses já foram aplicadas con- 
tra a Covid-19 no RS. Cerca 
de 79% da população total do 
Estado já fez ao menos uma 
dose, enquanto 62% com- 
pletou o esquema completo 
(duas doses ou dose única). 
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Quase 79% dos gaúchos em idade 
adulta já completaram o esquema 

de imunização contra covid. 
ais de 6,74 mi- 
lhões de habi- 

tantes do Rio Grande 
do Sul já estão com 
o esquema vacinal 

completo. Divulgada 
nesta quinta-feira (4) 
pela Secretaria Esta- 
dual da Saúde (SES), 
a estatística abrange 
tanto os procedimen- 
tos de segunda dose 
de Coronavac, Oxford 
ou Pfizer, quanto as 
aplicações da injeção 
única do imunizante 
da Janssen. 

Por segmento po- 
pulacional, esse con- 
tingente abrange 
78,8% dos jovens e 
adultos (a partir de 
18 anos), 4,8% dos 
adolescentes (12 a 17 

anos) e, em média, 
61,9% de todos os 
habitantes dos 497 
municípios gaúchos, 
que é de aproximada- 
mente 11,3 milhões. 

Para que seja pos- 
sível atingir a imuni- 
dade coletiva no Es- 
tado, é necessário va- 
cinar pelo menos 70% 
da população com as 

duas doses ou dose 
única, de acordo com 
projeção da SES. Mas 
isso precisa ser feito 
de forma homogênea 
entre municípios e fai- 
xas etárias. Conforme 

Marcello Campos/O Sul 
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Aplicações de primeira dose também avançam, abrangendo 94,2% dos adultos residentes no Estado. 

o governo gaúcho, o 
ideal é que o Estado 
atinja 90% de cober- 
tura vacinal completa. 

Primeira dose 
também avança 

Em relação à pri- 
meira dose de qual- 
quer uma das três va- 
cinas de dupla etapa, 
são mais de 8,66 mi- 
lhões de habitantes 
do Estado contem- 
plados pela primeira 
dose, o que repre- 
senta 94,2% dos mai- 
ores de idade, bem 
como 69% dos ado- 
lescentes e 78,8% da 
população geral. 

No caso específico 
da Janssen, as aplica- 
ções somam 302.379. 

Por fim, a dose de 
reforço já chegou aos 
braços de 629.046 
gaúchos, em todos os 
497 municípios. 

Os quantitativos, 
índices de cobertura 

e outros detalhes fo- 

ram apurados no final 
da tarde e podem 
ser consultados na 

plataforma oficial de 
monitoramento da Se- 

cretaria Estadual da 

Saúde, com dados 
relativos a toda a cam- 

panha, iniciada em 
19 de janeiro — desde 
então, são quase 16,4 
milhões de doses 

aplicadas. Confira 
na página oficial va- 
cina.saude.rs.gov.br. 

Estatística de 
cada fármaco 

Quanto à cober- 
tura vacinal pelos 
imunizantes minis- 

trados em duas eta- 

pas, o predomínio 
de primeiras doses 
no Rio Grande do 

Sul é do fármaco de 

Oxford-Astrazeneca 
(43%). Em seguida 
aparecem a Pfizer- 

Comirnaty (30,7%) e a 
Coronavac-Butantan 
(26,2%). 

Nos procedimentos 
de segunda injeção, 
no topo do ranking 
estadual também está 
a vacina de Oxford 
(48,6%), tendo como 

vice-líder a Coronavac 
(30,8%). O terceiro 
lugar é ocupado pela 
Pfizer (20,6%). 

A Janssen (pro- 
duzida na Suécia 
pela norte-americana 

Johnson & Johnson) 
— cuja introdução na 
campanha foi reali- 
zada no dia 26 de 
junho —- chegou até 
agora a 302.379 bra- 
ços, conforme já men- 
cionado. (Marcello 
Campos) 
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Chega a 35.570 o número de 
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mortes causadas pelo 
coronavirus no Rio Grande do Sul. 

balanço epidemioló- 
gico divulgado nesta 

quinta-feira (4) pela Secre- 
taria Estadual da Saúde 
(SES) acrescentou 1.743 
testes positivos de coro- 
navírus e 45 mortes pela 
doença, ampliando assim 
para 1.470.022 o número 
de contágios conhecidos 
no Rio Grande do Sul. Já 
o contingente de gaúchos 
que sucumbiram à covid é 
de 35.570. 

Dentre os infectados 
até agora, ao menos 
1.427.006 (97%) já se 
recuperaram, em todos 
os 497 municípios gaú- 
chos. Outros 7.350 (1%) 
são considerados casos 
ativos (em andamento), 
o que abrange desde 
os  assintomáticos em 
quarentena domiciliar até 
casos graves atendidos 
em hospitais. 

A taxa média de 
ocupação das  unida- 
des de terapia intensiva 
(UTIs) por adultos estava 
em 60,9% no início da 
noite, conforme o painel 
de monitoramento co- 
vid.saude.rs.gov.br. Esse 
indice resulta da propor- 
ção de 2.010 pacientes 
para um total de 3.301 
leitos da modalidade em 
301 hospitais. Já o total de 
hospitalizações pela do- 
ença em quase 20 meses 
de pandemia é de 112.049 
(8%). 

Perdas humanas 

Confira, a seguir, as no- 
vas perdas humanas re- 
latadas pelo balanço ofi- 
cial. A lista está em or- 
dem crescente conforme 
a idade das vítimas, em 
uma faixa que vai de 37 a 

90 anos. Também mendci- 
ona o gênero (masculino 
ou feminino) e o município 
de residência (e não onde 
foi registrado o óbito). 

- Santo Ângelo (ho- 
mem, 37 anos); — Gra- 
mado (homem, 38 anos); 
— Entre-ljuís (homem, 44 
anos); — Horizontina (ho- 
mem, 56 anos); - Cha- 
pada (homem, 60 anos); — 
Barão (mulher, 63 anos); 
— Lajeado (mulher, 65 
anos); —- Camaquã (ho- 
mem, 66 anos); - Ca- 
pão do Leão (homem, 66 
anos); — Lagoa Vermelha 
(mulher, 66 anos); — Porto 
Alegre (mulher, 66 anos); 
— Porto Alegre (mulher, 
66 anos); — Porto Alegre 
(homem, 67 anos); — São 
Leopoldo (homem, 67 
anos); — Seberi (mulher, 
68 anos); — Pelotas (ho- 
mem, 69 anos); — Rolante 
(homem, 69 anos); — Ga- 
ribaldi (homem, 70 anos); 

— Manoel Viana (homem, 
70 anos); — Arroio Grande 
(nomem, 72 anos); — Ca- 
noas (homem, 72 anos); 
— Cruz Alta (homem, 72 
anos); - Caxias do Sul 
(mulher, 73 anos); — Cerro 
Largo (homem, 73 anos); 
— Rio Grande (homem, 
73 anos); — Salto do Ja- 
cuí (homem, 73 anos); — 
São Leopoldo (mulher, 
73 anos); - Caxias do 
Sul (homem, 74 anos); — 
Pelotas (mulher, 74 anos); 
— Caxias do Sul (homem, 
75 anos); — Rio Grande 
(mulher, 75 anos); — Sa- 
pucaia do Sul (mulher, 76 
anos); — Parobé (homem, 
77 anos); — Cachoeira do 
Sul (mulher, 78 anos); — 
Marau (homem, 78 anos); 

Arquivo/EBC 

Total de hospitalizações pela doença é de 112.049 em quase 20 
meses de pandemia. 

— Santa Maria (homem, 
79 anos); — São Leopoldo 
(homem, 79 anos); — Ca- 
noas (mulher, 80 anos); — 
Capão Bonito do Sul (ho- 
mem, 80 anos); — Santa 
Maria (mulher, 80 anos); — 
Cachoeirinha (homem, 83 
anos); — Morro Redondo 
(homem, 84 anos); —- Nova 
Bréscia (mulher, 87 anos); 
— Lajeado (homem, 89 
anos); - (Campo Bom 
(homem, 90 anos). 

De todas as 497 cida- 
des gaúchas, apenas uma 
não registra até agora 
qualquer óbito por covid. 

É Novo Tiradentes, locali- 
zada na Região Norte do 
Estado e que acumula 126 
testes positivos desde o 
começo da pandemia. 

Andamento da 
vacinação 

Já no que se refere à 
aplicação de vacinas con- 
tra O coronavírus, mais de 
8,66 milhões de habitan- 
tes do Estado receberam 
a primeira dose. Por seg- 
mento populacional, a co- 
bertura é de 94,2% dos 
gaúchos a partir de 18 

anos, 69% dos adolescen- 
tes (12 a 17 anos) e 78,8% 
da população geral (11,37 
milhões). 

O esquema completo 
de vacinação, por sua vez, 
abrange até agora mais 
de 6,74 milhões de indiví- 
duos — seja quem recebeu 
duas doses para fármacos 
com esse sistema ou os 
contemplados pela vacina 
da Janssen (apenas uma 
injeção). Com isso, es- 
tão imunizados 78,8% dos 
adultos residentes no Es- 
tado, bem como 4,8% dos 
adolescentes e 61,9% do 
total. 

No caso específico da 
Janssen, as aplicações 
somam 302.379. Por 
fim, a dose de reforço 
já chegou aos braços de 
629.046 gaúchos, em to- 
dos os 497 municípios. As 
informações constam na 
base de dados da Secre- 
taria Estadual da Saúde, 
atualizada diariamente por 
meio das redes sociais e 
de link específico no site 
estado.rs.gov.br. (Mar- 
cello Campos) 
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NOVA NEWSLETTER DO 

JORNAL O SU 
RECEBA POR 

A informação vai aonde você estiver, NEWSLETTER 
de maneira fácil e rápida. Cadastre-se 
para receber diariamente a newsletter 
do Jornal O Sul. As principais notícias | AV PESSNEEDA | 
do dia, na palma da sua mão! V FÁCIL DE RECEBER 

Y GRATUITA 

Acesse nosso site e cadastre-se 
gratuitamente em 15 segundos! Baixe o seia seno 

www.0OSul.com.br 
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Média diária de casos de covid no 
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Brasil é a menor desde maio de 2020. 
Brasil registrou 411 

O novas mortes por 

covid-19 nas últimas 
24 horas, com o total 

de óbitos chegando a 
608.715 desde o início 
da pandemia. Com 

isso, a média móvel de 
mortes nos últimos 7 
dias ficou em 227 — 2 

a mais que a véspera 
porém abaixo da marca 
de 250 pelo 2º dia (e 
abaixo de 300 pelo 4º 

dia). Em comparação à 
média de 14 dias atrás, 
a variação foi de -36% 
e aponta queda pelo 

terceiro dia seguido. 
Além disso, a média 

móvel de casos ficou na 
casa dos 9 mil regis- 
tros diários pelo 2º dia 
seguido e é a menor 
desde 13 de maio de 

2020, quando os núme- 
ros de casos estavam 

começando a subir. 
A queda, no entanto, 

ocorre após um final 
de semana estendido 
devido ao feriado. É 
importante avaliar os 

números com cautela 
nesse caso, já que em 
situações similares no 
passado houve queda 

que foi compensada 

com mortes e casos 
represados nos dias 

seguintes. 

Os números estão no 
novo levantamento do 

consórcio de veículos 
de imprensa sobre a 

situação da pandemia 
de coronavírus no Brasil, 

consolidados na noite 

desta quinta-feira (4). O 

balanço é feito a partir 
de dados das secreta- 
rias estaduais de Saúde. 

Em 31 de julho, o 
Brasil voltou a registrar 

média móvel de mortes 
abaixo de 1 mil, após um 
período de 191 dias se- 
guidos com valores su- 
periores. De 17 de 
março até 10 de maio, 
foram 55 dias seguidos 
com essa média móvel 
acima de 2 mil. No 

pior momento desse pe- 

ríodo, a média chegou 
ao recorde de 3.125, no 
dia 12 de abril. 

Casos 

Em casos confirma- 

dos, desde o começo da 
pandemia, 21.846.577 

brasileiros já tiveram ou 
têm o novo coronavírus, 
com 11.902 desses con- 
firmados no último dia. 
A média móvel nos últi- 
mos 7 dias foi de 9.443 

novos diagnósticos por 
dia. 

Isso representa uma 

variação de -22% em re- 
lação aos casos regis- 
trados em duas sema- 

nas, O que indica queda 

nos diagnósticos. 
Em seu pior mo- 

mento a curva da média 
móvel nacional chegou 
a marca de 77.295 no- 
vos casos diários, no dia 
23 de junho deste ano. 

Estados 

Quatro Estados não 
registraram Óbitos em 
24 horas: Acre, Amapá, 
Rondônia e Roraima. 

No Acre, também não 

Reprodução 

houve registro de casos 
no dia. 

O Estado do Rio de 

Janeiro não divulgou 
atualização de casos 
e mortes até o fecha- 
mento do balanço. Se- 
gundo a secretaria es- 
tadual, houve um pro- 
blema no sistema que 

concentra os números. 
— Em alta (2 Es- 

tados): Paraíba e Rio 
Grande do Norte. 

Em estabilidade 

(8 Estados): Espírito 
Santo, Goiás, Pernam- 
buco, Piauí, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, 
São Paulo e Sergipe. 

— Em queda (15 Es- 

tados e o DF): Acre, Ala- 

goas, Amapá, Amazo- 
nas, Bahia, Ceará, Ma- 
ranhão, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Pará, Pa- 
raná, Rondônia, Ro- 
raima, Tocantins e Dis- 

trito Federal. 

— Não registrou (1 
Estado): Rio de Janeiro. 

Vacinação 

Média de casos diários aparece abaixo de 10 mil pelo 2º dia seguido. 

Mais de 55% da po- 

pulação tomou a se- 
gunda dose ou a dose 
única de vacinas contra 
a covid e está totalmente 
imunizada. Os dados 

também reunidos pelo 
consórcio de veículos 
de imprensa apontam 

que 117.805.832 pes- 

soas receberam as do- 
ses, número que repre- 
senta 55,23% da popu- 
lação. 

Os que tomaram a 

primeira dose de al- 
guma vacina contra 

a covid e estão par- 

cialmente imunizados 

são 155.177.415 pes- 

soas, o que representa 
72,74% da população. 

O reforço foi aplicado 
em 9.179.134 pessoas 

(4,30% da população). 

Já são 282.162.381 
doses aplicadas desde 

o começo da vacinação, 
em janeiro deste ano. 
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Retomada de eventos sociais 
requer cobertura vacinal de 
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80% no País, diz Fiocruz. 
novo Boletim do Ob- 

Õ servatório Covid-19 da 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), divulgado nesta 
quinta-feira (4) pela insti- 

tuição, adverte para a ne- 
cessidade de cautela na 
retomada de eventos sociais 

com aglomeração, conside- 
rando somente o percentual 

de adultos completamente 
vacinados. 

Os pesquisadores do 
Observatório afirmaram ser 
fundamental que se atinja o 
patamar de 80% de cober- 

tura vacinal da população 

total para que sejam reto- 
mados eventos com grande 

público.  Alcançada essa 
meta, alertam que, além 
dos adultos, a campanha 

de imunização deve atingir 
também crianças e adoles- 
centes. 

Os cientistas lembraram 
que a população de adoles- 
centes, pelo tipo de compor- 

tamento social que tem, é 
um dos grupos com maior 

intensidade de circulação 
nas ruas e convive com ou- 

tros grupos etários e sociais 

mais vulneráveis. “Por isso, 
é equivocado pensar que, 

com a população somente 

adulta coberta adequada- 
mente, a retomada irrestrita 
dos hábitos que aglomeram 

pessoas é possível”, diz O 
boletim. 

De acordo com o bo- 
letim, a cobertura vacinal 

vem aumentando gradual- 

mente, tendo atingido, re- 

centemente, 55% da popu- 

lação total, portanto ainda 
distante do patamar ideal. 

O documento destaca tam- 
bém a existência de uma 
quantidade significativa de 

pessoas que precisam re- 

tornar aos postos de saúde 
para a segunda aplicação 

da vacina contra a Covid-19. 
Segundo destacam os 

pesquisadores, a recomen- 

dação é que, enquanto se 
caminha para um patamar 

ideal de cobertura vacinal, 
medidas de distanciamento 
físico, uso de máscaras e 
higienização das mãos de- 
vem ser mantidas e a reali- 

zação de atividades que re- 

presentem maior concentra- 

ção e aglomeração de pes- 
soas só sejam realizadas 

com comprovante de vaci- 

nação. O documento acen- 
tua que países do Leste Eu- 
ropeu, bem como os Esta- 
dos Unidos, vêm apresen- 
tando surtos de Covid-19 
em condições de baixa co- 
bertura de vacinação, o que 
deve ser evitado no Brasil. 

Estabilidade 
Na avaliação dos pesqui- 

sadores da Fiocruz, O ce- 
nário brasileiro ainda é de 
estabilidade nas taxas de 

transmissão do vírus Sars- 
CoV-2. Foram notificados, 
em média, 11.500 casos e 
320 óbitos diários, ao longo 
da Semana Epidemiológica 
(SE) 43, compreendida en- 

tre os dias 24 e 30 de outu- 

bro. Esses números repre- 
sentam redução de 0,7% ao 
dia nos registros de casos e 

menor velocidade de redu- 

ção do número de óbitos no 
País, que agora atinge 0,4%, 
depois de 14 semanas de 
redução acelerada e susten- 

tada, com velocidade de 1% 

a 2%. 
Os cientistas acentuaram 

que embora o registro de ca- 
sos e de óbitos por Covid- 
19 se mantenha em trajetó- 
ria declinante, a taxa de po- 

Fernando Frazão/Agência Brasil 
: Ed Oi 

sitividade dos testes de di- 

agnóstico permanece alta, O 
que pode ser atribuído à ex- 
posição ao vírus e à pre- 
sença de indivíduos fora de 
casa. “O Índice de Per 
manência Domiciliar mostra, 
por exemplo, que há mais 
pessoas nas ruas do que an- 
tes da pandemia”, indica o 

boletim. 

No que se refere à ocu- 
pação de leitos de UTI 
covid-19 para adultos no 

Sistema Único de Saúde 
(SUS), O indicador se man- 
tém em patamares inferiores 
a 50% na maior parte das 

unidades da Federação. 
Segundo o documento da 
Fiocruz, O único estado na 
zona de alerta intermediário 
é o Espírito Santo (67%). 
Com exceção dos estados 
onde não ocorreu a reti- 

rada de leitos destinados à 
Covid-19, os aumentos mais 
significativos do indicador 

foram registrados no Pará 
(34% para 47%) e no Rio 

Grande do Norte (41% para 
50%), entre os dias 25 de 

outubro e 1º de novembro. 
“É importante também co- 

Boletim considera percentual da população total imunizada. 

mentar que as taxas do Rio 

Grande do Sul (54%) e sua 
capital, Porto Alegre (63%), 

estão baseadas em todo o 

conjunto de leitos de UTI 

disponíveis no SUS, tanto 

para covid-19 quanto para 

outras causas de interna- 
ção, e que possivelmente 

as taxas específicas para 
covid-19 seriam mais bai- 
xas”, observaram os pes- 

quisadores. 

Ocorreram reduções nos 
leitos de UTI para adultos 

destinados à Covid-19 no 
SUS em Rondônia (89 para 
79 leitos), Amazonas (155 

para 135 leitos), Amapá (116 
para 76 Leitos), Ceará (133 
para 90 leitos), Pernambuco 

(777 para 760 leitos), Bahia 

(562 para 536 leitos), Minas 

Gerais (2.516 para 2.449 lei- 
tos), Rio de Janeiro (1.614 

para 1.522 leitos), Paraná 
(1.436 para 1.215 leitos), 

Santa Catarina (786 para 
761 leitos), Mato Grosso do 

Sul (259 para 239 leitos) e 
Mato Grosso (275 para 248 

leitos). 
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Universidade de 
Oxford vai abrir 

uma unidade no Rio 
de Janeiro. Será a 
primeira do prestigi- 
ado centro britânico 
nas Américas e terá 
como objetivos a pro- 
dução de pesquisas, 
desenvolvimento de 
medicamentos e vaci- 
nas e capacitação de 
pessoal. 

Na quarta-feira (3), 
o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, 
visitou a instituição 
e assinou um termo 
de compromisso fir- 
mando a parceria en- 
tre o ministério e a uni- 
versidade. A previsão 
é que seja instalada 
até o ano que vem. 

A parceria entre a 
universidade e o go- 
verno brasileiro foi as- 
sinada no dia 27 de 
outubro pelo ministro 
da Saúde, em visita re- 
alizada à sede da insti- 
tuição, na Inglaterra. 

Na ocasião, Quei- 
roga disse que o termo 
de compromisso “é 
um aceno para o fu- 
turo, para a formação 
de pesquisadores que 
poderão construir um 
sistema de saúde mais 
eficiente e mais sólido, 
com capacidade de 
atender aos brasileiros 
com uma qualidade 
cada vez maior”. 

Divulgação 
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Universidade de Oxford terá 
unidade de pesquisa e 

desenvolvimento científico no Rio. 

SÃO 

Brasileira Sue Ann Clemens, responsável por trazer os estudos da vacina AstraZeneca para o País, será 
diretora. 

O centro oferecerá 
bolsas de mestrado, 
doutorado e cursos 
em doenças infeccio- 
sas, desenvolvimento 
clínico e vacinologia, 
como informado pela 
própria Universidade 
de Oxford, em seu site. 
No Brasil, a instituição 
oferecerá cursos de 
mestrado, PhD e atua- 
lização profissional. O 
local onde o campus 

será instalado ainda 
não foi anunciado. 

A direção da nova 
unidade ficará a cargo 
da pesquisadora e 
professora brasileira 
Sue Ann Clemens, 
responsável por trazer 
os estudos da vacina 
Oxford/AstraZeneca 
ao Brasil, e diretora 
do primeiro mestrado 
em  vacinologia do 
mundo, na Universi- 
dade de Siena. 

Desde março pas- 

sado ela vinha em 
busca de parcerias 
para a produção e 
capacitação científica 
no País: 

"Nos últimos tem- 
pos, foram formados 
centros de estudos 
e é triste perder isso 
quando a pandemia 
acabar. Queremos 
botar o Brasil na rota 
internacional de pes- 
quisas”, afirma Cle- 
mens. 

A professora, que 
capacitou 22 centros 
na América Latina 
nesse período, tem 
a intenção de tornar 
o Brasil a sede de 
centros de pesquisas 
da América Latina. 

No entanto, para 
ela, ainda é preciso 
investir em educação, 
preparando melhor os 
brasileiros para “povo- 
arem esses centros” 
a medida que a pro- 

dução de pesquisas 
crescer. Durante a 
pandemia foi preciso 
“treinar pessoal em 
cima da hora”. 

Na parte acadê- 
mica, serão oferecidos 
cursos de especializa- 
ção, mestrado e dou- 
torado, focados em re- 
alização de pesquisa, 
vacinologia e doen- 
ças infecciosas. Os 
pesquisadores serão 
financiados por, pelo 
menos, três anos. 

A nova unidade terá 
apoio do governo bri- 
tânico e apoio cien- 
tífico da Universidade 
de Siena, na Itália, do 
Institute for Global He- 
alth e do Internacional 
Vaccines Institute. 

Clemens, que tam- 
bém é chefe do comitê 
científico da Fundação 
Bill e Melinda Gates, 
segue em busca do 
apoio privado. 
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Reino Unido é o primeiro país a aprovar 
comprimido experimental contra a covid. 

agência  regula- 
tória do Reino 

Unido concedeu, 

nesta quinta-feira (4), 
autorização  condici- 
onal para o compri- 
mido contra a Covid- 
19 desenvolvido pela 
farmacêutica Merck, 
conhecida no Brasil 
como MSD. 

A autorização é a 
primeira do mundo a 
ser dada ao medica- 
mento, que ainda está 
sendo avaliado pelas 

agências regulatórias 
dos Estados Unidos 
e da União Europeia. 
Ainda não está claro 
se o comprimido será 
vendido em farmá- 
cias. Segundo a 
agência britânica, o 
serviço Nacional de 
Saúde (NHS) do país 
irá confirmar como 
o medicamento será 
destinado aos pacien- 
tes. O medicamento, 
o molnupiravir, leva 
o nome comercial de 
Lagevrio no país. 

O remédio não 
deve ser utilizado 
como substituto da 
vacinação contra a 
Covid-19. O molnu- 
piravir foi autorizado 
para uso em pessoas 
com Covid-19 leve 
a moderada e pelo 
menos um fator de 
risco para o desen- 
volvimento de doença 
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País é primeiro do mundo a conceder autorização; remédio não deve ser utilizado como substituto da 
vacinação contra a Covid-19. 

grave, incluindo obe- 
sidade, idade avan- 

çada (acima de 60 
anos), diabetes ou 
doenças cardíacas. 

A recomendação 
da agência regulató- 
ria é de que o medi- 
camento seja usado 
o mais rapidamente 
possível após um 
diagnóstico positivo 
de Covid-19 e, ao 
mesmo tempo, dentro 

de 5 dias após o início 
dos sintomas. 

O remédio 

No início de ou- 
tubro, a farmacêu- 
tica americana Merck 

anunciou que seu re- 
médio experimental 
contra a Covid-19, o 
molnupiravir, reduziu 
as hospitalizações e 
mortes em pessoas 
no início da infecção 
com o coronavírus. 

Nos testes, pacien- 

tes que receberam o 
molnupiravir em até 5 

dias após o início dos 
sintomas da Covid 
tiveram cerca de me- 
tade da taxa de hospi- 
talização e morte em 
relação aos pacientes 
que receberam um 
comprimido | inativo. 

O medicamento não 
funciona em pacien- 

tes com quadros gra- 
ves de Covid-19. 

Autorização 
condicional 

A agência regulató- 
ria britânica introduziu 
um esquema nacio- 
nal de Autorização de 
Comercialização Con- 
dicional (CMA, na si- 
gla em inglês) para 
novos medicamentos 
na Grã-Bretanha (lIn- 
glaterra, País de Ga- 
les e Escócia), que 
está em vigor desde 
1º de janeiro deste 
ano. 

Uma autorização 
de uso de emergência 
do molnupiravir foi 

concedida à Irlanda 
do Norte para garantir 
o acesso em todo o 
Reino Unido. 

O esquema de au- 
torização condicional 

se destina a medica- 
mentos que atendem 

a uma necessidade 
médica ainda não 
contemplada, como 
doenças graves e 
com risco de vida 
para as quais não 
há métodos de tra- 
tamento satisfatórios 
disponíveis ou em 
que o produto oferece 
uma vantagem tera- 
pêutica importante. 

A agência pode 
conceder uma au- 
torização desse tipo 
quando os dados clí- 
nicos ainda não es- 
tiverem completos, 
mas quando consi- 

dera que esses dados 
estarão disponíveis 
em breve. 



OSUL | 13 

da pandemia de covid, diz a 
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Europa volta a ser o epicentro 

Organização Mundial da Saúde. 
ritmo atual de 
transmissão do 

coronavírus na Eu- 
ropa é muito preocu- 
pante e pode causar 
mais meio milhão de 
mortes no continente 

até fevereiro, alertou 
a Organização Mun- 
dial da Saúde (OMS) 
nesta quinta-feira (4). 

De acordo com os 
dados da OMS Eu- 
ropa, as hospitaliza- 
ções ligadas ao coro- 
navírus dobraram em 
uma semana. 

O número de no- 
vos casos por dia está 
há quase seis sema- 
nas consecutivas em 

alta na Europa, e o nú- 
mero de mortes diá- 
rias continua a subir, 
já há sete semanas. 
Esta alta é puxada, 
principalmente, pelos 
números de Rússia, 
Ucrânia e Romênia. 

Registra-se, em 
média, 250 mil novos 
casos e 3.600 óbitos 
por dia, de acordo 
com dados oficiais co- 
letados pela agência 
AFP 

“Estamos, de novo, 
no epicentro”, adver- 
tiu O diretor da OMS 
para a Europa, Hans 
Kluge, em entrevista 
coletiva virtual. 

"O ritmo atual de 

Getty Images 
oO 

sobe há sete. 

transmissão nos 53 
países que formam 
a região europeia é 
muito preocupante. 
Se mantivermos esta 
trajetória, poderemos 
ter outro meio milhão 
de mortos por covid- 
19 na região até feve- 
reiro”, disse ele. 

Essa quarta onda 
“maciça” afeta espe- 
cialmente a Alema- 
nha, que registrou 
nesta quinta um re- 
corde de casos diá- 
rios desde o início da 
pandemia de corona- 
vírus, com um total 
de 33.949 casos em 
24 horas, segundo o 
instituto de vigilância 
sanitária Robert Koch. 

A Croácia também 
atingiu um novo re- 
corde diário, com 
6.310 pessoas com 
teste positivo, se- 

eee" 

Número de novos casos diários está há quase seis semanas consecutivas em alta, e número de mortes 

guindo os passos 
da Rússia, que re- 
petidamente bateu 
seus próprios recor- 
des nas últimas se- 
manas. Desde o iní- 
cio da pandemia, na 
Europa foram conta- 
bilizados mais de 1,4 
milhão de mortes de 
um total de mais de 
5 milhões no mundo. 

Vacinação 
insuficiente 

Para a OMS, o au- 
mento dos casos se 
explica pela combina- 
ção de uma vacina- 
ção insuficiente com 
uma flexibilização das 
medidas anticovid. 

Segundo os dados 
da OMS Europa, as 
hospitalizações vincu- 
ladas ao coronavírus 
“dobraram em uma 
semana”. 

Justamente para 

frear a saturação 
dos hospitais, nesta 
quinta-feira o Reino 
Unido, um dos paí- 
ses com mais mortes 
pela pandemia, apro- 
vou o molnupiravir, 

um medicamento em 
comprimidos contra 
a covid-19 elaborado 
pelo laboratório ame- 
ricano MSD que pode 
reduzir as hospitali- 

zações em 50%. É 
o primeiro país do 
mundo a homologar 
este tratamento. 

"Dados confiáveis 
mostram que, se con- 

tinuarmos usando em 
95% a máscara na 
Europa e na Asia Cen- 
tral, poderemos salvar 
até 188 mil vidas do 
meio milhão que cor- 
remos o risco de per- 
der até fevereiro de 
2022”, frisou Kluge. 
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Pessoas expostas ao coronavíirus que 
não adoeceram inspiram novo estudo. 

braçar, beijar na boca, 
fazer sexo e dormir 

junto: atitudes comuns 
entre casais têm desafiado 
a ciência a entender como e 
por que, em alguns casos, 
só um dos parceiros se 
infecta com o coronavírus. 

Com o contato próximo 
e a convivência prolongada, 
pesquisadores querem des- 
vendar qual mecanismo, 
possivelmente em genes do 
sistema imunológico, seria 
capaz de barrar a doença. 

É a chamada resistência 
inata à covid-19, que pode 
fornecer caminhos para 
pesquisa e desenvolvimento 
de medicamentos que impe- 
çam o contágio. 

Um desses casos em po- 
tencial é o do casal Paulo 
Linhares, de 56 anos, e San- 
dra Matos, de 45. O dire- 
tor de implantação de redes 
de telecomunicação, que 
só havia tomado a primeira 
dose da vacina à época, 
conta que sentiu fadiga e 
dores de cabeça e no corpo 
no fim de maio — sintomas 
que atribuía a uma gripe 
mais forte e a uma possível 
intoxicação alimentar antes 
do diagnóstico. 

"Quando fiz a tomogra- 
fia do pulmão, estava 25% 
comprometido. Minha mu- 
lher e meu filho fizeram PCR 
e não deu nada. O que me 
deixou mais intrigado foi que 
eu comecei a fazer uma rela- 
ção dos clientes com quem 
estive (durante os sintomas, 
para avisá-los), e ninguém 
foi diagnosticado ou pelo 
menos não teve sintomas”, 
conta Linhares. "Não me 
lembro de ter encontrado al- 
guém que teve Covid e pe- 
guei. Já minha esposa, que 
todos os dias me beijou na 
boca e dormiu comigo, não 
se infectou.” 

História semelhante vi- 
veu o casal de estudantes 
de direito Willian Azevedo e 

Eunice Xavier, ambos com 
22 anos. O jovem teve um 
quadro moderado de covid- 
19, sentiu falta de ar e preci- 
sou ser hospitalizado ainda 
em julho, dias antes de ser 
elegível para a vacina. Já 
a namorada dele, mesmo 
em contato próximo e quase 
diário, não desenvolveu sin- 
tomas e teve resultado ne- 
gativo do RT-PCR. 

"Ficamos juntos no sá- 
bado, no domingo e nos vi- 
mos durante a semana Na 
quarta, quando começaram 
Os sintomas dele, a gente se 
abraçou, se beijou, dirigi O 
carro dele... Quando saiu 
o (resultado) positivo dele e 
o meu negativo, a gente foi 
direto ao hospital. Ele to- 
mou medicação e eu fiquei 
em observação. Por orien- 
tação médica, me isolei em 
casa para ver se iria desen- 
volver algum sintoma e não 
tive nada”, relembra Eunice. 

Não há estatísticas que 
estimem a ocorrência dos 
chamados casais discor- 

dantes, mas o fenômeno 
pode contribuir para o 
avanço do que já se sabe da 
prevenção e do tratamento 
a doença. Um estudo, 
capitaneado pelo consórcio 
internacional COVID Human 
Genetic Effort, busca iden- 
tificar quais mecanismos 
desencadeariam quadros 
graves em pessoas sem 
comorbidades, por exem- 
plo. O grupo reúne cerca de 
cem laboratórios ao redor 
do mundo. 

"Não temos tratamento 
específico para o vírus. Uma 
das formas de encontrá-lo 
é entender que mecanismos 
permitem que ele entre e 

se replique mais facilmente 
no organismo e em que si- 
tuações o corpo impede a 
infecção”, descreve a imu- 
nologista e professora de 
Medicina Translacional do 
Instituto de Pesquisa Pelé 
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Pequeno Príncipe, Carolina 
Prando, que participa da ini- 
ciativa. 

Publicado na revista ci- 
entífica Nature, o artigo “A 
global effort to dissect the 
human genetic basis of re- 
sistance to SARS-CoV-2 in- 
fection” (em tradução livre, 
“Um esforço global para dis- 
secar a base genética hu- 
mana da resistência à infec- 
ção por SARS-CoV-2”) dá o 
pontapé inicial da investiga- 
ção, que se estenderá du- 
rante os próximos meses. 

"(O trabalho) não traz 
respostas, mas perguntas”, 
declara Prando. 

Falhas 
imunológicas 
Em trabalhos anteriores, 

o consórcio de pesquisa- 
dores já descobriu falhas 
no sistema imunológico que 
ajudavam a explicar casos 
graves em pessoas sem co- 
morbidades. Entre elas, al- 
terações em genes que co- 
ordenam a produção dos in- 
terferons tipo 1, proteína fa- 
bricada por leucócitos e fi- 
broblastos para atrapalhar a 
reprodução de microrganis- 
mos e células tumorais e fa- 
vorecer a defesa em outras 
células. 

Outra falha são os auto- 
anticorpos, isto é, um an- 
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Pesquisadores querem desvendar qual mecanismo, possivelmente 
em genes do sistema imunológico, seria capaz de barrar a doença. 

ticorpo que neutraliza O in- 

terferon tipo 1. A médica 
compara a situação a uma 
espécie de “doença autoi- 
mune” subjacente, que não 
seria descoberta sem a pan- 
demia, e explica que esse 
interferon é uma “via essen- 
cial” no combate à covid-19: 

"Cerca de 10% de pes- 
soas com covid grave po- 
dem ter esses autoanticor- 

pos e esse percentual au- 
menta conforme a idade. A 
presença deles é responsá- 
vel por cerca de 20% dos ca- 
sos de pneumonia de covid- 
19 letal acima dos 70 anos.” 

O artigo lembra casos 
de resistência inata à infec- 
ção, como a tuberculose. A 
ideia é não só entender o 
que impede a infecção, mas 
também desenvolver medi- 
camentos. 

“Pretendemos identificar 
genes candidatos com vari- 
antes potencialmente raras. 
Essas variantes são de parti- 

cular interesse por dois mo- 
tivos. Em primeiro lugar, po- 
dem fornecer uma compre- 
ensão profunda das vias bi- 
ológicas essenciais envolvi- 
das na infecção pelo SARS- 
CoV-2. Em segundo, per- 
mitirão o desenvolvimento 
de intervenções terapêuti- 
cas inovadoras”, escrevem. 
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ova York luta para re- 

N vitalizar sua economia, 

arrasada pela pandemia, 
mas ainda falta um ele- 

mento essencial: o visitante 
internacional mão-aberta. 

Antes da chegada do 
coronavírus, a cidade vi- 
via cheia, com números re- 
cordes de europeus, asiá- 
ticos e sul-americanos lo- 

tando hotéis, restaurantes, 
teatros da Broadway e mu- 
seus, gastando bilhões de 
dólares e gerando empre- 
gos para os moradores lo- 
cais. 

Pois agora que o go- 
verno federal decidiu abrir 

as fronteiras do país para 
os vacinados, em 8 de no- 
vembro, a metrópole já pre- 
para uma campanha para 
lá de agressiva para atrair 
os turistas de volta o mais 
rapidamente possível — em 
tempo talvez de salvar a 
temporada natalina. 

Embora os americanos 
de outros estados já te- 
nham começado a voltar, 
a ausência do estrangeiro 
deixa um buraco nas finan- 
ças municipais, já que é 
ele que tende a permanecer 
mais tempo e a gastar mais. 

Muitos  nova-iorquinos 
as vezes se impacientam 
com os turistas, mas é 
deles o papel importantís- 
simo de impulsionar o cres- 
cimento local. Segundo 
os economistas, é o setor 
que cria postos de trabalho 

de renda média, para os 
quais não se exige curso 
superior. 

Antes da pandemia, as 
visitas gastavam US$ 47 bi- 
lhões anualmente e garan- 
tiam mais de 280 mil em- 
pregos, de acordo com as 
estimativas oficiais, sendo 
que metade desse valor vi- 

nha de gente de fora, ainda 
que respondesse por 20% 

de todos os turistas. Este 
ano, o órgão oficial da in- 
dústria prevê um gasto de 
US$ 24 bilhões, metade do 
total de 2019. 

A agência, NYC & Co,, 
reduziu ligeiramente a pre- 
visão para 34,6 milhões 

de visitantes em 2021, in- 

cluindo apenas 2,8 milhões 
internacionais, o que repre- 

senta pouco mais da me- 
tade do total do recorde de 
2019, quando houve quase 

67 milhões, sendo 13,5 mi- 
lhões de fora do país. 

Agora, planeja investir 
US$ 6 milhões com uma 
campanha com o tema “E 

hora de ir para Nova York” 

em oito países — e já 
começou a trocar o slo- 
gan dos outdoors em Lon- 
dres e algumas outras cida- 
des, de “Nova York também 
sente saudades suas” para 
"Nova York está pronta para 
recebê-lo”. 

Segundo Fred Dixon, 
CEO da NYC & Co. a 
recuperação do turismo 
perdido vai levar anos, mas 
a iniciativa pode ajudar. 

"A demanda acumulada 
é imensa; as pessoas estão 
ansiosas para voltar a via- 

jar”, garante. 

Sem passageiros 

Muitas empresas e pro- 

fissionais da cidade admi- 
tem que sua sobrevivência 
depende de um fluxo ro- 
busto de visitantes interna- 

cionais. 
A falta de visitantes du- 

rante a pandemia arrasou 
o setor de hotéis, forçando 
dezenas a fechar as por- 
tas, muitas vezes definitiva- 
mente, e deixando milhares 

de pessoas sem emprego 
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"Nova York está pronta para 
recebê-lo": cidade faz campanha 

para ter de volta o turista estrangeiro. 
Reprodução 
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rasil e com companhias 

aéreas do Reino Unido estão entre as ações para a retomada. 

há mais de um ano. Alguns 
como o Hilton Midtown, o 
maior da cidade, reabriram 
este mês antecipando o au- 
mento de visitas por conta 

da retomada dos shows da 
Broadway e da temporada 
das compras natalinas. 

Sem o movimento turís- 
tico normal, outras áreas 
que sofreram perdas ma- 
ciças e desemprego em 
massa foram a das artes 
performáticas e da hospi- 
talidade, com centenas de 
restaurantes fechados per- 
manentemente e uma taxa 

de desemprego municipal 
ainda de 10,2%, em compa- 

ração com a nacional, que 
é de 4,8. 

Por outro lado, o in- 

fluxo de turistas estrangei- 
ros pode agravar os pro- 
blemas que essas empre- 
sas vêm enfrentando, com 
falta de funcionários e atra- 
sos globais na cadeia de 
fornecimento. 

O hotel está pronto para 
receber um pico de visi- 

tantes, apesar dos trope- 
ços que levaram o Moxy 
a trocar de fornecedor de 
xampu e encarar uma es- 
cassez temporária de rou- 

pas de cama, toalhas e pe- 

ças para o ar-condicionado. 
Além disso, como muitos 
no setor da hospitalidade, 

enfrenta dificuldade para 
preencher as vagas, o que 
significa que os funcioná- 
rios podem ter de trabalhar 
mais na temporada nata- 
lina. 

Hotéis e restaurantes já 
veem um aumento no movi- 

mento graças à reabertura 
da Broadway, desativada 
desde março de 2020. A 
Broadway League, associa- 
ção comercial cujos mem- 
bros incluem donos de te- 
atros e produtores, não di- 

vulgou o volume de vendas 
semanais ou os dados de 
público desde então, mas 
Charlotte St. Martin, pre- 
sidente do grupo, afirma 
que 77 apresentações em 

setembro lotaram ou fica- 
ram perto do limite. Para 
dar uma ideia, a tempo- 
rada 2018-2019 bateu um 

recorde: foram 2,8 milhões 
de espectadores estrangei- 
ros, representando 19 por 

cento do público total da- 
quele período. 
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Suspeito preso é formalmente 

suspeito preso após 
Cleo Smith ser en- 

contrada foi formalmente 
acusado pelo sequestro 
da menina de 4 anos. A 
criança ficou desapare- 
cida por 18 dias, após 
ser levada da tenda onde 
acampava com a famí- 
lia nos arredores de Car- 
narvon, na Austrália Oci- 
dental, no dia 16 de 
outubro. Uma recom- 
pensa de quase US$ 1 
milhãoes de dólares che- 
gou a ser oferecida por 
informações que levas- 
sem ao paradeiro da me- 
nina. 

O acusado foi iden- 
tificado como Terence 
Darrell Kelly, de 36 anos. 

Ele estava com Cleo na 
casa onde ela foi encon- 
trada na madrugada de 
quarta-feira (terça-feira, 
2, no Brasil) e foi con- 
duzido para a delegacia 
sob custódia. 

Nesta quinta (4), a po- 
lícia divulgou uma comu- 
nicado informando que 
ele foi acusado de “vá- 
rios crimes”, incluindo 
uma acusação por levar 
a força uma criança com 
menos de 16 anos. Ele 
já passou por uma au- 
diência de custódia no 
Tribunal de Carnarvon e 
será mantido sob custó- 
dia por quatro semanas, 
enquanto aguarda julga- 
mento. 

"Dado que este as- 
sunto está agora perante 
o tribunal, a polícia não 
pode fazer mais comen- 
tários sobre as acusa- 

ções nesta fase”, infor- 
mou a polícia em comu- 
nicado. 

Ferimentos na 
cabeça 

Na quarta, o crimi- 
noso foi levado para um 
hospital após sofrer fe- 
rimentos na cabeça en- 
quanto estava dentro de 
sua cela. Conforme a 
polícia, foi o próprio sus- 
peito quem se machu- 
cou. Ele já recebeu alta 
da unidade de saúde. 

A polícia ainda não 
sabe se o suspeito preso 
é a mesma pessoa que 
dirigia um carro nos arre- 
dores do acampamento 
na madrugada que Cleo 
desapareceu. Havia a 
suspeita de que a me- 
nina teria sido levada do 
acampamento neste veí- 
culo. 

"Isso ainda não foi 
confirmado, mas cer- 
tamente diríamos que 
aquele carro era uma 
peça significativa na in- 
vestigação”, ressaltou 
o Detetive Superinten- 
dente Rod Wilde, que 
liderou a operação. 

Resgate 

A menina foi encon- 
trada pelos oficiais em 
uma casa na pequena ci- 
dade de Carnarvon, na 
Austrália. 

Um vídeo, gravado 
pelos agentes, registrou 
o momento em que um 
policial pegou a criança 
e perguntou: “Qual é o 
seu nome?” Ela então 
respondeu:” Meu nome 

acusado por sequestro de 
menina de 4 anos na raras 

ed 
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Cleo Smith desapareceu da barraca da família durante um acampa- 
mento em Quobba Blowholes. 

é Cleo”. 
O resgate de Cleo 

Smith ocorreu mais de 
duas semanas depois 
que ela desapareceu da 
barraca de sua família 
em um acampamento 
remoto em  Quobba 
Blowholes, um ponto 
turístico popular na costa 
do país, cerca de 950 
quilômetros ao norte de 
Perth. 

O “desaparecimento 
de Cleo desencadeou 
uma busca policial mas- 
siva que, inicialmente, 
cobriu vários quilôme- 
tros quadrados ao redor 
do local e depois se es- 
tendeu por todo o país. 

A polícia disse que 
as evidências os leva- 
ram aquela casa especí- 
fica, a uma curta distân- 
cia de carro da residên- 
cia da família, onde os 
pais de Cleo passaram 
semanas esperando an- 
siosamente por atualiza- 
ções sobre a investiga- 
ção policial. 

“Estávamos | procu- 
rando uma agulha em 
um palheiro e a encon- 
tramos”, disse o subco- 
missário de polícia Col 
Blanch à rádio local 6PR. 

Os policiais entraram 
na casa trancada e en- 
contraram Cleo sozinha 
em um dos quartos, 
disse Blanch. “Quando 
ela disse 'Meu nome 
é Cleo”, não acho que 
houve um olho seco na 
casa”, acrescentou. 

“Vi detetives experi- 
entes chorando aberta- 
mente de alívio. Estou 
sem palavras, o que é 
muito raro. Isso é algo 
que todos esperávamos 
em nossos corações e se 
tornou realidade.” 

A mãe de Cleo, Ellie 
Smith, que havia feito 
inúmeros pedidos de 
ajuda para encontrar sua 
filha, postou no lInsta- 
gram: “Nossa família 
está inteira novamente.” 
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arta Romero tem 48 
anos e uma vida in- 

teira testemunhando como 
se adaptar ao ataque do 
tempo. Em 1998, depois que 
o furacão Mitch varreu par- 
tes da América Central, in- 
cluindo seu vilarejo na costa 
atlântica da Guatemala, sua 
família teve de desistir das 
plantações de milho, feijão e 
café de que costumavam vi- 
ver e começou a plantar car- 

damomo, uma erva que pen- 
savam que iria crescer me- 
lhor e ser mais lucrativa. 

Mais de 20 anos depois, 
em novembro de 2020, duas 
outras tempestades podero- 

sas, Eta e lota, devastaram 
sua comunidade e destruí- 
ram suas plantações e gado. 
Depois de anos de seca in- 

tensa, os campos de carda- 
momo não resistiram às chu- 
vas e inundações deixadas 
por aqueles dois furacões, e 
a família teve de recomeçar 
do zero. 

"Vamos ver se consegui- 

mos recuperar um pouco, 
porque perdemos muito. A 
maior parte das terras férteis 
se foi, mas graças a Deus 
estamos lutando”, disse Ro- 
mero. Nem todos resistiram. 

Um de seus filhos, de 24 

anos, decidiu há algumas se- 
manas buscar a sorte nos Es- 
tados Unidos. 

"Eu não queria, mas ele 
me disse: 'Mãe, vou em- 

bora porque a terra na Gua- 
temala não é boa para traba- 
lhar. Vou encontrar uma ma- 
neira de poder trabalhar em 
outro lugar”, concluiu. 

Assim como o filho de 

Marta Romero, outros mo- 
radores de sua comunidade 
migraram no ano passado 
para os EUA ou para o depar- 
tamento de Petén, no norte 
da Guatemala. A passa- 
gem dos furacões Eta, ca- 
tegoria 4, e lota, categoria 
5 (o máximo), deixou mais 

de 260 mortos em novembro 
de 2020 e afetou milhões de 
pessoas, que perderam ca- 
sas e plantações no país, as- 
sim como Nicarágua e em 
outros lugares. 

As caravanas de hondu- 
renhos que se formaram em 
dezembro, apenas um mês 
depois, tornaram-se uma 
clara evidência do efeito que 
as tempestades mais pode- 
rosas e frequentes podem ter 
nas migrações. 

A Organização Interna- 
cional para as Migrações 
(OIM) estima que mais de 1 
milhão de pessoas teve de se 
deslocar pelo impacto des- 

sas duas tormentas. E há 
outros fenômenos mais pro- 
gressivos e menos visíveis, 
como secas, elevação do ní- 
vel do mar ou desertifica- 
ção em algumas áreas, que 
se aceleram com o aqueci- 
mento global e também ex- 
pulsam pessoas de suas co- 
munidades por todo o conti- 
nente. 

Um relatório do Banco 
Mundial projeta que, até 
2050, pode haver mais 

de 17 milhões de latino- 
americanos (2,6% dos ha- 
bitantes da região ou o 
equivalente à população do 
Equador) deslocados pela 
mudança climática se não 
forem tomadas medidas 
concretas para conter seus 
efeitos. “Os migrantes climá- 
ticos sairão de áreas menos 
viáveis com pouco acesso à 
água e produtividade agrí- 
cola e de áreas afetadas 
pela elevação do nível do 
mar e tempestades”, diz O 
documento. 

As áreas mais afetadas, 
acrescenta, são as mais po- 

bres e vulneráveis. E não é 
necessário conjugar os ver- 
bos no futuro. A frequên- 
cia e a intensidade dos fenô- 
menos extremos já aumen- 
taram, conforme destaca o 
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Com chuvas e secas extremas, 
mudanças climáticas forçam migração 
e deslocamentos na América Latina. 

Reprodução 
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Banco Mundial: “As chu- 

vas de verão começam mais 
tarde e são mais irregulares 
no espaço e no tempo e sua 
intensidade aumentou.” 

Pablo Escribano, espe- 
cialista da OIM em migra- 
ção climática, distingue ame- 
aças gerais como inunda- 
ções, chuvas e furacões, que 
afetam principalmente o Ca- 
ribe, de ameaças progressi- 
vas como a seca, que atinge 
áreas tão distantes como o 
corredor seco da América 
Central, algumas da América 
do Sul, tais como a bacia do 
rio Paraná ou região andina. 

"Há evidências de que 
as mudanças climáticas nas 
áreas de alta montanha têm 
um impacto muito impor- 

tante no nível, por exemplo, 
da escassez de água. Muitas 
vezes dizemos que as ame- 
aças relacionadas à mobili- 
dade humana se devem ao 
excesso ou à falta de água. 
As estatísticas de desloca- 
mento de desastres mostram 
que chuvas extremas e inun- 

dações são as que mais des- 
locam as pessoas. A ques- 

tão da seca é muito relevante 
em áreas como o Corredor 
Seco da América Central, al- 
gumas áreas do México, cen- 
tro do Chile ou nordeste do 

Até 2050, mais de 17 milhões de latino-americanos, podem ser força- 

Brasil”, ressalta. 

O continente também 
foi atingido nos últimos 
anos por incêndios intensos, 
como os que atingiram a 

Amazônia e o Pantanal no 
Brasil ou na costa oeste 
dos Estados Unidos, e por 
inundações em algumas 
áreas da bacia amazônica, 
sudeste do Brasil, Uruguai e 
na bacia do Río de la Plata. 

Para quem trabalha no 
campo, a relação entre a mu- 
dança nos padrões de preci- 
pitação, insegurança alimen- 

tar e migração é evidente, es- 
pecialmente nas áreas rurais. 

"A mudança climática in- 
fluencia nas chuvas erráticas 
que ocorrem e que obvia- 
mente afetam a colheita e as 
safras”, explica o engenheiro 
agrônomo hondurenho Car- 
los Ruiz. 

"Se chover na época de 
floração de forma constante 
e adequada, teremos produ- 
ção, mas normalmente o que 
tem acontecido na época 
de floração dessas lavouras, 
que geralmente fazem parte 
da cesta básica (como milho 
e feijão), é que temos esses 
fenômenos de seca que cau- 
sam prejuízos”, afirma. 
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Brasil pode ser um dos maiores 
beneficiados com mercado de carbono: 

mercado de carbono, 
O um estímulo financeiro 
para os países diminuírem 
suas emissões de COZ, já 
existe em vários países no 
âmbito nacional, mas a ado- 
ção de regras globais é mais 
complexa do que se pen- 
sava. 

O Acordo de Paris, assi- 
nado em 2015, deu um im- 
pulso nesse sentido, ao de- 
terminar que todos os paí- 
ses terão objetivos de redu- 
ção de gases de efeito es- 
tufa. Todos podem estar, 
portanto, potencialmente in- 
teressados em comprar ou 
vender CO2, conforme o 
andamento das suas me- 
tas. Quem emitiu mais do 
que deveria poderia adquirir 
“créditos” daqueles que dei- 
xaram de emitir ou cortaram 
mais emissões a que tinham 
“direito”. 

O Brasil, um país agrí- 
cola, com a perspectiva 
de acabar com o desma- 
tamento ilegal até 2028 e 
com forte potencial de de- 
senvolvimento de energias 
renováveis, poderia oferecer 
cerca de 1 bilhão de tonela- 
das de carbono nesse mer- 
cado até o fim da década, 
conforme um recente es- 
tudo da consultoria especi- 
alizada em sustentabilidade 
WayCarbon. 

O relatório aponta que 
esse crédito poderia movi- 
mentar em torno de R$ 100 
bilhões — os valores são es- 
timativos porque o preço do 
carbono ainda não foi deter- 
minado. Soluções como re- 
florestamento, manejo e res- 
tauração florestal podem ser 
“minas de ouro” em créditos 
de carbono. 

De credor a 

comprador 

Mas Stela Hershmann, 

que acompanha as negoci- 
ações na conferência pelo 
Observatório do Clima, res- 
salta que de nada vai ser- 
vir se o país continuar na 
trajetória atual de emissões, 
em alta devido aos novos 
recordes de devastação da 
Amazônia nos últimos anos. 

“Esse potencial que é re- 
ferenciado, com valores bili- 
onários, existe porque o Bra- 
sil tem um potencial enorme 
de ser carbono neutro e 
cumprir muito além do que 
foi prometido. Mas, hoje, a 
gente se coloca numa po- 
sição de sermos comprado- 
res de créditos, e não ven- 
dedores”, destaca a espe- 
cialista em negociações cli- 
máticas. “O Brasil está co- 
meçando o período de en- 
trada em vigor do Acordo 
de Paris se distanciando das 
suas metas.” 

Representantes agríco- 
las, industriais e empre- 
sariais brasileiras marcam 
presença em Glasgow e 
estão atentos aos avanços 
no Artigo 6º do Acordo de 
Paris, que trata sobre o 
assunto. 

Nelson Ananias Filho, es- 
pecialista em georreferenci- 
amento e coordenador de 
sustentabilidade da Confe- 
deração Nacional da Agyri- 
cultura e Pecuária (CNA), diz 
que a entidade é favorável a 
um acordo que inclua o se- 
tor privado (mercado volun- 
tário). 

“A gente -— produtores 
rurais, CNA, CNI e outras 
instituições, principalmente 
do agro, que têm um po- 
tencial muito grande atra- 
vés do cumprimento do 
Código Florestal, do Agyri- 
cultura de Baixo Carbono 
(ABC) e do potencial que 
o Brasil tem de certificar 
o seu carbono, queremos 
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mais de 70 países se comprometem a 
abandonar o uso de carvão. 

A definição de um mercado internacional de carbono é uma das 
negociações mais delicadas da Conferência do Clima da ONU. 

garantir que poderemos 
colocá-lo para vender no 
mercado. Para que a gente 
ajude o país a alcançar as 
suas NDCs (Contribuição 
Nacionalmente Determi- 
nada), mas também que 
seja atendido no mercado 
voluntário, em que poderá 
vender esse carbono para 
o mundo inteiro, para que 
todos possam atingir as 
suas metas, tanto de paí- 
ses, quanto de empresas 
privadas”, explica. 

Pontos delicados 
Por enquanto, são as re- 

gras mais gerais sobre as 
transações que estão sendo 
debatidas entre os 195 paí- 
ses. O detalhamento do fun- 
cionamento do futuro mer- 
cado e a sua implementa- 
ção efetiva não devem ocor- 
rer tão cedo. 

“Uma das discussões é 
se você vai poder trazer cré- 
ditos do antigo Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo, 
da época do Protocolo de 
Kyoto. O Brasil é um dos 
maiores defensores desse 
carregamento de créditos, 
que sempre teve forte resis- 
tência por parte de outros 
países”, afirma Hershmann. 

Outro aspecto delicado é 
dos chamados ajustes cor- 
respondentes. 

“Por exemplo: se o Brasil 
faz um projeto de redução 
de emissões e vende esse 
crédito para um outro país, 
esse comprador com cer- 
teza vai querer utilizá-lo para 
contabilizar na sua NDC, o 
seu compromisso climático. 
O país que está vendendo 
também não pode contabi- 
lizar para si essa redução 
na atmosfera. Ou seja, te- 
mos de ter muito cuidado na 
construção dessas regras, 
para evitar uma dupla conta- 
gem”, frisa a especialista do 
Observatório do Clima. 

Ela percebe que, diferen- 
temente da última COP em 
2019, quando o mercado de 
carbono foi um dos pon- 
tos que travaram as nego- 
ciações, desta vez os paí- 
ses parecem mais dispostos 
a ceder, em nome de um 
consenso. Brasília já reve- 
lou que vai à Escócia com 
uma postura mais “constru- 
tiva” e não pretende “blo- 
quear nada”. 
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decisão do Brasil de 
aderir à iniciativa glo- 

bal para a redução de 30% 
nas emissões de metano, 
uma das principais causas 
do aquecimento do pla- 
neta, levanta a questão de 

como o país vai atuar para 
honrar seus compromis- 

Sos. 
Especialistas afirmam 

que, apesar de o Brasil 
já possuir tecnologia para 
reduzir emissões, há pro- 
blemas substanciais no 
caminho que só serão 
superados com mudan- 
ças no rumo das políticas 
dos governos federal e 
estaduais, mais recursos 
e mudanças de compor- 
tamento, que serão es- 

senciais para alcançar tal 
objetivo. 

Embora exista em me- 
nores concentrações na 
atmosfera, o gás metano 
potencializa mais o aque- 

cimento global: até 80 ve- 
zes mais do que o dió- 
xido de carbono em um 
período de duas déca- 
das. Desde o período 
pré-industrial, esse gás 
foi responsável pela eleva- 
ção de 0,5ºC na tempera- 
tura do planeta, segundo 
relatório do Painel Intergo- 
vernamental de Mudanças 
Climáticas, divulgado em 
agosto. 

Diferentemente da mé- 
dia global, em que essas 
emissões são uma mescla 
da agroindústria, do uso 
de combustíveis para ge- 
ração de energia, do ma- 
nejo de lixo e da queima 
de biomassa, no Brasil a 
agropecuária é, de longe, 

o maior emissor de me- 
tano. O setor é responsá- 
vel por mais de 70% das 
emissões — no caso da 
pecuária, 97% delas são 
por fermentação entérica, 
ou o arroto do boi. Por 
isso, essa deve ser uma 
prioridade na hora de ela- 
borar ações práticas. 

"O Brasil tem 220 
milhões de cabeças de 
gado”, apontou o clima- 
tologista Carlos Nobre, 
copresidente do Painel Ci- 
entífico para a Amazônia 
e pesquisador sênior do 
Instituto de Estudos Avan- 
çados da Universidade de 
São Paulo (USP).”O Brasil 
Só vai conseguir reduzir 
as emissões através de 
uma mudança radical, dis- 
ruptiva nas suas práticas 
pecuárias.” 

Segundo Nobre, o 
ponto central do problema 
brasileiro é o modelo 
usado por parte conside- 
rável da indústria pecuá- 
ria, em uma prática que 
descreve como “de baixíis- 
sima produtividade”, com 
pequena concentração 

de cabeças de gado em 
grandes propriedades. 
Para o climatologista, isso 

deixa de lado técnicas 
mais eficientes de produ- 
ção que poderiam ameni- 
zar as emissões. 

Eficiência 
Ele cita, por exemplo, o 

plano Integração Lavoura- 
Pecuária-Floresta, elabo- 
rado pela Empresa Brasi- 
leira de Pesquisa Agrope- 
cuária, a Embrapa. Esse 
plano estabelece meios 
para a otimização do uso 
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Com arroto de boi como fonte de 

EBC 

metano, agropecuária é chave 
para o Brasil reduzir emissões. 

País tem tecnologia para limitar impacto ambiental, mas defendem 
ações incisivas do governo para 
COP26. 

da terra visando maior 
produtividade e menor im- 

pacto ambiental. 

A iniciativa faz parte 
do chamado Plano Seto- 
rial de Adaptação e Baixa 
Emissão de Carbono na 
Agropecuária, ou Plano 
ABC, e de seu sucessor, 
o ABC+, voltado à im- 
plementação e ao finan- 

ciamento de ações para 
reduzir as emissões no 
agronegócio. A meta 
atual, anunciada em mea- 
dos de outubro, é aplicá- 
lo em 72 milhões de hec- 

tares de áreas produtivas 
até 2030. 

"Se há um país que 
tem potencial para cortar 
as emissões de metano é 
o Brasil. Nossas emis- 

sões não vêm da queima 
de combustíveis fósseis, 
mas da produção agrope- 
cuária”, afirmou a enge- 
nheira agrícola Marina Pi- 
atto. “Temos uma tecnolo- 
gia no setor agropecuário 
no Brasil, mas elas preci- 

sam estar disponíveis não 

só para poucos: precisa- 

cumprir metas estabelecidas na 

mos ter um Plano Safra in- 
teiro de baixo carbono.” 

Ela ressalta que as no- 

vas tecnologias não são 
necessariamente medidas 
de alto custo. Ela pon- 
tua, por exemplo, que mu- 
danças na alimentação do 
gado, com a inclusão de 
itens como grãos e, em 
caráter experimental, até 
de algas marinhas, que 
podem ajudar a reduzir 
drasticamente o nível de 
emissões. 

Também contribuiria a 
concentração de mais ani- 
mais em uma área re- 
duzida, com um menor 
tempo até o abate. Por 
isso, não vê a redução no 
rebanho nacional como 
um caminho obrigatório. 

Contudo, os especia- 
listas são unânimes ao 
apontar a necessidade de 
uma mudança de rumo 
política dos governos fe- 
deral e estadual para o 
país efetivamente cumprir 
seus objetivos para 2030. 
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Postos da Argentina limitam 
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quantidade de combustível para 
brasileiros que cruzam a fronteira. 
P ostos de combustíveis de 

Porto Iguaçu, na Argen- 
tina, estão limitando a quan- 

tidade de abastecimento nas 
bombas, nesta quinta-feira 
(4), para estrangeiros. A me- 

dida foi adotada após mui- 
tos brasileiros começarem a 

cruzar a fronteira, pela Ponte 
Tancredo Neves, por Foz do 
Iguaçu, no oeste do Paraná. 

Segundo os consumido- 
res, o abastecimento no país 
vizinho é atrativo porque a 
gasolina tem sido encontrada 
pela metade do preço prati- 
cado no Brasil. 

Por isso, a Argentina es- 
tabeleceu a cota de 15 litros 
de combustível para veículos 
estrangeiros que abastecem 
em Porto Iguaçu, cidade com 
cerca de 80 mil habitantes. 

"Estamos tentando au- 
mentar a produção, mas 
lamentavelmente temos uma 

cota de abastecimento. Ou 
seja, não nos permitem mais 
do que uma certa quantidade 

de combustível, porque o 
preço está muito baixo, e o 
barril do petróleo subiu para 
80 dólares e aqui mantemos 
a 60 dólares”, explicou o 
representante da Câmara de 
Combustíveis de Missiones, 
Faruk Jalaf. 

Para organizar melhor o 
atendimento na cidade argen- 
tina, os postos também têm 
feito filas exclusivas para mo- 

radores e estrangeiros. 

Preço atrativo 
Em alguns dos postos 

procurados pelos brasileiros, 

o litro da gasolina super, que 

corresponde à aditivada no 
Brasil, tem custado em média 
o equivalente a R$ 3,20 nesta 
quinta. 

Em compensação, se- 
gundo a Agência Nacional 
do Petróleo (ANP), em Foz do 
Iguaçu, o preço médio do litro 
da gasolina está em R$ 6,27. 

“Vale a pena. A gaso- 
lina do Brasil está muito cara, 

está R$ 6,30. Compensa vir 
na Argentina, está metade do 
preço”, explicou o motorista 
Jhonatan de Oliveira. 

Entretanto, cruzar a fron- 

teira não é tarefa simples. 
Uma determinação da Polícia 
Federal (PF) exige que os bra- 

sileiros registrem a saída do 
país. 

Na aduana argentina são 
cobrados documentos pes- 
soais, comprovação de vaci- 
nação completa há pelo me- 
nos 14 dias e um teste nega- 
tivo de Covid 19 para quem 
vai além da cidade de Porto 
Iguaçu. 

Conforme os motoristas, a 
espera nas filas do posto e da 
aduana pode passar de qua- 

tro horas. Mesmo assim, esse 
é um tempo que muitos bra- 
sileiros não se importam de 
esperar. 

"Para quem quem precisa 

compensa, né? Quem gasta 
muito, né? Eu gasto um, dois, 
três tanques e meio por mês”, 
disse o motorista Marcos Go- 
mes. 

Combustível nos 
dois países 

No Brasil, a gasolina acu- 

mula alta de 73,4% em 2021. 

Foram onze aumentos de ja- 
neiro até agora. 

Segundo o professor de 
engenharia de energia Ri- 
cardo Hartmann, o Brasile a 
Argentina têm políticas dife- 
rentes de preços. 

Enquanto a Petrobras 
mantém os valores alinhados 
ao mercado internacional, 

O governo argentino não 
repassa todos os aumentos 
ao consumidor. 

"Existem mecanismos 

adotados pelo governo para 
tentar amortecer essa flutua- 

ção do mercado internacio- 
nal. Todo mundo sabe que 
o petróleo varia no mercado 
internacional, ele é muito 
volátil.” 

O professor destacou 

Reprodução 

N 

ainda o uso de veículos mo- 
vidos sem gasolina no país 
vizinho. 

"A Argentina também tem 
uma questão peculiar, que 
grande parte dos veículos, 
principalmente na grande Bu- 

enos Aires e Rosário, onde 
tem a maior parte da popula- 
ção, os veículos são movidos 
a gás natural. A argentina tem 
gás natural, então eles são 
autossuficientes. O mercado 
da argentina é um pouco di- 
ferente, ele não sofre tanto as 
oscilações internacionais.” 

Conforme o professor, a 
composição da gasolina que 
chega ao consumidor tam- 
bém é diferente nos dois paí- 
ses. 

"No caso da Argentina, é 
composta de 78% de gaso- 
lina que vem da refinaria, 12% 
de etanol e 10% de MTBE, 
que é um composto oxige- 
nado, que é utilizado também 
como como antidetonante”, 
explicou o professor. 

Entretanto, esse aditivo 

que ajuda a economizar a 
curto prazo, pode dar prejuízo 
financeiro com o passar do 
tempo. 

“Quando você abastece 
o seu veículo com uma ga- 
solina advinda da argentina, 
que tem uma composição di- 

Fila de carros para abastecer em Porto Iguaçu, na Argentina. 

ferente desta feita com ma- 
peamento do Brasil, o mo- 

tor vai funcionar naquele ins- 
tante, mais em longo prazo 
você pode ter prejuízo porque 
a injeção eletrônica começa 
a não entender o que está 
acontecendo. Ela tenta atuar, 
mas não está preparada para 
aquele combustível. Então, 
a longo prazo, o motor pode 
sofrer danos de maior ou me- 
nor grau dependendo do tipo 
de motor, inclusive do catali- 
sador que ajuda a diminuir os 
poluentes.” 

Abastecimento 
no Paraguai 

Ainda na fronteira com Foz 

do Iguaçu, pela Ponte Inter- 
nacional da Amizade, mui- 

tos brasileiros também abas- 
tecem em Cidade do Leste, 
no Paraguai. 

Em um dos postos para- 

guaios, conforme a gerencia 
do local, a maior parte da cli- 

entela é brasileira. 
No local, o litro da gaso- 

lina sai o equivalente a R$ 
5,33, O que resulta na econo- 

mia de um real em relação ao 
vendido no Brasil. 

"Vale a pena porque é um 
real. Se vai encher o tanque 
dá uma diferença boa”, disse 
o vendedor Dirceu Boneti. 
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Preços do petróleo caem com relato de 
aumento de produção da Arábia Saudita. 

Ss preços do pe- 
tróleo despen- 

caram nesta quinta- 
feira (4) revertendo 
ganhos anteriores 
em uma sessão vo- 
látil após uma repor- 
tagem dizendo que 
a produção de petró- 
leo da Arábia Saudita 
em breve ultrapas- 
sará 10 milhões de 
barris por dia pela 
primeira vez desde 
o início da pandemia 
de covid-19. 

A reportagem, da 
TV saudita Al Ara- 
biya, veio depois que 
o país, junto com ou- 
tros da Organização 
dos Países Exporta- 
dores de Petróleo e 
seus aliados, con- 
cordaram em cum- 
prir os aumentos 
de produção previ- 
amente acordados. 

O petróleo Brent 
caiu 1,45 dólar, ou 
1,8%, para fechar 
em 80,54 dólares o 
barril. Mais cedo, 
o Brent subiu para 
84,49 dólares o bar- 
ril. O petróleo dos 
EUA (WTI) caiu 2,05 
dólares, ou 2,5%, 
para fechar em 78,81 
dólares o barril, bem 
abaixo da máxima 
da sessão de 83,42 
dólares. 

Desde o fecha- 

Getty Images 

A Opep+ manterá os planos de aumentar a produção de petróleo em 400 mil barris por dia. 

mento de terça-feira 
(2), Brent e WTI caí- 
ram cerca de 5% 
e 6%, respectiva- 
mente. 

A Organização 
dos Países Expor- 
tadores de Petróleo 
e aliados, coletiva- 
mente ' conhecidos 
como Opep+, con- 
cordou em manter 
os planos de aumen- 
tar a produção de 
petróleo em 400 mil 
barris por dia (bpd) 
por mês, disseram 
fontes. 

A Arábia Saudita já 
rejeitou os pedidos 
de aumentos mais 
rápidos na oferta de 
petróleo da Opep+. 
Mas a reportagem da 
TV Al Arabiya disse 
que os sauditas che- 
garão a 10 milhões 
de barris diários em 
dezembro. 

“Uma grande po- 
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sição (especulativa) 
estava se acumu- 
lando” antes da 
Opep, disse Bob 
Yawger, diretor de 
futuros de energia na 
Mizuho. 

A manutenção 
da expansão ocorre 
mesmo após o pre- 
sidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, 
dizer que os pre- 
ços altos do petróleo 
ocorrem graças a re- 
cusa da Rússia e da 
Opep em aumentar a 
produção. 
Um novo pico de 

petróleo aumentaria 
o já elevado custo 
de vida pelo mundo. 
E pressionaria as 
empresas que lutam 
contra o choque de 
adesivos, escassez e 
desastres na cadeia 
de suprimentos. 

Bank of America 

O Bank of Ame- 

ricna, banco dos 
EUA, está prevendo 
que o petróleo bruto 
Brent, que impulsi- 
ona os preços do 
gás, aumentará para 
US$ 120 (R$ 670) O 
barril em junho de 
2022. Isso é 45% 
acima dos níveis atu- 
ais.. 

"E muito fácil para 
os preços  dispa- 
rarem quando as 
condições de de- 
manda estão aper- 
tadas como estão 
agora”, disse Fran- 
cisco Blanch, chefe 
de commodities glo- 
bais do Bank of Ame- 
rica, em comunicado 
para a imprensa. 
Blanch tem falado 
muito sobre o pe- 
tróleo, prevendo em 
junho que o petróleo 
acabará chegando a 
US$ 100 (R$ 559) o 
barril. 
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Agência Nacional do Petróleo regulamenta 
delivery de combustíveis e muda forma de 

exibição de preços nos postos. 
inda que o preço 

da gasolina con- 

tinue nas alturas, Os 

motoristas que che- 

garem ao posto de 
combustíveis passa- 
rão a ver menos nú- 
meros nas tabelas de 

preços e nos visores 

das bombas. 

A Agência Nacio- 
nal do Petróleo, Gás 
Natural e Biocom- 

bustíveis (ANP) apro- 
vou nesta quinta- 

feira (4) uma resolu- 

ção que determina 

que os preços dos 

combustíveis deve- 
rão ser apresenta- 

dos ao consumidor 

pelos postos com 

apenas duas casas 

decimais, em vez de 

três. 
Também regula- 

menta a atividade 

de delivery de com- 

bustíveis no País. O 
texto ainda cria re- 

gras para que postos 

com bandeira dei- 

xem claro ao consu- 

midor final quando 

fornecerem combus- 

tível de outro distri- 
buidor. A possibili- 

dade de burlar a fide- 

lidade à bandeira foi 
introduzida por Me- 

dida Provisória em 

Reprod ução/TV 

= 6,949 

87,045 

215.082 pr 
Preços em combustíveis terá 

agosto deste ano. 

As medidas apro- 

vadas, segundo a 

agência reguladora, 
têm sido discutidas 
desde o início da 
greve dos caminho- 

neiros de 2018 e 
teriam o objetivo de 
garantir o abasteci- 

mento e aumentar 

a eficiência do mer- 
cado. 

Pela norma, o deli- 

very de combustíveis 
poderá ser feito ape- 
nas para a entrega 

de etanol e gasolina 
tipo C' (a comum 
vendida em postos 

de gasolina). O for- 
necimento | precisa 

se dar no mesmo 

município em que o 
revendedor é autori- 
zado a operar. 

Para poder ofere- 

o apenas duas casas decimais. 

4 
dá 

cer o serviço de en- 
tregas, um determi- 

nado posto de ga- 

solina precisará estar 
em dia com o Pro- 

grama de Monitora- 
mento da Qualidade 
da ANP 

A nova resolução 

também obriga os 
postos a mostrarem 
os preços dos com- 

bustíveis com duas 
casas decimais nos 

painéis e nas bom- 
bas medidoras dos 

postos (e não mais 

em três casas, como 
atualmente). A me- 
dida entra em vigor 
180 dias após a pu- 
blicação da resolu- 
ção. 

A norma ainda de- 

termina que o reven- 

dedor informe em 

cada bomba me- 
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didora, “de forma 

destacada e de fá- 

cil visualização, O 
CNPJ, a razão social 

ou o nome fantasia 

do distribuidor forne- 

cedor do respectivo 

combustível automo- 
tivo”. 

No caso de pos- 

tos com bandeira 

e que comerciali- 

zem produtos de ou- 

tros distribuidores, 

será preciso exibir, 
na identificação do 

combustível, o nome 

fantasia dos forne- 

cedores. O setor 

de distribuidores tem 

criticado a medida, 

sob o argumento de 

que a flexibilização 

da fidelidade à ban- 

deira pode confundir 

Os consumidores. 
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Indústria brasileira tem quarta 

produção industrial 

brasileira caiu 0,4% 

em setembro, na com- 

paração com agosto, na 

quarta retração mensal 
consecutiva, fechando 

o terceiro trimestre no 

vermelho, segundo os 

dados divulgados nesta 

quinta-feira (04) pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatís- 
tica). 

Com o resultado, se- 
tor retrocede para pata- 

mar 3,2% abaixo do ní- 
vel pré-pandemia, de fe- 
vereiro de 2020, e 19,4% 

abaixo do nível recorde, 
registrado em maio de 
2011. Frente a setem- 

bro de 2020, a indús- 
tria recuou 3,9%, inten- 

sificando a redução do 
mês anterior (-0,7%). 

No ano, o setor ainda 

acumula expansão de 

7,5%. Em 12 meses até 
setembro, o avanço é 
de 6,4%, contra alta de 
7,2% nos 12 meses ime- 

diatamente anteriores, 

evidenciado a perda de 
dinamismo da indústria. 

O desempenho veio 
em linha com a mediana 

das estimativas de 31 
instituições financeiras 
e consultorias ouvidas 

pelo Valor Data, de uma 
queda de 0,4% na com- 

paração com agosto. 
Frente a setembro de 

2020, a expectativa me- 
diana era de que o in- 

dicador tivesse variação 
de -4,1%. 

O que mais caiu 

Houve taxas negati- 

vas em três das grandes 
categorias econômicas e 
em 10 dos 26 ramos pes- 
quisados. Os maiores 

impactos no índice ge- 
ral de setembro vieram 

da queda na produção 

do segmento de produ- 
tos alimentícios (-1,3%) e 
de metalurgia (-2,5%). 

Também foram regis- 
trados recuos significati- 

vos nos nos segmentos 
de couro, artigos para 
viagem e calçados (- 
5,0%), outros equipa- 

mentos de transporte (- 
7,6%), bebidas (-1,7%), 

indústrias extrativas (- 
0,3%), móveis (-3,7%) e 
equipamentos de infor- 

mática, produtos eletrô- 
nicos e ópticos (-1,7%). 

“Houve queda na pro- 
dução em sete dos nove 

meses deste ano. O 
que há de diferente em 
setembro é que a retra- 
ção foi mais concentrada 
em poucas atividades. 

Mas isso não significa 
necessariamente que 

haja mudanças no com- 
portamento predomi- 

nantemente negativo do 
setor industrial, uma vez 

que ele é ainda bastante 
caracterizado pela perda 
de dinamismo”, afirma 

o gerente da pesquisa, 
André Macedo. 

Queda de 1,7% 
no 3º trimestre 

A indústria fechou o 

José Paulo Lacerda/CNI 

queda seguida e fecha o terceiro 
trimestre com retração de 1,7%. 
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Setor recua 0,4% em setembro e retrocede para patamar 3,2% abaixo 
do nível pré-pandemia, segundo o IBGE. 

terceiro trimestre com 

queda de 1,7% na com- 

paração com o 2º tri- 
mestre — o terceiro recuo 

seguido na compara- 

ção com os 3 meses 

anteriores. Frente ao 

mesmo período do ano 
passado, houve retração 
de 1,1%, interrompendo 

a sequência de altas que 
vinha sendo registrada 

desde o último trimestre 
do ano passada, se- 

gundo o IBGE. 
“Havia uma sequên- 

cia, em termos trimes- 

trais, de resultados po- 
sitivos. Inclusive, no 

segundo trimestre deste 
ano houve uma expan- 

são que se destaca 
(22,7%), em função de 

uma base de compara- 
ção bastante depreci- 

ada. E esse movimento 

de volta ao campo ne- 
gativo é justificado pelos 
resultados em todas as 

categorias econômicas, 
em especial, do seg- 

mento de bens de con- 

sumo duráveis, que sai 
de um crescimento de 

três dígitos e vem para 
uma queda de 16,9%”, 

explicou o pesquisador. 
Para o economista- 

chefe André Perfeito, 
o resultado confirmam 

uma trajetória de recu- 
peração da economia 
em formato de “raiz qua- 

drada”, em vez de ”V”. 

“Depois de certa recu- 

peração, a atividade so- 
fre com motivos macro e 

micro. Do ponto de vista 

macro a insuficiência de 
demanda e os juros em 

elevação penalizaram to- 

dos os grupos, em espe- 

cial a produção de bens 
de capital, que recuou 

em setembro 1,6%. Já 
do ponto de vista mi- 

cro, a descontinuidade 

de certas cadeias produ- 
tivas globais segue im- 

pondo falta de insumos 
industriais”, destacou. 
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Com fila de quase 2 milhões de 
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pedidos de benefícios previdenciários, 
INSS prevê normalização em janeiro. 

A fila para aposentado- 
ria do INSS (Insti- 

tuto Nacional do Seguro 
Social) registrou 1,8 mi- 
lhão de requerimentos 
em agosto. O estoque 
alto dos benefícios pre- 
videnciários e assisten- 
ciais se mantém desde 
2019, chegando a variar 
neste ano de 1,7 milhão 
em janeiro a 1,9 milhão 
em maio. 

O volume inclui tanto 
OS processos que es- 
tão até 45 dias como 
os acima disso. Do 

total atualmente na fila, 
420.996 requerimentos 
estão em exigência, ou 
seja, aguardando al- 
guma documentação 
do segurado para que 
o INSS possa concluir 
a análise, segundo a 
assessoria de imprensa 
do órgão. Os outros 
1.407.561 pedidos são 
os que necessitam de 
análise do instituto. 

O tempo de espera 
superou 100 dias neste 
ano. O INSS tem ana- 
lisado em média 800 
mil benefícios por mês. 
Além disso, também há 
registro de fila de requeri- 
mentos aguardando pe- 
rícia médica de 335.262 
segurados. 

O presidente do INSS, 
Leonardo Rolim, afirmou 
recentemente que a ins- 

tituição está trabalhando 
para diminuir os prazos 
de atendimento aos be- 
neficiários e que as con- 
cessões devem ser nor- 
malizadas a partir de ja- 

neiro. Segundo ele, a 
demora se deve ao fato 
de as agências terem fi- 
cado fechadas por seis 
meses e estarem funcio- 
nando de maneira mais 
restrita devido às deter- 
minações sanitárias da 
Covid-19. 

“Acreditamos que em 
breve teremos um prazo 
adequado. Inclusive, 
assumimos um com- 

promisso perante o Su- 
premo Tribunal Federal, 

em um acordo que foi 
feito com o Ministério 
Público Federal e com 
a Defensoria Pública da 
União, de um prazo de 
90 dias para a conces- 

são do tanto da pessoa 
com deficiência quanto 
da pessoa idosa. Esse 
prazo começa a contar 
a partir de janeiro do 
ano que vem”, disse 
Rolim, em audiência em 
comissão da Câmara em 
outubro. 

Ele se refere a acordo 
firmado com o Ministé- 
rio Público Federal e De- 
fensoria Pública, homo- 
logado pelo Supremo Tri- 
bunal Federal, para fixar 
prazos na tentativa de di- 
minuir a fila de espera 

por benefícios. O pe- 
ríodo para análise tem li- 
mites de 30 a 90 dias, 
de acordo com o tipo de 
benefício ou auxílio soli- 
citado. 

O INSS também des- 
taca a informatização 
dos processos, com o 
uso de reconhecimento 
facial para a prova de 

Marcello Casal Jr./Agência Brasil 

Do total, 420.996 solicitações aguardam documentação do segurado 
e 1.407.561 necessitam da análise do instituto. 

vida e o recebimento de 
atestados digitais para 
a realização de perícias. 
Além disso, O instituto 
cita medidas como o 
projeto-piloto em que os 
segurados podem soli- 
citar pensão por morte 
ou  auxílio-maternidade 
diretamente nos cartó- 
rios, ao emitir certidões 
de óbito ou nascimento. 

“Estamos avançando 
muito no quesito de agi- 
lizar com responsabili- 
dade todas as questões 
que tratam do direito do 
segurado. O INSS vem 
implantando diversas 
medidas para acelerar 
a análise de benefícios, 
como investimento em 

automação para análise, 
além de deslocar servi- 
dores de outras áreas 
para a análise de benefi- 
cios, O que aumentou em 
22% nossa capacidade 
de produção, além de 
investir constantemente 
na capacitação de seus 
servidores”, afirma o 
instituto em nota. 

A reforma da Previ- 
dência, que completa 
dois anos neste mês, e 
a pandemia de Covid-19 
impactaram no aumento 
de pedidos e na demora 
das análises, avalia O 
advogado Ruslan Stuchi, 
especialista em direito 
previdenciário. 

“Certamente está 
tendo um atraso nas 
análises de pedidos e 
requerimentos junto ao 
INSS. Essa demora está 
vindo de uma demanda 
crescente dos últimos 
anos e vamos torcer 

para que essa previsão 
de normalização em ja- 
neiro seja concretizada”, 
afirma Stuchi. 

Segundo ele, houve 
uma alta da demanda 
tendo em vista a reforma 
da Previdência. “Com 
isso, muitos trabalhado- 
res começaram a anali- 
sar e fazer pedidos no 
INSS junto aos requeri- 
mentos administrativos.” 
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ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, 

defendeu a portaria edi- 
tada na segunda-feira 
(129), pelo Ministério do 
Trabalho e Previdência 
contra a demissão de em- 
pregados que se recusem 
a tomar as vacinas de 
combate à covid-19. Ele 
chamou de “drástico” o 
movimento que exige a 
obrigatoriedade do es- 
quema vacinal completo 
para manutenção dos 
empregos. "O Ministério 
da Saúde historicamente, 
tradicionalmente, desde 
Lindolfo Collor, que foi 
o seu primeiro ministro, 

pugnou pela defesa do 
emprego. Nós acha- 
mos muito drástico demi- 
tir pessoas porque elas 
não quiseram se vacinar. 
Como médico, eu sempre 
consegui que os meus 
pacientes aderirem ao 
tratamento na base do 
convencimento”. 

Em entrevista coletiva 
na sede do Supremo Tri- 
bunal Federal (STF), o titu- 
lar do Ministério da Saúde 
argumentou que a por- 

taria editada pelo minis- 
tro Onyx Lorenzoni busca 
proteger as vagas de tra- 
balho existentes e estimu- 
lar novas contratações. 

Na semana passada, O 
governo proibiu as em- 
presas de exigirem o cer- 
tificado de vacinação de 
seus funcionários ou de 
impor o documento como 
obrigatório nos processos 
de seleção para contrata- 
ção de pessoal. 

Pela portaria, as em- 
presas também não pode- 
rão demitir por justa causa 
aquelas pessoas que se 
recusarem a apresentar O 

cartão da vacina. Se o fi- 

zerem, terão de reintegrar 
ou ressarcir os demitidos. 

O ato põe em prática 
a posição do presidente 
Jair Bolsonaro, que é con- 
trário à vacinação antico- 
vid obrigatória e ao cartão 
de vacinação como pas- 
saporte de entrada e saída 
das pessoas em diferen- 
tes lugares e estabeleci- 
mentos. 

Na quarta-feira (3), O 
PT apresentou uma ação 
a Corte na qual exige 
a derrubada da medida 
adotada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego com 
o argumento de que o go- 
verno não pode criar obri- 
gações e penalidades às 
empresas por uma por- 
taria — é preciso que 
uma lei seja aprovada pelo 
Congresso. 

"Nós queremos criar 
empregos, sobretudo em- 
pregos formais. Então, 
essa portaria é no sen- 
tido de dissuadir demis- 
sões em função de o in- 
divíduo ser ou não vaci- 
nado. As vacinas as pes- 
soas devem buscar livre- 
mente”, afirmou. 

Em julho, a Justiça 
confirmou, em segunda 
instância, a demissão por 
justa causa de empregado 
que se recusou a se vaci- 
nar contra a covid-19. A 
decisão foi do Tribunal Re- 
gional do Trabalho (TRT) 
de São Paulo, contra uma 
auxiliar de limpeza hospi- 
talar que recusou a imu- 
nização. O entendimento 
do órgão foi de que o in- 
teresse particular do em- 
pregado não pode pre- 
valecer sobre o coletivo. 
Foi a primeira decisão no 
País nesse sentido, se- 
gundo advogados especi- 
alistas nesse tipo de ação. 
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Ministro da Saúde diz que é "muito drástico" 
demitir pessoas que não querem se vacinar. 

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil 

Queiroga defendeu a portaria editada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego que proíbe as empresas de demitir funcionários que se 
recusarem a se vacinar. 

Antes, em fevereiro 
deste ano, o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) 
já tinha orientado que 
os trabalhadores que se 
recusassem a tomar va- 
cina contra a covid-19 
sem apresentar razões 
médicas documentadas 
poderiam ser demitidos 
por justa causa. O enten- 
dimento do MPT é que 
as empresas precisam 
investir em conscientiza- 
ção e negociar com seus 
funcionários, mas que a 
mera recusa individual e 
injustificada à imunização 
não poderá colocar em 
risco a saúde dos demais 
empregados. 

As declarações de 
Queiroga foram dadas 
após encontro com o 
presidente do STF, Luiz 
Fux, para discutir dois 
processos que aguardam 
aprovação do ministro, 
ou devolução de pedi- 
dos de vista, para ir a 
julgamento no plenário da 
Corte. As ações discutem 
o fornecimento do me- 
dicamento de alto custo 
Zolgensma e a validade 
de planejamentos tribu- 
tários. O encontro entre 
o Ministro da Saúde e o 

presidente do Supremo 
também contou com a 
presença do advogado- 
geral da União, Bruno 
Bianco Leal. Queiroga 
classificou a conversa 
como focada em discutir 
temas de "judicialização 
da saúde”, que “oneram 
muito o sistema público e 
invertam prioridades den- 
tro do sistema de saúde”. 

"E uma pauta sensível 
Nós nos sensibiliza- 

mos com essas crianças 
e seus familiares, mas nós 
precisamos ter a certeza 
de estar oferecendo uma 
política que traga resulta- 
dos e tenha condições de 
melhorar a vida dessas cri- 
anças” 

Segundo Queiroga, a 
reunião foi centrada na en- 
trega de memoriais para 
balizar o julgamento dos 
processos. Ao término 
do encontro, porém, o 
ministro repercutiu temas 
relacionados à pasta da 
Saúde e atribuiu aos go- 
vernos estaduais e muni- 
cipais papel importante na 
formulação da política de 
flexibilização do uso de 
máscaras. 
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Juros sobem com riscos para a 
PEC dos Precatórios e alta do dólar. 

S juros futuros 
fecharam em 

alta nos vértices de 
médio e longo pra- 
Zzos, enquanto os de 
curto prazo zeraram a 
queda, com a curva 
ganhando inclinação. 
As preocupações com 

o futuro da PEC dos 
Precatórios, aprovada 
em primeiro turno na 
Câmara dos Deputa- 
dos, se acentuaram ao 
longo do dia com os 
sinais de dificuldades 
que o governo terá 
nas próximas fases de 
tramitação. 

O dólar em alta glo- 
bal também ajudou 
a pressionar a curva. 

O desempenho po- 
deria ter sido ainda 
pior, caso o Tesouro 
não tivesse optado por 
mais uma vez reduzir 
a oferta de prefixa- 
dos no leilão. A taxa 
do contrato de Depó- 
sito Interfinanceiro (Dl) 
para janeiro de 2023 
fechou em 12,095%, 
de 12,106% na quarta 
no ajuste, e a do Dl 

para janeiro de 2025 
subiu de 12,036% para 
12,17%. A do Dl para 
janeiro de 2027 en- 
cerrou em 12,19%, de 
12,043%. 

Pela manhã desta 

quinta-feira (4), as ta- 
xas alternaram altas e 
baixas, com o mercado 

digerindo a aprovação 
da PEC. Nas primeiras 

Marcello Casal Jr./ABr 

prefixados no leilão. 

horas, prevaleceu a lei- 
tura de que o texto, en- 

fim, avançou e a curva 
chegou a devolver prê- 
mios. 

A proposta abre es- 
paço de R$ 91,6 bi- 
lhões no Orçamento de 
2022 para pagamento 

do Auxílio Brasil e ou- 
tros gastos, um ano 
antes da eleição pre- 
sidencial. De imedi- 
ato, foram relevados os 
riscos de novas altera- 
ções no texto e mesmo 
a mensagem emitida 
pelo placar apertado 
— 312 votos, margem 

de apenas quatro votos 
ante os 308 exigidos. 
Mas durante o dia foi 
ficando claro o quanto 
os “esforços” terão de 
ser redobrados. Ape- 
nas o texto base foi 
aprovado. 

Ainda têm de pas- 
sar os destaques, que 
devem ser votados na 
terça-feira (9), para en- 
tão a matéria ser vo- 

tada em segundo turno 
na Câmara e depois se- 
guir para o Senado. 

O PSBe o PDT ame- 
açam convencer os de- 
putados da bancada 
que votaram a favor a 
mudarem de voto. No 
Senado, a bancada do 
PSDB firmou posição 
contra a PEC. Há dú- 
vidas sobre o quanto 

de tudo isso é só um 
jogo de cena, mas é 
fato que abre espaço 
a negociações que pi- 
orem ainda mais o ce- 
nário de despesas. 

"O mercado passou 
a sentir a dificuldade 
que o texto terá para 
avançar, na dúvida so- 
bre o quanto os par- 
tidos querem vender 

caro o seu apoio ou se 

é mesmo convicção”, 
disse o gestor de renda 
fixa da Sicredi Asset, 
Cassio Andrade Xavier. 

Para o economista- 

chefe da Guide Inves- 
timentos, João Maurí- 
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cio Rosal, o futuro da 
PEC é incerto, conside- 
rando a votação aper- 
tada e faltando ainda 
destaques, segundo 
turno e Senado. "A 
aprovação não garan- 
tiu muita visibilidade 
sobre o que terá de 
ser negociado ainda 
mais a frente. E o 
debate quanto aos invi- 
síveis ainda não parece 
finalizado. Ou seja, 
o cenário ainda está 
nublado”, avaliou. 

Os “drivers” globais 
nesta quinta também 
não ajudaram a curva, 
com o dólar em alta ge- 
neralizada ante emer- 
gentes, mesmo com o 
petróleo em baixa, e 
o real adicionalmente 
penalizado pelos fato- 
res internos. A mo- 
eda americana no seg- 
mento a vista fechou 
em alta de 0,29%, a R$ 
5,6061. 
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Por 312 votos a 144, a Câmara dos 
Deputados aprova em primeiro turno 
o texto-base da PEC dos denis rem 
P or 312 votos a 144, a 

Câmara dos Deputa- 
dos aprovou na madru- 
gada desta quinta-feira 
(04), em primeiro turno, 
o texto-base da PEC 
(Proposta de Emenda à 
Constituição) dos Preca- 
tórios. 

A proposta recebeu 
somente quatro votos a 
mais que os necessários 
(308) para aprovação de 
uma emenda à Consti- 
tuição. “Tivemos impor- 
tantes 25 votos de par- 
tidos de oposição, de 
PSB e PDT”, afirmou o 
presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), de- 
fensor e patrocinador da 
proposta. 

A PEC é a principal 
aposta do governo para 
viabilizar o programa 
social Auxílio Brasil — 
anunciado pelo governo 
para suceder o Bolsa 
Família. A proposta 
adia o pagamento de 
precatórios (dívidas do 
governo já reconhecidas 
pela Justiça), a fim de 
viabilizar a concessão de 
pelo menos R$ 400 men- 
sais aos beneficiários do 
novo programa no ano 
eleitoral de 2022. 

Os parlamentares 
ainda precisam votar os 
chamados destaques 
(sugestões pontuais de 
alteração no texto princi- 
pal) e o segundo turno. 
De acordo com Arthur 
Lira, isso deve acontecer 
ainda nesta quinta ou 
na terça-feira (09). Se 
aprovado em segundo 

turno, o texto seguirá 
para o Senado, onde 
também necessitará de 
aprovação em dois tur- 
nos. 

Acordo 

Um dos pontos mais 
polêmicos do texto é 
a flexibilização do pa- 
gamento de precatórios 
do antigo Fundef (Fundo 
de Manutenção e De- 
senvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Va- 
lorização do Magistério) 
— atual Fundeb (Fundo 
de Manutenção e De- 
senvolvimento da Edu- 
cação Básica e de Valo- 
rização dos Profissionais 
da Educação). 

A estimativa é que a 
dívida da União com o 
Fundef para o ano que 
vem gira em torno de R$ 
16 bilhões. Parte des- 
ses recursos seria des- 
tinada aos professores, 

em forma de abono. 
Para viabilizar a vo- 

tação nesta quarta-feira 
(03), principalmente da 
oposição, o presidente 
da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL) e Motta articula- 
ram uma mudança para 
parcelar, em três vezes, 
as dívidas ao Fundef — 
40% em 2022, 30% em 
2023 e 30% em 2024. 

A mudança no texto 
convenceu o PDT, par- 
tido da oposição que 
tem 24 deputados, a 
orientar voto a favor da 
matéria. Mas o diretor- 
executivo do IFI (Instituto 
Fiscal Independente), 
Felipe Salto, chamou a 

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados 
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Objetivo da proposta é liberar cerca de R$ 90 bilhões para viabilizar 
programa Auxílio Brasil no ano eleitoral de 2022. 

alteração de “conto do 
vigário”. 

"O Fundef é priori- 
zado na PEC (três par- 
celas, sendo a primeira 
de 40%), sim, mas tem 
uma fila a ser respeitada 
e há um limite sendo 
instituído pela mesma 
PEC. Se algum depu- 
tado foi sensibilizado 
por este argumento, fica 
aqui essa informação”, 
escreveu em uma rede 
social. 

A alteração no relató- 
rio é vista por alguns par- 
lamentares como uma 

manobra no regimento, 
uma vez que, segundo 
eles, já não era possível 
fazer alterações de mé- 
rito nesta fase de tramita- 
ção. No entanto, em en- 
trevista nesta quarta-feira 
(3), Lira sustentou que a 
alteração é regimental. 

"Nós não fazemos 
nada  antirregimental”, 
disse. “Até o início da 
votação, o relator pode 
apresentar . Se não, 
nós não estaríamos fa- 

zendo”, disse o presi- 
dente da Câmara. 

Quórum 

Ao longo do dia, Lira 
teve de enfrentar a difi- 
culdade de alcançar um 
quórum alto para a aná- 
lise da matéria. Para 
garantir um número ex- 
pressivo de deputados 
em plenário, Lira espe- 
rou até o início da noite 
para iniciar a votação. 

Além disso, um ato da 
Mesa Diretora permitiu 
a votação de deputados 
que estivessem em mis- 

são oficial, para permitir 
a participação de quem 
participa da COP26 em 
Glasgow, na Escócia. 

Por se tratar de uma 
alteração na Constitui- 
ção, são necessários 
pelo menos 308 votos 

para aprovação da maté- 
ria. Com isso, votações 
polêmicas, em geral, de- 
pendem de um grande 
número de deputados 
na Casa para garantir a 
aprovação. 
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PDT decide vitória do governo na 
PEC dos Precatórios, vira alvo da 

esquerda e gera bate-boca. 
D ecisivo para a vitó- 

ria do governo na 
madrugada desta quinta- 
feira (4), na votação da 
PEC dos Precatórios, o 
PDT, de Ciro Gomes, 
contribuiu com 15 funda- 
mentais votos a favor do 
Palácio do Planalto. Ape- 
nas seis parlamentares 
da legenda apertaram o 
"não” à emenda constitu- 
cional. 

O texto principal da 
PEC foi aprovado em pri- 
meiro turno com 312 vo- 
tos a favor, apenas qua- 
tro a mais que o mínimo 
necessário, que são 308 
adesões. 

O partido foi conven- 
cido durante o final da 
tarde de quarta (3) a vo- 
tar a favor e pesou um 

acordo feito com o presi- 
dente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), de que irá 
colocar para votar um 
projeto de lei que destina 
aos professores 60% do 
que a categoria tem di- 
reito dessas dívidas, mas 
que será escalonada em 
três anos. 

Após a votação, dois 
parlamentares do PDT 
bateram boca na saída 
do plenário, cena tes- 
temunhada pelo EXTRA. 
Paulo Ramos (RJ), que 
foi contrário à PEC, saiu 
gritando com André Fi- 
gueiredo (CE), ex-líder 
do partido, que votou a 
favor da PEC. 

— Que vergonha — 
gritava Ramos para Fi- 
gueiredo. 

— Ah, tá certo. Você 

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados 
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O texto principal da PEC foi aprovado em primeiro turno com 312 votos a favor. 

que é puxadinho da es- 
querda — rebateu Fi- 
gueiredo. 

— Quero ver agora 
o Ciro Gomes defender 
isso (a aprovação da 
PEC) na campanha, no 
palanque — afirmou Ra- 
mos. 

O papel crucial do 
PDT na vitória do go- 
verno foi alvo de ataques 
da esquerda. A depu- 
tada Perpétua Almeida 
(PCdoB-AC), logo após 
conhecido o resultado, 
foi para as redes soci- 
ais e lamentou a posi- 
ção do partido fundado 
por Leonel Brizola. Em 
reação, o pré-candidato 
à Presidência pelo PDT, 
Ciro Gomes, suspendeu 
a candidatura em repú- 
dio à posição dos mem- 
bros do partido e publi- 
cou uma nota no Twitter. 

"Não podemos com- 
pactuar com a farsa e os 
erros bolsonaristas. Jus- 
tiça social e defesa dos 
mais pobres não podem 

ser confundidas com 
corrupção, clientelismo 
grosseiro, erros adminis- 
trativos graves, desvios 
de verbas, calotes, que- 
bra de contratos e com 
abalos ao arcabouço 
constitucional”, disse 
o político em um tre- 
cho do posicionamento. 

Oposição 

"Vitória de Pirro. É as- 
sim o resultado da vitó- 

ria do governo na PEC 
do Calote, por apenas 4 
(votos). E só ganharam 
porque meus amigos do 
PDT votaram com Bolso- 

naro”, provocou a depu- 
tada comunista nas re- 

des. 

O PDT não foi o único 
partido da oposição a vo- 
tar a favor do PEC. No 
PSB foram 21 votos con- 

tra a emenda e 10 a favor 

do texto. 

Nas redes, o ministro 

da Casa Civil, Ciro No- 

gueira, um dos principais 
articuladores do governo 
nessa votação, comemo- 

rou a aprovação da PEC 
em primeiro turno, com 
ataques ao PT. 

“Nunca pensei que 
chegaria o dia em que 
veria o PT votar con- 
tra um auxílio aos 20 
milhões brasileiros víti- 
mas da fome. Vergonha 
alheia”, postou Nogueira 

Arthur Lira, após a vo- 
tação, comemorou o re- 
sultado e afirmou que 
o placar apertado "é do 
jogo”. Antes da vo- 
tação do mérito, foram 
dois placares de 307 vo- 
tos contrários a retirada 
da proposta. 

“Tivemos importantes 
25 votos da oposição e 
o líder do PDT (Wolney 
Queiroz) participou de 
um acordo com os pro- 
fessores do Nordeste. 
Houve muita pressão de 
governadores nos Esta- 
dos, mas os deputados 
se mantiveram firmes e 
votaram a favor”, disse 
Lira. 
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Após deputados do PDT ajudarem a aprovar 
PEC dos Precatórios, direção do partido 
aciona o Supremo contra a mi qu 

Partido Democrá- 

tico Trabalhista 

(PDT) entrou nesta 

quinta-feira (4), com 

um mandado de se- 

gurança no Supremo 
Tribunal Federal (STF) 

contra a votação que 
aprovou em primeiro 

turno a PEC dos Preca- 
tórios na Câmara dos 
Deputados. 

O principal ques- 
titonamento é que o 
presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), ori- 

entou a Mesa Diretora 

a editar ato de ofício 
para permitir a parti- 

cipação remota dos 

cerca de vinte depu- 
tados que participam 

da Cúpula do Clima 
(COP-26), na Escócia, 
e com isso garantir 

O quórum necessário 
para a análise do texto. 

A votação foi mar- 

cada de última hora 
após o feriado pro- 
longado, quando boa 
parte dos parlamen- 

tares não havia retor- 

nado à Brasília. O 
PDT atribui a medida 

a interesses pessoais 
de Lira. 

“A alteração do pro- 
cedimento de votação 

foi realizado no meio 

do trâmite legislativo, 
publicada em edição 

extraordinária do Diário 
Oficial da Câmara, tudo 
com o cerne de apro- 

Luis Macedo/Câmara dos Deputados 

Es 

var a PEC 23/2021”, diz 

um trecho da ação. 

Desde que as ses- 

sões presenciais fo- 
ram retomadas na Câã- 
mara, os parlamenta- 

res precisam registrar 
a biometria para votar, 

oO que tem impedido 

deputados em licença 
médica, licença mater- 
nidade ou idosos que 

ainda não tomaram 

a terceira dose, por 

exemplo, de participar 

das votações. Na ava- 

liação do PDT, faltou 
isonomia da direção 

da Casa Legislativa ao 
autorizar o voto remoto 

aos membros em mis- 

são oficial no exterior. 

“Houve um estorvo 

ao devido processo 

legislativo, na medida 
em que alterou-se as 

regras de votação no 
decorrer dos trabalhos, 

em uma atitude pouco 

republicana, para fins 

Legenda atribui medida a "interesses pessoais” do presidente da Câmara, ru Lira. 

de confortar os ânimos 
do segmento político 
que defende a PEC 
23/2021. Passou- se 
por cima do Regimento 
Interno e, como con- 

sectário lógico, do prin- 
cípio da legalidade, 
bem como também 
dos princípios da iso- 
nomia e da impesso- 

alidade, pedras de to- 

que dos assuntos que 

orbitam pela coisa pú- 
blica”, segue o partido. 

Para ser aprovada, a 

PEC precisa do apoio 
de 308 deputados em 

dois turnos de votação. 
Na primeira etapa, O 

texto passou pelo pla- 

car de 312 a 144 —- ou 

seja, apenas quatro vo- 
tos além do necessá- 
rio. 

A aprovação teve 
ajuda de partidos da 

chamada 'terceira via”, 
incluindo PSB, PSDB, 

PSD eo próprio PDT. O 

apoio de 15 deputados 

pedetistas abriu uma 

crise com o presiden- 

ciável Ciro Gomes, que 
chegou a condicionar 

sua participação na 

disputa eleitoral pelo 
partido no ano que vem 

a uma reavaliação da 
posição da bancada. 

Batizada de “PEC do 
calote' pela oposição, 

a proposta estabelece 

um limite para o pa- 

gamento de dívidas do 
governo já reconheci- 
das judicialmente. A 

principal crítica é que 
o texto abre caminho 

para furar o teto de 
gastos ao tentar ga- 

rantir espaço no Orça- 
mento para o novo pro- 
grama social do go- 
verno, o Auxílio Brasil, 

substituto do Bolsa Fa- 

mília. 
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Ciro Gomes suspende sua pré-candidatura 
a presidência da República em 2022 após o 

ex-governador do 
Ceará Ciro Go- 

mes afirmou nesta 
quinta-feira (4) que 
suspendeu a sua pré- 
candidatura à presi- 
dência da República 
após parte de seu par- 
tido, o PDT, apoiar a 
PEC dos Precatórios 
na votação do texto- 
base na Câmara dos 
Deputados. 

Em postagem nas 

redes sociais, Ciro Go- 
mes destacou: “Há 
momentos em que a 
vida nos traz surpre- 

sas fortemente negati- 
vas e nos coloca gra- 

ves desafios. É o que 
sinto, neste momento, 
ao deparar-me com a 
decisão de parte subs- 
tantiva da bancada do 
PDT de apoiar a fami- 

gerada PEC dos Pre- 
catórios. 

Justiça social e de- 
fesa dos mais pobres 
não podem ser con- 

fundidas com corrup- 
ção, clientelismo gros- 
seiro, erros adminis- 

trativos graves, des- 
vios de verbas, calo- 
tes, quebra de con- 
tratos e com abalos 
ao arcabouço consti- 
tucional. Não pode- 
mos compactuar com 

a farsa e os erros bol- 
sonaristas. 

A mim só me resta 
um caminho: deixar a 

minha pré-candidatura 
em suspenso até que 
a bancada do meu 
partido reavalie sua 
posição. [emos um 
instrumento definitivo 

nas mãos, que é a 
votação em segundo 
turno, para reverter a 

decisão e voltarmos 
ao rumo certo”, pos- 
tou Ciro Gomes. 

Reações 

A posição de Ciro 
contou com o apoio 

de Membros da Co- 
missão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) 
da covid-19, como 
Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP). “Cumpri- 
mento o meu amigo 
Ciro Gomes pela po- 
sição tomada hoje. 
Só reforça a minha 
admiração por ele! É 
inaceitável que algum 
parlamentar vote a 
favor de uma PEC que 
dá calote em professor 

A posição de Ciro contou com o apoio de políticos. 

e libera dinheiro para 
comprar deputado”, 
afirmou. 

Na mesma linha 

do colega de CPI, o 
pré-candidato ao Pla- 
nalto pelo Cidadania, 
o senador Alessandro 
Vieira (SE), também 
fez elogios à tomada 
de decisão do pede- 

tista e comparou O 

orçamento secreto ao 
mensalão. 

“Ciro Gomes adota 
a posição certa, com- 
patível com o que se 
espera de quem está 
disposto a assumir 

a missão de resga- 
tar nosso país.  Es- 
taremos prontos no 
Senado para fazer a 
nossa parte. Sensibili- 
dade social exige res- 
ponsabilidade fiscal. 

O orçamento secreto 
é o novo mensalão”, 
afirmou. 

O deputado federal 
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PDT apoiar a PEC dos Precatórios. 
Reprodução/Facebook 

. 

Orlando Silva (PCdoB- 
SP) foi outro a sair em 
defesa de Ciro. O ex- 
ministro do esporte 

durante os governos 
do PT afirma que o ex- 
colega (Ciro (Gomes 
foi ministro da Integra- 
ção Social com Lula) 
contribui para uma 
frente ampla “anti- 
Bolsonaro”. 

“A firme e corajosa 
negativa de Ciro Go- 
mes à PEC do Ca- 
lote contribui imen- 

samente para derro- 
tar o projeto. Além 
disso, pode inspirar 
outros presidenciáveis 
a se engajarem pela 
reversão de votos. 
Se acontecer, vira- 
remos o jogo, mais 
uma vez apostando 
na frente ampla anti- 

bolsonaro”, publicou. 
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P ouco antes do 
anúncio da apro- 

vação em primeiro 
turno do texto principal 

da PEC (Proposta de 
Emenda à Constitui- 
ção) que adia o paga- 
mento de precatórios 
e abre caminho para o 
pagamento do Auxilio 
Brasil turbinado de R$ 
400, o líder do governo, 
deputado 

Ricardo Barros (PP- 
PR), aproveitou para 
fazer uma compara- 

ção entre o presidente 
Jair Bolsonaro e o ex- 
presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. 

“O nosso objetivo 
com a votação dessa 
PEC é garantir aos 
brasileiros a oportuni- 
dade de um programa 
melhor, mais evoluído. 
Assim, como presi- 

dente Lula pegou pro- 
gramas do presidente 
Fernando Henrique e 
transformou a soma 
desses programas no 
Bolsa Família, o presi- 
dente Bolsonaro me- 
lhora o Bolsa Família”, 
disse Barros. 

A comparação de 
Barros vai além de 
uma análise entre dois 
políticos antagônicos: 
de certa maneira, an- 
tecipa o virtual embate 

entre os dois principais 
postulantes ao Palácio 
do Planalto em 2022. 

“O valor médio do 
Bolsa Família de R$ 

Pedro França/Agência Senado 

ciadas com auxílio. 

190 vai praticamente 

dobrar para R$ 400 
com muito mais mi- 

lhões de famílias sendo 
atendidas no pro- 
grama”, disse Barros. 

Além disso, o líder 
lembrou que a inten- 

ção do governo é ele- 
var o número de fa- 
mílias beneficiadas de 
14,6 milhões para 17 
milhões, a partir de de- 
zembro. 

Barros listou ainda 

diferenças entre os 
dois programas de 
transferência de renda, 
exaltando o Auxílio 
Brasil. Segundo ele, 
trata de um programa 
“diferente”. 

“O Auxílio Brasil é 
um programa que ofe- 
rece uma rampa de 
ascensão social.  Di- 
ferente do Bolsa Fa- 
mília, ele não avalia 
presença escolar, mas 
o desempenho esco- 
lar. O Auxílio Brasil 

avalia a possibilidade 
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O deputado federal Ricardo Barros diz que a intenção do governo é elevar o número de famílias benefi- 

de premiar os alunos. 
E um programa que 
permitirá aos brasilei- 
ros, que há anos es- 
tão inscritos no Bolsa 
Família, possam dei- 
xar de depender do 
governo, que possam 
sustentar a sua família 
com seu próprio traba- 
lho”, disse Barros. 

“Os jovens das famí- 
lias do programa Au- 
xílio Brasil serão to- 
dos eles qualificados 
no Sistema S gratuita- 
mente e quando tive- 
rem idade para ingres- 
sar no mercado de tra- 
balho, estarão com seu 
diploma de habilitação, 
com seu treinamento, 
com a sua capacidade 
produtiva definida para 
que ele possa conquis- 
tar O seu primeiro em- 

prego.” Ele destacou 
também atenção que 
o novo programa dará 
a primeira infância até 
aos seis anos de idade. 

Votação 

PEC dos Precatórios: líder do 
governo compara Bolsonaro a Lula. 

Após a reunião de 
líderes desta quinta- 
feira (4), O presidente 
da Câmara dos De- 
putados, Arthur Lira 
(PP-AL), afirmou que 
a votação da Proposta 
de Emenda à Constitui- 
ção 23/21, que limita o 
pagamento de preca- 
tórios e muda o cálculo 
do teto de gastos, deve 
continuar na terça-feira 
(9), às 9h, para permi- 
tir a votação de nove 
destaques e o segundo 
turno. Arthur Lira es- 
pera que a votação 
de terça-feira amplie 
a margem de votos 
favoráveis à PEC, com 
um quórum maior de 
parlamentares. Na ma- 
drugada desta quinta- 
feira, o Plenário apro- 
vou o texto-base da 
proposta com 312 vo- 

tos entre 456 votantes. 

As informações são do 
jornal O Globo e da 
Agência Câmara de 
Notícias. 
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PEC dos Precatórios vira prévia 
de eleições de 2022 e ainda pode 

ter reviravolta no Congresso. 
A proposta de 

emenda à Consti- 
tuição (PEC) dos Pre- 

catórios, apelidada de 
PEC do calote, foi apro- 

vada em 1º turno na 

Câmara dos Deputados 
na madrugada desta 

quinta-feira (4). 
Mas o dia amanhe- 

ceu e a repercussão 
negativa contra a deci- 

são dos deputados que 

carimbaram o apoio 

a proposta está ga- 
nhando proporções 

que os patrocinadores 

do texto não esperavam 

que acontecesse com 

tanta força. 

O resultado da vo- 
tação da PEC é um 
dos assuntos mais co- 

mentados. Virou pra- 

ticamente uma prévia 
do debate das elei- 

ções presidenciais de 
2022 depois que o PT 

e outros partidos de 

esquerda decidiram vo- 

tar contra o texto que 

pedala para os anos 

seguintes o pagamento 

dos precatórios, mata o 
teto de gastos e abre 

espaço orçamentário 
para o programa elei- 

toral do presidente Jair 

Bolsonaro e do Centrão 
regado ao aumento de 

emendas. 

O PDT, que contri- 
buiu com votos que fal- 

tavam para a aprova- 

ção da PEC, é o prin- 

Pedro França/Agência Senado 

o mia 

. 
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Texto pedala para anos seguintes o pagamento dos precatórios, mata o teto de gastos e abre espaço 
orçamentário para o programa eleitoral de Bolsonaro e do Centrão. 

cipal alvo das críticas. 
Ciro Gomes, o cacique 

do partido, suspendeu 

a sua candidatura como 

reação ao partido. 
O PSDB, dos presi- 

denciáveis João Doria 
e Eduardo Leite, votou 
majoritariamente a fa- 
vor junto com o DEM. 

O Podemos, de Sér- 
gio Moro, deu 50% de 

apoio à PEC. 
O MDB ficou divi- 

dido entre votos a favor, 

contrários e ausentes. 
Uma perna em cada lu- 
gar: nos votos contra 

(um pouco mais estica- 
dinha), a outra nos vo- 
tos a favor, e um braço 

alongado dos ausentes 
para ter o que negociar 

na votação do segundo 
turno. 

Não colou o discurso 

do Centrão de que a 
PEC viabiliza a ajuda 

aos mais pobres com o 

novo Auxílio Brasil, uma 
“rampa de ascensão 

social” aos vulneráveis 
afetados pela covid-19. 

Na base da ameaça 

de corte de emendas 

e promessas de mais 

emendas para 2022, 

caciques dos partidos 

governistas consegui- 
ram virar os votos on- 

tem para aprovar o 
texto com uma margem 

de folga de apenas 

quatro votos. 

O medo da derrota 
ainda está no radar 
com a articulação po- 

lítica que continua para 
reverter os votos fa- 

voráveis. Diante do 
risco, o líder do governo 
na Câmara, deputado 
Ricardo Barros, tratou 

de ir para as redes 

sociais para dizer que 

a “votação continua na 
terça”. O plano era 
outro: entregar a fatura 

ainda nesta quinta. 

Pelo desmonte do 

teto de gastos, que 

a PEC consolida, e o 

risco de as despesas 

com precatórios se 
transformarem em uma 

bola de neve para as 

contas públicas, essa 

é uma daquelas vota- 
ções históricas, com 
os votos carimbados 

para sempre como um 
fantasma assombrando 

os parlamentares. 

A votação escanca- 

rou a força da RP9, as 
emendas de relator do 

orçamento secreto, que 

pagou pelos votos dos 

deputados. O Centrão 
vai conseguir mais car- 

gos do governo, a PEC 
pode até passar na Câá- 
mara, mas ainda tem 

que enfrentar o desafio 

do Senado. 
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ara conseguir aprovar a 
proposta de emenda à 

Constituição (PEC) dos Pre- 
catórios, O governo conse- 
guiu fazer uma ampla co- 
lheita de votos entre parti- 

dos que fazem oposição de- 
clarada ao presidente Jair 

Bolsonaro. Em uma disputa 
decidida por apenas quatro 
votos, esse apoio não veio 

apenas de partidos de es- 
querda, como PDT e PSB, 
que deram 25 votos a favor 

do texto. 
O governo também en- 

controu ajuda na maioria da 
bancada do PSDB, partido 
que tem em curso prévias 
para indicar um adversário 
a Bolsonaro dentro da cha- 
mada “terceira via” da cor- 
rida presidencial. E também 
no PSD, que planeja lançar 
o presidente do Senado, Ro- 
drigo Pacheco (MG), ao Pla- 
nalto. 

Ao todo, dos 28 votos 
dados pela bancada tucana, 
22 foram a favor da PEC. 
Boa parte veio de apoiado- 

res declarados do governa- 
dor do Rio Grande do Sul, 
Eduardo Leite, um dos can- 

didatos das prévias, como 
foi o caso de Aécio Ne- 
ves (MG), Lucas Redecker 
(RS), Daniel Trzeciak (RS) 
e Adolfo Viana (BA), por 
exemplo. 

Já a bancada paulista 
dos tucanos, que apoia a 
candidatura do governador 

de São Paulo, João Doria, 
se posicionou contra a pro- 
posta, com seis votos “não”. 
A questão da responsabili- 
dade fiscal sempre foi um 
tema caro para o PSDB, que 
estabeleceu esse como um 
de seus pilares desde o go- 

verno de Fernando Hernri- 
que Cardoso. 

A PEC dos Precatórios 
estabelece um limite para 

o pagamento de dívidas do 
governo já reconhecidas ju- 
dicialmente, o que levou 

a oposição a batizá-la de 
"PEC do calote”. Entre 
os que poderiam ficar sem 

receber estão professores 
de quatro Estados que de- 

pendem de a União repas- 
sar recursos do Fundef, an- 
tigo fundo de financimaento 

da educação. Um acordo 
costurado pelos deputados 
prevê que os pagamentos 
serão feitos em três etapas. 

No PSD, o apoio à PEC 
também foi grande. Dos 34 
deputados que votaram, 29 
disseram sim à proposta do 
governo, que, segundo ana- 
listas, tem caráter eleitoreiro 
e poderá ajudar na campa- 
nha de reeleição de Bolso- 
naro. Isso porque a PEC 
cria as condições para o go- 
verno pagar os R$ 400 do 
Auxílio Brasil. O programa 
vai substituir o Bolsa Famí- 
lia, mas o pagamento no va- 
lor de R$ 400 só está garan- 
tido até o fim de 2022, ano 
de eleições 

Prestes a se filiar ao Po- 
demos, o ex-ministro da Jus- 

tiça Sérgio Moro viu seu fu- 
turo partido dar cinco dos 
seus nove votos para a PEC. 
Isso aconteceu apesar de 
Moro ter se pronunciado 
mais cedo contra a medida. 

Entre os partidos de 
esquerda, o impacto da 
votação também foi grande. 
Os 15 votos dados pelo 
PDT fizeram com que Ciro 
Gomes  anunciasse que 
está suspendendo sua pré- 
candidatura presidencial. 
No PSB, que deve se alinhar 

ao PT em torno da candida- 
tura do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, também 
foram dados dez votos a 
favor da proposta. 

As bancadas do PT, 
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Aprovação da PEC dos Precatórios 
teve ajuda crucial de partidos da 

“terceira via". Veja quais. 
Cleia Viana/Câmara dos Deputados 
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PDT, PSB, PSDB e PSD garantiram 82 votos favoráveis; texto foi apro- 
vado com apenas 4 votos de margem sobre o mínimo necessário. 

Novo e PCdoB votaram 
fechadas contra a PEC, 
criticando publicamente a 
proposta do governo. 

Do lado aliado, o Pla- 
nalto conseguiu apoio ma- 
ciço dos principais partidos 

do Centrão. O PL deu 40 
dos seus 42 votos. O Pro- 
gressistas entregou mais 39 
votos, o Republicanos deu 
outros 29 votos e o DEM 

garantiu mais 21. O PSL, 

que ainda abriga a bancada 
bolsonarista, também jogou 
junto do governo com ou- 
tros 41 votos. 

Reações 
O governador do Rio 

Grande do Sul, Eduardo 
Leite, foi na direção contrá- 
ria à maioria tucana e se ma- 
nifestou contra a aprovação 

da PEC via Twitter. Leite 
acusou o governo de “mi- 
nar as contas públicas” e cri- 

ticou a proposta, que, se- 

gundo ele, promove “altera- 
ções casuísticas” no teto de 
gastos. “A justa e enorme 
necessidade de robustecer 
programas sociais poderia 

ser melhor enfrentada se o 
Governo Federal tivesse de 
fato realizado uma agenda 
de reformas e de revisão de 

seus gastos orçamentários 
e tributários”, escreveu. 

A justa e enorme neces- 
sidade de robustecer pro- 
gramas sociais poderia ser 
melhor enfrentada se o Go- 
verno Federal tivesse de fato 

realizado uma agenda de re- 
formas e de revisão de seus 
gastos orçamentários e tri- 
butários, ao invés de minar a 
credibilidade das contas pú- 
blicas. 

O representando de São 
Paulo, João Doria, também 
se posicionou contra a apro- 
vação da PEC. Em entre- 
vista nesta quinta, o go- 
vernador disse considerar 

a proposta irresponsável e 
afirmou ser um “escárnio” 
que o governo tenha aval do 
Congresso para, segundo 
ele, furar o teto de gastos. 

“Lamento que alguns de- 
putados do meu partido te- 
nham votado a favor do go- 
verno, não considero este 
um voto adequado”, disse. 
“Tenho orgulho de dizer que 

os oito deputados de São 
Paulo votaram contra esta 
tentativa de furar o teto”. 
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Na terceira via, muitos nomes e 
um só ideal: ocupar o lugar de 
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Bolsonaro no segundo turno. 
Reprodução/Instagram 

República. 

egundo informações 

da Coluna do Esta- 

dão, do jornal O Estado 

de S. Paulo, o lança- 
mento da pré-candidatura 
de Felipe d'Avila ao Pla- 

nalto funcionou como ba- 
liza para o time da terceira 

via: se até o pré-candidato 
do Novo, considerado o 

partido mais à direita do 
bloco, entrou em campo 

criticando Jair Bolsonaro, 

é certo que nenhum dos 
nomes até agora coloca- 
dos aliviará para o pre- 
sidente. Ou seja, se O 
eleitor imaginar um cor- 

redor que tem d'Avila e 

Sérgio Moro (Podemos) 
numa ponta e Ciro Go- 
mes (PDT) e Alessandro 

Vieira (Cidadania) na ou- 

tra, Bolsonaro começa a 

atravessá-lo tomando ca- 
nelada e termina levando 

voadora, após ter pas- 
sado pelas cotoveladas 

do PSDB. Por quê? To- 
dos sentem ser cada vez 

maiores as chances de o 
presidente ficar fora do se- 

A É 
da (am? 

ss 

O partido Novo lançou na quarta-feira (3) o cientista político Felipe d'Ávila, 58 anos, co 

gundo turno. 

Havia dúvidas quanto 
a “pegada inicial” de 
d'Avila, afinal, ele ascen- 

deu à pré-candidatura 
empurrado pela turma 

do Novo que não curte 
a oposição de Amoêdo a 
Bolsonaro. 

Além do disparo obri- 
gatório contra o PT, o dis- 
curso de d'Avila na quarta- 

feira, 3, incluiu, sim, O 

presidente Jair Bolsonaro: 

“Está em jogo o futuro da 
democracia, a sobrevivên- 
cia da liberdade, o go- 
verno constitucional”. 

A fala pode não signifi- 

car muito para quem de- 

testa o presidente, mas 

certamente não é pouco 
para um partido com par- 
lamentares simpáticos à 
agenda de Bolsonaro, in- 

cluindo o “voto auditável”. 
A esperança do Pla- 

nalto reside no União Bra- 

sil. Coalhado de bolso- 
naristas, o “novo” partido 

quer puxar o tapete de 
Henrique Mandetta. 

f 
4 

Articulador da pré- 
campanha de Moro, Al- 

varo Dias (Podemos-PR) 

vê o ex-juiz desafiado a 
tentar convencer os “ad- 

versários” da terceira via 
de que pode centralizar 
um projeto político vitori- 
OSO. 

“Sem protagonismo na 
política, ninguém se sus- 
tenta numa disputa presi- 

dencial”, afirma Dias. O 
estimulo a Sérgio Moro, 
que já tem alto nível de 
conhecimento, será de- 
senvolver a habilidade de 

buscar a convergência no 
grupo da terceira via rumo 

a disputa do ano que vem. 

Lançamento 

O partido Novo lan- 

çou na quarta-feira (3) 

o cientista político Felipe 
d'Ávila, 58 anos, como 
pré-candidato da legenda 
a Presidência da Repú- 
blica, nas eleições ge- 

rais de 2022. O anúncio 
da pré-candidatura ocor- 
reu durante evento em 

Brasília, do qual partici- 

1 e CF 
mo pré-candidato da legenda à Presidência da 

e 

A 

param deputados filiados 

ao Novo e o presidente 

da sigla, Eduardo Ribeiro. 

O único governador fili- 
ado ao partido, Romeu 

Zema, de Minas Gerais, 
não participou do evento, 
mas mandou um vídeo de 
apoio. 

Se confirmar a candi- 
datura de Felipe d'Avila 

na eleição presidencial do 

próximo ano, será a se- 
gunda vez que o Novo 
participará de uma eleição 
presidencial. Em 2018, 

o ex-presidente da sigla 
João Amoêdo disputou o 
pleito. Ele ficou em quinto 

lugar, com 2,5% dos vo- 

tos, superado no primeiro 

turno por Jair Bolsonaro 

(a época no PSL); Fer- 
nando Haddad (PT), Ciro 
Gomes (PDT) e Geraldo 
Alckmin (PSDB). As infor- 

mações são do jornal O 
Estado de S. Paulo e do 
portal de notícias G1. 
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om filiação anunciada 
C no Podemos para dis- 

putar as eleições do ano 
que vem, O ex-juiz e ex- 
ministro da Justiça Sér- 
gio Moro enfrenta resis- 
tências na sigla, sobre- 
tudo na bancada da Câ- 
mara. Entre os dez de- 
putados federais da le- 
genda há bolsonaristas, 
um lulista e outros que 

ainda preferem aguardar 
uma conversa com Moro. 

O ex-juiz teria um en- 
contro na quarta-feira com 
a bancada do partido, em 

Brasília, mas a reunião 
foi adiada para a pró- 
xima terça-feira, véspera 
do evento para sua filia- 
ção ao partido. Nas re- 
des sociais, os deputados 

sequer postaram o anún- 
cio de sua chegada à si- 
gla, que traz uma foto 
de Moro com a inscrição 
Juntos, podemos cons- 
truir um Brasil justo para 

todos”. 
Pelo menos três depu- 

tados são muito próximos 
do Palácio do Planalto: 
José Medeiros (MT), Di- 
ego Garcia (PR) e Léo Mo- 
raes (RO). A expectativa é 
que Moro dispute a Pre- 
sidência da República e 
enfrente o presidente Jair 
Bolsonaro, que deve con- 

correr à reeleição. 
Vice-líder da bancada, 

o deputado José Nelto 
(GO) é um dos mais pró- 
ximos ao ex-ministro. Ele 

diz que a chegada de 
Moro ao partido é uma 
“conquista”, mas que é 
uma incógnita a reação 
dos colegas: “Sim, na 
bancada tem bolsonaris- 
tas. O José Medeiros é 
um bolsonarista doente, 
até mais que os filhos do 

presidente. Se tem des- 
conforto, cada um vai com 
sua ideologia.” 

Também integrante da 
ala bolsonarista do par- 

tido, Diego Garcia é muito 
próximo da  primeira- 
dama, Michelle Bolso- 

naro. 

Na outra ponta, o “pe- 
tista” da bancada, o de- 

putado Bacelar (BA), re- 
agiu com desconfiança à 
chegada de Moro ao par- 
tido. “Não será um ali- 
nhamento automático ao 
Moro. Precisamos ouvi- 
lo. O país vive uma divi- 
são entre civilização e bar- 
bárie e ele defendeu e fez 
parte desse governo. Pre- 
cisa fazer um mea-culpa”, 
disse Bacelar, que confir- 
mou sua simpatia pelo ex- 
presidente Lula. 

Mais moderado na 

bancada, Roberto de 

Lucena (SP) diz prefe- 
rir aguardar a conversa 
que a bancada terá com 
Moro, semana que vem, 

para avaliar: “O Moro 
é um bom quadro, sem 
dúvida. Qualquer partido 
de centro no Brasil teria 
satisfação em recebê-lo. 
Agora, eu e os demais 
estamos aguardando a 
oportunidade de ouvi-lo 
para entender exatamente 
qual é o espaço que ele 

vai ocupar nesse pro- 

cesso. Qual proposta que 
tem para o país. Depois, 
a bancada vai se reunir e 
discutir o assunto.” 

Recuo no PSL 

Moro jantaria na noite 

de quarta-feira com de- 

putados do PSL, mas o 
encontro foi desmarcado 
após pressão de dirigen- 
tes da sigla, segundo a co- 
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Prestes a se filiar ao Podemos, Sérgio 
Moro enfrenta resistências no partido. 

Marcello Casal Jr./Agência Brasil 

O ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro está em Brasília para 
uma série de encontros políticos. 

lunista do jornal O Globo 
Bela Megale. Os caci- 
ques não querem associar 
o PSL ao apoio à candida- 
tura de Moro. Aliados do 
ex-juiz avaliaram que não 
era o momento de elevar 
a pressão e concordaram 
em cancelar a agenda. 

A reunião aconteceria 

em Brasília e estava sendo 
organizada pelo deputado 
Junior Bozzella (PSL-SP), 

um dos principais apoi- 

adores de Moro na le- 
genda. Também estava 
prevista a participação do 
general Santos Cruz, que 
foi ministro do governo 
Bolsonaro. Segundo Boz- 
zella, as conversas acon- 
tecerão individualmente. 

O ex-juiz está em Bra- 
sília para uma série de 
encontros políticos. Na 
manhã de quarta-feira, 
Moro se encontrou com 

o senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE), que 
também tem entre suas 
bandeiras o combate à 
corrupção. Na conversa, 
o ex-ministro se colocou 
como pré-candidato à 
Presidência da República. 

“Foi uma conversa pre- 

liminar onde ele se colo- 
cou disposto a participar 
da disputa presidencial. 
Agora, Moro terá que 
mostrar conhecimento em 

outras áreas, além da 
pauta ética”, disse o se- 
nador, que também é pré- 
candidato à Presidência. 

Em sua rodada de en- 
contros políticos, Moro vai 
participar do congresso 
do MBL este mês em São 
Paulo. O ex-juiz anun- 
ciou em vídeo que partici- 
pará do evento e “entrevis- 
tará” Danilo Gentili sobre 
uma suposta candidatura 
do humorista à Presidên- 
cia. 

O MBL foi um dos 
movimentos que apoiou 

Moro ao longo da Lava- 
Jato. Em 2019, no en- 
tanto, houve atritos entre 

o ex-ministro e integran- 
tes do movimento, após 
virem à tona mensagens 
em que Moro criticava o 
grupo por um protesto 

contra o então ministro Te- 
ori Zavascki, do STF. As 
informações são do jornal 
O Globo. 
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Ex-ministro da Saúde, Mandetta avalia 
disputar vaga no Senado no Mato Grosso 

ex-ministro da 
Saúde Luiz Henri- 

que Mandetta, do União 
Brasil, avalia disputar 

uma vaga no Senado 
pelo Mato Grosso do 
Sul, seu estado, em 
2022. Com a fusão 
do DEM com o PSL, a 
avaliação de seus alia- 
dos é que um eventual 
projeto para a Presi- 

dência da República 
ganhou obstáculos e 
que seria melhor ele 
se concentrar em uma 
disputa regional. 

O problema, porém, 
é que a ministra da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento Tereza 
Cristina, antes do DEM 
e, agora, do União Bra- 
sil, é tida como favorita 
para o Senado pelos 
políticos do Estado. 
Com convites do Repu- 
blicanos, PP e PL para 
se filiar, ela aguarda a 
definição sobre a futura 
filiação de Jair Bolso- 
naro antes de definir 
para qual partido irá. 

O prefeito de Campo 
Grande, Marcos Trad 
(PSD), deve sair como 
candidato a governa- 
dor. Reeleito em pri- 
meiro turno na Prefei- 

tura em 2020, Trad é 
tido como um candi- 

dato forte em pesquisas 
internas de seu partido. 
Hoje, seu entorno de- 
fende que ele compo- 
nha uma chapa com Te- 
reza Cristina. Ele diz 

que o momento de de- 
cidir sobre sua “prová- 
vel candidatura” é no 

ano que vem. 

Tereza Cristina é 
ainda disputada tam- 
bém por outro pré- 
candidato: o secretário 

de estado de Infraes- 

trutura, Eduardo Rie- 

del, do PSDB. Riedel 

é o nome de Reinaldo 
Azambuja, atual gover- 
nador, e vem travando 

conversas com a minis- 

tra sobre uma eventual 

aliança. 
Há ainda dois outros 

possíveis candidatos 
a governador: André 
Puccinelli (MDB), que 
já ocupou o cargo 
de 2007 a 2015 e foi 
impedido de concor- 
rer em 2018 por estar 

preso, e a deputada 
Rose Modesto (PSDB), 
que pode se candida- 
tar tanto ao governo 

quanto ao Senado. 
Modesto estava ne- 

gociando uma candida- 
tura no PSL, que agora 
se fundiu ao DEM. A 

senadora Soraya Thro- 
nicke (PSL), que quer 
ser presidente estadual 
do União Brasil, anun- 
ciou que Modesto é a 
candidata do partido ao 
governo. Entre os in- 

tegrantes do DEM, po- 
rém, o apoio a ela não 
está pacificado. 

Mandeitta ainda pre- 
cisa demonstrar a viabi- 
lidade de seu nome ao 

Jefferson Rudy/Agência Senado 
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do Sul com ministra de io 

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta ainda precisa de- 
monstrar a viabilidade de seu nome ao Senado. 

Senado para conseguir 
uma aliança com um 
dos candidatos a gover- 
nador, na avaliação de 
pessoas que acompa- 
nham as negociações. 
Há ainda a ameaça de 
Simone Tebet (MDB), 
hoje pré-candidata a 
presidente pelo MDB. 
Ela pode também entrar 
na disputa pelo Senado 
e concorrer com Te- 
reza Cristina, tornando 
a disputa ainda mais 
acirrada. 

Mandetta, que era 
originalmente do DEM, 

disse ao jornal O Globo 
que é cedo para de- 
finir sua candidatura e 
que está concentrado 
em ajudar o partido em 
seu projeto de fusão. 
Ele diz que só irá ba- 
ter o martelo sobre qual 
vaga irá disputar em 
abril de 2022, prazo má- 
ximo dado pela Justiça 
Eleitoral. “A política em 
época de eleição vai uti- 
lizar ao máximo seus 

prazos. A filiação parti- 
dária é até 3 de abril.” 

Como integrante do 
diretório do União Brasil 
no Mato Grosso do Sul, 
ele disse que irá conver- 
sar com Rose Modesto 

para entender seus pla- 
nos e que os candi- 
datos que serão apoia- 
dos pelo partido ainda 
não estão definidos, in- 

clusive porque a fusão 
acabou de acontecer. 

Em conversa recente 

com aliados em Campo 
Grande, Mandetta disse 
que a única possibili- 
dade que não consi- 
dera é a de concor- 
rer a deputado federal. 
Ele ocupou o cargo de 
2011 a 2019. Sem man- 
dato, ocupou o cargo 
de ministro da Saúde 
do governo Bolsonaro 
por pouco mais de um 

ano. Às informações 
são do jornal O Globo. 
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Bolsonaro diz que o Tribunal de 
Contas da União deixou de ser 

um órgão que “amedronta” e que 
hoje é “i 

Marcelo Camargo/Agência Brasil 

ntegrado” ao governo. 

As declarações de Bolsonaro foram feitas durante a abertura do Fórum Nacional de Controle, promovido pelo TCU. 

E m meio à alteração 
no teto de gas- 

tos para possibilitar o 
pagamento do Auxílio 
Brasil de R$ 400, vista 
por muitos analistas 
como uma “pedalada 
fiscal”, o presidente 
Jair Bolsonaro afirmou 
nesta quinta-feira (4) 
que o TCU (Tribunal 
de Contas da União) 
deixou de ser um ór- 
gão que “amedronta” 
e passou a “anteci- 
par problemas”. De 
acordo com Bolso- 
naro, o TCU atua quase 
como “integrado” ao 
governo federal. 

As declarações de 
Bolsonaro foram feitas 
durante a abertura do 
Fórum Nacional de 
Controle, promovido 
pelo TCU. A função 
do tribunal é auxiliar o 

Poder Legislativo. Na 
gestão Dilma Rousseff, 
relatório do TCU apon- 
tando que o governo 
da petista promoveu 
uma “pedalada fiscal” 
foi usado como peça 

principal da acusação 
no processo que levou 

ao impeachment da 
então presidente. 

“Ouso dizer que 
esse tribunal participa 
das decisões governa- 
mentais como se fosse 
um Órgão integrado 
a nós, dado à forma 
como nos relaciona- 
mos. Em especial, 

obviamente, pela qua- 
lidade dos seus minis- 
tros. Aqui deixou de 
ser, quase que deixou 
de ser, um órgão que 
amedrontava muitas 
vezes no passado”, 
discursou Bolsonaro. 

Pacto para 
gastar mais 

No evento, o minis- 
tro do TCU Augusto 
Nardes afirmou que su- 
geriu aos presidentes 
da Câmara dos Depu- 
tados, Arthur Lira (PP- 
AL), e do Senado, Ro- 
drigo Pacheco (PSD- 
MG), um “pacto” para 
“gastar um | pouco 
mais” durante os pró- 
ximos três ou cinco 
anos. 

De acordo com 
o presidente da Re- 
pública, o TCU tem 
atuado para “evitar 
que processos sigam 
avante”. 

“Hoje é um órgão 
que se preocupa cada 
vez mais (em) se an- 

tecipar (a) problemas, 
a evitar que processos 
sigam avante a partir 

do que ele possa fa- 
zer com que se evite 
esses problemas. E 
só tenho a agradecer 
ao Tribunal de Contas 
da União”, disse Bolso- 
naro. 

Ele citou como 
ponto positivo a atu- 
ação do tribunal em 
casos como o leilão 
do 5G, a concessão da 
Via Dutra e a renova- 
ção da Ferrovia Malha 
Paulista. 

O evento promovido 
pelo TCU foi orga- 
nizado pelo ministro 
Nardes, que elogiou 
o governo Bolsonaro 
em seu discurso, feito 
antes do presidente. 
A presidente do TCU, 
Ana Arraes, participou 
por videoconferência. 
As informações são do 
jornal O Globo. 
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Em depoimento, Bolsonaro admite 
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que trocou comando da Polícia 
Federal por “falta de interlocução”, 

mas nega interferência. 
presidente Jair Bolso- 

naro prestou depoi- 

mento na quarta-feira (3) à 
PF (Polícia Federal) e reite- 

rou que nunca interferiu no 
trabalho da corporação. A 

oitiva foi realizada no âmbito 
do inquérito aberto em abril 
do ano passado pelo STF 

(Supremo Tribunal Federal) 

após o ex-ministro da Justiça 
Sérgio Moro declarar que o 
presidente tentou interferir 

na PF por meio da troca do 

então diretor-geral Maurício 
Valeixo. 

O depoimento foi autori- 

zado no mês passado pelo 
ministro Alexandre de Mo- 

raes, relator do inquérito. Na 
manhã desta quinta-feira (4), 

cópia da oitiva foi anexada à 
parte do processo que não 
está sob segredo de Justiça. 

Segundo Bolsonaro, a 
substituição de Valeixo foi so- 
licitada a Moro devido à “falta 
de interlocução que havia 
entre o presidente da Repú- 
blica e o diretor da Polícia Fe- 
deral”. Embora não tivesse 
nenhuma insatisfação com 

o trabalho do então diretor, 

o presidente declarou que 

sugeriu o nome do delegado 
Alexandre Ramagem, que 

fez sua segurança durante a 
campanha eleitoral de 2018. 

De acordo com o depoi- 

mento, Moro teria concor- 

dado com a troca, “desde 
que ocorresse após a indica- 
ção do ex-ministro da Justiça 

à vaga no Supremo Tribunal 
Federal”. 

“Que ao indicar o DPF Ra- 
magem ao ex-ministro Sérgio 
Moro, este teria concordado 

com o presidente desde que 

ocorresse após a indicação 
do ex-ministro da Justiça à 
vaga no Supremo Tribunal 

Federal; Que conheceu o 
DPF Ramagem após o 1º 
turno quando ele assumiu a 

coordenação da segurança 

do então candidato Jair Bol- 

sonaro. (Que salvo engano 
os filhos do declarante tam- 

bém conheceram Ramagem 
somente quando ele assu- 

miu a segurança do decla- 

rante: Que nunca teve como 
intenção, com a alteração da 
Direção Geral, obter informa- 

ções privilegiadas de inves- 
tigações sigilosas ou de in- 

terferir no trabalho de Polícia 

Judiciária ou obtenção dire- 
tamente de relatórios produ- 
zidos pela Polícia Federal”, 

diz trecho do depoimento. 

O presidente também 
disse que deu “carta branca” 

para seus ministros quando 

os convidou para compor 

o governo. Segundo Bol- 
sonaro, Moro trouxe para O 
ministério profissionais que 
teve contato em Curitiba, 

mas que “em determinado 
momento percebeu que Oo 

ex-ministro estava adminis- 

trando a pasta sem pensar 
no todo, sem alinhamento 

com os demais ministérios e 
o gabinete da presidência”. 

“Por fim, gostaria de 

acrescentar que sempre res- 
peitou e respeita a autono- 

mia da Polícia Federal e que 

entende que mesmo com 
a alteração de dirigentes 

de unidades da PF, não é 
possível interferir nas investi- 
gações em razão do sistema 

penal brasileiro e na cultura 

organizacional enraizada na 
instituição”. 

Sobre a reunião ministe- 
rial de abril de 2020, na qual 

falou sobre a troca de pes- 

soas da segurança no Rio de 

Janeiro, O presidente reite- 

Alan Santos/PR 

O presidente Jair Bolsonaro também disse que deu “carta branca” 
para seus ministros quando os convidou para compor o governo. 

rou que estava se referindo à 
segurança de Carlos Bolso- 
naro, um de seus filhos. 

“Que há um pequeno nú- 
cleo do GSI sediado no Rio 
de Janeiro, responsável pela 
segurança do declarante e 
de sua família; Que esse 
núcleo do GSI é formado 
por servidores lotados e al- 

guns comissionados; Que 
achava que esse trabalho 

poderia ser melhorado, prin- 

cipalmente no acompanha- 
mento do seu filho Carlos 

Bolsonaro, residente no Rio 

de Janeiro; Que, portanto, 
quando disse que queria tro- 

car gente no Rio de Janeiro, 
referia-se a sua segurança 

pessoal e da sua família.” 

No depoimento, o presi- 

dente também relatou que se 
referia a dados para tomada 

de decisões quando disse, 

na mesma reunião, que a PF 

não lhe dava informações. 

“Que o declarante quis di- 
zer que não obtinha informa- 

ções de forma ágil e eficiente 
dos órgãos do Poder Execu- 
tivo, assim como da própria 

Polícia Federal; Que quando 
disse informações se refe- 

ria a relatórios de inteligência 
sobre fatos que necessitava 
para a tomada de decisões 

e nunca informações sigilo- 
sas sobre investigações”, diz 
o depoimento. 

Em nota, a defesa de 
Moro disse que foi surpre- 

endida com o depoimento e 

que deveria ter sido comuni- 

cada previamente para parti- 

cipar e fazer seus questiona- 
mentos. 

“A defesa do ex-ministro 
Sérgio Moro foi surpreendida 
pela notícia de que o presi- 
dente da República, investi- 
gado no inquérito 4831, pres- 
tou depoimento à autoridade 
policial sem que a defesa 
fosse intimada e comunicada 
previamente, impedindo seu 
comparecimento a fim de for- 

mular questionamentos per- 

tinentes, nos moldes do que 

ocorreu por ocasião do de- 

poimento prestado pelo ex- 

ministro em maio do ano 

passado”, diz a nota. As 

informações são da Agência 
Brasil. 
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saida do Ministério Público Federal. 
ex-coordenador 
da força-tarefa da 

Operação Lava-Jato 
Deltan Dallagol anun- 

ciou, nesta quinta- 
feira (4), sua saída 
do MPF (Ministério 
Público Federal). O 
anúncio foi feito em 
um vídeo postado nas 
redes sociais.  Dal- 
lagnol deixou o MPF 
após 18 anos. “Essa 
decisão de sair do 
Ministério Público não 
foi fácil. Eu tenho 
muito orgulho do Mi- 
nistério Público e do 
trabalho que ele faz 
pela sociedade bra- 
sileira em diferentes 
áreas. Contudo, os 
nossos instrumentos 
de trabalho para al- 
cançar a justiça vêm 
sendo enfraquecidos, 
destruídos” afirmou. 

“Eu creio que agora 
eu posso fazer mais 
pelo país fora do Mi- 
nistério Público, lu- 
tando com mais liber- 
dade pelas causas em 

que eu acredito. As 
vezes, é necessário 
dar um passo de fé 
na direção dos nos- 
sos sonhos. Eu te- 
nho várias ideias so- 
bre como eu posso 
contribuir e serei ca- 
paz de avaliar, refle- 
tir e orar melhor so- 

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência B rasil 
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Ex-procurador da Operação 
Lava-Jato, Deltan Dallagnol anuncia 

Dallagno! deixou o MPF após 18 anos. 

bre essas ideias de- 

pois de sair do Minis- 
tério Público. Assim 
que essas ideias se 

concretizarem em pla- 
nos e ações, eu vou 
compartilhar com vo- 
cês”, disse. 

Dallagnol é for- 
mado em Direito pela 
Universidade  Fede- 
ral do Paraná e tem 
mestrado pela Univer- 
sidade de Harvard, 
nos Estados Unidos. 
Entrou para o MP do 
Estado em 20083, após 
ficar em primeiro lugar 
no concurso público. 
A expectativa é de 
que se file ao mesmo 
partido escolhido por 
Moro para disputar as 
eleições do próximo 
ano, o Podemos, lide- 
rado pelo senador Al- 
varo Dias, também do 
Paraná, como ambos. 

Lava-Jato 

Dallagnol já tinha 
se afastado da co- 
ordenação da força- 
tarefa em setembro 
de 2020, após seis 
anos à frente da ope- 
ração. 

Na época, ele afir- 
mou que precisaria 
dedicar mais tempo 
a filha, que tinha apre- 
sentado sinais de re- 
gressão no desenvol- 
vimento. 

Em fevereiro de 
2021, a força-tarefa 
“deixou de existir”, de 
acordo com o MPF, 
e os procuradores da 
força-tarefa passaram 
a integrar o Grupo de 
Atuação Especial de 
Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco). 

Processos 
disciplinares 

Em setembro de 
2020,  Dallagnol foi 

punido pelo Conselho 
Nacional do Ministério 
Público (CNMP) por 
postagens | publica- 
das nas redes sociais 
contra a candidatura 
de Renan Calheiros 
(MDB) à presidência 
do Senado, em 2019. 

Na oportunidade, 
o conselho entendeu 
que Deltan cometeu 
infração disciplinar 
por suposta tentativa 
de interferência na 
disputa. 

A punição de cen- 
sura, que atrasa a pro- 
gressão de carreira 
dos procuradores, foi 
confirmada pelo Su- 
premo Tribunal Fede- 
ral (STF) em março de 
2021. As informações 
são do portal de no- 
tícias G1, da Agência 
Brasil e do jornal O Es- 
tado de S. Paulo. 
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Suspeito de corrupção, 
desembargador de Alagoas é alvo 

de buscas da Polícia Federal. 
PF (Polícia Fe- 
deral)  deflagrou 

nesta quinta-feira (4) 

a Operação Pecunia 
non Olet para inves- 
tigar crimes de cor- 
rupção praticados por 
membros do Poder Ju- 
diciário do Estado de 
Alagoas. Um dos al- 
vos da operação, que 
aconteceu em Maceió 
(AL) e Curitiba (PR), 
foi o desembargador 
Celyrio Accioly. 

Foram cumpridos 

15 ' mandados de 
busca e apreensão ex- 
pedidos pelo Superior 
Tribunal de Justiça. 

O Tribunal de Jus- 
tiça de Alagoas (TJ- 
AL) informou, por meio 
de nota, que recebeu 
uma comissão de de- 
legados da PF que 
cumpriam mandados 

de busca e apreen- 

são relacionados a 

um inquérito que tra- 
mita no STJ. Ainda 
segundo a nota, o Tri- 
bunal colaborou com 

a ação e viabilizou O 
acesso aos locais, aos 
setores e aos docu- 

mentos necessários à 
apuração de todas as 
informações  solicita- 
das. 

“O Tribunal de Jus- 
tiça de Alagoas (TJ- 
AL) recebeu, nesta 

quinta-feira (4), comis- 

Divulgação 
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Desembargador Celyrio Accioly foi vice-presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, no biênio de 2017 
e 2018. 

são de delegados da 
Polícia Federal (PF) 
que cumpriam man- 

dados de busca e 
apreensão relaciona- 

dos a inquérito que 
tramita no Superior 
Tribunal de Justiça 
(STJ). Como parte do 
sistema de Justiça, a 
Corte estadual cola- 
borou com a missão 
dos agentes públicos 
e viabilizou O acesso 
aos locais, aos setores 
e aos documentos ne- 
cessários à apuração 
de todas as informa- 
ções solicitadas”, diz O 
comunicado assinado 

pelo desembargador 
José Carlos Malta Mar- 
ques, Vice-presidente 
no exercício da Presi- 
dência do TJ-AL. 

Segundo a PF, a 
investigação aponta 

que agentes públicos 
e advogados interme- 

diaram o atraso de 
julgamentos e o pro- 
ferimento de decisões 
favoráveis aos interes- 
ses de uma empresa 

do ramo da educação, 
em troca do paga- 
mento de gastos do 
magistrado. 

Se comprovada a 
participação, os envol- 
vidos poderão respon- 

der pelos crimes de 
corrupção ativa e pas- 
siva, além de advoca- 
cia administrativa, si- 
tuação em que agen- 
tes públicos promo- 
vem interesses ilegí- 
timos, solicitando re- 

tardamento, ação ou 
omissão de atos de 
ofício, em contrarie- 
dade aos preceitos e 
princípios legais. 

A OAB Alagoas in- 
formou que a Direto- 

ria de Prerrogativas 
foi acionada na ma- 

nhã desta quinta para 
acompanhar a ope- 
ração da PF, com o 
objetivo de resguardar 
as prerrogativas de 

advogados alvos de 
mandados de busca 
e apreensão. 

Celyrio Accioly era 
juiz e ingressou na 
magistratura em 1986. 
Em 2015, assumiu 

como desembargador 
do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE). Ele 
foi nomeado para O 

cargo de desembar- 
gador do TJ-AL em 
2016, pelo critério de 
antiguidade. Um ano 

depois, foi escolhido 
como vice-presidente 
do Tribunal, no biênio 
de 2017 e 2018. As 
informações são do 
portal de notícias G1. 
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deputada esta- 

dual Andréia de 
Jesus (Psol), presi- 

dente da Comissão 

de Direitos Huma- 

nos da Assembleia 

Legislativa de Mi- 

nas Gerais (ALMG), 
disse que foi ame- 
açada. A declara- 

ção foi feita na noite 

desta quarta-feira 

(3). A parlamentar 

vem defendendo a 

abertura de uma in- 

vestigação da ação 
policial que termi- 

nou com 26 mortos 

em Varginha, no Sul 
de Minas Gerais. 

A deputada pos- 

tou a mensagem 

que recebeu no ce- 

lular em suas redes 

sociais. 

“Vamo lhe matar. 

Seu fim será como o 
de Marielle Franco”, 

em referência à ve- 

readora do Rio de 

Janeiro, também do 

Psol, assassinada 

em 2018. 

A Polícia Legisla- 
tiva da ALMG acio- 

nou a Polícia Civil. 

A deputada fez um 

boletim de ocorrên- 

cia. Nesta quinta- 

Reprodução 
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Deputada que criticou mortes de 26 
suspeitos em Minas Gerais é 

ameaçada: "Seu fim será o de Marielle"”. 

K. 
Andréia de Jesus (Psol) foi ameaçada nas redes sociais. 

feira (4), ela irá até a 
delegacia de crimes 
virtuais para encami- 

nhar as mensagens. 

No domingo (31), 

dia da ação policial 

em Varginha, a par- 
lamentar disse que 

a comissão iria emi- 

tir ofícios para ór- 
gãos como a PM e 

a PRF para entender 

melhor como o caso 

aconteceu. 

“Como é de praxe 
em situações simi- 
lares, a comissão 

acolheu a denúncia 
e eu tornei público 
o ocorrido. Em se- 

guida, todas as mi- 

nhas redes sociais 

foram invadidas por 

extremistas  distor- 

cendo a minha fala, 

com comentários de 

ódio e desrespeito. 
E por fim amea- 

ças contra a minha 

vida”, falou ela. 

O presidente da 
Assembleia, Agos- 

tinho Patrus, disse 

que assim que to- 

mou ciência “das 
graves ameaças so- 
fridas pela depu- 

tada”, pediu “pro- 

vidências imediatas 
junto à Polícia Mili- 
ar”. 

“Determinei, 

ainda, que sejam 

tomadas todas as 

medidas  necessá- 
rias, no âmbito da 
Assembleia, para 

resguardar a segu- 
rança da parlamen- 
tar”, escreveu, sem 

entrar em detalhes. 

Já a Polícia Civil 

* 

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a deputada 

disse o seguinte: 
"A Polícia Civil de 
Minas Gerais ins- 
taurou inquérito po- 
licial para apurar 

as ameaças virtu- 

ais sofridas pela 

deputada estadual, 

de 43 anos, bem 

como as circuns- 

tâncias, a motiva- 

ção e a autoria do 
crime. A investi- 

gação encontra-se 
em andamento, e 
tramita sob sigilo, 

na Delegacia Espe- 
cializada em lInves- 

tigação de Crimes 
Cibernéticos, em 
Belo Horizonte”. As 

informações são do 

portal de notícias 
al 
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Ex-loira do Tchan assume cargo de 
confiança na Polícia Rodoviária Federal, 

gera polêmica e rebate críticas. 
c Jornalista,  servi- 

dora pública fede- 
ral, ex-loira do grupo 

É o Tchan que con- 
quistou um distintivo 
e é muito feliz no 
que faz.' E assim 
que Silmara Miranda 
se apresenta nas re- 
des sociais. Mas, 
nesta semana, a ex- 

dançarina teve que, 
mais uma vez, expli- 
car sua função pú- 
blica. 

Concursada da 
PRF (Polícia Rodo- 
viária Federal), Sil- 
mara Miranda tomou 
posse em novembro 
de 2020, em Florianó- 
polis (SC). Menos de 
um ano depois, em 
21 de outubro pas- 
sado, ela foi nome- 
ada para um cargo de 
confiança no setor de 
comunicação social 
do órgão, em Brasília. 

O que foi cha- 
mado por colegas 
de “ascensão supos- 
tamente meteórica”, 
fez com que Silmara 
reagisse às críticas. 
Na terça (2), Silmara 
usou as redes sociais 
para rebater os co- 
mentários. 

“Para esta função 
não existe absoluta- 
mente nenhum cri- 

tério de antiguidade, 
sendo um cargo de li- 
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vre nomeação e exo- 
neração”, diz a poli- 
cial rodoviária. 

Silmara contou 
que a oportunidade 
de transferência para 
Brasília foi oferecida 
para todos os poli- 
ciais que integram o 
quadro da PRF, em 
um processo seletivo 
interno, divulgado em 
22 de fevereiro pas- 
sado. “No entanto, 
apenas 10 se inscre- 
veram manifestando 
a vontade de morar 
na capital federal”, 
diz ela. 

A ex-loira do Tchan 
apontou ainda que 
"a ausência da ver- 
dade teve o obje- 
tivo de denegrir a mi- 
nha imagem e anu- 
lar todo o esforço que 
fiz para chegar até 
onde cheguei”. A po- 
licial é formada em 

qo 

q 
| Pod 
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Silmara Miranda foi nomeada para PRF há cerca de um ano. 

e 

come pod 
“a 

jornalismo e tem MBA 
em jornalismo estra- 
tégico e assessoria 
de imprensa. 

Segundo ela, “a 
vontade de desem- 
penhar um bom tra- 
balho com iniciativa, 
proatividade e boa 
comunicação certa- 
mente ajudou na es- 
colha para o cargo”. 

É o Tchan 
Silmara integrou 

o É o Tchan entre 
2003 e 2007 para 
substituir a dançarina 
Sheila Mello. Mesmo 
depois de deixar o 
grupo, ela continuou 
fazendo postagens e 
vídeos relembrando 
a época. Natural do 
Rio de Janeiro, a ar- 
tista permaneceu no 

"É o Tchan” até 2007, 
quando passou a se 
dedicar aos estudos 
para a carreira poli- 
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cial. 
A ex-dançarina já 

cursou educação fí- 
sica, mas concluiu a 
formação em jorna- 
lismo. Em seguida, 
concluiu o MBA (es- 
pecialização) em jor- 
nalismo estratégico e 
em assessoria de im- 
prensa. 

Nas redes soci- 
ais, a servidora pú- 
blica ' compartilhou 
que também já foi 
aprovada em um con- 
curso da Polícia Civil 
de Santa Catarina 
para O cargo de es- 
crivã, em 2017. An- 
tes disso, em 2011, 
a agente teve a pri- 
meira filha que, hoje, 
tem nove anos. As 
informações são do 
portal de notícias G1. 
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por marido, namorado ou ex. 
o ano passado, o Es- 
tado do Rio de Janeiro 

registrou 78 mortes enqua- 
dradas no crime de feminici- 

dio, de acordo com o Dossiê 

Mulher, do Instituto de Se- 

gurança Pública (ISP). Cerca 
de 20% (15) delas ocorreram 

na presença dos filhos. Do 

total de mulheres vítimas, 52 

eram mães, e mais da me- 

tade tinha entre 30 e 59 anos. 

A maioria já tinha sofrido al- 
gum tipo de violência não 
registrada. Os compannhei- 
ros ou ex-companheiros re- 

presentam grande parte dos 
autores dos crimes — 78,2%. 

Para 27 homicidas, a motiva- 

ção do assassinato foi uma 

briga. Outros 20 aponta- 
ram o término do relaciona- 

mento. 

Entre as vítimas mais re- 

centes de feminicídio, está 

Geilza da Silva Alves, de 

51 anos. Ela e um de 

seus filhos, Alan Alves de 

Souza, de 27, foram mortos 

na terça-feira, em Barros Fi- 
lho, na Zona Norte do Rio. O 

crime foi cometido pelo ex- 

namorado dela, Carlos Hen- 

rique dos Santos Batista, de 

44. Uma semana antes ele 

postou para ela numa rede 
social: “Parabéns meu amor, 

boa sorte e sucesso nos seus 

objetivos”. 
A mensagem gentil, no 

entanto, escondia seu incon- 

formismo com o fim do re- 

lacionamento, e na tarde da 

última terça-feira ele invadiu 
a casa de Geilza, protagoni- 
zando um crime brutal: ba- 

leou a mulher e os dois filhos 

dela. Um morreu no local, 

e o outro, ferido, conseguiu 
fugir pela janela. Ela também 
não resistiu. Carlos Henrique 

ainda incendiou a residência, 
se suicidando em seguida. 

A 150 quilômetros dali, 
em Bracuí, na cidade de An- 

gra dos Reis, menos de 24 

horas depois, outra tragé- 
dia com contornos parecidos 

acontecia. Lucimar Freitas 

da Silva Vasconcelos, de 46 

anos, e sua filha, a técnica 
de enfermagem Adriana Vas- 
concelos da Silva, de 19, fo- 
ram encontradas mortas a 

facadas em casa. O acu- 
sado do crime, Márcio de Oli- 
veira Vicente, de 38, que se- 
ria ex-namorado de Lucimar, 

foi preso por policiais da 166º 
DP (Angra dos Reris). 

O acusado se apresen- 
tou à polícia, logo após o 
crime e negou ser o assas- 

sino das duas. Em diligên- 
cias na casa do suspeito a 

polícia encontrou uma calça 
com manchas semelhantes 

a sangue. Além disso ele 
apresentava ferimento cor- 
tante no dedo indicador dii- 

reito. Embora ele tenha dito 

que o ferimento tivesse sido 
feito no dia anterior, quando 

cortava cana, o delegado 
Vilson de Almeida conside- 
rou que há indícios que ele 
seja O criminoso e o pren- 
deu em flagrante. Um so- 
brinho de Lucimar foi o pri- 

meiro a chegar na casa de 
Lucimar e testemunhas infor- 
maram que Márcio teria sido 
a última pessoa a entrar no 
imóvel. 

A juíza Adriana Ramos de 
Mello, titular do 1º Juizado de 
Violência Doméstica e Fami- 
liar contra a Mulher da capi- 

tal, afirma que, infelizmente, 
casos em que os filhos são 

também vítimas diretas des- 
ses agressores não são inco- 
muns. 

“A gente tem dados trá- 
gicos dessa violência que 
vem acontecendo na pre- 

sença dos filhos. Pelo Dos- 
siê Mulher, em 44% dos femi- 
nicídios as mulheres tinham 
filhos menores, e 74% ocor- 
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No Rio de Janeiro, oito em cada dez 
vítimas de feminicídio foram mortas 

Reprodução 

Geilza da Silva Alves e o filho Alan Alves de Souza, mortos em ataque 
na Zona Norte do Rio. O crime foi cometido pelo ex-namorado dela. 

reram num ambiente resi- 

dencial. Se você tem um 
número grande acontecendo 
dentro de casa é comum que 
os filhos presenciem, isso 
quando eles não são atingi- 
dos diretamente pela violên- 
cia”, diz Adriana, acrescen- 
tando: “O feminicídio é con- 
siderado um crime de poder: 

o homem pratica a violên- 
cia contra a mulher quando 

perde ou acha que vai perder 

o controle da relação.” 
Em Barros Filho, o ata- 

que a tiros de Carlos Henri- 
que dos Santos Batista ocor- 
reu durante um almoço de fa- 

mília no feriado. Dias antes, a 
mensagem carinhosa numa 

rede social para Geilza, que 
parecia num momento feliz, 
por estar prestes a abrir um 

negócio na área de estética, 
disfarçava seu caráter vio- 
lento. De acordo com a Polí- 
cia Civil, ele tinha anteceden- 

tes por violência doméstica, 
sendo investigado por dois 
delitos desse tipo em 2003 e 

2005, quando se relacionava 
com outra mulher. 

A polícia já sabe que pelo 
menos sete pessoas esta- 
vam na residência quando 
ele tocou a campainha. 

Ao ser atendido por um 

parente de Geilza, o ex- 
namorado preferiu não entrar 
na casa. Chamada, a mulher 

foi atendê-lo, e em seguida 
tiveram início os disparos. 
Ela ainda teria tentado fugir 

do agressor, mas acabou 

baleada e morta. 
Carlos Henrique, ao dis- 

parar contra os filhos dela, 
matou Alan Alves de Souza, 
de 27 anos. Já o irmão dele, 
Marcos Vinicius, foi baleado, 
mas escapou do atirador pu- 

lando a janela. 
Na última segunda-feira, 

um homem suspeito de as- 

sassinar a cabeleireira Lívia 
Verly, de 36 anos, a pedra- 
das, foi preso em Itaperuna, 

no Noroeste Fluminense. Ele 

é ex-companheiro da vítima, 
cujo corpo foi encontrado no 

mesmo dia às margens da 
RJ-234, na zona rural de São 
Fidélis. Ela deixou dois filhos 
adolescentes. As informa- 
ções são do jornal O Globo. 
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Seis suspeitos de assalto a agências 
bancárias são mortos em confronto 
com policiais militares no Paraná. 

Reprodução 

eis suspeitos de as- 
S saltar agências ban- 
cárias em Três Barras do 
Paraná, no Oeste do es- 
tado, morreram em um 
confronto com policiais na 
madrugada desta quinta- 
feira (4), de acordo com 

a PM (Polícia Militar). Se- 
gundo a PM, os agentes 
foram recebidos com tiros 
no local. 

A resposta da PM à 
ação criminosa se deu por 
meio de uma operação 
de inteligência que envol- 
veu unidades da Corpora- 
ção da região e de Cu- 
ritiba, de acordo com a 
polícia. Informações pre- 
liminares indicam que o 
grupo criminoso chegou à 
cidade durante a madru- 
gada e bloqueou todas as 
rodovias que dão acesso 
ao município e, em se- 
guida, iniciou, simultanea- 
mente, os ataques. No en- 
tanto, as equipes policiais, 

que já estavam na região 
e sabiam dos planos do 
grupo, reagiram e houve 
confronto armado. 

Cinco homens reagi- 

- A 

Segundo as informações do 6º Batalhão da PM, os criminosos estavam divididos em dois grupos. 

ram à abordagem da PM 
e, após o confronto, mor- 
reram. Um sexto in- 
tegrante ficou ferido, foi 
encaminhado a um hos- 
pital, mas também mor- 
reu. Pelo menos um de- 
les estava com explosivos 
no próprio corpo, mate- 
rial que também foi encon- 
trado nos veículos. 

Foram apreendidas 
sete armas de grosso 
calibre (três fuzis, sendo 
dois 556 e um AK 47, 
duas armas de calibre 
12 e duas pistolas), co- 

letes balísticos, diversos 
carregadores municiados 
e um carregador caracol 
com capacidade para 100 
munições. 

Segundo as informa- 
ções do 6º Batalhão da 
PM, os criminosos esta- 
vam divididos em dois 
grupos: quatro em um 

veículo Honda/HRV rou- 
bado atacaram a primeira 
agência e a menos de 
700 metros de distância o 
outro grupo investiu con- 
tra o segundo banco com 
um Renault/Fluence, car- 

regado com explosivos. 
Mais tarde, a Polícia Mili- 
tar ainda buscava outros 
dois integrante e fez bus- 
cas pela região com he- 
licóptero e cães farejado- 
res. Posteriormente, um 
dos suspeitos foi encon- 
trado ferido e preso. 

O ' comandante-geral 
da PM, coronel Hudson 
Leôncio Teixeira, desta- 
cou a bravura dos policiais 
militares no enfrentarem 

do grupo. “Graças à 
atitude da inteligência, 
que agiu de forma pontual 
e cirúrgica, e também 
ao profissionalismo de 
todos os policiais militares 
envolvidos na operação, 
foi possível evitar maiores 
danos ao patrimônio pú- 
blico, privado e preservar 
os cidadãos de Três Bar- 
ras do Paraná”, disse. 

A Polícia Militar vinha 
monitorando essas pes- 
soas desde julho. “Esses 
mesmos criminosos rou- 
baram bancos por duas 
vezes em Campo Bonito, 
além de São Carlos do Ivaí 
e Mariluz. Após essas si- 
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tuações, foi iniciado um 
trabalho em conjunto com 

vários setores da Polícia 
Militar e houve um monito- 
ramento detalhado. Nos- 
sas equipes já estavam 
há uma semana na região 
acompanhando de forma 
velada a movimentação”, 
explicou. 

A operação da Polícia 
Militar contou com equi- 
pes do Centro de Inte- 
ligência da Corporação, 
das Agências Regionais 
de Inteligência do 3º e 5º 
Comandos Regionais da 
PM e das Agências Lo- 
cais de Inteligência do 8º, 
6º, 21º Batalhões da PM, 
da 9º Companhia Inde- 
pendente de Polícia Mili- 
tar (9º CIPM) e do Bata- 
lhão de Polícia de Fron- 
teira (BPFRON). 

Participaram da abor- 

dagem as equipes do Co- 
mando e Operações Es- 
peciais (COE), do Bata- 
lhão de Operações Espe- 
ciais (BOPE), o Pelotão de 
Choque do 6º BPM, BP- 
FRON e ROTAM do 21º 
BPM. 
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S operadoras 

Claro, Vivo e TIM 
arremataram três lotes 
na faixa de 3,5 GHz, O 
principal do leilão da 
tecnologia móvel 5G, 
realizado nesta quinta- 
feira (4) pela Anatel 
(Agência Nacional de 
Telecomunicações). 
A Winity Il Telecom 
levou a frequência de 
700 MHz, e como é 
uma empresa ainda 
não detentora de faixa 

de radiofrequência, o 
Brasil terá uma nova 
operadora móvel com 
abrangência nacional. 

O leilão começou 
nesta quinta-feira e 

deve terminar só nesta 
sexta-feira (5). Ainda 
serão analisadas as 
propostas para as fai- 

xas de 2,3 GHz e de 26 
GHz. 

As frequências têm 
finalidades específicas 
e em cada faixa as 
empresas dão os lan- 
ces em lotes diferen- 

tes. Os lances vence- 
dores na faixa de 3,5 
GHz foram: R$ 338 mi- 
lhões (ágio de 5,18%, 
valor acima do mínimo 
previsto no edital) da 
operadora Claro para 
o lote Bt; R$ 420 mi- 
lhões (ágio de 30,69%) 
da Vivo para o lote B2; 
e R$ 351 milhões (ágio 
de 9,22%) da TIM para 
o lote B3. 

O edital previa ainda 
um quarto lote na 

Reprodução 

faixa de 3,5 GHz, com 
abrangência nacional, 
mas não houve lance. 
O direito de explora- 
ção das faixas será de 
até 20 anos. 

As empresas vence- 

doras têm compromis- 
sos de investimento 

definidos pelo Ministé- 
rio das Comunicações 
e aprovadas pelo Tri- 

bunal de Contas da 
União (TCU) e pela 
Anatel. O objetivo das 
contrapartidas é sanar 
as deficiências de in- 
fraestrutura, moderni- 

zar as tecnologias de 
redes e massificar O 

acesso a serviços de 

telecomunicações do 
país. 

Entre os compro- 

missos estão migrar O 
sinal da TV parabólica 
para liberar a faixa de 
3,5GHz para o 5G, ar- 
cando com os custos; 

construir uma rede pri- 
vativa de comunica- 

ção para a adminis- 

O direito de exploração das faixas será de até 20 anos. 
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Claro, Vivo e TIM levam bloco principal do 
leilão e poderão ofertar 5G em todo o País. 

or 

tração federal; insta- 
lar rede de fibra óp- 
tica, via fluvial, na Re- 
gião Amazônica; levar 
fibra Óptica para o in- 
terior do país; e dispo- 
nibilizar o 5G em todos 
as capitais até julho de 
2022. 

Faixa de 700 MHz 

A Winity Il Tele- 
com ofereceu o maior 
lance, R$ 1,427 bilhão 
na primeira faixa a 

ser leiloada, de 700 
MHz, de abrangência 
nacional. O valor pago 
é 805% superior ao 
mínimo exigido. 

A operadora tem di- 

reito à exploração do 
serviço por 20 anos, 
que pode ser prorro- 
gado, e prevê o cum- 
primento da obrigação 
de construir infraes- 
trutura de cobertura 

4G em 625 localidades 
do país que não têm 
acesso à internet e em 
31 mil quilômetros de 
rodovias federais. 

O 5G é uma nova 
tecnologia que amplia 

a velocidade da co- 
nexão móvel e reduz 
a latência, permitindo 
novos serviços com 
conexão com segu- 
rança e estabilidade, 
que abrem espaço 
para o uso de novos 

serviços em diversas 
áreas, como indústria, 
saúde, agricultura e na 
produção e difusão de 
conteúdos. 

O leilão tem valor de 
arrecadação total pre- 
visto de cerca de R$50 
bilhões, caso todos os 
lotes sejam arremata- 
dos. Desse total, R$ 
10 bilhões serão em 

outorgas para o go- 
verno e os outros R$ 
40 bilhões serão utili- 

zados pelas empresas 

nas obrigações esta- 
belecidas. As informa- 
ções são da Agência 
Brasil. 
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5G promete revolução em casa, no 

5G, nova tecnologia de 
O conexão móvel, começará 
a chegar ao Brasil em 2022 -— 

primeiro nas grandes cidades e 
ao longo do tempo nos demais 
municípios do país. 

De imediato, as pessoas 

que se conectarem na redeirão 
experimentar uma velocidade 
maior para baixar e enviar ar- 
quivos pelo celular e menos 
atraso em videochamadas. 

Isso porque o 5G pode ser 
até 100 vezes mais rápido do 
que as conexões 4G e terá 
a chamada baixa latência (um 
tempo mínimo de resposta, 
responsável pelo “delay” que 
acontece em ligações). 

A tecnologia nem sempre 
vai atingir suas velocidades ab- 
solutas, mas a melhora deve 
ser significativa. 

A evolução da rede vai per- 
mitir conectar muitos objetos à 
internet ao mesmo tempo: ce- 

lular, carro, semáforo, relógio. 

Tudo isso já pode ser ligado ao 
4G, mas é esperada uma me- 
lhoria para que tudo funcione 
de forma mais estável. 

Novas 
possibilidades 
As melhorias de veloci- 

dade, tempo de resposta e 
confiança na rede prometem 
abrir um leque de aplicações. 

Cirurgias feitas remota- 
mente, por exemplo, terão mais 
chances de acontecer quando 
a rede oferecer um tempo de 
resposta mínimo. 

O mesmo vale para os car- 
ros autônomos, que ainda es- 
tão em testes. Atualmente, os 
veículos que dirigem sozinhos 
processam muitas informações 
sem depender da internet. 

Se todos os veículos pu- 
derem se conectar à rede, 
eles conseguirão trocar infor- 
mações entre si e “terceirizar” 
o processamento de informa- 
ções para data centers remo- 
tos. 

O tempo de resposta do 
4G ainda não é veloz o sufici- 
ente para fazer tudo isso, além 
de não suportar tantos dispo- 
sitivos conectados ao mesmo 

tempo. 
O 5G pode revolucionar o 

próprio smartphone, já que as 

altas velocidades permitiriam 
que muitas tarefas deixassem 
de ser processadas no chip do 
aparelho e passasse a acon- 
tecer na nuvem, pegando em- 
prestado a potência dos com- 
putadores. 

O mesmo pode aconte- 
cer com acessórios médicos, 
como pulseiras e relógios co- 
nectados. 

Em termos práticos e do dia 
a dia, as videochamadas de- 
vem se tornar mais claras, a ex- 

periência de jogos on-line tam- 
bém deve ser aprimorada, as 
transmissões de vídeo ao vivo 
devem travar menos e perder 

sinal em meio a uma multidão 
será mais raro. 

Nada disso vai acontecer 
de uma hora para outra — a tec- 
nologia avança de forma incre- 
mental, cada dia um pouco me- 
lhor. 

Além disso, será necessá- 
rio uma adaptação de equipa- 
mentos: as operadoras preci- 

sam instalar antenas e as pes- 

soas terão que comprar apare- 
lhos compatíveis com a rede. 

Wilson Cardoso, membro 
do Instituto dos Engenheiros 
Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) 
e diretor de soluções da Nokia 
na América Latina, lembra de 
usos da internet que passaram 

a ser possíveis com o 4G e faz 
um paralelo com a novidade. 

"Não tínhamos Uber no 3G 
porque não as características 
que o Uber pede, de localiza- 

ção, de velocidade, não esta- 
vam disponíveis. Essas aplica- 
ções surgiram com as redes 4G 
espalhadas. Quando tivermos 
o 5G espalhadas, teremos sen- 
sores e novas aplicações”, afir- 
mou ao g1 em março passado. 

Quando o 3G ainda era a 
tecnologia predominante, en- 
viar um vídeo ou foto para uma 
rede social sem usar o Wi-Fi de- 
morava muito tempo. 

Assistir um vídeo no You- 
Tube? As chances de tra- 
var na metade era grande - e 

era muito caro (as operadoras 
sempre cobraram pela quanti- 

dade de dados utilizados). 
Hoje, com o 4G, publica- 

mos stories e TikToks em ques- 

tão de segundos e vemos os 
conteúdos dos amigos no ôni- 

Reprodução 
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trabalho e na rua; veja o que pode mudar. 

O 5G, nova tecnologia de conexão móvel, começará a chegar ao 
Brasil em 2022. 

bus, no bar, na sala de es- 
pera... As redes sociais con- 
quistaram o seu espaço junto 
com o avanço da velocidade da 
internet. 

O 5G chegará primeiro para 
consolidar essas mudanças e 
aparar algumas arestas - as 
transmissões ao vivo ainda tra- 
vam em alguns casos, e isso 
deve mudar com a nova rede. 

Depois, a rede deve permitir 
o surgimentos de novidades. O 
metaverso, nova obsessão do 
dono do Facebook, Mark Zuc- 
kerberg, só será possível com 
uma internet veloz e confiável 
— além das outras aplicações já 
mencionadas. 

O 5G substituir a internet 
fixa? Não. O 5G é muito 
potente e promete velocidades 
maiores até do que as que te- 
mos em casa, mas a tendência 
é que a rede móvel sirva como 
um complemento, da mesma 
forma que acontece hoje. 

Para conectar o seu com- 
putador, lâmpadas, aspirado- 
res de pó, geladeiras, entre de- 
zenas de outras coisas, o Wi- 
Fi ainda será a ponte principal 
para a internet. 

O 5G é a rede móvel, para 
aquelas coisas que precisam 
se conectar à internet enquanto 
estão em movimento. 

Para Eduardo Tude, presi- 

dente da Teleco, empresa de 
consultoria de telecomunica- 
ções, a internet vai evoluir tam- 
bém. A necessidade de se ins- 
talar mais cabos de fibra óp- 

tica nas cidades para atender 

as demandas de conectividade 
pode acelerar toda a infraestru- 
tura. 

"Para o 5G oferecer a velo- 
cidade, é preciso também che- 
gar com a fibra óptica na an- 
tena”, explica. 

Vai custar mais caro? As 
operadoras geralmente não 
oferecem acesso exclusivo a 
um tipo de tecnologia de rede, 
mas cobram pela franquia de 

dados utilizada. Quanto mais 
se navega, mais se paga. 

As empresas ainda não de- 
finiram se haverá reajustes nos 
preços em seus pacotes, pois 

ainda vão levar meses até que 
a tecnologia esteja disponível. 

A potência do 5G será me- 
lhor aproveitada se os dados 
ficarem mais baratos — carre- 

gar um vídeo em resolução 
4K vai ser muito mais rápido, 
mas uma hora de transmis- 
são nessa qualidade consome 
cerca de 7 GB de dados, en- 
quanto em 720p (HD) o con- 

sumo fica perto de 1 GB. 
Para Marina Pita, 

coordenadora-executiva do 
Intervozes, entidade que acom- 
panha o debate sobre a im- 

plementação do 5G no Brasil, 
ainda não há expectativa de 
redução no preço da internet. 

Apesar disso, os dados 
mostram que a internet ficou 
mais barata ao longo dos últi- 
mos anos. As informações são 
do portal de notícias G1. 
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rede móvel 5G promete ser 
20 vezes mais rápida do que 

a conexão 4G e ter latência — 
tempo de comunicação que leva 

entre o dispositivo e a antena — de 
apenas 1 milissegundo. Tanta ve- 
locidade permitirá que uma série 
de aplicações futurísticas, como 
cirurgias remotas, se tornem rea- 
lidade. Do lado do usuário final, 
a tecnologia permitirá download e 
streaming ultrarrápidos. Conheça 
os modelos que estão disponíveis 
no Brasil. 

Motorola 
Os modelos batizados de 

Motorola Edge (peço sugerido: 

R$ 5.499) e Motorola Edge+ 
(R$ 7.999) contam com atributos 
como tela de 6,7 polegadas, 

áudio estéreo e bateria com 
duração de até dois dias. A 
diferença entre os modelos está 
no armazenamento interno (128 

GB contra 256 GB), na memória 
RAM (6 GB e 12 GB, respectiva- 
mente) e no conjunto de câmeras 
(principal de 64 MP contra 108 
MP). 

Lenovo Legion Phone Duel 

— Lenovo Legion é uma marca 
da Motorola voltada para gamers. 

Sendo assim, além de ser compa- 
tível com a rede 5G, este celular 
vem recheado de especificações 

pensadas para tal público. Preço 
sugerido: R$ 7.199. 

Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z 
Flip3 5G - Segunda geração da 
linha de smartphones dobráveis 
da sul-coreana. Cada um vem 

com duas opções de armazena- 

mento. O Galaxy Z Fold3 5G está 
disponível em 256 GB (preço su- 
gerido de R$ 12.799) e 512 GB 
(R$ 13.799). Enquanto o Galaxy 
Z Flip3 5G pode ser encontrado 
em 128 GB (R$ 6.999) ou 256 GB 

(R$ 7.499). Em relação à última 
leva, ambos telefones prometem 

melhorias no quesito tela (adesão 

do Corning Gorilla Glass Victus), 
durabilidade (resistem a 200 mil 

dobra) e proteção (resistência à 
água e poeira, bem como arra- 
nhões e quedas acidentais). 

Galaxy A52 5G — Além de ser 
compatível com a rede 5G, este 
celular se destaca pelo conjunto 

de câmeras. São quatro: um sen- 
sor principal de 64 MP uma ul- 

tra wide de 8 MP uma lente ma- 

cro de 5 MP e uma câmera de 
5 MP para profundidade. A fron- 

tal, por sua vez, tem 32 MP O 
celular ainda apresenta processa- 
dor Octa-Core (Dual-Core de 2.2 
GHz + Hexa-Core de 1.8 GHz), 

6 GB de memória RAM, 128 GB 
de armazenamento e bateria de 

4.500 mAh. Preço sugerido de R$ 
3.499. 

Galaxy A32 5G —- Primeiro ce- 
lular da linha Galaxy A a estar ha- 
bilitado para a rede 5G no País, o 
modelo pode ser encontrado em 

preto ou violeta pelo preço suge- 

rido de R$ 2.699. Vem com um 

conjunto quádruplo de câmeras 
na parte traseira, sendo um sen- 

sor principal de 48 MP uma ultra 
wide de 8 MP uma lente macro de 

5 MP e uma câmera de 2 MP para 
profundidade. 

Galaxy S21 Ultra 5G — De ime- 
diato, o que chama mais atenção 

no modelo é seu preço. São duas 
versões: 265 GB de espaço de 

armazenamento e 12 de memória 
RAM por R$ 9.499 e 512 GB e 
16 GB, respectivamente, por R$ 
10.499. Outros pontos que cha- 

mam a atenção no Galaxy S21 UI- 
tra 5G são sua câmera quádrupla 
(108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 
MP) com suporte a 4K, a tela de 
6,8 polegadas e a caneta S Pen. 

Galaxy S21 5G e Galaxy S21 + 
5G - Ambos os modelos da 

marca sul-coreana vêm com cá- 
mera tripla (64 MP + 12 MP + 
12 MP) e processador Octa-Core 
(2.9 GHz + 2.8 GHz + 2.2 GHz). 
E possível encontrar o Galaxy S21 
5G na versão com 8 GB de RAM 

e 128 GB de armazenamento (R$ 
5.999). Já o Galaxy S21+ 5G tem 
duas opções: 8 GB de RAM e 128 
GB de armazenamento (R$ 6.999) 
e 8GB de RAM e 256 GB de arma- 
zenamento (R$ 7.399). 

Galaxy Note20 e Galaxy 
Note20 Ultra - Foram os primei- 

ros smartphones da Samsung 
compatíveis com a rede 5G 
lançados no Brasil. Ambos têm 
processador Octa-Core (2.7 GHz 
+ 2.5 GHz + 2 GHz) e 256 GB 

de armazenamento. A memória 
RAM, no entanto, varia: 8 GB 

para o Galaxy Note20 e 12 GB no 
Galaxy Note20 Ultra. Os preços 
sugeridos ficam em R$ 6.499 e 
R$ 7.999, respectivamente. 

Galaxy Z Fold2 - O 
smartphone dobrável da Sam- 
sung na versão 5G sai por R$ 
13.999. Quando fechado, o 

celular tem 6,2 polegadas e 

permite usá-lo como um mo- 
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Saiba quanto custam os 
celulares compatíveis com o 5G. 

Reprodução 

A rede móvel 5G promete ser 20 vezes mais rápida do que a conexão 

delo tradicional, com apenas 

uma mão; quando aberto, são 

7,6 polegadas disponíveis e a 
possibilidade de acessar vários 
aplicativos de forma simultânea. 

Apple 
iPhone 13 Pro e iPhone 13 

Pro Max - Estes celulares são 

bem parecidos com os mode- 
los iPhone 13 Mini e iPhone 13. 

Aqui, as diferenças estão no ta- 

manho da tela (6,1 polegadas 

para o iPhone 13 Pro e 6,7 po- 

legadas para o iPhone 13 Pro 

Max), o acréscimo de uma op- 
ção de armazenamento (1 TB) e 

o advento da câmera tripla (tele- 
objetiva, grande-angular e ultra- 
angular, cada qual com 12 MP). 
Os valores do aparelho menor co- 
meçam em R$ 9.499; os do maior 
iniciam em R$ 10.499. 

iPhone 13 Mini e iPhone 13 — 

Os modelos são muito parecidos 
nas configurações, sendo a maior 

diferença o tamanho da tela: 5,4 
polegadas para o iPhone 13 Mini 

e 6,1 polegadas para o iPhone 13. 

Os celulares vêm com processa- 
dor A15 Bionic, câmera dupla (12 
MP + 12 MP), 4GB de RAM etrês 
opções de armazenamento (128 

GB, 256 GB ou 512 GB). Preços 
partem de R$ 6.599 na versão me- 
nor e R$ 7.599 na tradicional. 

iPhone 12 Pro eiPhone 12 Pro 

Max — Estes modelos trazem to- 

das as novidades — boas e ruins 
— dos modelos iPhone 12 Mini 

e iPhone 12. Aqui, no entanto, 

a diferença está na câmera tri- 
pla (ultra-angular, grande-angular 
e teleobjetiva de 12 MP cada) e 
nas opções de armazenamento 

(128 GB, 256 GB ou 512 GB). O 
iPhone 12 Pro tem tela de 6,1 po- 

legadas e preço sugerido a partir 

de R$ 9.999. Já o iPhone 12 Pro 
Max tem 6,7 polegadas e valores 
que começam em R$ 10.999. 

iPhone 12 Mini e iPhone 12 

— Primeiros modelos da Apple a 

receberem a conexão 5G, os ce- 

lulares estão disponíveis em três 
opções iguais de armazenamento 

(64 GB, 128 GB ou 256 GB), mas 
diferem no tamanho da tela (5,4 

polegadas do iPhone 12 Mini con- 
tra 6,1 polegadas do iPhone 12) 

e nos preços. O modelo menor 

pode ser encontrado a partir de 
R$ 6.999, enquanto o maior co- 
meça em R$ 7.999. É importante 
destacar que a maçã deixou de in- 
cluir fone de ouvido e carregador 
de tomada na caixa. 

Xiaomi 
11 Lite 5G NE - É o mais leve 

(158 gramas) e fino (6,81 mm) en- 

tre os smartphones da marca com 

tecnologia 5G. Com preço suge- 
rido de R$ 3.999,99, está disponií- 
vel nas cores branco, preto e azul. 

Mi 11 5G - Com 8 GB de RAM 
e 256 GB de armazenamento, o 

smartphone tem preço sugerido 

de R$ 9.999,99. 
A versão Mi 10T com 6 GB 

de RAM e 128 GB tem preço su- 
gerido de R$ 5.499,99. Por sua 
vez, o celular Mi 10T Pro com 8 

GB de RAM e 256 GB de armaze- 
namento interno pode ser encon- 

trado por R$ 6.999,99. 
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ealizada pela 
Agência Nacional 

de Telecomunicações 
(Anatel), a maior li- 
citação do setor já 
realizada no Brasil 

definiu nesta quinta- 
feira (4) as principais 
empresas que implan- 
tarão a tecnologia 5G 
em todo o País. E 
Porto Alegre está en- 
tre as capitais mais 
bem preparadas para 
receber a novidade, 
garante a prefeitura. 

"A cidade se ante- 
cipou, modernizando 

a sua legislação rela- 
tiva ao licenciamento 
de antenas”, ressalta 
o chefe do Executivo 
municipal, Sebastião 
Melo. “Muito além 
do sinal de internet, 
o avanço depende de 
infraestrutura, já que 
as ondas do 5G são 
mais curtas e necessi- 
tam de mais antenas”. 

Ele acrescenta: 

"Somos a primeira 
capital brasileira a 
garantir licenciamento 
para instalação de no- 
vas antenas de trans- 
missão. Esse avanço 
vai garantir mais tec- 
nologia, inovação e 
desenvolvimento para 
a cidade”. 
Desburocratizaçã 

EBC 

A desburocratiza- 

ção do processo de 
licenciamento come- 

çou em 2018, com a 

criação da chamada 
“Lei das Antenas”, 
que permitiu a ado- 
ção de um modelo 
de autolicenciamento, 
com a declaração por 
responsável técnico. 

O prazo de trami- 
tação da licença re- 
duziu de dois anos 
para apenas um dia, 
acabando com a de- 
manda represada e 
permitindo a expan- 
são da estrutura de 
antenas. Desde 2019, 
foram emitidas 272 li- 

cenças na Capital. 
A solicitação é feita 

pelo Portal de Licenci- 

amento e um sistema 
automatizado analisa 
a documentação e ex- 

Porto Alegre é considerada 
referência nacional para 

implantação da tecnologia 5G. 

pede a autorização de 
forma imediata. Ape- 
sar da entrada e saída 
do pedido serem digi- 
tais, antes havia uma 
análise humana. 

O sistema foi 
desenvolvido pela 
equipe da Secretaria 
do Meio Ambiente, 
Urbanismo e Susten- 
tabilidade (Smamus), 
em parceria com a 
Procempa. 

Distribuição 

“As antenas de 5G 
serão ainda mais ne- 
cessárias do que as 
atuais e é por isso 
que Porto Alegre se 
diferencia. Além de 
criar um sistema au- 
tomatizado, estrutura- 

mos também nas pla- 
cas de rua a possi- 
bilidade de implanta- 
ção dessas antenas 
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nas esquinas da ci- 

dade”, explica o titu- 
lar da pasta, Germano 
Bremm. 

O modelo foi con- 
siderado referência 
pela Conexis Brasil 
Digital, entidade que 
reúne as principais 
operadoras de teleco- 
municações. 

"Além de ter uma 
legislação aderente 
a Lei Geral de Ante- 
nas , O processo de 
emissão de licenças 
para antenas é total- 
mente informatizado, 
sem intervenção hu- 
mana, e é liberado 
uma hora após o pe- 
dido”, acrescenta Oo 
presidente do Cone- 
xis, Marcos Ferrari. 

(Marcello Campos) 
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Em conferência da ONU, governador 
gaúcho e colegas de outros Estados 
lançam plano conjunto para zerar 

emissões de gases do efeito-estufa. 
R eunidos na Escó- 

cia durante a 262 

Conferência das Na- 
ções Unidas Sobre as 

Mudanças Climáticas 
(COP26), o gaúcho 
Eduardo Leite e outros 

chefes de Executivos 

estaduais brasileiros 

que integram o movi- 

mento “Governadores 

Pelo Clima” lançaram 
nesta quinta-feira (4) 

o “Consórcio Brasil 
Verde”. 

A iniciativa tem 

como prioridade a ela- 

boração, por parte dos 
Estados, de planos de 

neutralidade nas emis- 

sões de carbono, com 

o apoio de entidades. 

No dia 25 de outubro, 

o Rio Grande do Sul 

assumiu o compro- 

misso de trabalhar para 

neutralizar em 50% a 

geração de gases do 
efeito-estufa até 2030, 
além de agir para zerál- 
as até 2050. 

Além do represen- 
tante do Rio Grande 

do Sul, participaram 

da apresentação da 

iniciativa Renato Ca- 

sagrande (do Espírito 
santo e presidente do 
consórcio) e Mauro 
Mendes (Mato Grosso) 

e Fátima Bezerra (Rio 
Grande do Norte). Esta 

Maurício Tonetto/Palácio Piratini 
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última participou de 
forma on-line. 

Até o momento, 22 
governadores brasilei- 
ros aderiram ao con- 

sórcio, e a expectativa 
é de que todos os 27 
venham a participar. O 
consórcio foi criado em 
2019, no âmbito do Fó- 
rum de Governadores. 

Após o evento desta 
quinta-feira, Leite, Ca- 
sagrande e Mendes 

se reuniram com o 

secretário-adjunto es- 
pecial pelo Clima dos 
Estados Unidos, dJo- 
nathan Pershing. 

Com a palavra, 
Eduardo Leite 

“Temos de olhar o 

lado positivo, sem, 

evidentemente, deixar- 

mos de ver os proble- 
mas e lidarmos com 

eles”, afirmou o gover- 

Mm 
H 

Colegiado já conta com a adesão de 22 chefes de Executivos estaduais brasileiros. 

nador gaúcho Eduardo 
Leite. “Há algo de posi- 
tivo na ausência do go- 
verno federal, pois isso 

gera a necessidade de 
nos mobilizarmos, os 

governos subnacionais 
e a própria sociedade.” 

Ainda segundo ele, 

"a União é feita pela 
soma das partes, e se 
não há, por parte da 
União, uma dedicação 
ao tema, então as par- 

tes se juntam de outras 
formas. A partir da for- 
malização desse con- 

sórcio, teremos mais 
respaldo do ponto de 

vista técnico para que 
possamos financiar as 

ações que se fizerem 

necessárias e prioritá- 
rias dentro dessa po- 

lítica de enfrentamento 
as mudanças climáti- 
cas”, 

E. 

—— 
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O representante do 
Espírito Santo, por sua 
vez, acrescentou que 

o consórcio foi organi- 
zado devido à impor- 
tância do tema 'mu- 
dança climática”. Em 
sua avaliação, a mobi- 

lização feita para parti- 

cipar da COP26 é um 
exemplo disso. 

“E a segunda ra- 
zão é a de ocuparmos 
um espaço devido ao 

afastamento do go- 

verno federal. Não 
podemos substituir nas 

negociações que são 
feitas pelos Poderes, 

mas ' compensamos, 
em parte, a ausência 
do governo federal”, 

detalhou Renato Ca- 
sagrande. (Marcello 

Campos) 
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Assembleia Legislativa e Federasul 
anunciam os finalistas da 27º edição 
do prêmio “Líderes e Vencedores”. 
esta quinta-feira 
(4), OS finalistas da 

272 edição do prêmio 
“Líderes e Vencedo- 
res”, concedido pela 
Assembleia Legislativa 
e pela Federação de 
Entidades  Empresa- 
riais do Rio Grande 
Sul (Federasul), foram 
anunciados pelos pre- 
sidentes de ambas as 
instituições. A cerimô- 
nia de entrega está 
marcada para as 19h 

da próxima terça-feira 
(9). 

O evento terá ce- 
rimônia híbrida no Te- 
atro Dante Barone do 
Parlamento ' gaúcho, 
no Centro Histórico 
de Porto Alegre, com 
transmissão pela TV 
Assembleia e pelos 
canais digitais da ins- 
tituição e da entidade 
de classe. 

são 18 concorren- 
tes, divididos nas ca- 
tegorias “Mérito Polí- 
tico”, “Destaque Co- 
munitário”, “Expressão 
Cultural”, “Referência 

Educacional” e “Su- 

cesso Empresarial”, 

esta última subdividida 
em “micro e pequena 

empresa” e “média e 
grande empresa”. Um 
representante de cada 
área levará para casa O 
troféu Magis. 

“O prêmio é um 
dos mais importan- 

Divulgação/Federasul 

tes do Rio Grande 
do Sul e se destaca 
por valorizar diferen- 
tes iniciativas, proje- 
tos, empresas e líde- 
res empreendedores 
que contribuem para 
o desenvolvimento do 
nosso estado”, afir- 
mou o presidente da 
Assembleia, deputado 
Gabriel Souza (MDB). 

Já o presidente da 
Federasul, Anderson 
Trautman Cardoso, 
lembrou que os pro- 
jetos selecionados re- 
presentam o reconhe- 

cimento de boas solu- 
ções que podem servir 
de exemplo para todos 
os gaúchos. Nesta 
edição, o número de 
indicações chegou a 
170 em todas as cate- 
gorias. 

Expressão 
Cultural 

— Projeto "Biblioteca 
de Rua” (Santa Rosa); 

no 

Cerimônia de entrega está marcada para a próxima terça-feira. 

— Hilda Simões Lopes 
Costa (Pelotas); — Ma- 
estro Antônio Carlos 
Borges Cunha (Porto 
Alegre). 

Destaque 
Comunitário 

— Alfredo Guilherme 
Englert (Porto Alegre); 
— Instituto Cultural Flo- 
resta (Porto Alegre); — 
Projeto "Orquestra Jo- 
vem Recanto Maestro” 
(Restinga Seca). 

Referência 
Educacional 

— Presidente do Si- 
nepe/RS, Bruno Eize- 
rick (Porto Alegre); 

— | ONG Coletivo 
Autônomo Morro da 
Cruz (Porto Alegre); 

— Cooperativa Esco- 
lar Cooperzimmer (Ro- 
lante). 

Sucesso 
Empresarial / 

Micro e Pequena 
Empresa 

— Fernando Malda- 
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ner (Nova Petrópolis); 
— Maria Fernanda 

Tartoni (Porto Alegre); 
— New Connect 

(Passo Fundo). 

Sucesso 
Empresarial / 

Média e Grande 
Empresa 

— | BSBios  Ener- 

gia Renovável )Passo 
Fundo); 

— Instituto Caldeira 
(Porto Alegre); 

— Randon Participa- 
ções (Caxias do Sul). 

Mérito Político 

— Deputado federal 
Antonio Carlos Gomes 
da Silva (Porto Alegre); 

— Governador Edu- 
ardo Leite; 

— Prefeito Sebastião 
Melo (Porto Alegre). 
(Marcello Campos) 
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Acordo sobre dívida milionária garante 
novo prédio para setores administrativos 

da prefeitura de Porto Alegre. 
E ncerrando um im- 

passe jurídico de 
quase duas décadas, 
um acordo firmado pela 
prefeitura de Porto Ale- 
gre com a empresa 
Habitasul permitirá não 
apenas a quitação de 
uma dívida tributária de 
R$ 24 milhões: garan- 
tirá um novo centro ad- 
ministrativo municipal. 
As tratativas começa- 
ram em setembro, che- 
gando a um desfecho 
nesta semana. 

A pendência se re- 
feria a impostos em 
aberto desde 1997, 
envolvendo diversos 
imóveis. O pagamento 
se dará por meio da 
transferência de um 
prédio de 18 andares 
localizado na esquina 
da rua General João 
Manoel com avenida Si- 
queira Campos (Centro 
Histórico). 
Também serão trans- 

feridos 50 boxes em 
edifício-garagem na rua 
Sete de Setembro, pró- 
ximo ao prédio da Ha- 
bitasul. De acordo 
com o prefeito Sebas- 
tão Melo, foi uma nego- 
ciação eficaz, com ga- 
nhos de impacto finan- 
ceiro e também estraté- 
gicos. 

“Estamos apostando 
muito na revitalização 
do Centro Histórico”, 
salienta. "Quando a 
prefeitura concentra 
aqui seus serviços, 
trazendo secretarias 

que não estavam na 
área central, estamos 
colaborando também 
para esse processo. 
Reunir as atividades 
facilita objetivamente a 
prestação de serviços 
ao cidadão.” 

Economia de 
recursos 

públicos 

Responsável pela 
coordenação das tra- 
tativas, Oo vice-prefeito 
Ricardo Gomes reitera 
que o acordo contri- 
bui para enfrentar um 
problema histórico da 
administração: a ne- 
cessidade de locar pré- 
dios para acomodar 
os serviços públicos. 
Atualmente, os gastos 
anuais com imóveis alu- 
gados pelo Município 
superam R$ 9 milhões. 

E a expectativa, con- 
forme dados da Secre- 
taria Municipal de Ad- 
ministração e Patrimô- 
nio (SMAP), é economi- 
zar até R$ 5 milhões. 
“Além de diminuir con- 
sideravelmente os valo- 
res despendidos em lo- 
cação, a medida permi- 
tirá a concentração de 
vários órgãos públicos 
em um só local, ge- 
rando economia e efici- 
ência”. 

Em alguns casos, a 
administração  munici- 
pal deixará de gastar 
com aluguel, em outros 
serão liberados imóveis 
para serem vendidos, 
como o prédio da Se- 

Alex Rocha/PMPA 
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com avenida Soqueira Campos. 

cretaria Municipal de 
Obras e Infraestrutura 
(Smoi). A pasta, as- 
sim como os gabinetes 
do Prefeito e do Vice- 
prefeito, será uma das 
primeiras a ser transfe- 
rida para a nova sede. 

A negociação com 
a Habitasul seguiu as 
diretrizes e benefícios 
do programa Recupera- 
Poa. Com o acordo, 
firmado no dia 25 de 
outubro e homologado 
pelo Judiciário na úl- 
tima quarta-feira, 27, se- 
rão extintos cerca de 30 
processos judiciais. 

As ações mais an- 
tigas tramitam desde 
2003. Os imóveis, que 
estavam ' penhorados 
nas execuções fiscais, 
serão adjudicados para 
o Município, ou seja, 
recebidos como paga- 
mento da dívida, e a 
propriedade transferida 
a prefeitura. 

Revitalização do 
Centro Histórico 
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Edifício de 18 andares está localizado na esquina da rua João Manoel 
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A medida vai ao en- 
contro de outro pro- 
jeto prioritário do go- 
verno, que é a valori- 
zação do Centro His- 
tórico de Porto Ale- 
gre. O procurador-geral 
do Município, Roberto 
Silva da Rocha, chama 
a atenção para a impor- 
tância da negociação: 

“Essa é mais uma 
solução que encon- 
tramos para a cidade 
de forma consensual e 
através do diálogo. O 
Município e a empresa 
vinham litigando há 
muito tempo e, ao que 
tudo indica, a disputa 
ainda duraria bastante 
tempo. O acordo põe 
fim ao litígio, contri- 
buindo para desonerar 
o Judiciário, elimina 
mais gastos com perí- 
cias e vai exatamente 
ao encontro da nossa 
linha de gestão, que é 
focada em resultados”. 
(Marcello Campos) 
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Polícia prende quadrilha que roubava 

oO menos cinco 
A integrantes de 
uma quadrilha espe- 
cializada no furto de 
veículos foram presos 
em (Canoas durante 
operação da Polícia 
Civil. De acordo com 
a corporação, o grupo 
vinha sendo respon- 
sável por até dez 
ocorrências desse 
tipo de crime por se- 
mana na Região Me- 
tropolitana de Porto 
Alegre. 

A ofensiva foi de- 
flagrada após um epi- 
sódio fortuito na noite 
anterior: após Oo ex- 
pediente, agentes à 
paisana conversavam 

em um posto de com- 
bustíveis onde haviam 
jantado, quando ob- 
servaram um indiví- 
duo agindo de forma 
suspeita. Líder da or- 
ganização criminosa, 
ele já estava na mira 
da autoridades. 

O homem chegou 
ao local sozinho em 
um carro, estacionou, 

desceu com uma ma- 
leta em direção a um 

segundo automóvel, 
ocupado por quatro 
pessoas, duas delas 
residentes no Paraná. 
Foi quando a dupla 
de policiais civis então 
abordou e deteve a 
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dez carros por semana na Região 
Metropolitana de Porto Alegre. 

Divulgação/Polícia Civil 

a Ei 5 ni 

Criminosos foram detidos por policiais à paisana em um posto de combustíveis em Canoas. 

quadrilha. 

Uma vistoria mos- 
trou que o carro dos 
suspeitos era equi- 
pado com rádios- 
transmissores sinto- 
nizados na frequência 
utilizada pela Brigada 
Militar e transportava 
ferramentas e disposi- 
tivos eletrônicos que 
permitem furtar um 
veículo mais rapida- 
mente. Também fo- 
ram encontrados do- 
cumentos e dinheiro. 

Estância Velha 

No Vale do Sinos, 
agentes da Delega- 
cia de Polícia de Es- 
tância Velha  pren- 
deram em flagrante 
dois homens, de 24 
e 36 anos, por roubo 
qualificado e porte 
de arma-de-fogo com 
numeração raspada. 
Eles são apontados 

como coautores de 
um assalto realizado 
há três semanas con- 
tra um servidor da 
corporação. 

O policial havia co- 
locado à venda duas 
placas de computa- 
dor em um site de 
anúncios. Poucos 
dias depois, recebeu 
mensagem de um 
potencial comprador, 
que fechou negócio 
mas marcou a entrega 
do produto em um 
local que despertou 
desconfiança: os fun- 
dos de um cemitério 
em São Leopoldo. 

Com autorização 
do titular da unidade, 
ele seguiu para o local 
combinado com uma 

turma de colegas, 
para que acompa- 
nhassem a transação 
a distância. Se neces- 
sário, eles estariam 

de prontidão para 
impedir um eventual 

ataque. 
As suspeitas se 

confirmaram: | assim 

que o policial chegou 
ao local, um dos su- 
postos compradores 
se aproximou a pé 
e pediu para olhar 

os itens anunciados, 
mas logo sacou um 

revólver calibre 38 e 
anunciou o roubo. 

Surpreendido pela 
intervenção dos co- 
legas da vítima, o 
assaltante acabou se 
rendendo. 

Um comparsa do 
criminoso o esperava 

em um veículo nas 
proximidades, ' mas 
conseguiu fugir. Aca- 
bou capturado junto 
com um terceiro sus- 
peito nesta quinta- 
feira (4). (Marcello 

Campos) 



OSUL | 53 

A Polícia Federal 
(DF) deflagrou 

nesta quinta-feira (4) 
uma ofensiva contra 

o furto de cabos e 
peças de sinalização 
das linhas férreas da 
Trensurb no Vale do 

Sinos. Foram cumpri- 
das quatro ordens de 
busca e apreensão em 
São Leopoldo, tendo 
como alvo três estabe- 
lecimentos comerciais 

que atuavam como 
receptadores. 

Denominada “6.6kV”, 

operação especial foi 
iniciada em setembro 
e constatou que os 
materiais  subtraídos 
da empresa pública 
federal eram revendi- 
dos para terceiros na 
Região Metropolitana 
de Porto Alegre. 

O esquema contava 
com a ação de usuá- 
rios de drogas para 
a retirada dos cabos 
e demais itens, rece- 
bendo dinheiro e entor- 

Divulgacao/PF 
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Receptadores de cabos furtados da 
Trensurb são alvo de operação da 
Polícia Federal no Vale do Sinos. 

DO a a 

Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em três endereços de São Leopoldo. 

pecentes como paga- 
mento. 

Prejuízo de 
quase R$ 800 mil 

De acordo com a Po- 
lícia Federal, os prejuí- 

ZOS causados por esse 
tipo de crime à Tren- 
surb totalizaram quase 
R$ 800 mil somente no 
período de janeiro a 
agosto de 2021. 

"Além da perda pa- 
trimonial, as subtra- 
ções constantes acar- 
retam paralisações no 

transporte público e 

riscos de acidentes na 
linha férrea”, ressalta a 
corporação, acrescen- 
tando que: 

"Em 2021, houve um 

aumento exponencial 

nas ocorrências de 
subtração de materiais 
dos trilhos do trem. O 
indicativo é de que a 
elevação do número 
de casos tenha relação 
com a valorização do 
cobre, metal que é a 
principal matéria-prima 
encontrada nos cabos 
de energia do sistema. 

Não por acaso, O 

nome “6.6kV” dado à 
operação da PF é uma 
referência ao modelo 
do principal cabo de 
energia encontrado na 
linha férrea. Com alta 
quantidade do metal 
em sua composição, 
acaba sendo o artigo 
mais visado pelos cri- 
minosos que invadem 

os trilhos da empresa, 

instalada na Regão 
Metropolitana desde 
1985. (Marcello Cam- 

pos) 
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PLANO DE CARREIRA DO 
JUDICIÁRIO ne VOTADO DIA 

» O projeto de lei que trata do plano 
de carreira dos servidores do Poder 
Judiciário gaúcho deve ser apreci- 
ado para votação pela Assembleia 

Legislativa na próxima terça-feira 
(9) A discussão da proposta pelos 
deputados começou na tarde de 26 
de outubro mas foi suspensa por 
duas semanas, devido a ofensas 
de manifestantes aos parlamenta- 
res 

PUJOL ENCERRA BREVE RETORNO 
À CÂMARA DE VEREADORES. 

b Aos 82 anos, o suplente Regi- 
naldo Pujol (DEM) tomou encerra 
nesta sexta-feira (5) o período de 
dois dias em que substituiu a ve- 
readora Comandante Nádia na Cà- 
mara de Porto Alegre. Eleito pela 
primeira vez há 50 anos, o mais 
antigo parlamentar da cidade não 
obteve votos suficientes no pleito 
de 2020 para um décimo mandato 
na Casa. 

HENRY VENTURA ASSUME VAGA 
TEMPORÁRIA COMO VEREADOR. 

b O suplente Henry Ventura 
assumiu temporariamente (o) 
mandato de vereador de Porto 
Alegre na bancada do PSDB. Ele 
substitui Moisés Barboza, que 
se licenciou para tratamento de 
saúde. Professor, conselheiro 
tutelar, ex-secretário-adjunto e 
ex-coordenador de Música da 
Secretaria Municipal da Cultura, 
ele completará 34 anos no dia 17. 

PESSOAS COM NANISMO CONTAM 
COM FRENTE PARLAMENTAR. 

b A Câmara de Vereadores de 
Porto Alegre passou a contar com 
uma Frente Parlamentar de Valo- 
rização e Defesa dos Direitos das 

Pessoas com Nanismo. Respon- 
sável pela iniciativa, Alvoni Medina 

(Republicanos) salienta que o ob- 
jetivo é promover o debate sobre 
diferenças, inclusão social e polí- 
ticas públicas para esse segmento 
do público. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
RETOMA FEIRA AGROECOLOGICA. 

b Após 20 meses de interrupção 
pela pandemia de covid, a Feira 
Agroecológica da Assembleia Le- 
gislativa voltou a ser realizada. São 
pelo menos oito bancas de pro- 
dutos orgânicos todas as quartas- 
feiras (10h30min às 17h30min) no 
estacionamento do Anexo | do Par- 
lamento, na rua Duque de Caxias 
nº 920, Centro Histórico de Porto 
Alegre. 

PINACOTECA DA PREFEITURA 
MANTÉM EXPOSIÇÃO DE ARTE. 

b Localizada na sede da prefeitura 
de Porto Alegre (Centro Histórico), 
a pinacoteca Porão do Paço Muni- 
cipal mantêm em cartaz a exposi- 
ção "O Jardim de Amélia”, da ar- 
tista plástica Amélia Maristany. A 
mostra pode ser visitada até o fim 
do mês, de segunda a sexta-feira 
em horário comercial. Para agen- 
damentos, o telefone é (51) 3289- 
3739. 

PRÉMIO ARI: INSCRIÇÕES 
PROSSEGUEM ATÉ 9 DE 

NOVEMBRO. 

b Principal honraria da imprensa 
gaúcha, o Prêmio ARI de Jorna- 
lismo está em sua 63º edição, 
com 11 categorias, inscrições até 
9 de novembro e entrega dos tro- 
féus, diplomas e valores em di- 
nheiro no dia 16 de dezembro. A 
Associação Riograndense de Im- 
prensa já veicula um site específico 
com os detalhes: premioaridejor- 
nalismo. com. br. 

CEASA REALIZA CONCURSO 
PUBLICO PARA 18 VAGAS. 

» Estão abertas as inscrições para 
18 vagas de emprego na Centrais 
de Abastecimento do Rio Grande 
do Sul (Ceasa). São cargos de 
nível superior (analista, advogado, 
administrador, contador, tecnólogo 
em segurança, engenheiro civil e 

agrônomo) ou nível médio (téc- 
nico em contabilidade e informá- 
tica). Mais informações no site ce- 
asa. rs. gov. br. 
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TAXA DE FISCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DEVE SER 

EXTINTA. 
b A Câmara de Vereadores de 
Porto Alegre aprovou projeto de 
lei prevendo a extinção da Taxa 
de Fiscalização de Localização e 
Funcionamento (TFLF). Conforme 
o autor da proposta, Jessé Sangalli 
(Cidadania), a Constituição Fede- 
ral define que esse tipo de co- 

brança é restrito à utilização, efe- 
tiva ou potencial, de serviços públi- 
cos específicos. 

PROJETO PREVÊ LIMITE DE IDADE 
PARA GUARDA MUNICIPAL. 

b Está em debate na Câmara de 
Vereadores de Porto Alegre um 
projeto da prefeitura para limitar a 

25 anos a idade máxima de ins- 
crição em concurso público para 
guarda municipal. De acordo com 
a proposta, o desempenho da fun- 
ção exige uma preparação física 
adequada. O atual efetivo da cor- 
poração de segurança tem média 
de 54 anos. 

CEMITÉRIOS MUNICIPAIS: 
RECADASTRAMENTO 

OBRIGATÓRIO. 
b Responsáveis pelos jazigos nos 
três cemitérios municipais de Porto 
Alegre (São João, Belém Velho 
e Tristeza) devem atualizar dados 
cadastrais até o final do ano. O pro- 
cedimento pode ser realizado pela 
internet ou por meio de “código OR” 
para acesso via celular — o disposi- 
tivo digital está afixado em totens 
nas áreas de entrada das necrópo- 
les. 

POLICIAIS CIVIS TERÃO CURSO 
SOBRE MAUS-TRATOS A ANIMAIS. 
b Até o dia 8 de dezembro, es- 
tão abertas inscrições para o curso 
da Academia de Polícia Civil (Aca- 
depol) do Rio Grande do Sul so- 
bre identificação de maus-tratos a 
animais. O público-alvo são os 
integrantes da corporação. Estão 
previstas dez horas-aula, contem- 
plando também legislação e outros 
aspectos. Informações no site al. 
rs. gov. br. 
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GOVERNO VAI INDICAR CARLOS 
BAIGORRI PARA PRESIDÊNCIA DA 

b O ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, anunciou nesta quinta- 
feira (4) que o governo indicará um 
dos atuais conselheiros da Anatel, 
Carlos Baigorri, para assumir o co- 
mando da agência. Caso o nome 
de Bagorri seja aprovado pelo Se- 
nado, ele comandará a agência no 
lugar de Leonardo Euler de Mo- 
rais, cujo mandato terminou nesta 
quinta. 

IBGE COMEÇA A REALIZAR O 1º 
TESTE masa “a O CENSO 

db O IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) iniciou 
nesta quinta-feira (4) o primeiro 
teste nacional do Censo 2022. Fo- 
ram selecionados bairros de mu- 
nicípios, distritos ou comunidades 
de todos os Estados do País, que 
serão percorridos por 250 recense- 
adores. De acordo com o instituto, 
os testes incluem todas as etapas 
do Censo, entre elas. 

DEPUTADA QUE CRITICOU AÇÃO 
DA POLÍCIA É AMEAÇADA. 

» A deputada estadual em Minas 
Gerais Andréia de Jesus (PSOL) 
disse que foi ameaçada de morte. 
A parlamentar vem defendendo a 
abertura de uma investigação da 

ação policial que terminou com 26 
mortos em Varginha, no Sul de Mi- 
nas. “Vamo lhe matar. Seu fim 

será como o de Marielle Franco”, 
diz a mensagem recebida pela par- 
lamentar. 

JUIZ TORNA RÉUS JOVENS 
ACUSADOS DE MATAR AMIGA. 

b A Justiça tornou réus por homici- 
dio qualificado três amigos de Ari- 
ane Bárbara Laureano de Oliveira, 
encontrada morta após dizer para 

a mãe que iria se encontrar com 
eles, em Goiânia. Segundo a po- 
lícia, a jovem foi morta porque uma 

amiga queria saber se era psico- 
pata e, para isso, precisava matar 
uma pessoa para avaliar sua rea- 
ção após o crime. 
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POLÍCIA INVESTIGA SE 
COMERCIANTE FOI MORTO POR 

NEGAR LANCHE. 
» A Polícia Civil investiga se um 
comerciante de Cordovil, na Zona 
Norte do Rio, foi morto depois de 
negar lanches de graça a bandidos 
do Morro do Quitungo, na mesma 
região. João Batista, 53 anos, mais 

conhecido como João do Lanche, 
foi assassinado a tiros na noite de 
quarta-feira (3) dentro do seu esta- 
belecimento. 

OPERÁRIOS FICAM PENDURADOS 
POR CINTO pio, O EM 

b Dois operários ficaram pendu- 
rados pelo cinto de proteção em 
uma obra de um prédio em Sal- 
vador (BA). O caso aconteceu na 
manhã desta quinta (4) e as vítimas 
foram resgatadas pelos colegas de 
trabalho e com ajuda de um ôÔni- 
bus. A situação ocorreu depois que 
um dos operários se desequilibrou; 
ambos passam bem. 

MODELO RELATA TER SOFRIDO 
RACISMO EM jim DE LUXO 

» A modelo e miss Carol Dias To- 
zaki relatou nas redes sociais ter 
sofrido preconceito racial no Shop- 
ping Iguatemi, em São Paulo. Ca- 
rol disse que, na quarta-feira (3), 
foi até o shopping comprar uma ja- 
queta de couro e se sentiu “coa- 
gida” por sua cor. Segundo o relato 
publicado por Carol, os seguranças 
do estabelecimento olharam “estra- 
nho” para ela. 

AVIÃO QUE IA DE GOIÂNIA A 
CAMPINAS FAZ POUSO DE 
EMERGÊNCIA EM BRASÍLIA. 

» Um avião da companhia aérea 
Azul precisou fazer um pouso de 
emergência no Aeroporto Interna- 
cional de Brasília, na manhã desta 

quinta (4), por problemas técnicos. 
A aeronave saiu de Goiânia (GO), 
as 5h50, com destino a Campinas 
(SP), mas precisou parar na capi- 
tal. Um vídeo mostra a movimen- 
tação na pista e pessoas descendo 
do avião. 

ri 
b O concurso 2. 426 da Mega- 
Sena pode pagar um prêmio de R$ 
75 milhões para quem acertar as 
seis dezenas. O sorteio será neste 
sábado (6). A aposta mínima custa 
R$ 4,50 e pode ser realizada tam- 
bém pela internet até 19h. Caso 
uma aposta acerte as seis deze- 
nas, o prêmio será o terceiro maior 
sorteado em 2021. 

DÓLAR FECHA A R$ 5,60 APÓS 
APROVAÇÃO DA PEC DOS 

PRECATÓRIOS. 
» O dólar fechou em alta de 0,28%, 
cotado a R$ 5,6046, nesta quinta 
(4), após a Câmara dos Deputados 
aprovar em 1º turno a PEC dos Pre- 
catórios. No pico do dia, a moeda 
foi a R$ 5,6290, alta de 0,71%. Na 
mínima, R$ 5,5634, o dólar caiu 
0,46%. Com o resultado, a moeda 
norte-americana passou a acumu- 
lar queda de 0,76% no mês e alta 
de 8,05% no ano. 

BOVESPA CAI MAIS DE 2% E 
RENOVA A e “a 0 DO 

b O principal índice de ações da 
Bolsa de Valores de São Paulo, a 
B3, fechou em forte queda nesta 
quinta-feira (4), com a incerteza 

em relação ao desfecho da PEC 

dos Precatórios. O Ibovespa re- 
cuou 2,09%, aos 103. 412 pontos. 
Trata-se da pior pontuação de 2021 
e a mais baixa desde 12 de novem- 
bro de 2020 (102. 507 pontos). 

CRIMINOSOS RENDEM 
MOTORISTA E ROUBAM 20 MIL 
LITROS DE COMBUSTÍVEIS. 

» Um caminhão-tanque carregado 
com mais de 20 mil litros de com- 
bustível foi roubado, na madrugada 
desta quinta-feira (4), na Região 
Oeste de Belo Horizonte, em Mi- 
nas Gerais. Segundo informações 
da Polícia Militar, após abastecer o 
veículo, o motorista de 41 anos foi 
rendido por dois homens armados 
que anunciaram o assalto e leva- 
ram o caminhão. 
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DISNEYLÂNDIA DE KANGAI 
REABRE. 

» O parque de diversões da Disney- 

lândia em Xangai, na China, reabriu 

nesta quinta-feira (4), após colocar 

mais de 30 mil visitantes em lock- 

down depois de detectar um caso de 

Covid-19, em meio à tentativa das 

autoridades de controlar novos focos 

no país antes das Olimpíadas de In- 

verno. Os Jogos serão realizados em 

fevereiro de 2022 na capital Pequim. 

DESEMPREGO NA ITÁLIA CAI EM 
SETEMBRO, = CRESCE ENTRE 

b A taxa de desemprego na lItália 
caiu para 9,2% em setembro, queda 

de 0,1 ponto percentual na compara- 

ção com o mês anterior, porém subiu 

1,8 ponto entre os jovens de 15 a 24 

anos e chegou a 29,8% nessa faixa 

etária. Os dados foram divulgados 

na quarta-feira (3) pelo Instituto Naci- 

onal de Estatística (Istat), mas ainda 

são provisórios. 

ENCOMENDAS À INDÚSTRIA NOS 
EUA AUMENTAM EM SETEMBRO. 

b As novas encomendas de produtos 

fabricados nos Estados Unidos au- 

mentaram inesperadamente em se- 

tembro, embora a manufatura per- 

maneça limitada pela escassez de 

insumos. O Departamento de Co- 

mércio dos EUA informou que as en- 

comendas à indústria aumentaram 

0,2% em setembro. Os dados de 

agosto foram revisados para baixo. 

FERRARI TEM ALTA DE 21% NO 
LUCRO LÍQUIDO DO 3º TRIMESTRE. 

b A Ferrari fechou o terceiro trimes- 

tre de 2021 com uma alta no lucro 

líquido de 21%, equivalente a 207 mi- 

lhões de euros, informou a empresa. 

O período fechou com “um cresci- 

mento de cifra dupla e segue para um 

novo ano recorde”: a receita líquida 

atingiu 1,05 bilhão de euros, um au- 

mento de 18,6% na comparação com 

o mesmo período do ano anterior. 

PAPA PEDE ORAÇÕES PARA 
PESSOAS QUE SOFREM DE 

DEPRESSÃO. 

» No tradicional vídeo divulgado pelo 
Vaticano para as orações do mês, o 
papa Francisco abordou o tema da 
depressão e da exaustão mental dos 

tempos atuais. "Rezemos para que 
as pessoas que sofrem de depressão 

ou de burnout encontrem apoio de 
todos e uma luz que lhes abra a vida”, 
disse na mensagem. 

SENEGALÊS GANHA O GONCOURT, 
MAIOR PRÊMIO LITERÁRIO DA 

FRANÇA. 

» Desconhecido do grande público, 
o jovem escritor senegalês Mohamed 
Mbougar Sarr, 31, ganhou o pres- 
tigioso prêmio literário francês Gon- 
court, por seu romance La Plus Se- 

crête Mémoire des Hommes (A Lem- 
brança Mais Secreta dos Homens). 
Ele se torna, assim, o primeiro escri- 

tor da África Subsaariana a receber 
esta distinção, a mais importante da 
literatura francesa. 

CARTA DE FIDEL CASTRO A 
MARADONA rim ITENS DE 

» A casa que Diego Maradona deu 
aos pais, dois carros BMW e uma 

carta do líder cubano Fidel Castro 
compõem o lote de bens do ídolo 

argentino que será leiloado no dia 
19 de dezembro pela Justiça da Ar- 
gentina. Segundo a imprensa local, 
o leilão online será realizado com a 
anuência dos herdeiros e o valor ar- 
recadado será usado para o paga- 
mento de dívidas da família. 

DOIS HOMENS MORREM DURANTE 
SHOW EM HOMENAGEM AO ABBA. 

» Duas pessoas morreram após um 
idoso sofrer uma queda durante um 
show em homenagem ao grupo mu- 
sical ABBA, na Suécia, na terça-feira. 
A vítima caiu de uma altura equiva- 
lente a sete andares e atingiu um se- 
gundo homem de 60 anos, que tam- 
bém faleceu. O evento foi realizado 
numa casa de shows na cidade de 
Uppsala, a 70km de Estocolmo, e 
havia mil pessoas no local. 
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WILL SMITH ADMITE QUE SE 
APAIKONOU POR ATRIZ QUANDO 

ERA CASADO. 

b Will Smith se apaixonou pela 
colega de elenco Stockard Chan- 
ning em “Seis Graus de Separação” 
(1993) quando era casado com She- 
ree Zampino, sua primeira esposa. 
A revelação está presente no futuro 
livro do astro, segundo a revista Peo- 
ple. Na época, Will havia acabado de 
se tornar pai de Trey, seu filho mais 
velho, hoje com 28 anos. O casa- 
mento entre Smith e Zampino durou 
apenas três anos. 

DIANA ROSS APRESENTA 
PRIMEIRO VIDEOCLIPE EM MAIS 

DE UMA DECADA. 

b A cantora Diana Ross apresentou 
seu primeiro videoclipe em mais de 
uma década no momento em que se 
prepara para lançar seu novo álbum 
de estúdio Thank You. Ross, de 7/ 
anos, que ganhou fama nos anos 
1960 como vocalista do grupo femi- 
nino de grande sucesso da Motown 
Records, The Supremes, gravou O 
vídeo para a nova canção All Is Well. 

ASTRO DE "ESQUECERAM DE MIM" 
VIRA MODELO DE GRIFE NAS 

PASSARELAS. 

b O eterno protagonista do clás- 
sico "Esqueceram de Mim” agora é 
modelo de grife. Macaulay Culkin 
marcou presença na passarela da 
Gucci Love Parade, realizada na úl- 
tima terça-feira, em Hollywood, na 
California (EUA). Aos 41 anos, o as- 
tro do filme natalino entrou para o 
universo da moda ao desfilar vestido 
da coleção que celebra os 100 anos 
da marca italiana. 

RONNIE WILSON, FUNDADOR DA 
THE GAP BAND, MORRE AOS 73 

é Ronnie Wilson, músico fundador 
do grupo norte-americano The Gap 
Band, morreu na terça-feira (2) aos 
73 anos. A informação foi confir- 
mada por sua esposa, Linda Linda 

Boulware-Wilson, em um post no Fa- 
cebook. Ela não informou a causa 

da morte. Ele formou a banda de 
R&B com seus irmãos Robert e Char- 
lie no final dos anos 1960 em Tulsa, 
Oklahoma. 
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CLÁUDIO HUMBERTO 

Substitutivo do projeto das Fake News, relatado pelo deputado Or- 

lando Silva (PCdoB), ex-ministro que pagava tapioca com cartão 

corporativo, é criticado por, na prática, dar de bandeja às redes 
sociais poder que a lei não confere a ninguém: censura. Sem definir 
desinformação, permite que redes com mais de 2 milhões de usuários 

excluam posts arbitrariamente, invertendo o processo natural. Em 

vez de ordem judicial para remover um conteúdo, será necessário 
uma para manter as informações no ar. 

Caminho traçado 
O deputado Filipe Barros (PSL-PR) criticou a falta de “conceitos 
claros” no texto. “Vai causar judicialização da política e do debate 

público”, diz. 

Poder excessivo 
Para Barros, o grande temor é que seja de um juiz a decisão sobre o 
que pode ou não ser dito ou “aquilo que é falso e o que é verdadeiro”. 

Detalhes importam 

Paulo Ganime (Novo-RJ) também estranhou que o texto estava sob 
sua relatoria na comissão de Ciência e Tecnologia e foi para o grupo 
atual. 

Uniu direta e esquerda 

Outro ponto criticado por muitos parlamentares é a ideia de “remu- 
nerar” os veículos de comunicação pela divulgação de notícias nas 

plataformas. 

Alagoas: prefeito de Maceió lidera corrida pelo governo 
O prefeito de Maceió, João Herrique Caldas, o JHC (PSB), lidera as 
intenções de voto para o governo de Alagoas, segundo revelou levan- 
tamento exclusivo do Paraná Pesquisa para esta coluna e para o site 
Diário do Poder na capital do estado. JHC teria 63,7% se a eleição 
fosse hoje, seguido por Jó Pereira (5,2%) e Paulo Dantas (5,1%). 
No cenário onde JHC não é candidato ao governo, permanecendo 
à frente da Prefeitura, o senador Rodrigo Cunha (PSDB) lidera com 
46,5%. 

Lula x Bolsonaro 
Na situação eleitoral para presidente, o petista Lula (41%) lidera as 

intenções em Maceió contra o presidente Bolsonaro (30,8%). 

Tucanos 

No cenário onde o governador de São Paulo, João Doria, é o candi- 
dato tucano, ele obtém 2,9%. O gaúcho Eduardo Leite conquistaria 
2,1%. 

Dados da pesquisa 

O Paraná Pesquisas entrevistou pessoalmente 802 moradores do 
município de Maceió, entre 29 de outubro e 2 de novembro. 

Ato falho? 

O senador e ex-ministro da Saúde Humberto Costa (PT-PE) disse, 
em entrevista, que a CPI da Pandemia provou que este governo 
“também” tem corrupção, deixando a entender que governos do PT 

eram corruptos. 

PROJETO DO PCDOB DÁ PODER 
DE CENSURA A REDES SOCIAIS 
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História não importa 

Sicofantas do PT emplacam na imprensa que Geraldo Alckmin dei- 
xará o PSDB pelo PSB para ser vice de Lula. Vale lembrar que, em 
2016, cinco senadores do PSB votaram a favor do impeachment de 
Dilma Rousseff. 

Escolha duvidosa 
Apontado como possível vice do petista Lula em 2022, o ex- 

governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP), em 2006, se tornou é o 
único candidato a presidente da História brasileira a ter menos votos 
no 2º turno que no 1º. 

Balanço mundial 

O mundo chega nesta sexta (5) à marca de 50% de vacinados com ao 
menos uma dose de imunizante contra a Covid-19. Nos últimos dias 

a média de vacinação aumentou: 27,2 milhões de doses aplicadas 
por dia. 

Sucesso bilionário 

A proposta da Brisanet de R$ 1,25 bilhão garantiu o lote C4 do leilão 
do 5G e a empresa será a nova operadora móvel do Nordeste. O 
ministro Fábio Faria (Comunicações), destacou ágio de 13.741% 
sobre o pedido. 

Lá vem o Moro 
A deputada estadual de São Paulo Janaína Paschoal disse que “o 

tucanato se assustou com a chegada do Moro”. O ex-ministro do 
governo Bolsonaro deve ser candidato no ano que vem. 

Depende da sede 

Atualização dos dados corrigiu o número de vagas de empregos 
criadas em 2020: 76 mil vagas formais, não 142 mil. Pessimistas 
veem como derrota do governo, otimistas ainda comemoram pois, 

apesar da crise, houve mais contratações que demissões no ano 

auge da pandemia. 

Ponto de vista 
Há um ano, o Brasil tinha média diária de 319 mortes por covid, 
161 mil no total e o Ano Novo era cancelado por “não haver o que 
comemorar”. Hoje são 230 mortes/dia, 608 mil no total, mas o 
Carnaval foi liberado. 

Pensando bem... 

..em breve a Lava Jato deve ter no Congresso um gabinete para 
chamar de seu. 

PODER SEM PUDOR 

Fonte do planeta 

Certa vez, ao ouvir do alagoano Geraldo Bentes, seu ex-secretário 
de Turismo, a piada de que os rios Capiberibe e Beberibe, do Recife, 
formam o oceano Atlântico, para ilustrar a suposta “mania de gran- 

deza” dos pernambucanos, o recifense Cristovam Buarque, senador 

do PDT-DF, protestou imediatamente: “E quem disse que esses rios 
formam só o Atlântico?” 

Com André Brito e Tiago Vasconcelos 
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LEANDRO MAZZINI 

A população assiste de mãos atadas ao assalto das compa- 

nhias aéreas, com a complacência da Agência Nacional de 
Aviação Civil. Os aviões continuam lotados, com passagei- 

ros ombro-a-ombro, e não servem mais lanches — um simples 

copo d'água só aparece se o passageiro pedir. Mesmo com 

ajuda bilionária da União, não houve redução de preços das 

passagens e, o pior, a maioria dos voos está mais longa — 
com aviões “paradores” em de duas a quatro escalas até o 

destino, em viagens que variam de cinco a até inacreditáveis 
19 ou 23 horas. As empresas surpreendem os clientes com 

alterações de voos — há casos de trechos diretos que se 

transformam em escalas — e o reembolso para desistência 

é um presente para as aéreas: têm até 12 meses para te 

pagar. 

No chão, no céu 

O que se ouve entre portas dos executivos, com a retomada 

forte do setor blindado pela ANAC, é trecho de música com 

a expectativa do alto caixa: “vem chegando o verão..” 

Ciro brabo... 

Ciro Gomes acordou ontem com a pá virada. E ameaça 

desistir da disputa ao Planalto. Cita a votação do PDT a favor 

da PEC dos Precatórios, como argumento. 

«Sem palanque 

Mas o que o irritou foi a articulação de Lula com Rodrigo 

Neves (PDT), ex-petista e ex-prefeito de Niterói, para ele se 

candidatar ao Governo com apoio do PT. 

Manobrista 

Aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, o presi- 

dente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas- 
AL), tem lançado mão de manobras para acelerar e garantir a 

aprovação de projetos de interesse do Governo. Na discus- 

são da reforma administrativa, em setembro, Lira conduziu 

pessoalmente mudanças entre os integrantes da Comissão 

Especial e garantiu os votos necessários (28 a 18). 

Casuísmo 

Para aprovar a PEC dos Precatórios, o manobrista Lira mu- 

dou o regimento da Casa e permitiu o voto remoto de par- 

lamentares que estão na Cúpula do Clima, a COP26, na 

Escócia. O texto obteve 312 votos contra 144 no primeiro 

turno da votação. Dias atrás, indagado se permitiria o voto 

remoto, Lira negou com veemência e citou “casuísmo”. 

“Roto e esfarrapado” 

ASSALTO AIR 
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Em evento do Sindicato das Empresas de Contabilidade de 

São Paulo (Sescon/SP) ontem, o ex-presidente Michel Te- 

mer comentou que o País passa por fase de descrença nas 

autoridades, mas reforçou a necessidade de paz e otimismo. 

Acredite, “cuspiu no prato em que comeu”: Temer disse que 

o sistema presidencialista é roto e esfarrapado e defendeu 

um semi-presidencialismo. 

Teto é importante 

Temer defendeu ainda o teto de gastos, que na sua visão 

é muito importante para não causar um desequilíbrio nas 

contas públicas. “Hoje se fala em eliminar o teto de gastos. 

Eu acho um absurdo, porque ele dá credibilidade interna e 

internacional”, comentou. 

Um chega-pra-lá 

O repúdio da Associação e Sindicato dos Diplomatas Bra- 

sileiros à PEC que autoriza políticos ocuparem vagas em 

embaixadas já chegou ao gabinete do autor, o senador Davi 
Alcolumbre (DEM-AP). No ofício, os diplomatas argumentam 

que as negociações costumam ser de grande complexidade 

e longa maturação, “o que exige corpo de profissionais alta- 

mente especializado”. Não é o caso dos colegas do senador. 

Buchinha-do-norte 

Cabacinha, abobrinha-do-norte, purga ou buchinha-do-norte 
é uma planta medicinal muito usada no tratamento de sinu- 

sites e rinites, porque tem ação expectorante e antisséptica. 

O medicamento Luffa Operculata, com o princípio ativo da 
planta, pode entrar na lista do SUS. É o que propõe o depu- 

tado Hildo Rocha no PL 492/21. 

Golpe no Whats 

Uma nova onda de golpes via whatsapp. Criminosos usam 

fotos de seus contatos, com chips diferentes, avisam que 

trocaram de aparelho por emergência e pedem dinheiro em 

PIX ou TED. A Coluna tem quatro casos que ocorreram em 

Niterói, Brasília e BH. 

ESPLANADEIRA 

tt Camarote +Brasil vai ser decorado com paisagem do Mi- 
rante da Rocinha nos desfiles do Grupo de Acesso, na Sa- 

pucaí. 

% Secretária municipal de Relações Internacionais da Prefei- 

tura de SP, Marta Suplicy participa hoje da XIX Assembleia 
Geral da União das Cidades Capitais Ibero-americanas. 

% Erick Muniz é novo Head de Growth da healthtech Saúde 

da Gente. 
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BOLSONARO DIZ QUE SÉRGIO 
MORO CONCORDOU COM 

TROCAS NA PF, MAS "APÓS SUA 
INDICAÇÃO À VAGA NO STF” 

FLAVIO PEREIRA 

O presidente Jair Bolsonaro disse ontem em 

depoimento prestado ao delegado Federal Leo- 
poldo Soares Lacerda que nunca cogitou inter- 
ferir na Polícia Federal, pois a instituição tem 
autonomia e independência, mas revelou que o 
ex-ministro da Justiça Sergio Moro havia concor- 
dado com a nomeação do delegado Ramagem 
para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal 
“desde que ocorresse após a indicação do ex- 
ministro à vaga no Supremo Tribunal Federal”. 

Bolsonaro, no termo de declarações ao qual o 
colunista teve acesso, fez questão de prestar 
depoimento ao invés de encaminhar respostas 
por escrito, no âmbito do inédito inquérito aberto 
pelo Supremo Tribunal Federal para questionar a 
nomeação do diretor da Polícia Federal, prerro- 
gativa constitucional do presidente da República. 
O presidente justificou a indicação do diretor- 
geral da PF pelo fato do delegado federal Ra- 
magem ter coordenado sua segurança pessoal 
na campanha eleitoral, “e porque não vi nenhum 

empenho do ex-ministro Sergio Moro e da Polícia 
Federal em solucionar o assunto (investigação 
mais célere do atentado que ele sofreu em Juiz 

de Fora). Para Bolsonaro, tanto Sergio Moro 
quanto o ex-diretor da Polícia Federal lhe sone- 
gavam relatórios de inteligência que costumam 
ser rotina para amparar decisões do presidente. 

Com Lula, imprensa e STF silenciaram 

Conforme notícia publicada em 11 de setembro 
de 2007 no jornal Folha de São Paulo, o então 
presidente da República, o ex-presidiário Luiz 
Inácio Lula da Silva “realizou trocas nos coman- 
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dos da PF e da Abin” para ter “mais informações 
sobre as grandes operações da Polícia Federal” 

e por avaliar que a Abin era ineficiente. Segundo 
a Folha de S. Paulo, em conversas reservadas 
Lula havia se queixado de saber sobre as ações 

da PF apenas por meio da imprensa. Nem a Fo- 
lha, nem o STF, na ocasião, viram ali, alguma "in- 
terferência” na PF. Nenhum inquérito foi aberto 
na época pelo STF, contra o ex-presidiário Lula. 

Procurador da Lava-Jato, Deltan abandonou 
o MP 

O Procurador da República Deltan Dallagnol 
não resistiu a pressões politicas contra a Força- 
Tarefa da Lava-Jato, que levaram à paralisação 
das atividades de apuração do maior caso de 
corrupção da história do País. Dallagnol anun- 

ciou ontem que está deixando o Ministério Pu- 
blico Federal, após 18 anos de atuação. Mas 
admitiu que buscará outra trincheira para atuar. 
Provavelmente será candidato ao Senado ou à 
Câmara dos Deputados em 2022. 

Estados e municípios receberam 334 milhões 

de doses de vacinas 
Sobre atenção do governo federal à saúde de 
estados e municípios, segundo o presidente Jair 
Bolsonaro: 

“Fora os bilhões de reais enviados a governado- 
res e prefeitos no combate ao covid, e já são mais 
de 334 milhões de doses de vacinas distribuídas 
a todos os estados e municípios do Brasil. Segui- 
mos cumprindo o papel constitucional também 
na área de saúde.” 
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TRAVA DE 30% DO 
APROVEITAMENTO DE 

PREJUIZOS FISCAIS PARA 

BEATRIZ SCHAEDLER 

GAVA 

Apesar de nos Recurso Extraordinários 

344.994 (2009) e 591.340 (2019) o STF 
ter declarado a constitucionalidade da li- 

mitação de 30% do aproveitamento dos 
prejuízos fiscais de IRPJ e da base de 
cálculo negativa da CSLL para fins de 
compensação, a aplicação dessa restri- 

ção, chamada de “trava”, permanece em 

aberto em relação a extinção da pessoa 

jurídica por incorporação. 

No âmbito do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (CARF), há posiciona- 
mento recente favorável ao contribuinte, 

no sentido de que a limitação comportaria 

exceção em caso de incorporação. Na 

ocasião, entendeu-se que a aplicação da 

trava seria ilegal porque a alteração soci- 
etária que implica extinção impede a com- 

pensação em anos posteriores. 
Já na esfera judicial, recentemente a 2º 
Turma do STJ alinhou seu entendimento 
ao da 1º Turma pela legalidade da apli- 
cação da trava mesmo na extinção em- 

presarial por incorporação. Contudo, a 

matéria pende de análise pelo STF, que 

FINS DE COMPENSAÇÃO: UM 
TEMA AINDA EM ABERTO 

deverá efetivamente decidir sobre o tema, 
já que nas decisões anteriores não tratou 
da exceção em questão. Assim, embora 
por ora as decisões judiciais e a maioria 
das decisões administrativas não sejam 
favoráveis ao contribuinte, ainda não há 
ponto final quanto à aplicação da trava em 
caso de incorporação. 
E a bem da verdade é que mesmo para 
outras situações pode sobrevir reviravolta 

em prol do contribuinte, pois a reforma 
tributária aprovada na Câmara, que atu- 
almente tramita no Senado, traz disposi- 
tivo que afasta a trava de 30% a qualquer 
empresa que mantenha os livros e os do- 
cumentos exigidos pela legislação fiscal 

comprobatórios do montante do prejuízo 
fiscal utilizado para as compensações dos 

lucros líquidos dos 3 trimestres imediata- 

mente posteriores. Portanto, o tema ainda 

está em aberto e merece ser atentamente 

acompanhado diante da sua relevância. 

Beatriz Schaedler Gava Advogada Tribu- 
tarista na Pimentel e Rohenkohl Advoga- 
dos 
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” 

CLÁUDIA FACHIN 

Praticar atividade física com regularidade 
melhora a qualidade de vida e traz inu- 

meros benefícios para a saude física e 

mental. Para as pessoas com deficiên- 
cia, a aquabike é uma importante ativi- 

dade que reúne inovação e tecnologia. 
Este tipo de exercício aprimora a força, o 

equilíbrio e a agilidade, além de estimular 
o convívio externo e prevenir as enfermi- 

dades secundárias à deficiência. 
No aspecto social, proporciona a socia- 

bilização e aumenta a independência no 

dia a dia. No aspecto psicológico, o es- 
porte melhora a autoconfiança e a auto- 
estima, tornando os praticantes mais oti- 

mistas e seguros para alcançarem seus 

objetivos. A aquabike tem uma combi- 
nação única de 4 elementos: água, bi- 
cicleta, hidromassagem e ozônio. Sem 
carga nas articulações humanas, a aqua- 

bike pode ser usada por pessoas de qual- 

quer idade. O resultado chega inde- 
pendentemente dos exercícios de inten- 

sidade, mesmo se usado no modo de 
relaxamento. Estes equipamentos reuú- 

nem muitas conquistas de progresso em 

pessoas cadeirantes. 

Além de sessões de aquabike e fisiote- 

rapia, existem modalidades específicas 

para as pessoas com deficiência, como 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 
PARA CADEIRANTES 

o atletismo, natação, bocha, basquetebol 
em cadeira de rodas, dança adaptada, 
goalball entre outros. 

Abaixo, listo os principais benefícios da 
prática de atividade física: 

* Mais agilidade, equilíbrio, força muscu- 
lar, resistência e coordenação motora; * 

Melhora dos aparelhos circulatório, respi- 
ratório, digestório, reprodutor e excretor; 
* Aumento da velocidade, ritmo e reabi- 
litação; * Prevenção de deficiências se- 

cundárias; * Promoção e encorajamento 
do movimento; * Desenvolvimento de ha- 
bilidades motoras e funcionais; * Manu- 
tenção e promoção da saúde; * Reforço 

da autoestima e autoimagem; * Integra- 
ção social com outros grupos intensifi- 

cada; * Estímulo à independência e au- 
tonomia; * Motivação para atividades fu- 
turas; * Desenvolvimento da capacidade 
de resolução de problemas; * Superação 

de situações de frustração. 
Respeitando as limitações de cada um e 

seguindo todas as normas de segurança 
para evitar acidentes e estimular sempre 
o desenvolvimento da potencialidade in- 

dividual. Seja em casa, na academia, 
na clínica de fisioterapia ou no parque, 
movimentar-se é a palavra de ordem! 

Claudia Fachin Educadora Física 
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ada AND 

Eventos 
1897 — Presidente Prudente de Morais sofre atentado, 
mas escapa ileso. 
1912 — Woodrow Wilson é eleito Presidente dos Esta- 
dos Unidos. 
1935 — Surge o Monopoly, jogo que foi levado ao Brasil 
com o nome de Banco Imobiliário. 
1937 — Adolf Hitler preside um encontro secreto onde 
discutiu seus planos para adquirir o “espaço vital” ao 
povo alemão. 
1945 — A Colômbia é admitida como Estado-membro 
da ONU. 
1982 — Inauguração da Usina hidrelétrica de Itaipu na 
fronteira entre o Brasil e o Paraguai, a maior do mundo 
na época. 
1994 — É publicada uma carta do ex-presidente dos 
Estados Unidos, Ronald Reagan, anunciando que ele 
sofre de Alzheimer. 
1996 — Benazir Bhutto é destituída do cargo de 
primeira-ministra do Paquistão; e o presidente dos Es- 
tados Unidos, Bill Clinton, é reeleito para mais quatro 
anos de mandato. 
2006 — O atleta brasileiro Marílson dos Santos vence 
a Maratona de Nova York; e Saddam Hussein é conde- 
nado à morte na forca. 
2007 — A Coreia do Norte inicia o processo de des- 
manche de suas instalações nucleares. 
2008 — Barack Obama é eleito presidente dos Estados 
Unidos. 
2015 — Rompimento de barragem em Bento Rodri- 
gues, subdistrito do município brasileiro de Mariana, 
em Minas Gerais, deixa 19 mortos e se torna o maior 
desastre ambiental da História do País após a lama 
alcançar o curso do Rio Doce e posteriormente, nas 
semanas seguintes, o oceano Atlântico. 

Nascimentos 
1780 — Friedrich Kohlrausch, pedagogo alemão (m. 
1867). 
1797 — Joaquim Cândido Soares de Meireles, médico- 
cirurgião e político brasileiro (m. 1888). 1815 — Martins 
Pena, dramaturgo e diplomata brasileiro (m. 1848). 

FATOS HISTÓRICOS DO 
DIA 5 DE NOVEMBRO 
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1849 — Ruy Barbosa, jurista, político, diplomata, escri- 
tor, filólogo, tradutor e orador brasileiro (m. 1923). 1887 
— Paul Wittgenstein, pianista austriaco-americano (m. 
1961). 
1889 — Charles B. Mintz, produtor cinematográfico 
norte-americano (m. 1939). 
1907 — Rubem Berta, primeiro funcionário e presidente 
da companhia aérea Varig (m. 1966). 
1911 — Roy Rogers, ator e músico estadunidense (m. 
1998). 
1913 — Vivien Leigh, atriz inglesa (m. 1967). 
1931 — Ike Turner, músico norte-americano (m. 2007). 
1933 — Paulo César Saraceni, ator e diretor brasileiro 
(m. 2012). 
1938 — Enéas Carneiro, médico e político brasileiro 
(m. 2007). 
1941 — Art Garfunkel, músico estadunidense. 
1948 — Bernard-Henri Lévy, filósofo e escritor francês. 
1954 — Alejandro Sabella, ex-futebolista e treinador 
argentino de futebol. 
1959 — Bryan Adams, músico canadense. 
1960 — Tilda Swinton, atriz estadunidense. 
1967 — Marcelo D2, cantor e compositor brasileiro; e 
Thaíde, rapper e apresentador brasileiro. 
1968 — Mr. Catra, compositor e cantor brasileiro (m. 
2018). 
1983 — Alexa Chung, modelo e apresentadora inglesa. 
1987 — Kevin Jonas, guitarrista e backing vocal norte- 
americano da banda Jonas Brothers. 

Falecimentos 
1942 — George M. Cohan, cantor, compositor e dra- 
maturgo norte-americano (n. 1878). 
1944 — Alexis Carrel, cirurgião e biologista francês (n. 
1873). 
1979 — Graça Mello, ator, diretor e dramaturgo brasi- 
leiro (n. 1914). 
1983 — Humberto Mauro, cineasta brasileiro (n. 1897). 
2007 — Paul Norris, artista de quadrinhos norte- 
americano (n. 1914). 
2012 — Leonardo Favio, ator, cantor e roteirista argen- 
tino (n. 1938). 
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s desfalques no elenco 

do Inter têm sido um 

problema recorrente para O 

técnico Diego Aguirre mon- 
tar sua equipe titular nas úl- 

timas partidas. Por conta de 

uma sequência desgastante 

de jogos no mês de outu- 
bro, O Inter sofreu bastante 

com a perda de jogadores 

importantes. Porém, para o 
confronto diante do Grêmio, 
esta questão não deve afetar 

muito. 

Diante do São Paulo, no 

último domingo (31), por 

exemplo, seis atletas consi- 

derados titulares pelo treina- 

dor uruguaio não estiveram à 
disposição: Daniel, Moisés e 
Yuri Alberto, lesionados, Ro- 

drigo Dourado e Patrick, sus- 
pensos, e Taison, com um 

desgaste físico. 
Contudo, para o jogo 

contra o maior rival, esses 

Ricardo Duarte/S.C. Internacional 
— 

ao time. 

problemas deverão se resol- 

ver consideravelmente. Ro- 

drigo Dourado e Patrick re- 

tornam à equipe automati- 

camente. Assim como Tai- 

son, que foi preservado. En- 

tre os lesionados, Yuri é fi- 

gura quase certa, já Daniel 

segue com boas possibilida- 

des. Moisés corre por fora, 

Taison, preservado contra o São Paulo, é um dos que devem retornar 
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Inter terá retornos importantes de 
titulares para disputar o Grenal. 

— 3 

mas pode aparecer no time. 

Desta forma, o Colorado, 

na melhor das hipóteses, po- 

derá ter o retorno de todos 

seus titulares para partida do 

final de semana. Caso isso 

ocorra, Aguirre poderá levar 

a campo sua força máxima 

após sete partidas consecu- 

tivas, sendo a última diante 

Vice de futebol do Grêmio faz 
duras critícas a arbitragem após 

do Atlético-MG, no início de 
outubro. 

A preparação para o Gre- 
nal 434 chegou na reta fi- 
nal no CT Parque Gigante. 
Na manhã desta quinta-feira 

(4), o treinador Diego Aguirre 
comandou a penúltima ativi- 
dade de olho no clássico do 
fim de semana. Com traba- 
lhos físicos, técnicos e táti- 

cos, o comandante vai pre- 

parando o time para buscar 

mais uma vitória na histórica 
rivalidade gaúcha. 

O comandante tem mais 
um treino pela frente para fi- 

nalizar a preparação para O 
clássico. A atividade está 
marcada para a tarde desta 

sexta-feira (5). O Grenal 434 

tem início marcado para as 

19h deste sábado (6), no 
Beira-Rio, válido pela 302 ro- 
dada do Campeonato Brasi- 
leiro. 

derrota para o Atlético-MG. 
unto com o técnico do 
Grêmio, Vagner Mancini, 

o vice-presidente de futbeol 
do Clube, Denis Abrahão, 
também conversou com a 
imprensa após a derrota tri- 
color para o Atlético-MG, na 
noite da última quarta-feira 
(3). Diferente do treinador, 

o dirigente se mostrou bas- 
tante irritado com a arbitra- 
gem da partida. 

“Tudo aquilo que me fala- 
ram sobre arbitragem e VAR 

não está acontecendo. Só 
acontece contra o Grêmio, 
mas que negócio é esse? 
Olhem o lance da falta que 
gerou o gol de desempate, 
O impedimento na última par- 
tida. O bandeirinha deve es- 

tar com a mão engessada 
para não levantar a bandeira. 

Qual é a isônomia? Cade a 
igualdade?”, desabafou. 

Na sequência, Abrahão 
seguiu desabafando sobre o 
assunto: “Isso não é des- 
culpa de perdedor. Nem eu, 

nem o Grêmio somos perde- 
dores, o Grêmio é um clube 
mundial e eu um vitorioso no 
futebol. Eu quero igualdade, 
não vantagem. O Grêmio 
vem sendo prejudicado nos 
últimos três jogos. Não tem 
isonomia”. 

Por fim, o dirigente ainda 
comentou sobre o que cha- 

mou de “esquema de ban- 
deirinhas”, e ainda citou o 
nome de Alex Ribeiro, ár- 

Lucas Uebel/Grêmio FBPA 

Ps Ena do 2 
"Somos prejudicados há três jogos”, declarou o dirigente gremista. 

bitro da partida de quarta, 

desconversando na sequên- 

cia. Ele também garantiu 

que “eles não levarão mais 

(vantagem)” e que não será 

“tirado para trouxa”. 
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Justiça aceita denúncia contra presidente 
do Flamengo, por gestão fraudulenta. 

102 Vara Federal 

Criminal aceitou 
denúncia do Ministé- 
rio Público Federal de 
Brasília contra o pre- 
sidente do Flamengo, 
Rodolfo Landim, e ou- 

tras quatro pessoas 
por supostos crimes ao 
administrar um fundo 
de pensão. Além de 
Landim, foram denun- 

ciados Demian Fiocca, 
Nelson José Guitti Gui- 
marães, Geoffrey Da- 
vid. 

Segundo a denúncia 
do MPF, os acusados 
praticaram atos de ges- 
tão fraudulenta de ins- 

tituição financeira equi- 
parada ao aplicar os 
recursos do FIP Brasil 

Petróleo 1 na empresa 
americana DEEPFLEX 

INC. 
O ato, segundo o 

MPF, violaria o Regu- 
lamento do Fundo, as 
normas da Comissão 
de Valores Mobiliários 
e os deveres de dlili- 

gência devidos pelos 
gestores de capital de 
terceiros. 

A denúncia diz que 
OS cinco cometeram 

crimes enquanto ges- 
tores do FIP Brasil Pe- 

tróleo 1 no sentido de 
realizar aplicação (de 
forma indireta) em in- 
vestimentos no exterior 

a partir da compra de 
ações da companhia 
americana através da 
utilização de uma enti- 
dade legal a ser criada 

Alexandre Vidal/Flamengo 
Má . ao ni 

Gg 

Ad 
É 

de pensão. 

no Brasil. 

O órgão afirma que, 
por uma instrução nor- 
mativa da Comissão de 
Valores Mobiliários, é 
vedado ao administra- 
dor, direta ou indire- 
tamente, em nome do 
fundo, aplicar recursos 
no exterior. 

A aplicação finan- 
ceira teria ocorrido por 
meio de “atos com 

contornos de aparente 
fraude”, conforme des- 
crito pelo MPF. Tal 
afirmação decorreu do 
fato de que, para fins 
de buscar uma forma 
para contornar a proi- 

bição de realização de 
investimentos no exte- 
rior, OS gestores decidi- 
ram que o investimento 

seria viabilizado por 
meio de uma entidade 
legal a ser criada no 
Brasil, para a qual a 
matriz da companhia 
deveria ser transferida 
(a Deepflex do Brasil 
Indústria de Dutos Fle- 
xíveis Ltda.). 

um = RD 4 
Rodolfo Landim e outras quatro pessoas foram denunciadas 

No entanto, con- 

forme diz o MPF o 
investimento proposto 

pelos gestores do FIP 
BP 1 previa, em sua 
proposta, o direciona- 
mento do valor inves- 
tido quase que integral- 
mente para o exterior 

do país, “mostrando- 
se distante do objetivo 
de direcionamento de 
seus investimentos em 

companhias brasileiras 
e sediadas no Brasil, 
inseridas na cadeia 
produtiva de  supri- 
mento de bens e ser- 
viços para a indústria 
de petróleo e gás”. 

“Tais fatos levaram 
ao prejuízo nominal 
(não reajustado) de R$ 
100.300.000,00 (cem 
milhões e trezentos mil 
reais), que é o valor 
que fora investido na 
empresa Brasil Petró- 
leo Participações S.A. 
referente ao Projeto 
Deepflex”, diz a denún- 
cia. 

Em nota, a defesa 

por supostos crimes ao administr 
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ar um fundo 

de Landim afirmou que 
prestará os esclareci- 
mentos cabíveis e con- 
fia que demonstrará a 
improcedência da acu- 
sação. 

"Todas operações 
observaram a política 
de investimentos dos 
FIPs e cumpriam os 
procedimentos previs- 
tos. Além disso, o in- 
vestimento em questão 
também foi fundamen- 
tado por parecer de 
jurista independente, 
especializado em fun- 
dos de investimentos 
e mercado de capitais. 
Não há conexão entre 
as operações do FIP e 
atividades de períodos 
anteriores citadas na 
denúncia. O insucesso 
de um dos investimen- 
tos do fundo decorreu 
da crise mundial e es- 
pecialmente no Brasil 

que afetou o setor de 
petróleo e gás e não 
de qualquer ilícito”, diz 
a nota. As informações 
são do site GE. 
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finanças para subir de divisões. 
uando brincava no Cham- 
pionship Manager, um jogo 

de videogame em que se co- 
manda um clube de futebol, o jo- 
vem Guilherme talvez não imagi- 
nasse que, um dia, isso se torna- 
ria realidade. Seu interesse por 
futebol europeu surgiu na Copa 
do Mundo de 1990, o que o fez 
comprar revistas sobre as prin- 

cipais ligas do continente, antes 
mesmo da popularização delas 
pelo público brasileiro na última 
década. Mas a vida adulta levou- 
o para o mercado financeiro e 

hoje ele é o CEO e um dos funda- 
dores da VO2 Capital, empresa 
que oferece soluções de gestão 
de patrimônio com ênfase em in- 
vestimentos imobiliários e alter- 
nativos no Brasil e Estados Uni- 

dos. 
O sonho de garoto de Gui- 

lherme Decca de comandar um 
clube começou a se materializar 

no ano passado. A VOZ Capi- 
tal, que conta com clientes que 

trabalham ou têm contatos nos 
bastidores do futebol, recebeu a 
oportunidade de investir em clu- 
bes europeus. 

A ideia de realizar o sonho de 

criança cativou Decca, mas ele 
precisou convencer seu parceiro 
André Ikeda e a empresa, que 
estavam receosos com o inves- 

timento no futebol. Eles analisa- 
ram as principais ligas europeias 
e decidiram investir no futebol in- 

glês, apesar dos problemas que 
identificaram em muitos clubes. 

“Olhamos da 32 a 6º divi- 
sões inglesas, mas vimos clu- 
bes muito mal administrados por 

anos e jogadores com salários 
bem altos. Só para você 'voltar 
para o zero”, tem anos de tra- 
balho pela frente. Entendemos 
que era melhor descer de divi- 

são, sem esse legado de proble- 
mas e reconhecer o aprendizado 
que precisamos ter ainda. Por 

isso, demos um passo atrás”, diz 
Decca, que mora há mais de 10 
anos nos Estados Unidos e che- 
gou a residir na Inglaterra, assis- 
tindo a jogos de diferentes divi- 
sões. 

Depois de tanta procura, en- 

contraram o Wakefield AFC, da 
cidade de mesmo nome -— a 
maior da Inglaterra sem um time 
profissional —, próximo a Leeds e 

localizado em uma região metro- 
politana de 340 mil habitantes. A 
avaliação extensa dos investido- 
res brasileiros era de que o clube 

criado em 2019 não apresentava 
dívidas e possuía grande poten- 
cial de crescimento, ainda que 
em divisões mais abaixo do que 
o planejamento inicial. 

Havia na região um time cha- 
mado Emley FC, mas localizado 
no vilarejo de mesmo nome. No 
início dos anos 2000, passou por 

grandes transformações:  mu- 
dou sua sede para a cidade de 
Wakefield, trocou as cores do 
uniforme e o nome Emley FC vi- 
rou Wakefield FC. Os problemas 
financeiros do clube levaram à 
sua falência em 2014. 

O projeto dos empresários 
brasileiros busca tornar o clube 
autossustentável financeira- 
mente. Decca entende que todo 

esse processo é demorado e 
projeta, em até 20 anos, alcan- 
çar a quarta divisão, quando 
há um salto de investimentos, 
especialmente com a entrada 

do dinheiro da transmissão dos 
jogos. Caso o clube suba para 
as primeiras divisões, onde o 

fluxo de dinheiro envolvido é 
bastante elevado, os donos tam- 
bém vislumbram, claro, ganhar 
dinheiro. 

“O clube não dá lucro ainda, 
isso é um processo demorado. 
Nossa visão é a longo prazo. 
Não podemos achar que toda 
solução é sempre investir mais 
dinheiro. A gente sabe como 

os clubes em divisões acima da 
nossa gastam, como podemos 
gastar e é bem razoável chegar 
lá nesse tempo”. 

Futebol e comunidade lado a 
lado 

Apesar de ser a principal 

liga de futebol europeu hoje, o 
Campeonato Inglês conviveu — e 
ainda convive —- com donos de 
clubes sem relação com o es- 
porte, desconectados da torcida 
e da cidade e com seus reais in- 
teresses direcionados para fora 

do campo. 
“Na Premier League, tem um 

pouco de tudo, cada clube é 
um caso. Muitos investido- 
res compram só por ser negó- 
cio. Qual o interesse da Ará- 
bia Saudita no Newcastle? E 
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Brasileiros compram clube inglês 
e apostam em tecnologia e boas 

Wakefield AFC 

puro sportswashing. A Federa- 

ção Inglesa também jamais de- 
veria permitir que donos com- 
prem clubes que burlam o Fair 
Play Financeiro. Eu acho isso 
um absurdo”, opina. 

Um dos lemas de Decca 
desde a compra do Wakefield 
AFC é aproximar o clube da co- 
munidade e dos negócios locais 

e que todos se fortaleçam nessa 
relação. Os investidores apos- 
tam nesse pilar para projetar um 

crescimento estruturado a longo 
prazo. 

“Muitos clubes ingleses fa- 
lham em tratar mal a torcida. Fi- 
zemos um acordo com os donos 
anteriores do Wakefield AFC de 
que não queríamos comprar to- 
das as ações: 15% delas hoje 
são dos torcedores. Nosso obje- 
tivo é estar nas escolas e pene- 
trar na sociedade. Também es- 
tamos em processo de comprar 
um terreno que vamos usar para 

treinar, mas que também possa 
ficar para as escolas locais usa- 
rem para outras atividades”. 

Tecnologia para derrotar 
rivais 

O Wakefield AFC também 
aposta na tecnologia como um 
trunfo para vencer os adversá- 
rios em uma liga com raros re- 

cursos para a área. Decca ex- 
plica que, antes da compra, mer- 

gulhou não só nos estudos so- 
bre os negócios do esporte, mas 
também de outras áreas, como 
scouting de jogadores. Os no- 

Ikeda e Decca são sócios fundadores da VO2 Capital. 
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vos donos criaram recentemente 
um departamento de análise e 
performance e compraram cáâ- 
meras que usam inteligência ar- 
tificial e lente de 180 graus para 
gravar as partidas. 

“Não existem dados (de jo- 
gadores) da quarta divisão até a 
nossa. Estamos criando dados 
que não existem, não estamos 

analisando o que já está dispo- 
nível. Eu estudo muito o caso do 
Brentford (clube da região metro- 
politana de Londres que chegou 
à primeira divisão ao apostar em 
metodologia de inteligência ana- 
lítica)”, explica Decca, que conta 
com a ajuda de André Ikeda para 
analisar de perto as métricas do 
time. 

O foco em dados faz com 
que o Wakefield AFC reforce seu 
elenco apostando no monitora- 
mento detalhado de atletas, além 
da observação de jovens dis- 
pensados de clubes das primei- 
ras divisões localizados na re- 
gião, como Leeds United, Hud- 
dersfield Town, Sheffield United e 
Sheffield Wednesday. 

A aproximação do clube in- 
glês com o público brasileiro 
também está em curso. Decca 
revela que estuda realizar trans- 

missões próprias dos jogos do 
time para o país, além de produ- 
zir podcasts sobre a história do 
clube em inglês e português. 
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Fórmula 1: Esperadas 170 mil pessoas 
em três dias de Grande Prêmio São Paulo. 

Grande Prêmio São 
Paulo de Fórmula 1 

deve inserir cerca de 700 
milhões de reais à eco- 
nomia da capital paulista 
e atrair 170 mil pessoas 

nos três dias da compe- 
tição esportiva. Essa é 
a previsão do prefeito de 
São Paulo, Ricardo Nu- 
nes, feita em entrevista 
coletiva realizada na úl- 
tima quarta-feira (3). 

“Milhões de pessoas, 
de 180 países, assisti- 
rão ao GP São Paulo, 
fortalecendo a marca da 
cidade cosmopolita no 
mundo inteiro. A capital 
mundial da vacina tam- 
bém tem a vocação per- 
manente para grandes 
eventos como a Fórmula 
1 e, neste ano, serão 
adotadas ações susten- 
táveis para reduzir o im- 
pacto ambiental gerado 
pelo evento”, disse o pre- 
feito. 

A prova brasileira — 
agora chamada de GP 
São Paulo, em vez do an- 
terior GP do Brasil — foi 
adiada em uma semana 
neste ano. Seria reali- 
zada no fim de semana 
dos dias 5, 6 e 7 de no- 
vembro, mas foi poster- 
gada para os dias 12, 13 
e 14 por causa do feriado 
do dia 15, segunda-feira. 

De acordo com o se- 
cretário municipal de Ha- 
bitação, Orlando Faria, a 
Fórmula 1 vai incremen- 
tar os setores de serviços 
e comércio e gerar R$ 1,6 
bilhão em imagem à ci- 
dade. “Cada R$ 1 inves- 
tido pela Prefeitura ren- 
derá R$ 5,20 à cidade, a 

cada ano”, completou Ri- 
cardo Nunes. 

Um estudo da Funda- 
ção Getúlio Vargas es- 
tima que a corrida de 
2021 deve gerar cerca 
de 8 mil empregos tem- 
porários na cidade di- 
retamente relacionados 
a competição e promo- 
ver, também, o aqueci- 
mento de diversos seto- 
res econômicos, como 
os de turismo e de even- 
tos. 

Segundo o CEO do 
Grande Prêmio São 
Paulo, Alan Adler, em 
termos de sustentabili- 
dade, no evento serão 
compensadas as emis- 
sões de carbono, haverá 
redução do consumo de 
plástico em 60% e uma 
estação de composta- 
gem, além de parcerias 
com cooperativas da 
região para reciclar e 
destinar os resíduos. 

“Sem o apoio da Pre- 
feitura e da cidade não 
teríamos condições de 
realizar o GP em São 
Paulo e ter essa beleza 
de autódromo pronto 
para o evento. A capital 
está investindo muito, 

mas terá um retorno bem 
maior com o produto 
Fórmula 1, mesmo por- 
que é a única cidade da 
América do Sul a sediar 
a corrida”, disse Adler. 

Para atender as exi- 
gências da Federação In- 
ternacional de Automobi- 
lismo (FIA) e fazer com 
que o Autódromo de In- 
terlagos siga dentro dos 
padrões da F1 a Prefei- 
tura de São Paulo, por 

Divulgação/Fórmula 1 
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os dias 12, 13 e 14 de novembro. 

meio da SPObras, da 
Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana e 
Obras (Siurb), investiu 
R$ 10,5 milhões em inter- 
venções que tiveram iní- 
cio em 27 de agosto e a 
previsão de término é em 
27 de fevereiro. 

“O serviço que está 
sendo feito no autó- 
dromo tanto é para a F1 
como para as demais 
competições automobi- 
lísticas e eventos de en- 
tretenimento que ocor- 

rem no local”, explicou o 
prefeito. 

Entre as melhorias, 
estão em execução a 
recuperação do pavi- 
mento e o recapeamento 
asfáltico da pista em 
pontos localizados, além 
da adequação e com- 
plementação da sinaliza- 
ção horizontal e vertical 
do Circuito. Também 
está em andamento a 
revisão geral e adequa- 
ção dos dispositivos de 
proteção e segurança. 
Entre os elementos que 
passaram por manuten- 

ção estão 1.200 metros 
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de defensas metálicas 
(guard-rails), 400 metros 

de novas barreiras de 
pneus e 1.500 metros de 
barreiras readequadas, 
demolição e reconstru- 
ção das lavadeiras (ze- 
bras) 6 e 7 totalizando 
100 metros, e pintura 

com tinta antiderrapante 
em 30 mil m? em áreas 
de escapes. 

As obras incluem, 
ainda, serviços gerais de 
manutenção predial nas 
instalações  permanen- 
tes, que consistem no 

conjunto de edificações 
e demais estruturas exis- 
tentes no Autódromo, 
como o Centro de Trans- 
missão de TV, Centro 
de Controle Operacional, 
Centro de Mídia, arqui- 
bancadas setores (A, B, 
Pit Stop e M), Boxes e 
no Hospital. Além de 
revisões em instalações 
elétricas e hidráulicas, 
sistema de combate a 
incêndio, pintura, pi 
sos, revestimentos, vi- 
dros, elevadores, cercas, 
alambrados e portões. 
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Cientistas desvendam "sensor" do 
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cérebro que faz humanos ficarem 
mais altos a cada geração. 

enigma para entender 
por que os humanos 

estão ficando mais altos e 
chegando à puberdade mais 
cedo do que nunca pode ser 
explicado por um sensor no 
cérebro, dizem cientistas. 

A altura média das pes- 
soas no Reino Unido aumen- 
tou em 10 centímetros du- 
rante o século 20, e até 20 
centímetros em outros paí- 
ses, à medida em que a 
saúde nutricional melhorou. 
Mas exatamente como isso 
acontece nunca foi compre- 
endido. 

A descoberta pode le- 
var ao desenvolvimento de 
medicamentos para melho- 
rar a massa muscular e tra- 
tar O crescimento tardio, di- 
zem pesquisadores do Reino 
Unido. 

Os cientistas sabem há 
muito tempo que os hu- 
manos com boas dietas e 
acesso a alimentos saudá- 
veis tendem a crescer mais 
e amadurecer mais rapida- 
mente. 

Na Coreia do Sul, por 
exemplo, a altura adulta dis- 
parou à medida em que a 
nação se transformou de um 
país pobre em uma socie- 
dade desenvolvida. No en- 
tanto, em partes do Sul da 

Ásia e da África, as pes- 
soas são apenas um pouco 
mais altas em relação há 100 
anos. 

"Faça muitos 
bebês" 

Sabe-se que os sinais da 
alimentação chegam a uma 
parte do cérebro chamada 
hipotálamo, informando so- 
bre a saúde nutricional do 
corpo e desencadeando o 
crescimento. 

Este novo estudo, publi- 
cado na revista Nature e lide- 
rado por pesquisadores da 
Universidade de Cambridge, 

ao lado de equipes da Queen 
Mary University of London, 
University of Bristol, Univer- 
sity of Michigan e Vander- 
bit University, descobriu o 
receptor cerebral por trás 
desse processo. 

Chama-se MC3R. Ele é O 
elo crucial entre o desenvol- 
vimento e o crescimento ali- 
mentar e sexual. 

"Diz ao corpo que es- 
tamos ótimos, temos muita 
comida, então pode cres- 
cer rapidamente, ter a puber- 
dade logo e fazer muitos be- 
bês”, disse o professor Sir 
Stephen O'Ranhilly, autor do 
estudo, de Cambridge. "Não 
é mágica — nós temos o di- 
agrama completo de como 
isso acontece.” 

Quando o receptor do 
cérebro não funciona nor- 
malmente em humanos, os 
pesquisadores descobriram 
que as pessoas tendem a 
ser mais baixas e começam 
a puberdade mais tarde do 
que outras pessoas. 

A equipe pesquisou a 
composição genética de 
meio milhão de voluntários 
inscritos no UK Biobank — 
um enorme banco de dados 
de informações genéticas e 
de saúde — para confirmar 
que isso era verdade. 

Crianças com mutações 
genéticas que afetam o re- 
ceptor cerebral eram todas 
mais baixas e pesavam me- 
nos do que as outras. Isso 
mostra que o efeito começa 
logo cedo na vida. 

A equipe de pesquisa en- 
controu uma pessoa que ti- 
nha mutações em ambas as 
cópias do gene para MC3R, 
o que é extremamente raro e 
prejudicial. Essa pessoa era 
muito baixa e começou a pu- 
berdade após os 20 anos. 

Drogas para o 
futuro 

Reprodução 

cer e começar a puberdade. 

Mas os humanos não es- 
tão sozinhos nisso — pesqui- 
sadores estudaram camun- 
dongos para confirmar que o 
mesmo mecanismo funciona 
em animais. 

A descoberta pode ajudar 
crianças com graves atrasos 
no crescimento e na puber- 
dade, assim como aquelas 
que se tornam frágeis por 
conta de doenças crônicas 
e precisam desenvolver mús- 
culos. 

"Pesquisas futuras de- 
vem investigar se as drogas 
que ativam seletivamente 
o MC3R podem ajudar a 
redirecionar as calorias para 
os músculos e outros tecidos 
magros, com a perspectiva 
de melhorar a funcionalidade 
física desses pacientes”, 
disse o professor O'Ranhilly. 

Os cientistas já identifi- 
caram um receptor cerebral 
que controla o apetite, cha- 
mado MC4R, e aqueles que 
não o têm costumam ser 
obesos. 

As pessoas podem 
continuar crescendo 

cada vez mais? 

Há um teto para a altura 
e ele é alcançado quando 
as pessoas atingem seu po- 
tencial genético. Fatores 

PN 

Os cientistas dizem ter descoberto como o corpo sabe quando cres- 

como saúde e dieta têm um 
grande impacto sobre como 
isso acontece. 

Quando as crianças de fa- 
mílias mais pobres recebem 
alimentos e calorias suficien- 
tes, podem crescer até a al- 
tura que herdaram de seus 
pais e avós. 

Pessoas mais altas ge- 
ralmente vivem mais e têm 
menos probabilidade de so- 
frer de problemas cardíacos 
e também podem acabar ga- 
nhando mais. Mas os hu- 
manos não podem continuar 
crescendo para sempre. 

Como muitos outros paí- 
ses da Europa, a altura mé- 
dia no Reino Unido disparou 
durante o século passado - 
mas há sinais nos últimos 
10 anos de que está dimi- 
nuindo. 

Em outros lugares, os 
maiores aumentos de altura 
no século passado ocor- 
reram em mulheres sul- 
coreanas e homens irania- 
nos. 

As pessoas mais altas do 
mundo são homens nasci- 
dos na Holanda (1,82 metro), 
enquanto as mais baixas são 
mulheres nascidas na Guate- 
mala (1,39 metro). 
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Musculação traz ganho de massa 
maior, aponta novo estudo. 

ndar ou correr antes de 
malhar pode ampliar os 

efeitos da série anaeróbica, 
de acordo com um novo 
estudo sobre os impactos 
moleculares da combinação 
de exercícios cardiovascula- 
res e de resistência em um 
único treino. A pesquisa, que 
analisou oito homens fisica- 
mente ativos, descobriu que 
20 minutos de pedalada in- 

tensa pouco antes de malhar 
os membros superiores al- 
tera o funcionamento interno 
dos músculos, preparando- 
os para crescer mais do que 
apenas com levantamento 

de peso. 
O novo artigo, publicado 

na revista Scientific Reports, 
oferece orientação prática 
sobre como você pode estru- 
turar um treino de academia 
para obter o máximo benefi- 
cio. E também um lembrete 
estimulante de quão poten- 
tes e abrangentes podem ser 
os efeitos do exercício. 

Durante décadas, treina- 
dores e cientistas debate- 
ram se e como misturar 

exercícios cardiovasculares 
e de resistência. Alguns 
pequenos estudos sugerem 
que a combinação dos dois 
pode aumentar os ganhos 
prováveis de cada um, es- 
pecialmente do treinamento 
de resistência —- quase to- 
dos esses experimentos fo- 
ram realizados em homens. 
Mas outras pesquisas indi- 

cam que exercícios aeróbi- 
cos podem reduzir as melho- 
rias de força decorrentes do 
levantamento de peso. 

Os autores de alguns 
desses estudos especulam 
que as mudanças molecu- 
lares dentro dos músculos, 
causadas pela caminhada ou 
corrida, acabam dificultando 
alguns dos outros resultados 
desejáveis do levantamento 
de peso, um efeito chamado 
interferência do exercício. 

A fadiga muscular também 
pode ter um papel impor- 
tante, já que, na maioria 
dos estudos que combinam 
cardio e resistência, os vo- 
luntários exercitam apenas 
a parte inferior do corpo, 
usando as pernas tanto 
para caminhar ou correr, 

por exemplo, como para o 

exercício de força. Cansados 
com o trabalho de cardio, 
imagina-se, os músculos das 
pernas podem ficar incapa- 
zes de responder idealmente 
ao treinamento anaeróbico. 

Mas e se os dois tipos 
de exercício visassem gru- 
pos de músculos completa- 
mente diferentes, como per- 

nas durante a pedalada e 

braços durante a série de 
musculação? Esse foi o ce- 
nário apresentado por Mar- 
cus Moberg, professor da 
Escola Sueca de Esportes e 

Ciências da Saúde em Es- 
tocolmo, que estuda saúde 
muscular, exercícios e me- 
tabolismo. Nesse caso, O 
exercício cardiovascular para 
a parte inferior do corpo au- 
mentaria os benefícios do 
treinamento com pesos para 

a parte superior do corpo? 

Ou exercitar as pernas e os 
pulmões teria zero — ou até 
mesmo um impacto indese- 
jável e contraproducente -— 
nos músculos dos braços? 

Para saber mais, ele e 

seus colaboradores recruta- 
ram oito homens adultos ati- 
vos em Estocolmo e os con- 

vidaram ao laboratório para 
medir sua aptidão aeróbica 
e força atuais. Então, de- 
pois que os homens se fa- 
miliarizaram com o equipa- 

mento de treino do laborató- 
rio, OS pesquisadores pedi- 

ram a eles, em uma visita se- 
parada, que completassem 
um treino de duas partes. 

Os homens começaram 
com uma pedalada intensa 
intervalada. Durante esse 

Reprodução 

: 

Treino casado estabeleceu relação entre 20 minutos de pedalada e 
ganho de massa muscular nos membros superiores. 

exercício de cardio, eles 
pedalaram forte por quatro 
minutos, descansaram três 
e repetiram essa sequência 
cinco vezes. Depois de al- 
guns minutos de descanso, 
eles passaram a usar apare- 
lhos de musculação para a 

parte superior do corpo que 
trabalhavam vigorosamente 
os músculos dos braços 
e dos ombros. Em outra 
visita ao laboratório, o grupo 
completou a mesma série de 
levantamento de peso, mas 
sem pedalar antes. 

Os pesquisadores coleta- 
ram sangue e colheram pe- 

quenas amostras de tecido 
muscular do tríceps dos ho- 
mens antes, imediatamente 
depois, 90 minutos depois e 
três horas após cada treino — 
o principal motivo pelo qual 
as mulheres não foram incluí- 
das no estudo, disse o Mo- 
berg, foi que os tríceps me- 
nos desenvolvidos das mu- 
lheres tornam essas biópsias 
repetidas difíceis e possivel- 
mente prejudiciais. 

No microscópio 

Finalmente, os cientis- 
tas examinaram microsco- 

picamente as amostras de 
sangue e tecido muscular 
dos homens, procurando 

substâncias que indicassem 

como seus músculos esta- 
vam respondendo aos exer- 
cícios, com ênfase especial 
nas proteínas e marcadores 
de atividade genética que 
se acredita influenciarem a 
resistência cardiovascular 
e a produção de massa 
muscular. 

Eles os encontraram. De- 
pois da sessão em que ape- 
nas realizaram o treinamento 

de peso, os músculos dos 
homens fervilhavam de pro- 
teíÍnas e marcadores genéti- 
cos conhecidos por ajudar 
a iniciar o crescimento mus- 
cular. Essas mesmas subs- 
tâncias também abundaram 
após o treino que incluiu a 
pedalada, mas foram acom- 
panhadas por outras proteí- 
nas e atividades genéticas 
associadas a uma resistência 
melhorada. 

Com efeito, após o treino 
duplo, os músculos dos ho- 
mens pareciam preparados 
para aumentar tanto em ta- 
manho quanto em resistên- 
cia, sem nenhuma evidên- 
cia de que a pedalada ha- 
via interferido, em nível mo- 
lecular, no levantamento de 
peso. Em vez disso, o exerci- 
cio aeróbico parecia ter am- 
pliado e intensificado os be- 
nefícios esperados do treina- 
mento anaeróbico. 
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Saiba quem é o brasileiro de 8 anos 
aceito em clube internacional de gênios. 

mãe de Gustavo con- 

A versa com o menino 

e diz: “você não é me- 
lhor do que ninguém, tá 
bom? Nunca se esqueça 

disso”. É que, aos 8 anos, 
ele toca violão, guitarra, 

teclado, ukulele e baixo, 

ainda se arrisca em bate- 
ria e gaita, sabe pratica- 

mente todas as músicas 

dos Beatles, instala siste- 
mas operacionais em com- 

putadores... eé o bra- 
sileiro mais jovem a fa- 

zer parte da Mensa, uma 

sociedade internacional de 

pessoas com alto quoci- 

ente de inteligência (QI). 
Praticamente um “clube de 
gênios”. 

A criança ainda está 
no ensino fundamental de 
uma escola particular de 

São Paulo, mas já tem até 

a promessa de uma bolsa 
de estudos na Logos Uni- 
versity International (Unilo- 

gos), nos Estados Unidos. 

Nem sempre ele 

pareceu ser acima da 

média 

A mãe de Gustavo, Lu- 

ciane Saldanha, conta que 

nunca havia desconfiado 
de qualquer excepcionali- 

dade na inteligência do fi- 
lho. Quando bebê, ele de- 
morou mais do que a mé- 
dia para aprender a falar: 

só pronunciou as primeiras 
palavras quase aos 3 anos. 

“A gente só percebia 
que ele era mais inquieto 

e curioso. Na brinque- 

doteca, queria mexer na 

TV ou no interfone. Tinha 
interesses diferentes, mas 

nada que, para a família, 
fosse sinal de inteligência 
superior”, conta a mãe. 

Em 2018, aos 5 anos, 

Gustavo aprendeu a can- 

tar cinco músicas dos Be- 
atles para a apresentação 

do Dia das Mães na es- 

cola. Foi aí que seu 
desempenho começou a 

chamar atenção: ele deco- 

rava rapidamente as letras, 

mesmo sem saber inglês. 
Da hora de acordar ao 

momento de dormir, a tri- 

lha sonora da casa dos 

Saldanha ficava a cargo da 
banda de Liverpool. Nos 

momentos de lazer, o me- 

nino passou a comparecer 

a apresentações de con- 

juntos cover e a fazer aulas 
de violão e guitarra. 

No início da pandemia, 
no entanto, os shows fo- 
ram interrompidos, e a es- 

cola cancelou as ativida- 

des presenciais. O que pa- 

recia um caminho para o 

tédio acabou sendo uma 
oportunidade para desco- 
brir uma nova paixão: tec- 

nologia. 

“Em pouco tempo, meu 

filho já estava apaixonado 
pelas plataformas de reu- 

nião, como Zoom e Google 
Meet. Começou até a me- 
xer nos sistemas operaci- 

onais e a transformar Win- 

dows em Mac”, diz Luci- 

ane. “Aí, a gente falou: 
nossa, as crianças estão 

entediadas em casa, que- 

rendo voltar para a escola, 

e nosso filho curtindo o de- 
senvolvimento na tecnolo- 
gia nessa velocidade? Es- 

tava estranho.” 

Os pais do menino pro- 
curaram, então, um cen- 
tro de apoio a crianças 

com desenvolvimento inte- 

lectual acelerado em São 
Paulo. 

O que fazer a partir 
da descoberta do alto 

QI? 
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Arquivo pessoal 

Diante desse resultado, 

a escola de Gustavo foi ori- 
entada a oferecer a ele um 
foco maior em suas habili- 

dades, com mais horas de 

aulas de música e de con- 

tato com a tecnologia. 
O desempenho do me- 

nino também chamou a 
atenção do neurocientista 

Fabiano de Abreu, mem- 

bro do “clube de gênios”. 
“A Mensa Brasil não aceita 

crianças, então, recomen- 

dei aos pais do Gustavo 
que submetessem a can- 
didatura do filho à Mensa 
International”, conta o es- 

pecialista. 

Para ser aprovado, é 
preciso demonstrar o per- 
centil mínimo de 98 na 
avaliação WAIS Ill. Até en- 

tão, Laura Buchelle, de 9 

anos, era a criança brasi- 

leira mais nova a conseguir 

atingir essa marca e entrar 

para a “irmandade”. 
Gustavo, aos 8, tam- 

bém foi aceito e ainda ba- 
teu o recorde da menina: 

tornou-se o “caçulinha” do 

Brasil no clube de alta 

inteligência. Agora, ele 
pode participar de encon- 

tros com pessoas que te- 

Gustavo Saldanha quer ser empresário. 

nham interesses parecidos 

com os dele. 

“São crianças fantásti- 
cas, que fazem o que 
muitos adultos não conse- 

guem fazer”, diz Abreu. O 
neurocientista está ampa- 

rando a família de Gus- 
tavo e prestando consulto- 
ria para que o menino con- 

siga bolsas de estudo no 

exterior. 

E quais são os 
sonhos do pequeno 

gênio? 

"Meu filho é fascinado 
pelos bastidores das nove- 

las e dos jornais. Tem dia 

em que ele acorda e já co- 
loca terno e gravata para 
ficar em casa”, diz Luciane. 

O menino tem “sonhos 
empresariais”: quer criar 

a "Gustavo Saldanha Ani- 
mation Studios”, com res- 

taurante, teatro, casa de 

shows e emissora de TV. 

"Se ele conseguir um 

terço disso, já está bom, 
né? Mas é coisa para o fu- 
turo. Agora, o foco é tocar 
músicas no Natal”, brinca a 
mãe. 
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Temporada brasileira de cruzeiros 
recomeça nesta sexta-feira. 

epois da paralisa- 

ção em março de 
2020 por causa da pan- 

demia de Covid-19, a 
temporada brasileira de 

cruzeiros 2021/2022 co- 
meça nesta sexta-feira 

(5), com a saída de um 
navio do Porto de San- 
tos, em São Paulo. 

A liberação da cir- 

culação de navios tu- 
rísticos aconteceu de- 
pois da aprovação e 
publicação de protoco- 
los definidos pela Agên- 
cia Nacional de Vigilân- 
cia Sanitária (Anvisa), na 
última sexta-feira (29). 
Segundo a Associação 
Brasileira de Cruzeiros 

Marítimos (Clia Brasil), a 
previsão é de que a tem- 
porada produza um im- 

pacto de R$ 1,7 bilhão 
na economia nacional e 

a geração de 24 mil em- 
pregos. 

Além da ocupação 
máxima de 75% da ca- 
pacidade da embarca- 

ção, do distanciamento 
de 1,5m entre grupos e 

do uso obrigatório de 
máscaras, estão entre 
os protocolos sanitários 
determinados pela An- 
visa a vacinação com- 

pleta obrigatória para 
hóspedes e tripulan- 
tes; testagem antes do 
embarque com exame 
PCR até três dias an- 
tes ou antígeno até um 
dia antes da viagem; 
e testagem frequente 

de, no mínimo, 10% 

Fernando Frazão/Agência Brasil 

A dd 

das pessoas embarca- 

das e tripulantes. As 
excursões e visitas em 

terra estão autorizadas 

e seguirão os protocolos 
das companhias. 

Será necessário 
ainda o preenchimento 

de formulário de saúde 
pessoal (DSV - Decla- 
ração de Saúde do Via- 
jante); ar fresco sem re- 
circulação; desinfecção 

e higienização constan- 
tes; plano de contingên- 
cia com corpo médico 
especialmente treinado 

e estrutura com todos 

os modernos recursos 
para atendimento dos 
hóspedes e tripulantes; 
e medidas de rastreabi- 

lidade e comunicação 

diária com a Anvisa, 
municípios e Estados. 

De acordo com a 

Clia Brasil, a temporada 
tem cinco embarcações 

confirmadas, ofertando 

383 mil leitos, com 106 

roteiros e 413 escalas 

em destinos nacionais 

como o Rio de Janeiro, 
Santos, Salvador, An- 

gra dos Reis, Balneá- 
rio Camboriú, Búzios, 
Cabo Frio, Fortaleza, 
Ilha Grande, Ilhabela, 
Ilhéus, Itajaí, Maceió, 
Porto Belo e Ubatuba. 

O presidente da Clia 
Brasil, Marcos Ferraz, 

reforçou hoje (4), em 

São Paulo, que, para 
a indústria de cruzeiros 

a saúde e a segurança 
dos hóspedes, tripulan- 
tes e das cidades visita- 

das e o compliance (re- 
gras de qualidade) sem- 

pre estarão em primeiro 
lugar e foi por isso que 

a entidade trabalhou em 

colaboração com as au- 
toridades responsáveis 
pela liberação da tem- 
porada. 

“Estamos prontos 

para navegar e muito 
felizes de acompanhar o 

retorno dos cruzeiros ao 

Brasil, tanto pela impor- 

tância do nosso setor 
para a economia e para 

a geração de empregos, 
quanto pela oportuni- 

dade de oferecer as 

mesmas experiências 
únicas e memoráveis 
que as pessoas apai- 

xonadas por cruzeiros 

estão acostumadas a 

vivenciar e para tantas 

outras que viverão esses 
momentos pela primeira 

vez”, disse. 

De acordo com a 

Clia Brasil, cerca de três 
milhões de pessoas, 

em mais de 200 navios, 

já voltaram a navegar 
em cerca de 50 países, 
desde que os cruzeiros 
retomaram as opera- 

ções. 
As projeções indicam 

que, até o fim do ano, 
80% da capacidade da 
frota global estarão em 
operação, de acordo 
com um levantamento 

da Clia Global (Cruise 

Lines International As- 

sociation). 
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Saiba quanto o Instagram paga 
por visualização no Reeis. 

Instagram (An- 

O droid | iOS | 
Web) tem gradual- 
mente ampliado os 
recursos dedicados 

a monetização de 
conteúdos. Nessa 
onda de mudanças, 
a empresa anun- 
ciou que os usuá- 
rios poderão ga- 
nhar dinheiro com 

mais um formato 

da plataforma: o 
Reeis. 
A novidade agi- 

tou Os criadores de 
conteúdo. Afinal, 
esse é um dos for- 
matos mais consu- 
midos da rede so- 
cial. Segundo a 
publicação feita em 
julho de 2021 pela 
Meta (antigo Face- 
book), serão inves- 
tidos mais de 1 bi- 
lhão de dólares em 
programas de mo- 
netização. Mas, afi- 
nal, quanto o Insta- 
gram pagará no Re- 
els? 

Quanto o 
Instagram paga 
por visualização 

no Reeis 

O programa, no- 
meado “Reels Sum- 
mer bonus”, permi- 

Reprodução 

q Bonuses 

tirá que os usuários 
ganhem | dinheiro 
conforme o desem- 
penho dos seus ví- 
deos. Desse modo, 
quanto mais visuali- 
zações o conteúdo 
obtiver, maior será 
a recompensa do 

criador. 
As informações 

divulgadas no site 
oficial indicam que 
se trata de uma 

campanha tempo- 

rária. Até o mo- 
mento, contudo, a 

novidade não che- 
gou ao Brasil. Além 
de não estipular um 
prazo para O início 
da promoção no 
país, o Instagram 
também não espe- 
cificou os valores 
que serão pagos. 

Earn More With Bonuses 

EO] Get Paid for Your Reeis 

O Track Your Progress 

55) Access New Earming Opportunítios 

Lean More 

Até o momento, contudo, a novidade não chegou ao Brasil. 
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Progress 

Approximate Plays 

Maximum Bonus 

Deadline 

A empresa, con- 

tudo, publicou uma 
imagem de divul- 
gação que contém 
informações impor- 
tantes. Se os pa- 
râmetros exibidos 
nela se mantiverem, 

apenas vídeos com 
ao menos 50 mil 

visualizações serão 
elegíveis. Aqueles 
que participarem do 
Reels Summer bo- 
nus receberão: 125 
dólares a cada 50 
mil visualizações; 
250 dólares a cada 
100 mil visualiza- 

ções; 375 dólares 
a cada 150 mil vi- 
sualizações; 500 
dólares a cada 200 
mil visualizações. 

Quando o usuá- 
rio tiver pelo me- 
nos 100 dólares em 

q Reeis Summer (4) 

$250 estimated bonus. Create more reeis to 

reach the maximum bonus 

100K of 200K 

$500 

July 31, 2021 

ganhos, 
mento será 
zado. Criadores de 

conteúdos afiliados 

o paga- 

reali- 

da rede social do 
Instagram, no en- 

tanto, receberão O 
dinheiro a partir dos 
30 dólares. 

Se você ficou em- 
polgado com os 
valores, saiba que 

ainda não há uma 
data oficial para o 
Brasil. Inicialmente, 
a expectativa era 

de que a promo- 

ção fosse realizada 
ainda neste ano. 

Mas, como já es- 
tamos na reta final 

de 2021, os planos 
devem ficar para 
2022. 
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s Estados Uni- 
dos  anuncia- 

ram um ambicioso 
plano de dez anos 
para orientar a po- 
lítica espacial do 
país, batizado As- 
tro2020. A Nasa 
(agência espacial 
norte-americana), a 
Fundação Nacional 
de Ciência (NSF, 
na sigla em inglês), 
O Departamento 
de Energia (DOE) 
e a Força Aérea 
encarregaram as 
academias nacio- 
nais de Ciências, 
Engenharia e Me- 
dicina de pesquisar 
e produzir o docu- 
mento, divulgado 
nesta quinta-feira 
(4). 
O relatório de 

mais de 500 pá- 
ginas prioriza três 
áreas: busca de 
exoplanetas habi- 
táveis, pesquisas 
sobre o início do 
universo e estudo 
de gases para en- 
tender a evolução 
das galáxias. Tam- 
bém recomenda 
revolucionar a ma- 
neira como as prin- 

cipais propostas 

Reprodução 
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Estados Unidos lançam plano de dez 
anos para encontrar planetas habitáveis. 

O projeto prioriza três áreas: busca de exoplanetas habitáveis, pesquisas sobre o início do universo e 
estudo de gases para entender a evolução das galáxias. 

de missão se con- 
vertam em Pproje- 
tos realizados, para 
garantir que sejam 
entregues no prazo 
e dentro do orça- 
mento. 

Dentro de seus 
objetivos princi- 
pais, o Astro2020 
recomenda que a 
agência espacial 
norte-americana 
coordene, construa 
e lance três obser- 
vatórios espaciais 
capazes de detec- 
tar luz em uma am- 
pla gama de com- 
primentos de onda. 
Isso sugere que a 
Fundação Nacional 
de Ciência dos Es- 
tados Unidos (NSF) 
financie, de início, 
dois enormes teles- 
cópios terrestres, 

um no Chile e outro 
no Havai. 

Os Estados Uni- 
dos não querem 
ficar atrás da Eu- 
ropa, que está 
construindo o Te- 
lescópio Extrema- 
mente Grande no 
Chile. Prevista para 
entrar em operação 
no ano de 2028, 
essa instalação é 
maior e mais avan- 
cada do que qual- 
quer um dos proje- 
tos de telescópios 
norte-americanos 
que estão em an- 
damento. 

O Telescópio Gi- 
gante de Maga- 
lhães (GMT) de 
24,5 metros de lar- 

gura também está 
em construção no 
Chile, e o Telescó- 

pio de Trinta Metros 
(TMT) está plane- 
jado para a mon- 
tanha havaiana de 
Maunakea. O As- 
tro2020 recomenda 
que a Fundação 
Nacional de Ciên- 
cia dos Estados 
Unidos compre os 
dois, para ajudar o 
país a alcançar os 
europeus. 
O plano de dez 

anos traz ainda re- 
comendações so- 
bre como as agên- 
cias federais de- 
vem combater o 
racismo sistêmico, 
O sexismo e outras 
questões  estrutu- 
rais que excluem 
talentos da astro- 
nomia e enfraque- 
cem a qualidade da 
ciência. 
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Brigitte Bardot é multada em cerca 
de 20 mil euros por insultos racistas. 

atriz francesa Brigitte 

Bardot, de 87 anos, 

deverá pagar multa de cerca 

de R$ 128 mil reais (20 
mil euros) após ter sido 
condenada em um tribunal 

de Saint-Denis na quarta 

feira por insultos racistas aos 

moradores da ilha francesa 

de Reunião, localizada no 
Oceano Índico. 

Condenado por cumpli- 

cidade, o assessor de im- 
prensa da atriz, Bruno Jac- 

quelin, deverá pagar tam- 
bém a soma de cerca de R$ 
25 mil reais. 

Em carta enviada em 

2019 ao governo da ilha 

de Reunião ela comparou 
a localidade à "Ilha do 
Diabo, cuja população é 
"degenerada ainda imbuída 

das tradições bárbaras das 
suas raízes”. O objetivo da 
carta, segundo a atriz, era 

Divulgação 

Ex-atriz e defensora da causa animal acusou em carta supostos maus 
tratos de animais na ilha francesa de Reunião. 

denunciar supostas práticas 

de maus tratos aos animais. 

Ela relatou que eles estavam 

sendo "feridos, envenena- 

dos e amputados” e citou 

que era comum usar cães 

ou gatos como isca para 

a pesca de tubarões, bem 

como “decapitar cabras e 

bodes em festivais indíge- 

nas”. 

“Tudo tem reminiscências 

de canibalismo de séculos 

passados. (...) Tenho vergo- 

nha desta ilha, da selvageria 

que ainda reina lá”, escreveu 

a ex-estrela do cinema fran- 

cês, que desde 1973 dedica 
a vida a causa animal. 

Os insultos provocaram 

grande indignação na ilha. 

Annick Girardin, à época a 

ministra francesa dos Terri- 

tórios Ultramarinos, enviou 
uma carta aberta a Bardot na 

qual dizia que “o racismo não 

é uma opinião, é um crime”. 
A advogada de defesa ar- 

gumentou que “a defesa dos 

animais é a vida de Brigitte 
Bardot” e que o sofrimento 

dos animais é uma realidade 
no departamento francês. 

Várias associações fran- 

cesas que lutam contra o ra- 

cismo e a discriminação, a 

liga de direitos humanos e 

associações e grupos religi- 

osos hindus, em particular, 

apresentaram uma queixa- 

crime contra Bardot. A 

ex-atriz se desculpou justifi- 

cando a sua raiva pelo que 

considera ser o “destino trá- 
gico” dos animais da ilha. 

Integrante da equipe de "Indiana 
Jones" é encontrado morto no 

Marrocos, onde o filme é gravado. 
m membro da equipe 

do novo filme da saga 

"Indiana Jones” foi encon- 

trado morto no quarto do ho- 

tel onde estava hospedado 

na cidade de Fez, no Marro- 

cos, onde o longa está sendo 
gravado. Nic Cupac tinha 54 

anos e era responsável pela 
montagem do set. 

O caso ainda será inves- 
tigado, mas as autoridades 

locais acreditam que Cupac 

morreu de causas naturais. 

Ele era considerado um ve- 

terano em Hollywood, tendo 

trabalhado no departamento 

de câmera e eletricidade em 

pelo menos 58 filmes e pro- 

gramas de TV desde o ano 

2000. 

De acordo com o IMDB, 

Cupac trabalhou em algu- 

mas produções como "Harry 

Potter”, "O Código Da Vinci”, 

"Guardiões da Galáxia”, ”Ju- 

rassic World: Fallen King- 

dom” e “Venom”. 

Cupac viajou para o Mar- 

rocos acompanhado de ou- 

tros cem colegas para gravar 

uma sequência de cenas de 

ação nas ruas. O filme ainda 

sem título está programado 

para chegar aos cinemas em 

junho de 2028. 

Reprodução 

em junho de 2028. 
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O filme ainda sem título está programado para chegar aos cinemas 

o 
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Novo filme da Marvel é 
quase uma novela bíblica. 
ovo filme da Mar- 

N vel, “Eternos” é 
praticamente uma no- 
vela bíblica da Record. 
A produção é reche- 
ada de divindades, 
aposta em discussões 

longuíssimas sobre 
fé e religiosamente 
abraça a cafonice. 
Seu elenco reúne ato- 
res lindos, com roupas 

brilhantes e cujos ca- 
belos se mantêm arru- 
mados nos momentos 

mais caóticos. Sua 
trama tenta levar para 

o público reflexões até 
interessantes ' sobre 

determinismo e pre- 
destinação, mas lá no 
fundo a gente percebe 
que seu objetivo é 
mais simples: evange- 
lizar OS espectadores. 

No caso da igreja 
universal do reino da 
Marvel, essa evange- 
lização é direcionada 
para a nova fase de 
seus heróis. Desde 
que o vilão Thanos 
matou metade da ga- 
láxia ao estalar os de- 
dos em “Vingadores: 
Guerra Infinita” (2018) 
e o Homem de Ferro 
trouxe essa metade de 
volta também ao esta- 
lar os dedos em “Vin- 

gadores: Ultimato” 
(2019), a empresa en- 
tendeu que precisava 
manter o interesse dos 

Marvel Studios/Divulgação 

Cena do filme “Eternos”. 

fãs com novos perso- 
nagens, enredos e um 
formato que integre 
as séries de streaming 
aos filmes. Mas ainda 
não dá para dizer que 
se encontrou um ca- 

minho. 

De tudo o que a 
Marvel lançou nos últi- 
mos dois anos, a nova 
produção é a mais am- 
biciosa e a que deve- 
ria preencher mais la- 
cunas. Adaptados dos 
quadrinhos, os Eter- 
nos são um grupo de 
superseres que foram 
enviados à Terra milha- 
res de anos no pas- 
sado por Arishem, um 

outro superser, mais 
poderoso ainda, da fa- 
mília dos Celestiais. A 
tarefa dos Eternos é 
impedir que o grupo 

de monstros chama- 
dos de Deviantes des- 
trua a Terra, sem in- 

tervir em mais nada 
para não tirar o equili- 
brio das decisões hu- 
manas. 

Os paralelos com 
o mundo real são ób- 
vios. Para compreen- 

der o que represen- 
tam Eternos, Celesti- 
ais e Deviantes, basta 
olhar para as muitas 

religiões 'desenvolvi- 

das pelos homens ao 
longo dos séculos. O 
problema, contudo, é 
que discussões muito 
sérias sobre o sentido 
da vida soam estra- 
nhas vindo de figuras 
que vestem fantasias 
coladas ao corpo, sol- 

tam piadinhas a cada 
cinco minutos e es- 
tão sempre prontas 
para cair no tapa. A 
intenção de misturar 
filosofia, teologia e 
super-heróis foi ainda 
mais árdua pela ne- 

cessidade de intro- 

duzir uma dezena de 

novos personagens, 

suas vidas privadas, 

suas famílias e seus 
poderes. Foi muita 
coisa junta, mesmo 
para uma produção de 
mais de duas horas e 

meia. 

Deve-se  reconhe- 

cer que a diretora de 
“Eternos”, a coscari- 

zada Chloé Zhao (do 
ótimo “Nomadland”), 
tentou fugir da fórmula 
das outras obras de 
heróis e surpreender. 
A ousadia é bem- 
vinda, ainda mais num 

gênero que parece 
estar se esgotando. 

Mas, seguindo a linha 
das metáforas religio- 
sas do filme, o pecado 
da ambição pesou 

demais no resultado 
final. 
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Eleita para a Academia Brasileira de Letras, 
Fernanda Montenegro diz: "Artistas hoje 
vêm sendo estrangulados pela política”. 
andidata única à ca- 
deira 17 da Acade- 

mia Brasileira de Letras 
(ABL), Fernanda Mon- 
tenegro foi eleita nesta 
quinta-feira (4) a mais 
nova imortal da enti- 
dade. A atriz de 92 
anos ocupará o posto 
vago desde março do 
ano passado, com a 
morte do diplomata e 
político Affonso Arinos 
de Mello Franco. A 
falta de concorrentes ao 
posto é apontada pelo 
meio como uma defe- 
rência à grande dama 
do cinema e da drama- 
turgia brasileira. 

A sessão ocorreu a 
portas fechadas, em 
reunião com participa- 

ções presenciais dos 
acadêmicos. A atriz 
recebeu 32 votos. Tam- 
bém houve dois votos 
em branco. 

“Fernanda Montene- 

gro é um dos grandes 
ícones da cultura brasi- 
leira. Intelectual enga- 
jada e sensível leitora do 
real. Sua presença en- 
riquece os laços profun- 
dos da Academia com 
as artes cênicas. Com 
ela, adentram, lumino- 
sos, tantos, persona- 
gens, que marcaram ge- 
rações, passado, pre- 

sente e futuro”, decla- 
rou o presidente da ABL, 

Marco Lucchesi. 

A cadeira que será 
ocupada por Fernanda 
Montenegro tem como 
patrono o jornalista Hi- 

Dilvugação 
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o 
Fernanda Montenegro é até hoje a única brasileira indicada ao Oscar de melhor atriz. 

pólito da Costa e já per- 
tenceu também ao filó- 
logo e dicionarista Antô- 
nio Houaiss. 

“Confesso que não 
esperava tal atitude, 
pois sou atriz e não 
escritora. Mas mante- 
nho uma estreita ligação 
com a Academia, onde 
há um palco e no qual já 
me apresentei algumas 
vezes”, disse Fernanda. 
Ela também falou so- 
bre ensinamentos que 
a pandemia pode nos 
deixar: "De que precisa- 
mos nos unir para deter 
a tragédia e não permitir 
que esse assunto conti- 

nue sendo tratado como 

um processo criminosa- 
mente político, ou seja, 
cuja intenção é saber 
como faturar com isso 
e deixando em segundo 
plano o que realmente 
importa, que é salvar 
vidas”. 

Fernanda  Montene- 
gro é até hoje a única 
brasileira indicada ao 

Oscar de melhor atriz, 

com a atuação em “Cen- 
tral do Brasil” (1998), de 
Walter Salles, quando 
interpretou a protago- 
nista Dora. O assunto 
voltou à tona recen- 
temente, depois que 

Gleen Close deu decla- 
rações indignadas com 
o fato de a brasileira 
não ter ficado com a 

estatueta na edição de 
1999. Na ocasião, O 
prêmio ficou com Gwy- 
neth Paltrow, pela atu- 

ação em “Shakespeare 
Apaixonado”. 

Reverenciada como 
grande dama da dra- 
maturgia brasileira, a 
atriz estrelou mais de 
70 peças de teatro, pelo 
menos 30 novelas e 
coleciona prêmios naci- 
onais e internacionais. A 

obra de relevância com 
a qual se inscreveu no 

pleito da ABL foi sua a 
biografia “Prólogo, ato 
e epílogo”, lançada em 
2019 pela Companhia 

das Letras. 
A eleição da cadeira 

17 é a primeira das qua- 
tro previstas para no- 
vembro. A academia 
permanece com quatro 
de suas 40 cadeiras va- 
gas. Na próxima quinta- 
feira (11), será escolhido 
o substituto para o as- 
sento 11, que será dis- 
putado pelo cantor Gil- 

berto Gil e pelo poeta 
Salgado Maranhão. Ha- 
verá disputas ainda nos 
dias 18 e 25. 

Embora seja uma en- 
tidade dedicada à lite- 
ratura, a ABL tem pro- 

curado se abrir mais à 
cultura popular, o que 
a tem permitido incor- 
porar expoentes de ou- 
tras artes. Um exem- 

plo disto foi a eleição do 
cineasta Cacá Diegues 
em 2019. A candidatura 
de Gilberto Gil vai nesta 
mesma direção. 
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Escritor gaúcho Luiz Coronel é 

Academia Brasileira de Letras. 
escritor gaúcho 

Luiz Coronel, de 83 
anos, é oficialmente can- 
didato a uma das cadei- 
ras em vacância na ABL 
(Academia Brasileira de 

Letras), especificamente 

a de número 39, que teve 
como último ocupante 
Marco Maciel, falecido 

em junho deste ano. 
Com uma vasta obra 

de mais de 70 publica- 

ções, O poeta, compo- 
sitor, advogado e publi- 

citário tem recebido o 
apoio de lideranças polí- 
ticas, instituições, jorna- 
listas e artistas.  Tam- 

bém destaca-se a mo- 
ção de apoio expressa 
pela bancada gaúcha no 
Congresso Nacional. 

Para a candidatura, 

Coronel, que é natural 
de Bagé, enviou à ABL 
uma carta expressando 

seu desejo de concorrer 
a cadeira juntamente 
com exemplares de suas 
obras e narração de 

sua extensa biografia. 
A intenção é ser mais 
um representante do Rio 
Grande do Sul entre os 
imortais com acesso à 
casa de Machado de 
Assis. Até a data das 
eleições para a escolha, 

que acontecem neste 
mês, Coronel busca 
apoio de mais institui- 

ções enquanto os de- 
mais concorrentes fazem 

campanha. 

“Concorrer à Acade- 

mia é uma honra que im- 

prime um agradecimento 
aos integrantes da Casa 
de Machado de Assis 
e, ao mesmo tempo, 
as majestosas manifes- 
tações de apoio recebi- 

das”, expressa Coronel. 

Além de reconhecido 
letrista do regionalismo 

gaúcho, Coronel escre- 
veu crônicas e livros 
de prosa. Entre suas 

principais publicações, 

estão Os Cavalos do 

Tempo, Concertos de 
Cordas, Baile de Más- 
caras, Pirâmide Noturna, 
Mundaréu e Retirantes 
do Sul. Inspirado no 
modelo francês, editou 
nove livros-carta com os 

títulos Poemas de Natal, 
Pandemias, A Revolu- 

ção Farroupilha, O Mar, 
Coração Farroupilha, 
Poesia Amorosa, Poesia 

Social, Viva Porto Alegre 
e Sua Majestade, o Livro. 

Também se dedica à 
iniciativa Coleção Dicio- 
nários, um dos mais con- 
sistentes projetos edito- 
riais do Rio Grande do 
Sul, hoje em sua 172 edi- 
ção, que reverencia em 

verbetes grandes auto- 
res da literatura mundial 

— com 59 mil exemplares 
distribuídos para institui- 
ções culturais. 

Atualmente, Coronel 

edita o Dicionário Pablo 
Neruda, 17º volume da 

Coleção Dicionários, e 
está em processo de im- 

Luis Ventura/Divulgação 

Nesta sexta, Coronel doa livros para alunos de escolas públicas na 
Feira do Livro de Porto Alegre. 

pressão de O Dia que o 
Major Alarico Virou Está- 
tua, 5º volume da Comé- 
dia Gaúcha. Também re- 
aliza a exposição Pande- 
mias, junto ao fotógrafo 
Eurico Salis, em várias 

cidades do Rio Grande 
do Sul, retratando as et- 
nias gaúchas (com más- 
caras) e 12 poemas so- 

bre o ciclo pandêmico. 
Formado em Ciências 

Jurídicas e Sociais e Filo- 
sofia pela UFRGS, Coro- 
nel carrega o Título de Ci- 
dadão Emérito de Porto 
Alegre e da cidade de 
Piratini. É membro da 
Academia Riograndense 

de Letras desde 1999, 

recebeu a Medalha Mé- 
rito Farroupilha (2009) e 

a Medalha Cidade de 
Porto Alegre (2010), con- 

tando também com o tií- 
tulo de Patrono da 58º 
Feira do Livro de Porto 

Alegre em 2012. 
O escritor já foi ho- 

menageado pela escola 
de samba União da Vila 

do IAPI com o samba- 
enredo “A poesia vem do 

céu, Luiz Coronel, po- 
eta da cidade” no carna- 
val de Porto Alegre, em 

2004. 

Doação de livros 

O escritor gaúcho 
estará presente na 672 
Feira do Livro de Porto 
Alegre para a doação 
e autógrafo de livros 
para alunos de escolas 
públicas da Capital gaú- 
cha. O encontro com 
os pequenos e jovens 
leitores acontece nesta 

sexta-feira (05), as 10h, 
na Praça de Autógrafos. 

Serão distribuídas 400 
edições das obras Estó- 
rias e Memórias do Vis- 
conde de Aceguá e A De- 
claração Universal dos 
Direitos dos Animais. 
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Gloria Perez grava depoimento 
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de mais de 20 horas para série 
sobre a morte da filha, Daniella. 
A famosa autora de no- 

velas, Glória Perez (O 
Clone), gravou um depoi- 
mento de mais de 20 ho- 

ras de duração para a do- 

cussérie sobre a sua fi- 
lha, Daniella Perez (Bar- 

riga de Aluguel), assassi- 

nada, em 1992, aos 22 

anos de idade. 

Segundo informações 
da colunista Patrícia Ko- 
gut, do jornal O Globo, a 
equipe dos bastidores da 

HBO Max chorou durante 

a fala dela e o ator Fá- 
bio Assunção (Onde Está 
Meu Coração), também 
deu o seu depoimento. 

A produção - ainda 
sem um nome oficial e 

rodada no Rio de dJa- 

neiro (RJ) — terá cinco 
episódios, no total, con- 
tendo diversos testemu- 

nhos, como amigos, co- 

legas, delegados, promo- 

tores e advogados de de- 

fesa sobre o crime que 

escandalizou o Brasil no 

século XX. A participação 
de Raul Gazolla (Malha- 
ção), então marido da fi- 

lha de Glória à época, 
também foi confirmada 
ao longo dos episódios 
inéditos. 

Inclusive, veja a lista 

dos famosos que vão par- 

ticipar: Cláudia Raia (Ti 
Ti Ti), Cláudia Mauro (O 
Rico e Lázaro), Cristiana 
Oliveira (Salve Jorge), 
Maurício Mattar (Mulher), 

Marieta Severo (Verdades 
Secretas), juntamente 
a Helena Buarque, sua 

Reprodução 

A filha de Glória, Daniella Perez, foi assassinada, em 1992, aos 22 anos de idade. 

filha, e Eri Johnson (Duas 

Caras). Por fim, Wolf 
Maya (Fina Estampa) já 
gravou a sua fala direto 
dos Estados Unidos da 

América (EUA). 
Sob o comando de Ta- 

tiana Issa (Vai que Cola) 
— idealizadora e diretora 

do projeto -, a produção 

vai mostrar, sobretudo, a 

luta de Glória por justiça. 
A autora de novelas con- 

seguiu um (1) milhão e 
trezentas (300) mil assi- 

naturas em uma abaixo- 

assinado para mudar a lei 

e tornar, assim, os ho- 

micídios qualificados, he- 
diondos, ou seja, inafi- 

ançáveis. À época do 
crime, Tatiana, que come- 

çou como atriz, era muito 

próxima de Daniella, ao 
mesmo tempo em que 

contracenava na novela 

Deus nos Acuda (1992- 

1993), de Sílvio de Abreu 
(Belíssima), com Gazolla. 

Daniella Perez — atriz e 

bailarina — foi brutalmente 

assassinada a tesoura- 

das, no dia 28 de de- 

zembro de 1992 por Gui- 

lherme de Pádua (Mico 
Preto), ator que fazia par 

romântico com Daniela 
na novela De Corpo e 
Alma (1992-1993) — es- 

crita por Glória —, da Rede 
Globo, com Fábio Assun- 
ção, também no elenco. 

Paula Thomaz - na 

época, esposa do ator 
— foi cúmplice no crime, 
com Guilherme conde- 
nado a 19 anos de pri- 

são, enquanto Paula a 18. 

O motivo do assassinato 
teria sido a redução do 

tempo de tela de Gui- 
lherme na novela, e, em 

1999, ambos saíram da 
prisão. Atualmente, ele 

é pastor evangélico e ela, 
formada em Direito. 

Em abril de 2016, Gló- 
ria Perez e Raul Gazolla 

(Malhação), ex-marido de 
Daniella Perez, ganharam 

um processo por danos 

morais contra Guilherme 

Os dois ti- e Paula. 

veram que ser indeniza- 

dos em 500 salários mí- 
nimos, cada, em torno 

de R$ 480 mil reais, na 
época. Além disso, Gui- 
lherme e Paula deveriam 

arcar com as despesas 

do sepultamento e do fu- 

neral de Daniela, no va- 

lor de cinco salários míni- 

mos, juntamente às cus- 
tas processuais e aos ho- 

norários dos advogados. 
Além de Tatiana, Guto 

Barra (Fora do Armário) 
também comanda a sé- 
re documental, ao assi- 

nar, inclusive, o roteiro, 

que tem a estreia pre- 

vista para 2022, ano no 

qual o crime completará 
30 anos. 

A história —- que teve 
uma grande comoção na- 

cional — ainda não pos- 

sui um nome oficial para 

o seriado documental. 
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Bruna Marquezine se desculpa por 
fantasia de Halloween após crítica 

de Conselho de Enfermagem. 
runa Marquezine res- 

B pondeu uma crítica feita 
pelo Conselho Regional de 
Enfermagem de São Paulo 
(Coren-SP) e se desculpou 
por usar fantasia de en- 
fermeira em uma festa de 
Halloween. 

"A todas as profissionais 

de enfermagem, friso aqui 

meu total respeito à catego- 
ria. Eu as vejo como heroí- 
nas. Jamais seria minha in- 

tenção causar qualquer des- 

valorização à classe na esco- 
lha de uma fantasia de Hal- 
loween”, disse a atriz em seu 

perfil nas redes sociais. 

"Lamento não ter tido o 
conhecimento desse tema 

antes, mas que essa dis- 

cussão sirva verdadeira- 

mente como oportunidade 

Reprodução/Instagram 
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“Lamento não Ta tido o conhecimento desse tema antes”, 

n! 

“disse 

profunda, e não pessoal, so- 

bre como a indústria porno- 

gráfica, o machismo estrutu- 

ral e a cultura do estupro são 

o verdadeiro cerne da sexua- 

lização e erotização das mu- 
lheres em qualquer uma das 
profissões”, concluiu. 

Na terça-feira (3), o Ór- 
gão emitiu uma nota sobre 
a fantasia usada por Bruna. 
"E inadmissível que a fanta- 
sia de enfermeira, utilizada 
em carnavais, festas de hal- 
loween e sátiras continue 
sendo tolerada pela socie- 

dade, sobretudo por forma- 
dores de opinião”, diz a nota. 

"Repudiamos veemente- 

mente essa conduta, pois ela 
incentiva a sexualização de 

uma categoria que há dé- 
cadas luta por valorização e 
respeito”. O post com a pro- 
dução rosa foi feito nos Sto- 
ries da atriz, mas não estão 
mais disponíveis. 

Gracyanne Barbosa descobre que não 
é mais rainha de bateria pela internet. 

m comunicado da União 

da Ilha do Governador 
no final da tarde de quarta- 

feira (3) agitou as redes so- 

ciais. Ele anunciava a saída 
de Gracyanne Barbosa do 
posto de rainha de bateria da 

escola. O problema é que 
a própria Gracyanne diz ter 

ficado sabendo pelo post do 

perfil da agremiação no Ins- 

tagram. 
“Foram três anos à frente 

de nossa bateria, onde você 
brilhou intensamente em 

nossos ensaios de quadra, 

de rua e nos desfiles oficiais. 
A comunidade te abraçou 

com todo carinho em virtude 

de sua educação, atenção e 

simplicidade. Obrigado por 
tudo, (dgraoficial”, dizia o 

post que chamou atenção 

dos seguidores. 

Uma seguidora achou 

que a musa fitness estava 

abandonando a escola pelo 

fato dela estar na série A. Ao 
que Gracyanne respondeu: 

“Não foi uma escolha mi- 

nha. Acabei de saber lendo 

aqui e estou extremamente 

chateada. Amo a União da 
Ilha e continuarei amando”, 

escreveu. 
Gracy continuou respon- 

dendo aos fãs que lamenta- 
vam a sua saída no post da 

escola. A agora ex-rainha de 

bateria da Ilha recebeu so- 

lidariedade dos seguidores, 

foi festejada por sua dedi- 
cação à escola, mas , em 
dado momento respondeu a 

uma seguidora sobre o mo- 

tivo de ter saído da agremia- 
ção e usou um emoji de di- 

nheiro dando a entender que 

seu posto pode ter sido com- 

prado. 

Reprodução/Instagram 
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Musa fitness estava à frente dos ritmistas da União da Ilha há três 
anos. 

"Será por que vazou?”, 
perguntou a seguidora da es- 

cola. "Porque me tiraram”, 

respondeu Gracyanne com o 
emoji na sequência. 

Já na noite de quarta- 
feira, a União da Ilha anun- 

ciou a nova ocupante do 

posto. A nova rainha de 

bateria da agremiação será 
Juliana Souza, beldade que 
sempre frequentou a escola 

e já foi musa por lá. 


