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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA APROVA 
NOVO PLANO DE CARREIRA DOS 

SERVIDORES DO JUDICIÁRIO GAÚCHO. 
Por unanimidade, 53 dos 55 

4” deputados estaduais gaúchos 

aprovaram nesta terça-feira (9) 

o projeto de lei alusivo ao 

plano de carreira dos servido- 

res do Poder Judiciário no Rio 

Grande do Sul. O texto segue 

agora para o governador Edu- 

ardo Leite, que terá prazo de 

À; Em 15dias úteis para sancionar ou 
vetar as mudanças. Página 44 

POR 323 VOTOS A 172, A CÂMARA DOS 
DEPUTADOS APROVA EM SEGUNDO TURNO 
O TEXTO-BASE DA PEC DOS PRECATÓRIOS. 

Página 31 
Lucas Merçon/Fluminense F.C 

e Sus 

GRÊMIO VENCE O FLUMINENSE POR 1 A O E MANTÉM VIVA POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO. 
Sem a presença da sua torcida, o Grêmio venceu o Fluminense na noite desta terça-feira (9), na Arena, na primeira das 9 
partidas decisivas para a permanência na primeira divisão no ano que vem. O jogo contra o Flu era válido pela 31º rodada 
do Campeonato Brasileiro. A vitória mantém a equipe gaúcha, comandada por Vagner Mancini, no penúltimo lugar na tabela, 
mas agora com 29 pontos. Página 62 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FORMA MAIORIA PARA 
SUSPENDER "ORÇAMENTO SECRETO” DO CONGRESSO. 

Página 29 
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Porto Alegre tem 51 endereços 
de vacinação contra covid nesta 
quarta-feira. Em seis locais, O 
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serviço prossegue até a noite. 
esta quarta-feira 
(10), Porto Alegre 

disponibiliza 53 endere- 
ços de vacinação contra 
covid para o público 
em geral a partir de 12 
anos — em seis locais, 
o serviço é oferecido 
até as 21h. Também 
continua o reforço de 
imunização a partir dos 
60 anos e para pessoas 
com baixa imunidade, 
além de profissionais da 
saúde que já receberam 
segunda aplicação. 

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 
podem ser conferidos de 
forma atualizada no site 
oficial prefeitura.poa.br. 

Em — procedimentos 
de primeira dose (ou 
aplicação única, no caso 
da vacina da Janssen), 

deve ser apresentada 
identidade com CPF. 
Não é mais necessário 
o comprovante de resi- 
dência, bastando uma 
autodeclaração simples 
com nome e o endereço. 

Já na segunda inje- 
ção é obrigatório o car- 
tão de controle fornecido 

pelo agente de saúde na 
primeira etapa. Pode se 
dirigir aos locais indica- 
dos quem recebeu Co- 
ronavac há pelo menos 
28 dias ou Pfizer oito se- 
manas atrás. No caso 
do imunizante de Oxford, 
o intervalo também é de 
oito semanas entre as 
duas “picadas”. 

Para Oo reforço, ido- 
sos a partir de 60 anos 
precisam levar mesma 

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

sido ministrada há seis 
meses ou mais. Imu- 
nossuprimidos, por sua 
vez, devem comprovar 
a condição por meio 
de atestado ou receita 
médica, além do registro 
de segunda dose (ou 
única) há pelo menos 28 
dias. 

1º dose de 
qualquer vacina 

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

dendo até 21h (Belém 
Novo, Morro Santana, 
Primeiro de Maio, Ra- 
mos, São Carlos e Tris- 
teza); 

— 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 

Cristine Rochol/PMPA 
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farmácias parceiras. 

Largo Glênio Peres: em 
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 Coronavac 
— 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 

Rede de imunização conta com postos de sa 
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ude, unidades móveis e 

— 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; 
— Farmácias parcei- 

ras; 
— Endereços: consul- 

tar no site da prefeitura. 

Dose de reforço 

— Idosos a partir de 
60 anos que receberam 

a segunda dose há pelo 
menos seis meses e imu- 
nossuprimidos que com- 
pletaram o esquema va- 
cinal 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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Rio Grande do Sul completa 20 meses de 
pandemia nesta quarta-feira. Relembre 

sta quarta-feira (10) 
marca 20 meses 

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

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

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

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

EBC 

primeiros casos e óbitos no Estado. 

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

Óbito inaugural 
Já o primeiro des- 

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

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

do Hospital Moinhos 
de Vento. 

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

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

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

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

Estava definitiva- 
mente configurada a 
pandemia. Desde en- 
tão, o Estado acumula 
quase 1,48 milhão de 
testes positivos da do- 
ença, resultando em 
cerca de 112,5 mil 
internações hospitala- 
res. Destes pacientes, 
35,6 mil não resistiram. 
(Marcello Campos) 
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Pandemia de coronavírus já custou 
as vidas de 35.688 gaúchos. 

balanço epidemioló- 
gico divulgado nesta 

terça-feira (9) pela Secre- 

taria Estadual da Saúde 
(SES) acrescentou 1.482 
testes positivos de coro- 

navírus e 44 mortes pela 

doença. A atualização 
ampliou para 1.474.969 o 

número de contágios co- 
nhecidos no Rio Grande 
do Sul, ao passo que o 

contingente de gaúchos 
que sucumbiram à covid é 
de 35.688. 

Dentre os 

até agora, ao menos 
1.432.588 (97%) já se 
recuperaram, em todos 

os 497 municípios gaú- 
chos. Outros 6.595 (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 58,7% no início da 
noite, conforme o painel 

de monitoramento co- 
vid.saude.rs.gov.br. Esse 
índice resulta da propor- 

ção de 1.937 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 112.488 
(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 

infectados 

uma faixa que vai de 32 a 
95 anos. Também mendci- 
ona o gênero (masculino 
ou feminino) e o município 
de residência (e não onde 
foi registrado o óbito). 

— Canoas (mulher, 32 
anos); — Esteio (mulher, 

33 anos); — Caxias do Sul 
(homem, 44 anos); — Gra- 

vataí (mulher, 49 anos); — 
Porto Alegre (homem, 52 

anos); — Pelotas (mulher, 

56 anos); — Porto Alegre 
(homem, 63 anos); — Ca- 
xias do Sul (mulher, 64 

anos); — Caxias do Sul (ho- 
mem, 64 anos); — Porto 

Alegre (mulher, 64 anos); 

— Uruguaiana (mulher, 64 

anos); — Canoas (mulher, 
65 anos); - Novo Ham- 

burgo (mulher, 66 anos); 

— São Leopoldo (homem, 

66 anos); -— Farroupilha 
(homem, 67 anos); — Porto 

Alegre (homem, 69 anos); 

— Caxias do Sul (homem, 
71 anos); — Caxias do Sul 

(homem, 71 anos); — Pi- 

nhal (homem, 71 anos); 
— Rio Grande (mulher, 71 
anos); — Uruguaiana (mu- 

lher, 71 anos); — Campo 

Bom (homem, 72 anos); 
— Porto Alegre (homem, 

72 anos); —- Santo Antônio 
da Patrulha (homem, 72 
anos); — Carlos Barbosa 

(homem, 73 anos); — Ca- 
xias do Sul (homem, 73 
anos); —- Canoas (homem, 
74 anos); — Novo Ham- 

burgo (mulher, 74 anos); 

— Novo Hamburgo (mu- 
lher, 75 anos); — Grava- 

taí (mulher, 76 anos); — 
Porto Alegre (homem, 76 
anos); — Porto Alegre (mu- 

lher, 78 anos); — Porto Ale- 

gre (mulher, 78 anos); — 

Sapucaia do Sul (homem, 

EBC 
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Boletim desta terça-feira acrescentou 44 novas vítimas, com idades 
entre 32 e 95 anos. 

78 anos); — Rio Grande 

(homem, 79 anos); — Via- 
mão (mulher, 79 anos); — 

Passo Fundo (mulher, 81 

anos); — Uruguaiana (ho- 

mem, 81 anos); — Vaca- 
ria (mulher, 81 anos); — 

São Leopoldo (mulher, 82 
anos); — Vista Alegre (ho- 

mem, 83 anos); — Canoas 
(mulher, 84 anos); — Santa 
Maria (homem, 87 anos); 

— Porto Alegre (mulher, 95 
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 
8,7 milhões de habitantes 
do Estado receberam a 
primeira dose. Por seg- 

mento populacional, a co- 

bertura é de 94,4% dos 
gaúchos a partir de 18 
anos, 71,9% dos adoles- 

centes (12 a 17 anos) e 

79,2% da população geral 
(11,37 milhões). 

O esquema completo 
de vacinação, por sua vez, 
abrange até agora mais 
de 6,9 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 80,6% dos 

adultos residentes no Es- 

tado, bem como 5,5% dos 

adolescentes e 63,4% do 
total. 

No caso específico da 
Janssen, as aplicações 
somam 302.459. Por 

fim, a dose de reforço 

já chegou aos braços de 
718.864 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) 



OSUL |7 Porto Alegre . Quarta, 10 de Novembro de 2021 

AnodaGuarda 

Onine 

Entra em cortato 

Termos de uso & Politica de Privacidade 



Porto Alegre . Quarta, 10 de Novembro de 2021 

Brasil está há uma semana com média de 
mortes por coronavíirus abaixo de 250. 
Brasil registrou 
214 novas mor- 

tes por covid-19 nas 
últimas 24 horas, 
com o total de óbitos 
chegando a 609.816 
desde o início da pan- 
demia. Com isso, a 
média móvel de mor- 
tes nos últimos 7 dias 
ficou em 243 — abaixo 
da marca de 250 pelo 
7º dia (e abaixo de 
300 pelo 9º dia). Em 
comparação à média 
de 14 dias atrás, a 
variação foi de -30% 
e aponta queda. Há 
8 dias o País mantém 
tendência de queda 
expressiva nesse com- 
parativo, com ao me- 
nos 30% de diminui- 
ção todos os dias. 

Os números estão 
no novo levantamento 
do consórcio de veícu- 
los de imprensa sobre 
a Situação da pande- 
mia de coronavírus no 
Brasil, consolidados 
na noite desta terça- 
feira (9). O balanço é 
feito a partir de dados 
das secretarias esta- 
duais de Saúde. 

Em 31 de julho, o 
Brasil voltou a regis- 
trar média móvel de 
mortes abaixo de 1 
mil, após um período 
de 191 dias seguidos 
com valores superio- 
res. De 17 de março 
até 10 de maio, fo- 
ram 55 dias seguidos 
com essa média móvel 
acima de 2 mil. No pior 

Reprodução 
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País contabiliza 609.816 óbitos e 21.896.084 casos de coronavírus desde o início da pandemia. 

momento desse pe- 
ríodo, a média chegou 
ao recorde de 3.125, 
no dia 12 de abril. 

Casos 

Em casos confir- 
mados, desde o co- 
meço da pandemia, 
21.896.084  brasilei- 
ros já tiveram ou têm 
O novo coronavírus, 
com 12.104 desses 
confirmados no último 
dia. A média móvel 
nos últimos 7 dias foi 
de 11.039 novos diag- 
nósticos por dia. 

Isso representa 

uma variação de -9% 
em relação aos casos 
registrados em duas 
semanas, o que indica 
estabilidade nos diag- 
nósticos. Em seu pior 
momento a curva da 
média móvel nacional 
chegou à marca de 
77.295 novos casos 
diários, no dia 23 de 
junho deste ano. 

Estados 

Cinco Estados não 

registraram óbitos 
em 24 horas: Acre, 

Amapá, Roraima, 
Santa Catarina e Ser- 
gipe. 

— Em alta (6 
Estados): Amazo- 
nas, Pará, Paraíba, 
Rio Grande do Sul, 

Rondônia e São Paulo. 
— Em estabilidade 

(10 Estados): Ala- 
goas, Bahia, Espírito 
Santo, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Minas Ge- 
rais, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte e 
Roraima. 

— Em queda (10 
Estados e o DF): Acre, 
Amapá, Ceará, Mara- 
nhão, Paraná, Piauí, 
Rio de Janeiro, Santa 

Catarina, Sergipe, To- 
cantins e Distrito Fede- 
ral. 

Vacinação 

Passou de 57% a 
parcela da população 
que está totalmente 
imunizada contra a co- 

vid. São 121.764.779 
pessoas que tomara 
a segunda dose ou a 
dose única de vacinas, 
completando | assim 
oO esquema vacinal. 
Esse número corres- 
ponde a 57,08% dos 
brasileiros. 

Os que tomaram 
a primeira dose de 
alguma vacina contra 
a covid e estão par- 
cialmente imunizados 
são 156.324.440 pes- 
soas, o que representa 
73,28% da popula- 
ção. (Os dados são 
do consórcio de veí- 
culos de imprensa. O 
reforço foi aplicado em 
10.794.448 ' pessoas 
(5,06% da população). 
Somando a primeira 

dose, a segunda, a 
única e a de reforço, 
são 288.883.667 do- 
ses aplicadas desde o 
começo da vacinação, 
em janeiro deste ano. 
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Brasileiros vacinados com a 

Coronavac poderão entrar no 
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Reino Unido sem quarentena. 
nglaterra anunciou 

| que viajantes que 
receberem as vacinas 

Sinovac  (Coronavac), 

Sinopharm e Covaxin 
não precisarão mais 
cumprir dez dias de 
quarentena. De acordo 

com o governo do 

Reino Unido, a medida 

passa a valer em 22 de 

novembro. 

Anteriormente, O 

país não reconhecia os 
imunizados com estas 

vacinas como “comple- 

tamente protegidos” e 

por isso tinham que res- 
peitar um isolamento ao 

desembarcar. 

No mês passado, o 
Brasil saiu da "lista ver- 

melha” para a Covid-19. 
Com a medida, a qua- 

rentena em hotéis do 
governo no território in- 
glês deixou de ser obri- 

gatória. 
Viajantes brasileiros 

devem apenas apre- 

sentar um teste ne- 

gativo para a doença, 

além do comprovante 
de vacinação com ao 

menos duas semanas 

desde a última dose. 
Os vacinados no Bra- 

sil serão reconhecidos 
como qualquer indiví- 
duo britânico vacinado 
dentro do país, con- 
tanto que tenham sido 

vacinados com os se- 

guintes imunizantes: 

— Oxford/AstraZeneca 

— Pfizer/BioNTech 
— Moderna 

— Janssen 

— Sinovac (adotada 
no Brasil com o nome 

CoronaVac, produzida 
em parceria com o Ins- 

tituto Butantan) 

— Sinopharm Beijing 
— Coxavin 

O que muda 

Com a saída do Bra- 
sil da “lista vermelha”, 

a Inglaterra reabriu seu 
território para viajantes 
comuns. Antes, apenas 

cidadãos britânicos, ou 
estrangeiros  residen- 
tes, podiam passar — 

com restrições. 

Todo os viajantes 
maiores de 11 anos 

ainda são obrigados a 

fazer um teste de Covid- 
19 nas 72 horas anteri- 

ores ao embarque. 

Não é mais obriga- 
tório reservar um dos 
hotéis autorizados pelo 
governo britânico para 
ficar dez dias em qua- 

rentena. 
No entanto, ainda 

será necessário preen- 
cher o formulário ”Pas- 
senger Locator”, para 

acompanhamento do 

viajante em caso de 
infecção. 

A decisão, no en- 

tanto, vale apenas para 

a Inglaterra. Outros 
países que integram o 

Reprodução 

Quem estiver vacinado com duas doses precisará também apresentar 
teste negativo para a doença. 

Reino Unido têm auto- 

nomia para decidir so- 
bre seus visitantes. A 

Escócia, País de Ga- 

les e a Irlanda do Norte 

mantêm o Brasil em sua 

“lista vermelha”. 

Como comprovar 

Quem se vacinou no 
Brasil poderá compro- 
var a vacinação com 

o certificado nacional 

emitido pelo Ministério 
da Saúde em inglês 
como em espanhol. É 
preciso que apareçam 

as seguintes informa- 
ções de maneira clara: 

nome e sobre- 

nome do viajante 
data de nasci- 

mento 

— marca e fabricante 

da vacina 

— data de vacinação 
de cada uma das doses 

— país ou território 
em que a vacina foi apli- 

cada 

Além disso, também 
é necessário: 

— fazer teste para 

Covid no 2º dia após a 
chegada 

— preencher o for- 

mulário "Passenger Lo- 
cator” 

Viajantes que rece- 

beram apenas uma 

dose de vacina — ou 

duas doses de vacinas 
que não aparecem na 

lista — não são conside- 

rados “totalmente va- 

cinados” pelo governo 
inglês e devem seguir 
regras diferentes: 

— apresentar teste 
de Covid feito 72h antes 

— fazer dois testes (a 

2 e 8 dias) após a che- 
gada 

— preencher o for- 

mulário "Passenger Lo- 
cator” 

— | autoisolamento 
em casa ou outro lugar 

por 10 dias. 
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Após anúncio de reabertura, 
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cresce procura, por brasileiros, 

om a reabertura 
das fronteiras dos 

Estados Unidos na úl- 
tima segunda (8), as ci- 
dades americanas são 
os destinos internacio- 
nais mais procurados 
pelos brasileiros neste 
fim de ano. A projeção 
para este mês feita por 
uma das companhias 
aéreas que fazem o 
trajeto  Brasil-Estados 
Unidos, a Latam Airli- 
nes, é de que 85% dos 
voos para o território 
americano estão ocu- 
pados. 

No mesmo dia da 

reabertura, foram re- 

gistradas longas filas 
ao longo do dia nos 
balcões da companhia 
American Airlines, no 
Aeroporto Internaci- 
onal de Guarulhos. 
Funcionários relataram 
que, desde que saiu a 
notícia de que as fron- 
teiras dos EUA seriam 
reabertas, a procura 
por voos para o país 
tem aumentado. 

Segundo a Associa- 
ção Brasileira de Agên- 
cias de Viagem (Abav), 
Nova York e Orlando li- 
deram os pacotes de 
viagem nas datas de 
Natal e réveillon. A 
maioria dos viajantes 
vai em férias de famí- 
lia, de acordo com a 
associação. A Abav, 
no entanto, não pos- 

o 

sui números relativos à 
quantidade de brasilei- 
ros que devem viajar 
para os EUA nos próxi- 
mos meses. 

Entretanto, a presi- 
dente da associação, 
Magda Nassar, afirma 
que a procura pelos 
Estados Unidos cres- 
ceu cinco vezes desde 
o anúncio da reaber- 
tura. Até então, os des- 
tinos mais procurados 
eram Cancún, Dubai e 
cidades de Portugal e 
Espanha. 

A mineira Andrea 
Motta, de 60 anos, foi 
uma das brasileiras 
que procuraram passa- 
gem aérea para os Es- 
tados Unidos logo que 
a reabertura foi anun- 
ciada, em meados de 
outubro. Ela pretende 
viajar com o marido 
no fim deste mês de 
novembro para passar 
dois meses com a filha, 

de voos para os Estados Unidos. 

Nova York e Orlando lideram os pacotes de viagem nas datas de Natal e réveillon. 

o genro e os netos 
em Austin, no Texas. 
"Assim que soubemos 
da data de reabertura, 

compramos a passa- 
gem.” 

A filha de Andrea, 
Fernanda Bueno, de 
34 anos, mora nos Es- 
tados Unidos há cinco 
anos. Antes da pan- 
demia, as duas costu- 
mavam se ver presen- 
cialmente a cada três 
meses. O maior pe- 
rodo em que ficaram 
distantes desde que 
Fernanda nasceu havia 
sido de seis meses. 
Agora, as duas estão 
há um ano e quatro me- 
ses sem se encontrar 
pessoalmente. 

Na última vez que 
foi aos Estados Uni- 
dos, em abril do ano 
passado, Andrea viu 
o terceiro neto nascer. 
Ela passou dois meses 
naquele país e estava 

là quando as fronteiras 
foram fechadas. "Meu 

neto, que agora está 
com 1 ano e 6 me- 

ses, não me conhece 
fisicamente porque era 
muito bebê. Já meu 
neto mais velho, de 8 

anos, está muito ansi- 
oso para me ver”, de- 
clarou Andrea. 

A expectativa é de 
que milhares de bra- 
sileiros devam fazer O 
mesmo que a mineira 
nos próximos meses. 
De acordo com a Em- 

baixada dos Estados 

Unidos no Brasil, o ca- 
lendário de entrevistas 
para emitir ou reno- 
var o visto está sem 
datas disponíveis até 
2022. As entrevistas, 

que também estavam 
paralisadas por causa 
da pandemia do coro- 
navírus, também foram 
retomadas. 
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farmacêutica Moderna 
e os Institutos Nacio- 

nais da Saúde — NIH, na 
sigla em inglês, o conglo- 
merado de pesquisa bio- 

médica do governo ameri- 
cano — estão em uma dis- 

puta acirrada sobre o cré- 
dito por inventar o compo- 

nente central da poderosa 

vacina contra o coronaví- 

rus da empresa, um conflito 

que envolve bilhões de dó- 
lares em lucros e também 
pode afetar a distribuição 

em longo prazo do imuni- 
zante. 

A vacina surgiu de uma 

colaboração de quatro 
anos entre a Moderna e o 

NIH, uma parceria ampla- 

mente aclamada quando os 

primeiros testes mostraram 

que o imunizante era con- 

siderado altamente eficaz. 
À época, o governo ameri- 
cano anunciou o feito como 
a “vacina NIH-Moderna”. 

A agência afirma que 
três cientistas de seu Cen- 
tro de Pesquisa de Vaci- 

nas trabalharam com fun- 

cionários da Moderna para 
projetar a sequência gené- 
tica que faz com que a va- 

cina produza uma resposta 

imune e, por isso, devem 

estar listados no “pedido de 

patente principal”. 

A empresa farmacêutica 
discorda. Em um registro 
feito em julho no Escritório 
de Patentes e Marcas dos 

Estados Unidos, a empresa 

disse que “chegou à con- 
clusão de boa-fé de que es- 
ses indivíduos não coinven- 
taram” o componente em 

questão. Seu pedido de 
patente, que ainda não foi 

emitido, nomeia vários de 
seus próprios funcionários 
como os únicos inventores. 

O NIH está em negoci- 
ações com a Moderna há 

mais de um ano para ten- 

tar resolver a disputa, mas 

o processo de julho pegou 
a agência de surpresa, de 
acordo com um funcionário 
do governo. 

A disputa envolve mais 

do que elogios científicos 
ou ego. Se os três cien- 
tistas da agência forem no- 

meados na patente junto 

com os funcionários da Mo- 
derna, o governo federal 

poderia ter mais poder para 

definir quais empresas fa- 

bricariam a vacina, o que 

por sua vez poderia in- 

fluenciar quais países te- 
rão acesso a ela no futuro. 
Também garantiria um di- 
reito quase irrestrito de li- 

cenciar a tecnologia, o que 

poderia trazer milhões para 

o Tesouro. 

A disputa acontece em 

meio à frustração crescente 
nos EUA e em outros paí- 
ses com os poucos esfor- 
ços da Moderna para levar 

sua vacina a países mais 
pobres. A empresa, que 
ainda não havia lançado um 
produto no mercado, rece- 

beu quase US$ 10 bilhões 
em financiamento dos con- 
tribuintes para desenvolver 

O imunizante, testá-lo e for- 
necer doses ao governo fe- 
deral. Com isso, já fez acor- 
dos de fornecimento no va- 
lor de cerca de US$ 35 bi- 
lhões até o final de 2022. 

"O NIH discorda da de- 
terminação da invenção da 

Moderna”, disse Kathy Sto- 
ver, porta-voz do Instituto 

Nacional de Alergia e Do- 

enças Infecciosas, o se- 
tor que supervisiona a pes- 

quisa de vacinas. “Omi- 

tir OS inventores do NIH do 

pedido de patente princi- 

pal priva a agência de uma 
participação de coproprie- 

dade nesse pedido e na 
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Governo americano e Moderna disputam 
patente da vacina contra o coronavirus. 
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afetar a distribuição a longo prazo do imunizante. 

patente que eventualmente 

será emitida a partir dele.” 
Uma porta-voz da Mo- 

derna, Colleen Hussey, por 
sua vez, disse que a em- 

presa “sempre reconheceu 

o papel substancial que 
o NIH teve no desenvolvi- 

mento da vacina contra a 

Covid-19 da Moderna”. Ela 

afirmou, no entanto, que 

a empresa era legalmente 
obrigada a excluir a agên- 
cia do pedido principal de 

patente, porque “apenas os 

cientistas da Moderna de- 
senvolveram” a vacina. 

Cientistas afirmam ter 

visto a batalha como uma 

traição da Moderna, que re- 
cebeu US$ 1,4 bilhão para 
desenvolver e testar sua va- 

cina e outros US$ 8,1 bi- 
lhões para fornecer ao país 
meio bilhão de doses. John 

Moore, professor de micro- 

biologia e imunologia da 
Universidade Cornell, disse 

que a disputa envolve “jus- 

tiça e moralidade em nível 
científico”: 

"Essas duas instituições 
têm trabalhado juntas há 
quatro ou cinco anos”, afir- 

mou. 
Embora não tenha reco- 

nhecido publicamente a ci- 

são até agora, o governo de 

Joe Biden expressou frus- 

tração com o fato de a Mo- 
derna não ter feito mais 

para fornecer sua vacina às 

nações mais pobres, em- 
bora tenha enormes lucros. 

Ativistas pediram ao go- 

verno que pressionasse a 

empresa a compartilhar sua 

fórmula da vacina e trans- 
ferir sua tecnologia para 
fabricantes que poderiam 

produzi-la a um custo me- 

nor para as nações mais 

pobres. Mas funcionários 
do governo dizem que não 
têm autoridade para exigir 
que a empresa faça isso. 

"É também uma questão 
de abastecimento. Paten- 

tes são monopólios de de- 
senvolvimento e, em uma 

pandemia, é uma ideia ter- 
rível ter uma empresa pri- 
vada com o monopólio de 
parte de uma tecnologia 

que salva vidas”, disse Zain 

Rizvi, especialista em políti- 
cas de drogas da ONG Pu- 
blic Citizen que pesquisou 

os pedidos de patente da 

Moderna. 
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Astro do futebol americano virou 

esta primavera, ele estava 
fazendo um teste para ser 

o apresentador de "Jeopardy!”. 
Quase todos os dias, ele aparece 
em anúncios de televisão de mar- 
cas nacionais como da segura- 

dora State Farm. E aos domingos 
neste outono, ele levou o Green 

Bay Packers a se tornar o melhor 

da divisão com um recorde de 7- 
2. 

O quarterback Aaron Rodgers 
não é apenas o MVP da NFL, 
ele é uma celebridade que trans- 
cende o esporte mais popular 
do país, um nome conhecido no 
mesmo nível de Tom Brady e Pa- 
trick Mahomes. 

Então, quando surgiram no- 
tícias de que ele testou posi- 
tivo para o coronavírus na se- 
mana passada e não foi vaci- 

nado, Rodgers justificou sua de- 
cisão de não ser vacinado se po- 
sicionando contra as vacinas al- 
tamente eficazes e cuspindo uma 
onda de desinformação. Os pro- 
fissionais médicos ficaram desa- 
nimados não apenas porque vai 

dificultar para eles persuadir os 
adultos a serem vacinados, mas 
porque eles também estão come- 
cando a vacinar crianças de 5 a 
11 anos. 

"Quando você é uma cele- 
bridade, você recebe uma plata- 
forma”, disse o Dr. Paul A. Offit, 

diretor do Centro de Educação de 
Vacinas do Hospital Infantil da Fi- 
ladélfia. "Quando você opta por 
fazer o que Aaron Rodgers está 
fazendo, que é usar a plataforma 
para divulgar informações incor- 
retas que podem levar as pessoas 

a tomarem decisões erradas para 
Si mesmas ou para seus filhos, 
você causa danos. 

A NFL está investigando se 
Rodgers e os Packers violaram 
algum dos extensos protocolos 
contr a covid-19 da liga, que fo- 
ram desenvolvidos em parceria 
com a Assosiação de Jogadores. 
Rodgers admitiu ter desrespei- 
tado esses protocolos, incluindo 
participar de uma festa de Hal- 
loween com colegas de equipe, 
onde apareceu em vídeos sem 
máscara. Os time e o atleta po- 
dem ser multados em centenas 
de milhares de dólares por não 

cumprirem as regras. 

Rodgers está passando por 
um período de isolamento de 10 
dias e não jogou na derrota dos 
Packers por 13 a 7 para o Kan- 
sas City no último domingo (7). 
Como todos os jogadores não va- 
cinados da NFL com teste posi- 
tivo, Rodgers deve fornecer dois 
testes negativos, tirados com 24 

horas de intervalo, após seu iso- 
lamento para retornar a campo, o 
que pode acontecer já neste sá- 
bado (13). 

O dano duradouro da pos- 
tura de Rodgers, entretanto, não 
pode ser medido em dólares ou 
jogos perdidos ou ganhos. As 
taxas de vacinação na NFL são 
muito altas em comparação com 

a população em geral. Quase to- 
dos os técnicos e membros da 
equipe que estão perto dos joga- 
dores são vacinados, e 94% dos 
cerca de 2.000 atletas também fo- 
ram imunizados, de acordo com a 
liga. 

Mas dado o quão popular 
esse esporte a é, até mesmo um 
punhado de jogadores não va- 
cinados recebe atenção desme- 
dida. O wide receiver Cole Beas- 
ley do Buffalo Bills, e os quarter- 

backs Kirk Cousins, do Minnesota 
Vikings, e Carson Wentz, do India- 
napolis Colts, foram todos critica- 
dos por escolherem permanecer 
não vacinados. 

Mas eles foram francos sobre 

suas decisões. Rodgers, por ou- 
tro lado, evitou responder direta- 
mente quando questionado se ele 
foi vacinado. Ele disse que estava 
“imunizado”. 

Em uma entrevista no pro- 

grama “The Pat McAfee Show” na 
semana passada, Rodgers disse 
que seguiu seu próprio “proto- 
colo de imunização”, embora não 
tenha fornecido detalhes sobre o 
que isso implica. Mas a vacina- 

ção e a infecção natural são as 
únicas maneiras de obter imuni- 
dade ao vírus, disseram os cien- 
tistas. 

Na entrevista, Rodgers ali- 
mentou ainda mais a polêmica ao 
tentar se distanciar dos teóricos 
da conspiração. 

"Eu não sou, você sabe, al- 
gum tipo de antivax ou terrapla- 
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preocupação na luta contra a 
desinformação sobre a vacina 
anticovid nos Estados Unidos. 

(O 

/ 

Cientistas debatem sobre má influência que Aaron Rodgers pode 
causar, especialmente nos fãs mais jovens. 

nista. Eu sou um pensador crí- 
tico.” 

Mas muitas de suas declara- 
ções no programa ecoam aque- 
las feitas por pessoas do movi- 
mento antivacinas. 

Na entrevista, Rodgers suge- 
riu que o fato de que as pessoas 

ainda estavam pegando e mor- 
rendo de covid-19 significava que 
as vacinas não eram altamente 
eficazes. 

Embora imperfeitas, as vaci- 
nas fornecem proteção extrema- 
mente forte contra os piores re- 
sultados de infecção, incluindo 
hospitalização e morte. Ameri- 
canos não vacinados, por exem- 

plo, têm cerca de 10 vezes mais 
probabilidade de serem hospita- 
lizados e 11 vezes mais proba- 

bilidade de morrer de covid-19 

do que americanos vacinados, de 
acordo com um estudo do Centro 
de Controle e Prevenção de Do- 
enças dos EUA. 

"No que diz respeito às pes- 
soas que estão no hospital com 
covid, a esmagadora maioria são 
pessoas não vacinadas”, disse 
Angela Rasmussen, especialista 
em vírus da Organização de 
Vacinas e Doenças Infecciosas da 
Universidade de Saskatchewan. 
"E a transmissão está sendo 
conduzida esmagadoramente 

por pessoas não vacinadas para 
outras pessoas não vacinadas.” 

Rodgers também expressou 

preocupação de que as vacinas 
possam causar problemas de fer- 
tilidade, um ponto comum no mo- 
vimento antivacinas. Não há evi- 
dências de que as vacinas afetem 
a fertilidade em homens ou mu- 
lheres. 

O atleta disse que descartou 

as vacinas de mRNA, fabricadas 
pela Pfizer e Moderna, porque ele 
tinha uma alergia a um ingredi- 
ente não especificado que elas 
continham. 

Essas alergias são possíveis 
- um pequeno número de pes- 
soas é alérgico ao polietilenogli- 
col, que está nas vacinas Pfizer 
e Moderna - mas extremamente 
raras. Por exemplo, houve cerca 

de 11 casos de anafilaxia, uma re- 
ação alérgica grave, para cada 1 
milhão de doses da vacina Pfizer 

administrada, de acordo com um 
estudo do CDC. 

A agência de saúde pública 
recomenda que pessoas com 
alergia conhecida a um ingre- 
diente de uma das vacinas de 
mRNA não tomem essas vacinas, 

mas alguns cientistas expressa- 
ram ceticismo de que Rodgers re- 
almente tivesse uma alergia co- 
nhecida e documentada. Mesmo 
se tivesse, ele poderia ser elegi- 
vel para a vacina da Johnson & 
Johnson, que depende de uma 

tecnologia diferente. 
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uitos especialistas em 

M saúde pública pre- 
veem que o mundo terá 
que continuar a lidar com 

a covid-19 nos próximos 
anos, mas isso não significa 

que a pandemia não irá 
acabar. Em vez disso, a 

covid-19 provavelmente se 

tornará endêmica, o que 
significa que ela continuará 
a circular entre a população 

de forma mais previsível. 
Especialistas dizem que 

a situação do vírus no longo 
prazo depende de vários fa- 
tores, que incluem a co- 

bertura vacinal em todo o 
mundo e como o Sars- 

CoV-2 evoluirá nos próxi- 
mos anos. 

Entenda o que especia- 

listas em saúde pública di- 
zem sobre o que aconte- 

cerá com a covid-19 no fu- 
turo: 

1) O que significa endê- 
mico? 

Uma doença é endê- 
mica quando tem presença 

constante entre a popula- 
ção, de acordo com o Cen- 
tro de Controle e Preven- 

ção de Doenças (CDC) dos 
EUA. Doenças endêmicas 
também seguem padrões 
previsíveis e ocorrem em 

um nível esperado. 
A malária, por exemplo, 

é endêmica em muitas par- 
tes do mundo, com uma es- 

timativa de 229 milhões de 
casos em 2019, de acordo 

com a Organização Mun- 
dial da Saúde. A gripe sa- 
zonal é outro exemplo de 
doença endêmica. 

2) Qual é a diferença en- 
tre doença endêmica, epi- 
demia e pandemia? 

Uma doença é endê- 
mica quando existe em 

um nível basal previsível, 
enquanto uma epidemia 

ocorre quando há um au- 

mento repentino e inespe- 

rado de casos, de acordo 

com o CDC. 
“Um caso de varíola se- 

ria uma epidemia”, disse 

Heidi Brown, professora do 

Departamento de Epidemi- 

ologia e Bioestatística da 
Universidade do Arizona, 

sobre a doença erradicada 

do mundo em 1980. 

Um surto é semelhante 
a uma epidemia, mas geral- 
mente está associado a um 
local ou a um catalisador 

mais específico, como um 

surto recente de salmonela 

ligado a cebolas ou o surto 
de sarampo registrado na 
Disneylândia em 2014. 

Uma pandemia é uma 
epidemia que se espalha 

pelo mundo. 

3) Ainda podemos nos li- 

vrar da covid-19? 

Especialistas em doen- 

ças infecciosas dizem que 

erradicar o vírus da covid- 
19 — reduzindo os casos a 

zero de forma permanente 

em todo o mundo — pro- 
vavelmente está fora de al- 
cance, pelo menos em um 

futuro próximo. A varíola é 
a única doença humana eli- 
minada globalmente, uma 

conquista que exigiu vigi- 

lância exaustiva e várias 
campanhas de vacinação. 

As autoridades de saúde 
vêm trabalhando para erra- 
dicar outro flagelo, a polio- 
mielite, há décadas. Ainda 
não houve sucesso, apesar 

dos bilhões de dólares em 
investimentos e uma vacina 

eficaz. A pandemia atrasou 

ainda mais esses esforços 

ao atrapalhar o trabalho de 

equipes que lutam para am- 

pliar a vacinação contra a 

pólio. 
4) A covid-19 se tor- 

nará endêmica em todo o 
mundo? 
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Entenda o que é uma doença epidêmica 
e o que esperar da covid-19 no futuro. 
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está fora de alcance. 

A maioria dos epidemi- 

ologistas acredita que sim, 

embora seja provável que 
isso aconteça em momen- 

tos diferentes nas diversas 

regiões do mundo. Alguns 
países da Europa com altas 
taxas de vacinação, como 
Dinamarca e Portugal, já 
estão enfrentando o que al- 

guns epidemiologistas di- 
zem ser algo próximo à 
covid-19 endêmica. Outros 
ainda dizem que é muito 
cedo para prever essa situ- 

ação. 
Países mais pobres com 

taxas de vacinação muito 

baixas, especialmente na 

África, podem ficar presas 
na crise por mais tempo. 

A menos que mais vacinas 

cheguem em breve, eles 

poderão levar anos para ter 

um número suficiente de 
pessoas com imunidade, o 

que impediria a superlota- 

ção de hospitais e novas 

mortes. 

Futuro 

Muitos especialistas em 

saúde pública e doenças in- 
fecciosas dizem que o me- 

lhor cenário, por enquanto, 
envolve a vacinação do 

maior número possível de 
pessoas para ajudar a redu- 

zir OS riscos de casos gra- 

ves e mortes por covid-19 

e para impedir a dissemina- 

ção do vírus. 
“Acho que o melhor que 

podemos esperar é conti- 
nuar a ter ondas de casos 

nos anos seguintes, mas, 
devido à vacinação e à ex- 
posição repetida ao vírus, 
a proporção de casos gra- 
ves continuará a diminuir”, 

disse Schiffer. 

Como o vírus continu- 
arã a circular na popula- 
ção depende, em parte, da 

quantidade de casos que 

os governos e as socieda- 

des estão dispostos a to- 

lerar. Medidas como o 

uso de máscaras em es- 
paços fechados, exigência 
de testes e isolamento em 

casa quando houver infec- 

ção também podem ajudar 
a suprimir a propagação do 

vírus. 
Melhores tratamentos, 

como as pílulas antivirais 
que estão sendo desenvol- 

vidas pela Merck & Co. e 
Pfizer podem se tornar es- 

senciais para tornar a covid- 

19 em um fardo menor para 

o mundo. 
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Para muitos nova-ilorquinos, tradicional 
maratona serviu como metáfora para a 

árdua recuperação da cidade que foi um 
dos lugares mais devastados pela covid-19. 

S corredores se reuni- 
O ram na escuridão do iní- 
cio da manhã, em Staten Is- 
land. Passaram por canhões 
de confete no Brooklyn e por 
uma banda de heavy me- 
tal no Queens. Depois de 
serem aplaudidos no South 
Bronx, correram por Manhat- 
tan e terminaram no Central 
Park, onde voluntários os re- 
cebiam com medalhas e a tor- 

cida aplaudia nas arquiban- 
cadas. 

Depois de ser cancelada 
no ano passado por causa 

da pandemia do coronavírus, 
a Maratona de Nova York 

voltou no domingo (7) para 
sua 50º edição. Para muitos 
nova-iorquinos, a corrida ser- 
viu como uma metáfora para 
a árdua recuperação da ci- 
dade que foi um dos lugares 
mais devastados pela pande- 

mia, uma oportunidade de ex- 
pressar orgulho e se entregar 

à comunidade após meses de 
lockdowns e tentativas frus- 

tradas de reabertura. 
A corrida ainda foi limi- 

tada em alguns aspectos. Os 
30 mil participantes somaram 

um grupo cerca de 40% me- 
nor que o de 2019, que con- 
tou com mais de 53 mil mara- 

tonistas. Os corredores se es- 
palharam por cinco ondas, a 
intervalos maiores entre suas 
largadas do que nos anos an- 

teriores. Os organizadores da 
corrida tentaram reduzir o ta- 
manho da multidão ao redor 

dos postos de hidratação e 

abastecimento, e as festivida- 
des na linha de chegada fo- 
ram relativamente contidas. 

Mesmo assim, foi difícil es- 
capar do otimismo coletivo, 
uma sensação reforçada pelo 

sol quente, o ar fresco e a fo- 
lhagem colorida de outono ao 
longo do percurso e na che- 
gada no Central Park. 

“Parecia uma festa de 
boas-vindas”, disse Joe 
Shayne, técnico do clube 

de corrida TeamWRK, após 
terminar a maratona. Shayne 
disse que os clubes de cor- 
rida locais se juntaram com 
força durante a corrida para 
comemorar o retorno da 

maratona. 

Rykiel Levine, médica- 
residente do pronto-socorro 

do Hospital Lincoln, no Bronx, 

se apresentou como voluntá- 
ria pela primeira vez. “Isso 
significa que o mundo está 
voltando ao normal, o que 

é realmente emocionante”, 
disse ela. “E é muito bom 
ver a cidade se unindo e se 

conectando e nos fazendo 
sentir que esta pandemia 
pode ter ficado para trás”. 

A maratona trouxe muitas 
cenas familiares de volta à ci- 
dade. 

Para alguns participantes, 

como Grace Ackerman, a 
volta significava esquentar os 
nervos. Ela estava para cor- 

rer sua primeira maratona e, 

sentada no chão da estação 
da balsa de Staten Island an- 
tes da largada, comia man- 
teiga de amendoim com tor- 
rada. Ackerman, 23 anos, 

disse que ela se concentraria 

no seu treinamento - mesmo 

que ficasse fisicamente can- 

sada. “Eu treinei muito e, no 
fim das contas, vou conse- 

guir”, disse ela. “Eu só pre- 
ciso me lembrar disso”. 

Para outros, a questão era 
encontrar a melhor maneira 

de apoiar os participantes da 

corrida. Boris e Yelena Sobo- 
lev, um casal de Staten Island, 
são voluntários na maratona 
há seis anos. Na área de lar- 
gada no domingo, Boris disse 
que estava “muito animado.” 

“Eles têm tanta energia 
que você literalmente a sente 
no ar”, disse ele.  Yelena 

acrescentou: “Fiquei muito 

chateada no ano passado. 
Você fica energizada o ano 
todo, é incrível. Você tem que 
sentir isso”. 
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502 edição da tradicional Maratona de Nova York aconteceu no último 
domingo (7). (Foto> Getty Images) 

A área perto da Cumber- 
land Street e da Lafayette Ave- 
nue, no Brooklyn, estava ele- 
trizante, com corredores dimi- 
nuindo a velocidade e dan- 
çando 'Hot in Herre', da rap- 
per Nelly, enquanto avança- 
vam ao longo do percurso. 
Lembrando o hiato da mara- 
tona no ano passado, o DJ 

disse aos corredores: “Não 
consigo nem dizer quanto 
sentimos falta de vocês. Es- 
tamos de volta, e isso é o que 
importa”. 

Enquanto os corredores 
enchiam a rua na First Ave- 
nue em Manhattan, as pes- 

soas gritavam, assobiavam, 
faziam barulho e uma banda 
ao vivo tocava Ring of Fire. 

Brian Dillon ficou passe- 

ando ao longo da rota em Bay 
Ridge, onde viveu toda a sua 
vida, usando um acessório 

absolutamente peculiar: uma 
réplica em miniatura de Para- 
chute Jump, o antigo parque 
de diversões de Coney Island. 
Seu irmão a fizera para o Des- 
file da Sereia do ano ante- 
rior com papelão, espetos de 
churrasco, potes de iogurte, 

garrafinhas de leite, linha de 
pesca e muita cola. 

No Bronx, os membros do 
Boogie Down Bronx Runners 

torceram pelos 35 participan- 

tes do grupo, muitos dos 
quais estavam correndo sua 
primeira maratona. “Esta- 

mos tentando provar que 
não somos o condado mais 
insalubre do estado de Nova 
York”, disse Vanessa Ga- 
marra, membro do grupo. 

“A comunidade do Bronx 
tem muito mais coisas para 
mostrar”. 

E embora na maratona, 
assim como na vida, o que 
importe seja a jornada, e não 
o destino, para muitos parti- 
cipantes, a linha de chegada 
trouxe uma sensação de alí- 
vio e triunfo. 

Amanda Chang, 27 anos, 
terminou sua primeira mara- 

tona de Nova York e sua se- 
gunda maratona de toda a 
vida. Ela estava bem feliz 
ao cruzar a linha de chegada. 
“A multidão é inacreditável”, 
disse ela. “Acho que é assim 
que Kim Kardashian se sente 
no tapete vermelho, com todo 
mundo vibrando”. 

Josh Cassidy, que termi- 
nou em quarto lugar na divi- 
são masculina de cadeiras de 
rodas, disse que a corrida foi 

“surpreendentemente ótima”. 
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ma soldado da 

Guarda  Nacio- 

nal do Exército em 

Montana (EUA) se 

tornou a primeira 

mulher a se formar 

no curso intensivo 

de snipers (franco- 

atiradores) de sete 

semanas do Exército 

americano. 

A soldado, que Oo 

Exército não identi- 

ficou a pedido dela, 

completou o curso 

em Fort Benning, no 

estado da Geórgia, 
em 5 de novembro, 

de acordo com um 

comunicado à im- 
prensa da Guarda 
Nacional de Mon- 

tana. Ela se alistou 

em dezembro 2020, 

e começou o curso 

de atirador foi em 

setembro deste ano. 

"A soldado aten- 

deu a todos os pa- 

drões exigidos para 

se formar no Curso 

de Atirador do Exér- 

cito dos Estados 

Unidos”, disse em 

comunicado o ca- 

pitão David Wright, 
comandante da es- 

cola de snipers. “Ela 

chegou preparada 

para treinar e condi- 

cionada fisicamente 

para vencer. Esta- 

a subir de nível. 

mos orgulhosos dos 

resultados de seus 

esforços e do trei- 

namento de quali- 

dade”, acrescentou 

ele, de acordo com 

o site “Task & Pur- 

pose”. 

A militar já tinha 
completado o curso 

de atiradora especi- 

alista, mas, por sua 

habilidade, foi reco- 

mendada a subir de 

nível. 

“Não havia dúvi- 

das em nossas men- 

tes de que ela teria 

Sucesso, disse O ca- 

pitão Joshua O'Neill, 

comandante da sni- 

per em Montana. 

O curso de sni- 

per visa a transfor- 

mar um soldado na 

“arma mais temida 

no campo de bata- 

lha”, de acordo com 

uma descrição do 
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Escola de franco-atiradores do exército 
americano forma a primeira mulher. 

curso. Os soldados 

são treinados em 

uma série de ha- 

bilidades, incluindo 

detecção de alvo, es- 

timativa de alcance, 

técnicas de camufla- 

gem avançadas, tá- 
ticas de atirador, tiro 

avançado, distância 
conhecida e desco- 

nhecida disparando 

em alvos fixos e mó- 

veis e em diferentes 

condições climáticas 
e movimento oculto. 

Um Jinstrutor da 

Escola de Atiradores 

de Elite do Exército, 

o sargento Brian Mo- 
ran, disse em um 

comunicado a im- 

prensa de 2017 que 

os alunos não po- 

dem ter problemas 

em ficar isolados — 

os atiradores normal- 

mente são posicio- 

nados em equipes 

- 
A militar já tinha completado o curso de atiradora especialista, mas, por sua habilidade, foi recomendada 

de dois — e eles de- 
vem ser pacientes, 

fisicamente aptos, 

quietos, inteligentes, 
âgeis e adaptáveis. 
Eles precisam de 

uma “alta tolerân- 
cia ao desconforto”, 

disse Moran, auto- 

disciplina estrita e 

extrema atenção aos 
detalhes. 

Desde 20185, 

quando todas as ati- 

vidades do Exército 
dos EUA foram aber- 

tas às mulheres, elas 
vêm alcançando fei- 
tos, formando-se na 

extremamente | exi- 

gente Escola de Ran- 

gers, indo a combate 
pela mesma  uni- 

dade, e, no ano pas- 

sado, conseguindo 
pela primeira vez um 

posto na elite dos 

Boinas Verdes. 
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Moedas globais: dólar se 
enfraquece ante rivais, com 

inflação nos Estados Unidos e Fed. 
m sessão mar- 

E cada pela volatili- 
dade, o dólar se enfra- 
queceu na compara- 
ção com as principais 
moedas do mundo 
nesta terça-feira (9), 
após a divulgação de 
dado de inflação ao 
produtor nos Estados 
Unidos ainda forte, 
mas menos acentu- 
ado que o esperado. 
Participantes do mer- 
cado de câmbio moni- 
toram também avalia- 
ções de dirigentes de 
bancos centrais e in- 
dicadores de econo- 
mias desenvolvidas. 

O índice de pre- 
ços ao produtor (PPI, 
na sigla em inglês) 
americano subiu 0,6% 
em outubro ante se- 
tembro, segundo in- 
formou o Departa- 
mento do Trabalho 
dos EUA. O núcleo 
do PPI, que exclui 
alimentos e energia, 
avançou 0,4% no pe- 
ríodo, abaixo do que 
analistas projetavam. 

O indicador, em- 
bora ainda sugira um 
quadro | inflacionário 
firme, mostrou evi- 
dências de uma inci- 
piente desaceleração 
nos preços, o que 
alivia a pressão so- 
bre o Federal Reserve 
(Fed, o banco central 

Reprodução 

Participantes do mercado de câmbio monitoram também avaliações de dirigentes de bancos centrais e 
indicadores de economias desenvolvidas. 

norte-americano) pelo 
aperto monetário. 

O foco agora ficará 
na leitura de outubro 
da inflação ao consu- 
midor nos EUA, que 
será divulgada ama- 
nhã. “A postura paci- 
ente do Fed com re- 
lação ao aumento das 
taxas de juros desa- 
celerou a mobilidade 
ascendente do dólar”, 
destaca o analista Joe 
Manimbo, do Western 
Union. 

A presidente da dis- 
trital do Fed em São 
Francisco, Mary Daly, 
alertou hoje para o 
risco de aumentar ju- 
ros prematuramente 

e refrear a recupera- 
ção econômica. Mais 
hawkish, o líder da 
regional de St. Louis, 
James Bullard, afir- 
mou esperar duas 
elevações no ano que 

vem. 
Nesse cenário, o ín- 

dice DXY, que mede a 
variação do dólar ante 
uma cesta de seis ri- 

vais fortes, fechou em 

baixa de 0,09%, a 

93,955 pontos. Perto 
do fechamento das 
bolsas de Nova York, 

a divisa americana ce- 

dia a 112,89 ienes, en- 

quanto libra avançava 
a US$ 1,3560 e euro, 
a US$ 1,1596. 

Segundo o econo- 
mista Jonathan Peter- 

sen, da Capital Eco- 
nomics, desde o iní- 
cio de outubro, a mo- 

eda japonesa teve o 
pior desempenho en- 
tre uma cesta das 10 

mais competitivas do 
mundo. Para ele, a 

tendência de desvalo- 
rização deve persistir, 
uma vez que o iene 
fica vulnerável ao au- 
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mento dos juros dos 
Treasuries. 

Na Europa, ope- 
radores repercutiram 
dados ' econômicos 
da Alemanha. O ín- 
dice de expectativas 
econômicas alemãs 
subiu de 23,3 pontos 
em outubro para 31,7 
pontos em novembro, 

segundo uma pes- 
quisa divulgada hoje 
pelo instituto alemão 
ZEW. Por outro lado, 
as exportações no 
país voltaram a recuar 
em setembro. 

Na comparação 
com moedas emer- 
gentes, o dólar de- 
monstrou comporta- 

mento misto, caindo 
a US$ 70,768 rublos 
russos, mas a 15,0597 
rands sul-africanos. 
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as últimas se- 
manas, en- 

quanto as Bolsas 
americanas renova- 
ram seus recordes 

de fechamento, a 
brasileira não con- 
seguiu deslanchar. 
Até na comparação 
com outros merca- 
dos emergentes o 
Brasil fica para trás. 

As incertezas fis- 

cais e políticas, a 
alta de juros e a re- 
visão para baixo das 
perspectivas econô- 
micas | prejudicam 
o desempenho do 
Ibovespa e fazem 
o principal índice 
da B3 comer poeira 
em relação a seus 
pares. 

No ano, o lbo- 
vespa acumula 
queda de 11,33%. 
Quando se consi- 
dera o índice em dó- 
lar, o tombo chega a 
17,75%. 

A desvalorização 
do índice em dó- 
lares reflete, além 

do recuo dos ativos 

locais, a deprecia- 

ção do real frente 
a moeda americana. 
Nesta terça, o dó- 
lar comercial fechou 

com alta de 0,80%, a 

Reprodução 

Ibovespa, principal índice da B3, 
emergentes. 

R$ 5,4968 
Enquanto isso, as 

Bolsas americanas 
e europeias conti- 

nuam a aproveitar O 
cenário de maior li- 
quidez no mercado, 
ainda que persistam 
preocupações com 
uma inflação mais 
alta a nível global. 
Alguns índices acu- 
mulam valorização 
acima de 20%. 
Contaminação 

eleitoral 

Segundo a ges- 
tora de renda variá- 
vel da Macro Capi- 
tal, Priscila Araújo, 
o desempenho ruim 
do Ibovespa, prin- 
cipalmente no se- 
gundo semestre, 
deve-se à depreci- 
ação no preço de 
algumas commodi- 
tes, com as pers- 
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Bolsa de Valores brasileira já 
perdeu quase 18% neste ano. 

fica para trás até na comparação com outros mercados acionários 

pectivas de desace- 
leração da econo- 
mia chinesa, e a pre- 

ocupações internas 
com o cenário fiscal. 

Ela ainda destaca 

o aumento da taxa 

básica de juros, a 
Selic, pelo Banco 
Central (BC) a fim de 
conter a inflação. 
Com juros mais 

altos, fica mais caro 
para as empresas 
conseguirem se fi- 
nanciar, e as que 

têm dívidas muito al- 
tas veem seus débi- 
tos crescerem. 

E isso impacta 

diretamente no va- 
lor da ação, que é 
calculado quando 

se traz a perspectiva 
de lucros futuros de 
uma empresa para 
o valor presente. 

Quanto mais juros, 

portanto, menores 
os lucros e maior a 
taxa de desconto. 

“Voltando a ter 
uma taxa de juros 
muito alta, temos 

uma competição 
muito grande com 
os ativos de renda 
fixa”, ressalta Pris- 
cila. 

Desde o início de 
agosto, o foco está 
no cenário fiscal, de- 
vido ao impasse dos 
precatórios e, mais 
recentemente, as 
mudanças no teto 
de gastos para ga- 
rantir o pagamento 
do Auxílio Brasil, 

que vai substituir O 
Bolsa Família e é a 
aposta do governo 
para as eleições de 
2022. 
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"Se necessário", diretor do Banco 
Central admite alta acima de 

1,5% para a taxa básica de juros. 
E m entrevista ao 

jornal japonês 
Nikkei Asia, O diretor 

de Política Monetá- 
ria do Banco Central 

(BC), Bruno Serra, 
indicou não descartar 

uma nova aceleração 

do ritmo de alta da 

taxa Selic. Na mais 
recente reunião do 

Comitê de Política 
Monetária (Copom), 
o BC apertou o passo 
de 1 ponto percen- 

tual para 1,50 ponto 

percentual, levando a 

taxa a 7,/5% ao ano. 

Além disso, o colegi- 
ado indicou novo au- 

mento de igual mag- 

nitude em dezembro, 

o que levaria a Selic 
a 9,25%. 

"Se for necessário 
aumentar a taxa em 

mais de 1,50 ponto 

percentual, precisa- 

remos fazer isso”, 

disse Serra, na en- 

trevista concedida na 

última quinta-feira (4). 
O diretor de Polí- 

tica Monetária ainda 
reforçou que o BC 
segue mirando a 

meta de inflação de 
2022, embora o mer- 

cado financeiro pa- 

reça cada vez mais 

Marcello Casal Jr./Agência Brasil 
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descrente do cum- 

primento desse ob- 

jetivo. 
“Ainda estamos 

perseguindo o centro 

da meta de 2022." 

Na última segunda- 
feira (8), o Boletim 

Focus mostrou que 

a mediana para O 
IPCA, o índice oficial 
de inflação, de 2022 
aumentou pela 16º 
vez consecutiva, de 

4,55% para 4,03%, 

mais perto do teto 

(5%) do que do cen- 

tro (3,50%) da meta. 

O Copom, por sua 
vez, projeta 4,10% no 

cenário básico, con- 
forme a estimativa in- 

formada no encontro 

de outubro. 

Teto de gastos 

Quanto às discus- 

sões fiscais sobre a 

=.) o 
O diretor de Política Monetária ainda reforçou que o BC segue mirando a meta de inflação de 2022. 

ampliação do Bolsa 
Família, Serra disse 
que o mercado ques- 

tiona “a estabilidade 

do arcabouço do teto 

de gastos que fun- 

cionou muito bem 

desde 2016”. O di 

retor acrescentou, 

segundo a entrevista, 

que um aumento de 

gasto não pode ocor- 

rer sem a redução de 

outras despesas. 

Sobre o cenário 
externo, conforme 

a entrevista ao Nik- 

kei Asia, Serra disse 
que o início da nor- 
malização monetária 
pelo Federal Reserve 

(Fed, o banco central 

dos EUA) já era espe- 
rado e que os parti- 

cipantes do mercado 

se prepararam “muito 

bem”. Depois de inje- 
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tar cerca de US$ 4,3 
trilhões na economia 

na pandemia, o Fed 

confirmou, na quarta- 

feira passada, que 

começará a fechar as 
torneiras. 

O diretor do BC 

afirmou que é “ra- 
zoável esperar” que 
a primeira alta de 

juros nos Estados 
Unidos ocorra no 

segundo semestre 

de 2022. Serra 

também considerou 
que países emergen- 
tes, incluindo o Bra- 

sil, não devem so- 

frer grande impacto 
quando o Fed iniciar 

a alta de juros norte- 
americanos. 

As informações 
são do jornal O Es- 
tado de S. Paulo. 
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Novas regras para venda de gasolina não 
devem reduzir o preço nas bombas. 

escalada de preços 
dos combustíveis 

corrói o orçamento do 
consumidor, pressiona 
a inflação e afeta a ima- 
gem do presidente Jair 
Bolsonaro, que afirma 
não ter culpa dos au- 
mentos nas bombas. 
Nesse contexto, a Agên- 
cia Nacional do Petró- 
leo (ANP) publicou na 
segunda-feira (8) uma 
resolução que altera as 
regras de comercializa- 
ção de combustíveis. 

Uma das principais 
medidas é a que per- 
mite o delivery de gaso- 
lina e diesel. A medida 
é parte da estratégia 
do governo para redu- 
zir preços, mas, para es- 

pecialistas, terá alcance 
bastante limitado em um 
cenário de aumento da 
cotação do petróleo e 
avanço do dólar, variá- 
veis que afetam os pre- 
ços de gasolina e diesel. 

Risco de 
sonegação 

Hoje, o valor mos- 
trado na bomba tem três 
casas decimais. A partir 
de agora, serão apenas 
duas. Os postos têm 
180 dias depois de pu- 
blicada a resolução para 
fazer a mudança. 

Além disso, a ANP 
permitiu que a atividade 
de delivery seja exercida 
a partir de autorização 
específica da agência, 
que neste momento res- 
tringe a entrega ao eta- 
nol hidratado e à gaso- 
lina C. 

Agência Brasil 

Delivery de combustíveis e mudança nas normas de comercialização têm impacto limitado diante da alta 
do dólar. 

A entrega deve ser 
feita até os limites do 
município onde está o 
revendedor varejista au- 
torizado pela agência. 
Além disso, um único 
posto poderá vender di- 
ferentes marcas de ga- 
solina e etanol, desde 
que o nome seja identi- 
ficado de forma clara. 

"O objetivo é mo- 
dernizar e aprimorar 
a revenda”, afirmou 
Raphael Moura, diretor- 
geral da ANP "O deli- 
very será feito por veí- 
culos específicos, pois 
serão monitorados e 
fiscalizados pela ANP” 

Décio Oddone, ex- 
diretor-geral da agência, 
diz que iniciativas para 
promover concorrência 
são favoráveis, mas O 
impacto pode ser limi- 

tado: 
"As mudanças po- 

dem ter impacto geral? 
Talvez não. Essa maior 
concorrência pode ser 
limitada a um posto 
perto de uma usina ou 
um posto que venda 

via delivery em deter- 
minada região, mas é 
importante ter concor- 

rência.” 
Marcus D'Elia, sócio 

da Leggio consultoria, 
diz que a fiscalização 
será o maior desafio: 

"A dificuldade é o po- 
der de fiscalização para 
proteger o consumidor. 
E há questões operaci- 
onais. Nos postos, será 
preciso ter tanques dife- 
rentes para as marcas.” 

Atividade é 
arriscada 

Paulo Miranda Soa- 
res, presidente da Fe- 
deração Nacional do 
Comércio de Combus- 
tíveis e de Lubrifican- 

tes  (Fecombustíveis), 
afirma que não haverá 
redução de preço para 
o consumidor. Hoje, os 
postos sem bandeira já 
têm cerca de metade 
de participação de mer- 
cado: 

"Os postos têm con- 
tratos com as distribui- 
doras. Ninguém vai 
quebrar contrato. A ANP 

tem 65 fiscais para O 
Brasil todo. Como vai 
fiscalizar um serviço que 
demanda cuidados am- 
bientais, de segurança e 
de transporte? Isso vai 
resultar em sonegação 
fiscal e roubo de com- 
bustíveis.” 

Especialistas ponde- 
ram que há riscos na en- 
trega. 

"Isso val criar mais 

discussão do que efici- 
ência. Qualquer trans- 
porte de combustível 
tem inflamabilidade 
alta”, avaliou Silvio Mon- 
tes, professor de Co- 
mércio Exterior e Logjís- 
tica do Ilbmec-RJ. 

O programa vinha 
sendo estudado desde 
2018, após a greve dos 
caminhoneiros e passou 
por um projeto-piloto. 

Segundo a ANP toda 
a entrega será acompa- 
nhada em tempo real, 

georreferenciada e será 
feita de forma segura. 
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Gasolina já é vendida por 7 reais e 
99 centavos na cidade gaúcha de 
Bagé, maior preço em todo o País. 

mais recente pes- 
quisa de preços 

realizada pela Agência 
Nacional do Petróleo, 

Gás e Biocombustí- 
veis (ANP) encontrou 
na cidade gaúcha de 
Bagé (Fronteira-Oeste) 
o maior valor cobrado 
nesta semana pela ga- 
solina em todo o País: 
R$ 7,999 por litro. 

Na média brasileira, 
preço ficou em R$ 6,710 
por litro. Trata-se, tam- 
bém, de um novo re- 
corde na série histórica 
iniciada em 2002. O 
preço médio da gaso- 
lina nos postos do País 
subiu 2,25% na semana 
passada, a quinta con- 
secutiva de aumento. 

E possível encontrar 
o litro da gasolina acima 
de R$ 7 em postos de 
pelo menos 20 Estados: 

— Acre (R$ 7,600); — 
Alagoas (R$ 7,198); — 
Amazonas (R$ 7,350); 
— Bahia (R$ 7,299); — 
Ceará (R$ 7,190); — Dis- 
trito Federal (R$ 7,499); 
— Espírito Santo (R$ 
7,090); — Goiás (R$ 
7,399); — Mato Grosso 
(R$ 7,230); — Minas Ge- 
rais (R$ 7,599); — Pará 
(R$ 7,250); — Paraná 
(R$ 7,300); — Pernam- 
buco (R$ 7,439); — Pi- 
auí (R$ 7,299); — Rio de 
Janeiro (R$ 7,749); — 
Rio Grande do Norte (R$ 
7,299); — Rio Grande 
do Sul (R$ 7,999); — 
Rondônia (R$ 7,030); — 
São Paulo (R$ 7,399); — 

Tocantins (R$ 7,129). 
A escalada de preços 

é reflexo do reajuste no 
valor da gasolina e do di- 
esel feito pela Petrobras 
e em vigor desde 26 
de outubro. Por conta 
do reajuste, o preço 
do litro do diesel subiu 
2,45% nos postos bra- 
sileiros na semana pas- 
sada, chegando a uma 
média de R$ 5,339. O 
preço máximo foi de R$ 
6,700 o litro em Cruzeiro 
do Sul (AC). 

O valor médio do litro 
do etanol, por sua vez, 
subiu 4,5% na semana, 
para R$ 5,294. O preço 
máximo foi de R$ 7,899 
o litro em Bage, no Rio 
Grande do Sul. O preço 
do botijão de gás (GLP), 
por sua vez, se manteve 

estável e fechou a se- 
mana em R$ 102,48. 

Inflação do 
motorista 

Com o preço da ga- 
solina, do gás natural 
(GNV) e do etanol em 
alta, a inflação para 
o motorista no Brasil 
disparou e já chega 
a 18,46% no acumu- 
lado em 12 meses até 
outubro, segundo um 
levantamento realizado 
pelo Instituto Brasileiro 
de Economia da Fun- 
dação Getulio Vargas 

(Ibre/FGV). É a maior 
inflação para esse grupo 
desde 2000. 

O Principal 'motor 
desse aumento é a des- 
valorização do real. Até 

Agência Brasil 

, 

Gás e Biocombustíveis. 

a Ultima sexta-feira (5), 
o dólar - moeda à qual 
o valor do petróleo é 
atrelado - acumulava 
alta de 6,40% sobre o 
real este ano. 

Reforça esse movi- 
mento de perda de va- 
lor da moeda brasileira 
são as várias incertezas 
dos investidores com re- 
lação ao rumo da polí- 
tica econômica do go- 
verno Jair Bolsonaro. 

Os postos de com- 
bustíveis de Porto 
Iguaçu, na Argentina, 
por exemplo, estão li- 
mitando a quantidade 
de abastecimento nas 
bombas para estran- 
geiros. A medida foi 
adotada após muitos 
brasileiros começarem 
a cruzar a fronteira, pela 
Ponte Tancredo Neves, 
por Foz do Iguaçu (PR). 

Conforme consumi- 
dores, o abastecimento 
no país vizinho é atrativo 
porque a gasolina tem 
sido encontrada pela 
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Valor foi constatado por pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, 

metade do preço pra- 
ticado no Brasil. 

Novas regras 

Na última quinta-feira 
(4), a ANP alterou as 
regras de comercializa- 
ção de combustíveis em 
todo o País. As prin- 
cipais mudanças apro- 
vadas pela diretoria do 
órgão foram a liberação 
da venda por delivery da 
gasolina comum e do 
etanol e a forma de mos- 
trar OS preços nas bom- 
bas. 

Por enquanto, o va- 
lor mostrado na bomba 
tem três casas decimais. 
Desde quinta, são ne- 
cessárias apenas duas 
casas decimais. A ANP 
ressalta que as medidas 
passaram a ser discuti- 
das depois da greve dos 
caminhoneiros de 2018 
e foram submetidas à 
consulta e audiência pú- 
blicas. (Marcello Cam- 

pos) 
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ministro de Minas e 
Energia, Bento Al 

buquerque, alertou nesta 
terça-feira (9) para o risco 
de desabastecimento de 
combustíveis, ao defender 
a política de preços da Pe- 
trobras, que prevê paridade 
com os valores do barril 
de petróleo no mercado 
internacional e o dólar. 

“Temos de ter preocupa- 
ção grande com desabaste- 
cimento. Porque a importa- 
ção leva no mínimo 90 dias. 
Temos uma parcela do mer- 
cado, cerca de 20%, que 
não é da Petrobras. Mudar 
qualquer coisa, tem que ser 
com critério, transparência e 
governança”, disse o minis- 
tro, em audiência na Comis- 
são de Infraestrutura do Se- 
nado, acrescentando: 

“Todos estamos traba- 
lhando nisso para que a 
gente possa dar uma res- 
posta à sociedade, e tenho 
certeza que vai ocorrer.” 

Albuquerque falava so- 
bre o período em que a es- 
tatal segurou o preço da 
gasolina, do diesel, e do 
gás de cozinha, o que ocor- 
reu principalmente durante 
o governo Dilma Rousseff. 
Para O ministro, a lei não pe- 
mite situações como essa. 

"A política de controle de 
preços levou a Petrobras a 
pagar multas bilionárias e 
a ser a empresa de petró- 
leo e gás mais endividada 
do mundo”, disse. O pre- 
sidente da Petrobras, Joa- 
quim Silva e Luna, também 
citou recentemente a pos- 
sibilidade de desabasteci- 
mento de combustíveis cau- 
sado por uma eventual mu- 
dança na política de preços 
da estatal. 

Colchão 
tributário 

Albuquerque revelou que 

o governo avalia criar o que 
chamou de “colchão tributá- 
rio” e também uma “reserva 
estabilizadora” para conter 
a volatilidade do preço dos 
combustíveis. 

Ele também afirmou que 
está em avaliação reduzir 
impostos federais, mas res- 
saltando que para isso é 
preciso uma compensação. 

"O colchão tributário é 
uma medida que possa 
permitir que, ao longo do 
tempo, que essas variações 
dos preços do petróleo e 
também dos combustíveis 
possa ser compensada 
de alguma forma. E uma 
reserva estabilizadora de 
preço, que seria de capital, 
que seria aplicada quando 
houvesse uma volatilidade 
muito grande”, disse o mi- 
nistro. 

Albuquerque não disse 
qual a previsão das medi- 
das serem anunciadas ofici- 
almente, nem o eventual im- 
pacto das ações. 

Os preços da gasolina, 
do diesel e do gás de botijão 
voltaram a subir na última 
semana, de acordo com 
o levantamento da Agência 
Nacional do Petróleo (ANP). 
O litro da gasolina já é ven- 
dido por até R$ 7,99 no país. 

Litro da gasolina a 
quase R$ 8 

Segundo a ANP o preço 
do litro médio da gaso- 
lina passou de R$ 6,562 
há duas semanas para R$ 
6,710 na última semana. E 
uma alta de 2,25%, sendo 

a quinta semana seguida de 
aumento nos preços. No 
ano, o valor da gasolina acu- 
mula avanço de 49,6%. 

O ministro culpou a alta 
do petróleo no mercado in- 
ternacional e também a dis- 
parada do dólar como justi- 
ficativa para o aumento dos 
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Ministro vê "preocupação grande 
com desabastecimento" de 

combustíveis e defende a Petrobras. 
Carolina Antunes/PR 

Bento Albuquerque também afirmou que governo avalia “colchão 
tributário” e "reserva estabilizadora”. 

preços no Brasil. 
"Por que houve aumento 

nesses valores?  Principal- 
mente pela alta do petró- 
leo, que só em 2021, (su- 
biu) 60%. E com tendência 
agora, com a chegada do 
inverno no Hemisfério Norte, 
do preço do petróleo subir 
um pouco mais”, afirmou. 

Albuquerque disse tam- 
bém há uma crise de oferta 
e demanda de petróleo no 
mercado internacional que 
explica o aumento. 

"O preço do barril do pe- 
tróleo em abril de 2020 che- 
gou a 17 dólares. Aí veio 
o aumento da demanda e o 
valor subiram para 83 dóla- 
res”, afirmou. 

O ministro também cul- 
pou a desvalorização do real 
frente ao dólar: 

"O nosso câmbio (dólar) 
saiu, em janeiro de 2020, de 
R$ 4 e hoje está na ordem 
de R$ 5,55. Isso tudo leva a 
esse aumento no preço dos 
combustíveis.” 

A política de preços da 
Petrobras, principal fornece- 
dora do produto no Brasil, 
prevê repasses automáticos 
aos preços das variações do 
petróleo e do dólar. O mi- 
nistro citou a Lei do Petró- 

leo, a Lei das Sociedades 
por Ações e a Lei das Es- 
tatais para dizer que não é 
possível interferir na Petro- 
bras e defender as medidas 
da estatal. 

"Não pode haver inter- 
ferência na Petrobras, não 
há e nunca houve”, afirmou, 
acrescentando: 

"A lei das estatais diz 
que as ações do órgão de 
controle não podem impli- 
car interferência na gestão 
de empresas públicas. O 
estatuto da Petrobras diz 
que, quando orientada pela 
União a contribuir para o 
interesse público,a compa- 
nhia somente assumirá obri- 
gações ou responsabilidade 
que respeitem as condições 
de mercado e que a União 
compensará a companhia 
pela diferença entre as con- 
dições de mercado e a obri- 
gação assumida.” 

O ministro citou ainda 
que o Brasil importa cerca 
de 30% do consumo de GLP 

(gás de cozinha), 25% do di- 
esel e 6% a 8% da gasolina. 

"Só lembrando que so- 
mos o quarto maior consu- 
midor de combustíveis auto- 
motivos do mundo.” 
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Regras mais duras deixam o brasileiro 
mais longe de se aposentar. 

obrigatoriedade de 
A uma idade mínima de 
65 anos para a aposen- 
tadoria de homens e de 
62 para mulheres, imposta 
pela reforma da Previdên- 
cia, que completará dois 
anos no próximo dia 13 de 
novembro, foi a mudança 
de maior impacto para os 
brasileiros que contribuem 
para o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). 

Os especialistas tam- 
bém destacam que há 
pouco o que se comemorar 
neste segundo aniversário 
da reforma, pois ela repre- 
sentou um endurecimento 
das regras e o retrocesso 
de alguns direitos para 
quem sonha com a apo- 
sentadoria no país 

Na visão do advogado 
João Badari, sócio do escri- 
tório Aith, Badari e Luchin 
Advogados, diversos direi- 
tos dos trabalhadores e se- 
gurados dos regimes pró- 
prios e geral da Previdên- 
cia Social foram alterados e 
significaram um retrocesso. 

"Entre elas as regras de 
aquisição dos benefícios, 
como a exclusão da pos- 
sibilidade de aposentar-se 
por tempo de contribuição 
na regra permanente, au- 
mento de idades mínimas, 
mudanças na pensão por 
morte até a regulamenta- 
ção de novas alíquotas de 
contribuição”, diz 

Entre os principais pon- 
tos, segundo Badari, estão 
as pensões por morte con- 
cedidas, com óbitos pós 13 
de novembro de 2019. An- 
tes desta data as pensões 
por morte eram concedidas 
em 100% aos dependen- 
tes, ou seja, O seguro social 
pago mensalmente no caso 
de falecimento do mantene- 
dor do lar garantia aos seus 
dependentes um benefício 
integral. 

“Com a reforma a regra 

mudou e a pensão não terá 
o redutor dos 20% meno- 
res salários de contribuição 
após a data de julho de 
1994, e será de 60% (mais 
2% a cada ano contribuído 
a partir de 15 anos para mu- 
lheres e 20 anos para ho- 
mens). E após estes dois 
redutores se aplica a alí- 
quota de 50% e um acrés- 
cimo de 10% para cada de- 
pendente”, afirma o especi- 
alista 

Para se ter uma ideia, O 
advogado cita um exemplo 
de cálculo da nova pensão. 
“Vamos imaginar o senhor 
José, que faleceu em 2020 
e deixou a esposa e um fi- 
lho. Se a média das con- 
tribuições do José era de 
R$ 4 mil (descontando os 
20% menores), se aplicar- 
mos os redutores atuais de 
não excluirmos os 20% me- 
nores, o coeficiente do salá- 
rio de benefício para RMlI de 
60% e posteriormente o re- 
dutor de 70% (esposa mais 
um filho), o benefício inicial 
dos beneficiários da pen- 
são será em torno de R$ 1,5 
mil”, exemplifica 

O advogado especia- 
lista em Direito Previdenciá- 
rio Celso Joaquim Jorgetti, 
da Advocacia Jorgetti, res- 
salta que o brasileiro será 
obrigado a trabalhar por 
mais tempo e receber um 
valor menor no benefício. 

"Após a reforma, os pon- 
tos mais prejudiciais para o 
segurado foram a implanta- 
ção de uma idade mínima 
para a aposentadoria e as 
novas formas de calcular 
o benefício. No caso da 
idade mínima a regra ge- 
ral de aposentadoria pas- 
sou a exigir pelo menos 
62 anos de idade e pelo 
menos 15 anos de contri- 
buição das mulheres e 65 
anos de idade e 20 anos de 
contribuição dos homens”, 
pontua. 

Divulgação 

A rreforma da Previdência completará dois anos no próximo dia 13 de 
novembro. 

Jorgetti complementa 
que o segurado terá que 
trabalhar muito mais para 
conseguir um benefício de 
maior valor. 

"Isso porque, além de 
atingir o tempo mínimo de 
contribuição (20 anos se for 
homem e 15 se for mulher 
para aqueles que ingres- 
sarem no mercado de tra- 
balho depois da reforma), 
os trabalhadores do regime 
geral terão direito a 60% do 
valor do benefício integral, 
com o percentual subindo 
2 pontos para cada ano a 
mais de contribuição. Para 
ter direito a 100% da média 
dos salários, a mulher terá 
de contribuir por 35 anos, 
e o homem, por 40 anos”, 
observa 

Para Marco Aurelio Se- 
rau Junior, advogado, pro- 
fessor da UFPR e diretor ci- 
entífico do leprev, o legado 
mais óbvio da reforma da 
Previdência é, “certamente, 
uma dificuldade mais acen- 
tuada para se aposentar, di- 
ante da fixação de idade 
mínima, bem como do en- 
durecimento das regras de 
transição”. 

E, de acordo com o ad- 
vogado Ruslan Stuchi, só- 
cio do escritório Stuchi Ad- 
vogados, com a pande- 
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mia as dificuldades impos- 
tas pelas novas regras para 
aposentadoria no Brasil au- 
mentaram. 

Regras de 
transição 

As regras de transição, 
uma das novidades impos- 
tas pela reforma, ainda vão 
perdurar por alguns anos, 
informa a advogada Debora 
Hutado, do escritório Aith, 
Badari e Luchin Advoga- 
dos. 

"Como exemplo, temos 
a regra de transição da apo- 
sentadoria por tempo com 
o sistema de pontos (soma 
da idade com tempo de 
contribuição). Nesses ca- 
sos, a cada ano que passa, 
a soma aumenta 1 ponto. 

No ano de 2022 a soma 
chega a 89 para mulheres e 
99 para homens (que deve- 
rão ter, no mínimo, 30 e 35 
anos de contribuição, res- 
pectivamente). Além disso, 
no caso da aposentado- 
ria por idade das mulheres, 
houve um aumento grada- 
tivo da idade mínima neces- 
sária desde 2019, começou 
com 60,5 anos em janeiro 
de 2020, e a cada ano é 
acrescida de mais 0,5, fi- 
nalizando com 62 anos em 
2023”, revela. (CondJur) 
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Bolsonaro edita decreto que 
regulamenta o Auxílio Brasil. 

presidente Jair Bol- 

sonaro editou o de- 

creto que regulamenta o 
Auxílio Brasil — programa 
social anunciado pelo 

governo para suceder 
o Bolsa Família. O ato 
foi publicado em edição 

extra do "Diário Oficial da 
União”. 

A medida provisória 
que criou o Auxílio Brasil 
foi publicada no "Diário 
Oficial da União” em 10 de 
agosto. A MP tem força 
de lei, mas precisa ser 

aprovada por deputados 
e senadores em até 120 
dias para vigorar de forma 
definitiva. 

O decreto publicado 
regulamenta a medida. 
Entre as regras estabele- 

cidas, está a definição dos 
valores que serão pagos 

aos beneficiários. 
Há nove modalidades 

diferentes de benefícios 
dentro do Auxílio Brasil. 

Três benefícios formam 
o “núcleo básico”: 

Benefício Primeira 
Infância: para famílias 
com crianças de até 3 
anos incompletos. O be- 
nefício será de R$ 130, por 
criança nessa faixa etária. 
O limite será de cinco 
benefícios por família. 

— Benefício Composi- 
ção Familiar: para famílias 
que tenham gestantes, ou 

pessoas de 3 a 17 anos de 

idade, ou de 18 a 21 anos 
matriculados na educação 
básica. O valor do benefi- 
cio será de R$ 65,00, por 
pessoa nas condições ci- 

tadas. O limite será de 
cinco benefícios por famí- 
lia. 

Benefício de Su- 
peração da Extrema Po- 

breza: esse benefício é 
concedido se, mesmo 

após o cálculo dos outros 
benefícios do “núcleo 
básico”, a renda mensal 
per capita da família ainda 
estiver abaixo da linha de 
extrema pobreza. 

Segundo o decreto, o 
Benefício de Superação 
da Extrema Pobreza será 
calculado com base no 
valor da linha de extrema 

pobreza (R$ 100 por pes- 

soa), da renda familiar e 

da quantidade de mem- 

bros da família. O valor 
mínimo é de R$ 25 por in- 
tegrante. 

Além desses benefí- 
cios, o decreto também 
estabelece o "Benefício 
Compensatório de Tran- 
sição”. Esse benefício 
se destina a famílias que 
estavam na folha de paga- 
mento do Bolsa Família e 
vão perder parte do valor 

recebido na mudança 

para o Auxílio Brasil. 

O benefício será con- 
cedido no período de im- 
plementação do novo pro- 

grama e mantido até que 
o valor recebido pela fa- 
mília seja maior que o do 
Bolsa Família ou até que 
a família não se enquadre 
mais nos critérios de elegi- 
bilidade. 

Além do chamado ”nú- 
cleo básico”, o programa 
Auxílio Brasil terá outros 
seis benefícios: 

— Auxílio Esporte Es- 
colar: destinado a estu- 

dantes com idades entre 

12 e 17 anos incompletos 

que se destaquem nos Jo- 

Rafael Zart/MDS 

Novo programa substituirá o Bolsa Família. 

gos Escolares Brasileiros 

e já sejam membros de fa- 
mílias beneficiárias do Au- 
xílio Brasil. Segundo o de- 
creto, o auxílio será pago 
em 12 parcelas mensais 

de R$ 100 e em parcela 

única de R$ 1 mil à família 
do estudante. 

— Bolsa de Iniciação 

Científica Junior: para es- 
tudantes com bom de- 
sempenho em competi- 

ções acadêmicas e cienti- 
ficas e que sejam benefi- 

ciários do Auxílio Brasil. A 
transferência do valor será 
feita em 12 parcelas men- 

sais de R$ 100 e em par- 
cela única de R$ 1 mil à 
família do estudante. 

— Auxílio Criança Ci- 
dadã: será direcionado 
ao responsável por família 
com criança de zero a 48 
meses incompletos que 

consiga fonte de renda, 

mas não encontre vaga 

em creches públicas ou 
privadas da rede conveni- 

ada. O valor será pago 
até a criança completar 48 
meses de vida, e o limite 

por núcleo familiar ainda 

será regulamentado. Se- 
gundo o decreto, o valor 
do benefício será de R$ 
200 para as famílias que 
tenham crianças matricu- 

ladas em turno parcial; e 

R$ 300 para as famílias 
que tenham crianças ma- 
triculadas em turno inte- 
gral. 

— Auxílio Inclusão Pro- 
dutiva Rural: será con- 
cedido às famílias bene- 
ficiárias do Programa Au- 
xílio Brasil que possuam 
em sua composição agyri- 

cultores familiares. Se- 
gundo o decreto, o benefi- 
cio será pago em parcelas 
mensais de R$ 200. Não 
é permitido o pagamento 
de mais de um auxílio por 
pessoa e por família. 

— Auxílio Inclusão Pro- 
dutiva Urbana: quem esti- 
ver na folha de pagamento 
do programa Auxílio Bra- 
sil e comprovar vínculo de 
emprego formal receberá 
o benefício de R$ 200 por 
mês. O recebimento é li- 
mitado a um auxílio por fa- 
mília ou por pessoa. 
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Seis em cada dez brasileiros quitaram 
débitos em atraso no primeiro semestre. 

Reprodução 

Entre as regiões brasileiras, apenas o Nordeste ficou abaixo da média geral de quitação das dívidas atrasadas. 

S brasileiros pa- 
garam  517,/% 

dos seus débitos 
com o setor finan- 
ceiro, ou seja, dívi- 
das com bancos e 
cartões, em até 60 
dias após a inadim- 
plência no primeiro 
semestre de 2021, 
de acordo com o 
Indicador de Recu- 
peração de Crédito 
da Serasa Experian. 

Conforme o es- 
tudo, o percentual de 
quitação caiu desde 
2019, quando era 
de 60,4%. Apesar 
disso, o segmento 
foi o que mais se re- 
cuperou no período. 
De todas as contas 
liquidadas nos seis 
primeiros meses, 
65% correspondem 
a essa área. 

O segundo setor 
com maior paga- 
mento de dívidas 

atrasadas foi o de 
utilities, que engloba 
serviços essenciais 
como gás, água e 
energia, com um 
percentual de 62,7% 
de quitações. 

Entre as regiões 
brasileiras, apenas 
o Nordeste ficou 
abaixo da média ge- 
ral de quitação das 
dívidas atrasadas em 
até 60 dias, regis- 
trando 48,8%. 

Dívidas da 
pandemia 

O economista da 
Serasa Experian, 
Luiz Rabi, vê os nú- 
meros de dívidas 
atrasadas como uma 
consequência do ce- 
nário de crise en- 
frentado no primeiro 
semestre. “Com os 
reflexos da pande- 
mia impactando o 
país, a população 
teve que continuar 

lidando com o alto 
nível de desemprego 
e a diminuição do 
auxílio emergencial. 
Junto a isso, O au- 
mento da inflação e 
dos juros foram fa- 
tores que agravaram 

a Situação financeira 
dos consumidores, 
tornando a quitação 
de dívidas já negati- 
vadas cada vez mais 
difícil”. 

Ainda segundo o 
especialista, a expli- 
cação para o setor fi- 
nanceiro ter o melhor 
reestabelecimento, 
após analisar os da- 
dos, é o fato de que 
“as pessoas valori- 
zam muito o acesso 
ao crédito que pos- 
suem e, para não o 
perderem, escolhem 
priorizar a quitação 
dessas pendências. 
Sendo assim, esse é 
um setor que possui 

um incentivo natural 
para a recuperação 
de dívidas, o da pre- 
servação de crédito”. 

Método de 
pesquisa 

O Indicador de Re- 
cuperação de Cré- 
ditos da Serasa usa 
como base a quan- 
tidade de débitos 
incluídos no sis- 
tema, em cada mês, 
e o tempo de até 
60 dias para paga- 
mento pode variar 
de acordo com cada 
devedor. 

Ainda, a série his- 
tórica do índice é 
curta, com dados 
retroativos desde 
2017, o que não 
permite a afirma- 
ção de períodos de 
sazonalidade, pois 
são necessários pelo 
menos 5 anos de 
acompanhamento 
para essa análise. 
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iante da resistência de 
colegas sobre o projeto 

que abre caminho para a 
venda dos Correios, o sena- 
dor Marcio Bittar (MDB-AC) 
apresentou nesta terça-feira 
(9), uma nova versão de seu 
relatório, dessa vez com um 
ajuste em relação ao texto 
aprovado pela Câmara dos 
Deputados. 

No parecer mais recente, 
Bittar estabelece a vedação 
do fechamento de agências 
em áreas remotas da Amazô- 
nia Legal, mos municípios 
com menos de 15 mil ha- 

bitantes, pelo prazo de 60 
meses (cinco anos) após a 
venda dos Correios. 

Apesar da alteração, a vo- 
tação do projeto que ocor- 
reria nesta terça na Comis- 
são de Assuntos Econômi- 
cos (CAE) do Senado foi adi- 

ada, ainda sem nova data 
marcada para a delibera- 
ção. Em outubro, Bittar 
havia apresentado um re- 
latório sem mudanças no 
texto chancelado pelos de- 
putados. Dessa forma, se 
aprovado pelo Senado, a 
proposta seguiria direto para 
a sanção do presidente. 

No entanto, a falta de 
consenso na comissão fez 
o relator mudar de estraté- 
gia. Representante do Ama- 
zonas no colegiado, o lí- 
der do MDB, Eduardo Braga, 
já demonstrou em diversas 
ocasiões sua desconfiança 
com a venda dos Correios. 
Apesar de o projeto apro- 
vado pela Câmara garantir 
a universalização dos servi- 
ços e vedar o fechamento 
de agências essenciais em 
áreas remotas, a questão 
ainda causa receio entre par- 
lamentares. 

Ao propor a alteração, Bit- 

tar disse ser “salutar” que O 

texto fique ainda mais claro 
em torno da necessidade de 
atendimento de municípios 
pouco populosos. "O texto 
que iremos propor, por meio 
de emenda, tem como des- 
tinatários, principalmente, as 
pequenas cidades do inte- 
rior do País localizadas na 
Amazônia Legal, que ainda 
têm deficiência na prestação 
de serviço por meio de ope- 
radores privados”, disse. 

"A modificação sugerida 
deve ser acolhida, uma vez 
que é uma garantia a mais 
da universalização dos ser- 
viços postais, em linha com 

o que já determina o texto 
aprovado pela Câmara dos 
Deputados e trazido à aná- 
lise do Senado Federal”, afir- 
mou Bittar. 

Voto em 
separado 

Na segunda-feira (8), 
Braga chegou a apresentar 
um voto em separado - 
uma espécie de relatório 
alternativo - para o projeto 
dos Correios. Nele, o líder 
do MDB sugere uma grande 
alteração no projeto de lei 
ao definir que os Correios 
poderão ser transformados 
em sociedade de economia 
mista, com a participação 
da União diluída em 51%. A 
ideia do governo, no entanto, 
é vender 100% da estatal. 

"Nessa linha, proponho 
manter a autorização de 
transformar a ECT em so- 
ciedade de economia mista, 
mas impedir que, de ime- 
diato, a diluição da parti- 
cipação do capital detido 
pela União na empresa re- 

sulte em transferência de 
controle a agentes priva- 
dos. A proposta é que a 
venda do controle ocorra 
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Parecer sobre privatização dos 

Marcello Casal Jr./Agência Brasil 

TES 

Correios veta o fechamento de 
agências por 5 anos, mas votação 
em comissão no Senado é adiada. 

E” 
Es 

Projeto de venda dos Correios enfrenta resistência dos senadores. 

em um momento posterior, 
quando os primeiros resul- 

tados desse processo forem 
conhecidos”, disse Braga, 
para quem, sendo bem- 

sucedida a primeira etapa de 

transformação dos Correios, 
a União ainda contaria com 
uma “valorização” de sua 
posição acionária na nova 
companhia. 

O projeto aprovado pela 
Câmara obriga a empresa 
que arrematar a estatal a 
manter os serviços universa- 
lizados. O texto define que 

as tarifas poderão ser dife- 
renciadas geograficamente, 
com base no custo do ser- 
viço - trecho que a oposição 

tentou retirar da proposta 
durante a votação na Cá- 
mara, mas não conseguiu. 
Já o governo vem afirmando 
que o atendimento integral - 
tanto de municípios lucrati- 
vos quanto mais custosos fi- 
nanceiramente - vai permitir 

o subsídio cruzado nas ta- 
rifas - ou seja, cobrar mais 
onde é lucrativo para subsi- 
diar o preço de onde o ser- 
viço não gera lucro. 

Para justificar a privatiza- 

ção da estatal, que tem mais 
de 90 mil empregados e foi 
criada em 1969, o governo 
afirma que há uma incerteza 
quanto à autossuficiência e 
capacidade de investimen- 

tos futuros por parte dos Cor- 
reios. Na avaliação do Exe- 

cutivo, isso reforça a neces- 
sidade da privatização para 
evitar que os cofres públicos 
sejam responsáveis por in- 
vestimentos da ordem de R$ 
2 bilhões ao ano. 

De acordo com o texto 
chancelado pela Câmara, os 
funcionários da estatal te- 
rão estabilidade de um ano 
e meio na empresa a par- 
tir do momento da privatiza- 
ção. Também será oferecido 
aos empregados um plano 
de demissão voluntária com 
período de adesão de 180 
dias contados da desestati- 
zação. Os benefícios foram 
idealizados para a proposta 
enfrentar menos resistência 
no Congresso, já que há um 
temor de demissões a partir 
da venda da estatal. 
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Ministério do Trabalho defende ao 
Supremo a portaria que impede a 

ministro do Traba- 

lho e Previdência 
Social, Onyx Loren- 
zoni, defende ao Su- 
premo Tribunal Federal 

(STF) a edição de uma 
portaria do governo 
Jair Bolsonaro (sem 

partido) que proibiu 

demissões de traba- 

lhadores não vacina- 

dos contra a covid-19. 

Segundo o ministro, a 
medida foi uma forma 

de evitar demissões 

em massa e a criação 

de uma “justa causa” 

que não está prevista 
na CLT. 

Segundo o docu- 
mento apresentado ao 

STF, a demissão dos 
não vacinados viola 

“o direito fundamental 

ao trabalho em sua 

absoluta inteireza”. 

“Afinal, o cidadão 

não-vacinado será 
eternamente rotulado 

pela sociedade como 

uma espécie de 'le- 
proso que não pode 

conviver em ambien- 

tes de trabalho. Ob- 

viamente, a referida 

conduta tende a gerar 
uma pena de caráter 
perpétuo ao cidadão 
que, opte por não se 

vacinar, pois fomenta a 

todos os outros empre- 

gadores nunca mais 

o contratem”, diz a 

manifestação. 
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demissão de não vacinados. 
Marcello Casal Jr./Agência Brasil 

O ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni, afirma que a norma "fomenta as campanhas 
de vacinação dos empregados”. 

No parecer encami- 

nhado ao STF nesta 
terça-feira, o ministro 

do Trabalho também 
afirma que a norma “fo- 

menta as campanhas 

de vacinação dos em- 

pregados”, mas "traz à 
baila dispositivos regu- 
lamentares que vedam 

a discriminação das 
minorias, sejam elas 

de quer espécie, inclu- 
sive aquelas que não 

podem se vacinar em 

face de um restrições 

médicas ou mesmo 
do exercício de uma 
liberdade individual”. 

"Quanto à isonomia 
constitucional entre ci- 

dadãos, não parece ra- 

zoável uma sociedade 
empresarial, a exemplo 

de uma companhia 
aérea, exigir requisi- 
tos sanitários para os 

consumidores de seus 

serviços distintos dos 

procedimentos que 

são exigidos de qua- 

dro de empregados”, 
argumenta o Ministério 
do Trabalho. 

O posicionamento 
de Onyx, que assina 

o documento com a 

Advocacia-Geral da 
União (AGU), foi dado 
em três ações que tra- 
mitam no Supremo que 

questionam a portaria, 

após determinação do 
ministro Luís Roberto 
Barroso, relator dos 

processos. As ações 

foram ' apresentadas 

pelo PSB, PT e Rede 

Sustentabilidade. Ne- 
las, as legendas afir- 

mam que a medida é 
inconstitucional e viola 

prerrogativas do Exe- 
cutivo. 

A portaria é assi- 
nada por Lorenzoni, 

e foi publicada em 

edição extra do Diário 

Oficial no último dia 
1º. O texto considera 
como “prática discrimi- 
natória” a exigência do 
comprovante de vaci- 

nação em processos 
seletivos. 

Além disso, as em- 
presas não poderão 

demitir por justa causa 

se algum funcionário 
ou funcionária não 
apresentar sua carteira 

de vacinação. Se hou- 
ver, poderão escolher 

pela reintegração do 
trabalhador ou pelo 

pagamento, em dobro, 
da remuneração no pe- 

ríodo de afastamento. 
A norma afirma, po- 

rém, que o emprega- 
dor pode orientar e 

incentivar a vacinação 
dos funcionários para 
reduzir as chances de 

contágio por corona- 
vírus. As informações 
são do jornal O Globo. 
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maioria dos minis- 
tros do STF (Su- 

premo Tribunal Federal) 
decidiu nesta terça-feira 
(9) manter a decisão 
individual da ministra 
Rosa Weber que deter- 

minou a suspensão da 
execução dos recursos 
das chamadas “emen- 
das do relator”, conhe- 
cidas como “orçamento 
secreto”, relativas ao 
Orçamento da União 
deste ano. Além disso, 
no prazo de 30 dias, O 
Congresso Nacional e o 
Executivo deverão dar 
ampla publicidade aos 
documentos que em- 
basaram a distribuição 
dessas emendas nos 
exercícios de 2020 e de 
2021. 

Até as 22h48min 
desta terça, além de 
Rosa Weber, relatora 
da ação, seguiram o 
entendimento a minis- 
tra Cármen Lúcia e os 
ministros Luís Roberto 
Barroso, Edson Fachin, 
Ricardo Lewandowski e 
Alexandre de Moraes. 

Já o ministro Gil- 
mar Mendes votou e 

divergiu, parcialmente, 
da posição da relatora. 
Mendes discordou da 
suspensão da execução 
das emendas por en- 
tender que os recursos 
seriam essenciais para 
projetos e ações de 
atendimento à popula- 
ção. 

“O congelamento 

das fases de execução 
dessas despesas se 
afigura dramático prin- 
cipalmente em setores 
essenciais à população, 
como saúde e educa- 
ção. São recursos des- 
tinados à construção de 
hospitais, à ampliação 
de postos de antedi- 
mento ou a quaisquer 

outras finalidades de 
despesa primária que 
podem ser destinados 
a todas as unidades 
federativas nacionais e 
que terão sua execução 
simplesmente parali- 
sada até o julgamento 
de mérito desta” ação, 
diz o voto de Mendes. 
Ainda faltavam os votos 

dos ministros Nunes 
Marques, Dias Toffoli e 
do presidente Luiz Fux. 

A liminar foi subme- 

tida a referendo do Ple- 
nário em sessão virtual 
extraordinária com início 
a Oh desta terça-feira (9) 
e término às 23h59min 
desta quarta (10). A 
sessão foi marcada pelo 
presidente do STF, mi- 
nistro Luiz Fux, a pedido 
da relatora. 

Na decisão que sus- 
pendeu esse tipo de 
emenda, Rosa Weber 
entendeu que não há 
critérios objetivos e 
transparentes para a 
destinação dos recur- 
sos. A ministra conside- 
rou que há ausência de 
instrumentos de pres- 
tação de contas sobre 
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Supremo Tribunal Federal forma 
maioria para suspender 

“orçamento secreto” do Congresso. 

A ministra Rosa Weber determinou a suspensão da execução dos re- 
cursos das chamadas “emendas do relator”. (Foto: Rosinei Coutinho 
/[SCO/STF” 

as emendas do relator- 
geral, que, ao contrário 
das emendas individu- 
ais, são distribuídas a 
partir de critérios políti- 
cos, em geral, somente 
para parlamentares que 
apoiam o governo. 

Na segunda-feira (8), 
o presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur 

Lira (PP-AL), apresentou 

um recurso formal ao 

STF para derrubar a de- 
cisão da ministra. O pre- 
sidente argumentou que 
o Judiciário não pode in- 
dicar que o Legislativo 
adote determinado pro- 
cedimento na lei orça- 
mentária. Além disso, a 
questão trata de maté- 
ria interna do Congresso 
e não cabe interferência 
de outro poder. 

De acordo com Lira, 
a suspensão das emen- 
das do relator pode pro- 
vocar a suspensão de 

serviços públicos. O Se- 
nado se manifestou na 

ação e também defen- 
deu a revogação da sus- 
pensão. 

“O efeito da suspen- 
são sistemática de to- 
das as programações 
marcadas com o iden- 
tificador RP 9, incluídas 
por emendas de relator, 
será o de impedir a con- 
tinuidade de inúmeras 
obras e serviços em 
andamento, na maioria 
das vezes objeto de 
convênios com outros 
entes da federação, O 
que traria grande pre- 
juízo as políticas pú- 
blicas em execução e 
que foram regulamente 
acordadas no âmbito 
do Congresso Nacional 
com o Executivo, além 
de outras consequên- 
cias jurídicas e adminis- 
trativas”, afirmou Lira. 

As informações são da 
Agência Brasil e do STF. 
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Governo pagou “emendas secretas” mesmo 
após decisão da ministra Rosa Weber. 

o menos dois minis- 
A térios do governo fe- 
deral determinaram pa- 

gamento a fornecedo- 
res de despesas execu- 

tadas por meio do cha- 
mado “orçamento se- 
creto” (as emendas do 
relator) mesmo após a 
decisão liminar da mi- 
nistra do STF (Supremo 
Tribunal Federal) Rosa 
Weber determinando a 
suspensão da execução 
desse tipo de gasto, 
na sexta-feira passada 
(5), segundo informa- 
ções da coluna Maqui- 
avel, da revista Veja. 
Nesta terça-feira (9), em 

sessão virtual, a maioria 
do plenário do STF de- 
cidiu manter os gastos 
suspensos. 

No caso do Ministé- 
rio do Desenvolvimento 
Regional, os pagamen- 
tos se referem a gas- 
tos que foram processa- 
dos no dia da decisão 
de Rosa, mas cujos re- 
passes só foram efeti- 
vamente concluídos no 
dia 8, quando não po- 
deriam mais, ainda con- 
forme a coluna. “Por 
solicitação deste Minis- 
tério, a Caixa efetuou O 
bloqueio dos referidos 
valores nas contas vin- 

culadas aos contratos 
de repasse, o que im- 

pede a movimentação 
dos recursos financei- 
ros pelos entes públicos 
tomadores”, informou o 
Desenvolvimento Regio- 

nal, que tomou a atitude 
para evitar o descumpri- 
mento da decisão judi- 

cial. O total bloqueado 
foi de pouco mais de 
385 mil reais. 

Já o Ministério da De- 
fesa efetuou o paga- 

mento de outros 338 mil 

reais após a decisão da 
ministra, segundo infor- 
mações do Sistema In- 
tegrado de Orçamento 
e Planejamento (SIOP), 
de acordo com a coluna. 

Maioria 

A maioria dos mi- 
nistros do STF deci- 

diu nesta terça-feira (9) 
manter a decisão indi- 

vidual da ministra Rosa 
Weber que determinou 
a Suspensão da execu- 
ção dos recursos das 
chamadas ' “emendas 
do relator”, conheci- 
das como “orçamento 
secreto”, relativas ao 

Orçamento da União 
deste ano. Além disso, 
no prazo de 30 dias, O 
Congresso Nacional e o 
Executivo deverão dar 
ampla publicidade aos 
documentos que em- 
basaram a distribuição 
dessas emendas nos 
exercícios de 2020 e de 
2021. 

Até as 22h48min 
desta terça, além de 
Rosa Weber, relatora 

da ação, seguiram o 
entendimento a minis- 

tra Cármen Lúcia e os 
ministros Luís Roberto 
Barroso, Edson Fachin, 
Ricardo Lewandowski e 
Alexandre de Moraes. 

Já o ministro Gil- 
mar Mendes votou e 

divergiu, parcialmente, 
da posição da relatora. 

Marcello Casal Jr./Agência Brasil 

Nesta terça-feira (9), em sessão virtual 
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maioria do plenário do STF 
decidiu manter os gastos suspensos. 

Mendes discordou da 
suspensão da execução 
das emendas por en- 
tender que os recursos 
seriam essenciais para 
projetos e ações de 
atendimento à popula- 
ção. 

"O congelamento 
das fases de execução 
dessas despesas se 
afigura dramático prin- 
cipalmente em setores 
essenciais à população, 
como saúde e educa- 
ção. São recursos des- 
tinados à construção de 
hospitais, à ampliação 
de postos de antedi- 
mento ou a quaisquer 

outras finalidades de 
despesa primária que 
podem ser destinados 
a todas as unidades 
federativas nacionais e 
que terão sua execução 
simplesmente parali- 

sada até o julgamento 
de mérito desta” ação, 
diz o voto de Mendes. 
Ainda faltavam os votos 
dos ministros Nunes 
Marques, Dias Toffoli e 
do presidente Luiz Fux. 

A liminar foi subme- 
tida a referendo do Ple- 
nário em sessão virtual 
extraordinária com início 
a Oh desta terça-feira (9) 
e término às 23h59min 
desta quarta (10). A 
sessão foi marcada pelo 
presidente do STF, mi- 
nistro Luiz Fux, a pedido 
da relatora. 

Na decisão que sus- 
pendeu esse tipo de 
emenda, Rosa Weber 
entendeu que não há 
critérios objetivos e 
transparentes para a 
destinação dos recur- 
Sos. À ministra conside- 
rou que há ausência de 
instrumentos de pres- 
tação de contas sobre 
as emendas do relator- 
geral, que, ao contrário 
das emendas individu- 
ais, são distribuídas a 
partir de critérios políti- 
cos, em geral, somente 
para parlamentares que 
apoiam o governo. As 
informações são da re- 
vista Veja, da Agência 
Brasil e do STF. 
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Por 323 votos a 172, a Câmara dos 
Deputados aprova em segundo turno 
o texto-base da PEC dos Precatórios. 
P or 323 votos a 172 e uma 

abstenção, a Câmara dos 
Deputados aprovou na noite 
desta terça-feira (9), em se- 
gundo turno, o texto-base da 
proposta de emenda à Consti- 
tuição (PEC) dos Precatórios. 

Com uma quantidade maior 
de deputados na sessão (496 
contra 456 no primeiro turno), 
a votação do segundo turno 
teve um placar mais folgado 
para o governo em compara- 
ção com a aprovação do texto- 
base em primeiro turno, na úl- 
tima quinta-feira (4). Na oca- 
sião, a proposta recebeu ape- 
nas quatro votos a mais do que 
os 308 necessários para apro- 
vação de propostas de emenda 
à Constituição. 

A PEC é a principal aposta 
do governo para viabilizar o 
programa social Auxílio Brasil 
— anunciado pelo governo para 
suceder o Bolsa Família. 

Em linhas gerais, a pro- 
posta adia o pagamento de 
precatórios (dívidas do go- 
verno já reconhecidas pela 
Justiça) e altera o cálculo 
do teto de gastos. As duas 
mudanças abrem um espaço 
orçamentário de cerca de R$ 
90 bilhões para o governo 
gastar em 2022, ano eleitoral 
— O que é visto como espe- 
cialistas como uma forma de 
“contornar” o teto de gastos. 

Os parlamentares ainda 
precisam votar os chamados 
destaques (sugestões pontuais 
de alteração no texto princi- 
pal). Em seguida, a proposta 
seguirá para o Senado. 

Por se tratar de uma alte- 
ração na Constituição, são ne- 
cessários 308 votos para apro- 
var a matéria - ou seja, três 
quintos dos parlamentares pre- 
cisam dizer “sim” ao texto. 

Votação do 
primeiro turno 
Na votação do primeiro 

turno, O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), realizou 
duas manobras para garantir a 
aprovação do texto — permitiu 
que deputados em missão 
oficial votassem à distância 
e realizou uma mudança no 
relatório em plenário, sem que 

as alterações tivessem pas- 
sado pela comissão especial 
da PEC. 

Antes de entrarem na vo- 

tação do segundo turno, os 
deputados analisaram nesta 
terça oito destaques do pri- 
meiro turno, destes, sete foram 
rejeitados. 

Os parlamentares aprova- 
ram apenas a derrubada de 
um dispositivo que permitiria 
o descumprimento da “regra 
de ouro” por meio de autoriza- 
ção na Lei Orçamentaria Anual 
(LOA). 

Entenda o que é a regra 
de ouro 

A “regra de ouro” está pre- 
vista na Constituição e tem o 
objetivo de evitar o descontrole 
das contas públicas. Ela prevê 
que o governo não pode con- 
trair dívida para pagar despe- 
sas correntes, como salários 
de servidores e benefícios pre- 
videnciários, além de outros 
gastos da máquina pública. 

Atualmente, o governo pre- 
cisa de uma autorização do 
Congresso para descumprir a 
“regra de ouro”. O disposi- 
tivo rejeitado nesta terça pela 
Câmara liberava o Executivo 
do cumprimento da regra por 
meio de autorização na Lei Or- 
çamentaria Anual (LOA), o que 
facilitava O processo. 

O dispositivo era conside- 
rado um “jabuti” por especialis- 
tas — isto é, matéria estranha ao 
texto principal. 

Proposta 
A estimativa do governo é 

que a PEC abra um espaço no 
Orçamento de 2022 de R$ 91,6 
bilhões, sendo: R$ 44,6 bilhões 
decorrentes do limite a ser esti- 
pulado para o pagamento das 
dívidas judiciais do governo fe- 
deral (precatórios); R$ 47 bi- 
lhões gerados pela mudança 
no fator de correção do teto 
de gastos, incluída na mesma 
PEC. 

Segundo o Ministério da 
Economia, o dinheiro será 
usado para: Auxílio Brasil, 
que deve tomar cerca de R$ 
50 bilhões dessa folga orça- 
mentária; ajuste dos benefícios 
vinculados ao salário-mínimo; 

Antônio Augusto/Câmara dos Deputados 

Placar foi mais folgado para o governo do que no primeiro turno. 

elevação de outras despesas 
obrigatórias; despesas de 
vacinação contra a Covid; 
vinculações do teto aos demais 
poderes e subtetos. 

Na avaliação de técnicos 
do Congresso e de deputados 
da oposição, o espaço aberto 
pela PEC também poderia en- 
corpar recursos para parlamen- 
tares no próximo ano, como 
o pagamento de emendas de 
relator, criticadas pela falta de 

transparência e de paridade 
entre os congressistas, e para 
o fundo eleitoral. 

Até agora, porém, esses 
recursos estão suspensos por 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que formou mai- 
oria nesta terça para interrom- 
per o chamado “orçamento se- 
creto” no Congresso. 

A divisão exata do espaço 
liberado pela proposta no teto 

de gastos só será definida 
na votação do Orçamento de 
2022. 

Teto de gastos 

O relatório do deputado 
Hugo Motta (Republicanos-PB) 
na PEC altera a regra de cor- 
reção do teto de gastos, regra 
pela qual, de um ano para ou- 
tro, as despesas do governo 
não podem aumentar mais que 
a variação da inflação no pe- 
ríodo. 

Atualmente, a fórmula para 
corrigir o teto de gastos consi- 
dera a inflação medida pelo 

Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
apurado entre julho de um ano 
e junho do ano seguinte. 

A escolha desse período se 
justifica porque é o dado dis- 
ponível nos meses de agosto, 
quando o governo precisa en- 
viar ao Congresso o projeto de 
Orçamento do ano seguinte. 

Com a mudança proposta 
pela PEC, o IPCA passa a ser O 
índice acumulado entre janeiro 
e dezembro. 

A regra proposta, segundo 
os técnicos do Congresso, 
é “totalmente casuística”- ou 
seja, foi pensada apenas para 
permitir gastos extras no pró- 
ximo ano. 

De 2023 em diante, não há 
qualquer garantia de que o cál- 
culo de janeiro a dezembro seja 
mais vantajoso que o modelo 
atual. Ou seja, a mudança no 
período de apuração pode pro- 
vocar um aperto nos orçamen- 

tos federais dos anos seguin- 
tes. 

Essa mudança no cálculo 
também afeta o pagamento 
dos precatórios, já que a PEC 
limita a alta dessas despesas 
pelo mesmo índice. Pelo texto, 
o limite proposto é o montante 
pago em precatórios em 2016, 
ano da aprovação do teto de 
gastos, corrigido pela inflação. 
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Troca de comando no INSS acende alerta 
entre técnicos do governo para o risco de 
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uso político do órgão em ano eleitoral. 
troca de comando no 
INSS, responsável pelo 

pagamento de mais de R$ 
700 bilhões em aposentado- 
rias, acendeu o alerta entre 

técnicos do governo para o 
risco de uso político do ór- 
gão em ano eleitoral. O 
novo presidente, José Carlos 
Oliveira, é indicado do Cen- 
trão, bloco de partidos que 

se aliou ao presidente Jair 

Bolsonaro e tem dado sus- 

tentação política ao governo 
no Congresso Nacional. 

Oliveira foi nomeado na 
última sexta-feira, 5, no lu- 
gar de Leonardo Rolim, que 
assume pela segunda vez a 
Secretaria de Previdência, li- 
gada ao Ministério do Tra- 
balho e Previdência. Ele é 
técnico do seguro social e, 
desde maio de 2021, ocu- 
pava a Diretoria de Benefi- 
cios do INSS. Também já foi 
superintendente do órgão na 
Região Sudeste. 

A versão oficial é que a 
transição estava programada 

desde o primeiro semestre e 
que Rolim não desejava per- 
manecer à frente do INSS 
por muito mais tempo, acei- 

tando o convite do ministro 
Onyx Lorenzoni para retornar 

a secretaria. Nos bastidores, 
porém, os laços estreitos de 
Oliveira com o mundo polí- 
tico são citados como o mo- 
tivo de sua ascensão. 

Segundo o jornal O Es- 
tado de S. Paulo, duas fontes 
do governo afirmaram que o 
novo presidente do INSS é 
indicado do PSD, partido que 
integra o Centrão e tem a se- 
gunda maior bancada no Se- 

nado (12 parlamentares) e a 
quinta maior na Câmara (35 
deputados). Foi pelo PSD 

que Oliveira atuou como ve- 
reador de São Paulo entre 
outubro e dezembro de 2012 
- ele havia sido eleito su- 
plente pelo DEM, mas antes 

de assumir o cargo migrou 
para o PSD. 

Oliveira aparece em uma 
foto, tirada no início de 2020, 
ao lado do atual presidente 

do PSD, Gilberto Kassab, 
e do presidente da Central 
Brasileira de Serviços (Ce- 
brasse), João Diniz, em um 

encontro para falar sobre as 
propostas de reforma tribu- 

tária, então em discussão 
no Congresso Nacional. Na 

época, ele ainda era superin- 
tendente do INSS. Apesar da 
proximidade, dirigentes do 

PSD negam que a legenda 
seja a responsável pela indi- 
cação. 

Mas esse não é o único 
laço político de Oliveira, que 
também é apontado como 
“afilhado” de Arnaldo Faria 
de Sá, ex-deputado federal 
pelo PTB e hoje vereador em 

São Paulo pelo PP O par- 
lamentar se apresenta como 

defensor dos aposentados e 

foi um dos principais comba- 
tentes na oposição à reforma 
da Previdência durante o go- 
verno Michel Temer. 

No fim de 2014, Oliveira 

foi nomeado secretário parla- 
mentar de Faria de Sá na Câ- 
mara dos Deputados, infor- 

mação confirmada à reporta- 
gem pelo próprio vereador. 

Ele permaneceu no cargo 

por cerca de dois anos. 

“Desde que vim para São 
Paulo, acabei me afastando 

um pouco dele”, diz Faria de 

Sá, que nega qualquer pa- 
pel na ascensão do presi- 

dente do INSS. “Não tenho 
nenhum poder. Se tivesse 
poder, logicamente me em- 

penharia por ele, porque co- 

nheço ele, é uma pessoa ex- 
tremamente capaz. Mas não 

tive o prazer de poder ajudá- 
lo desta vez”, afirma. 

O novo presidente do 
INSS também tem proximi- 
dade com parlamentares do 

INSS/Divulgação 

Centrão. 

MDB e já posou para foto- 
grafias em inaugurações de 
obras ao lado de políticos do 
PL, legenda que também in- 
tegra o Centrão. Interlocuto- 
res de Oliveira o descrevem 

como alguém “bastante que- 
rido no meio político, por vá- 
rios atores diferentes e bas- 

tante influentes”. 

A indicação de Oliveira 
para comandar o INSS des- 
pertou o temor de uso polí- 
tico do órgão às vésperas de 
2022. A avaliação nos bas- 

tidores é que há uma série 
de instrumentos que podem 

ser colocados a serviço de 

interesses partidários, como 
a reabertura de agências do 
órgão — o que representaria 
uma reversão da política de 
racionalização da presença 

física do INSS nas cidades, 
na esteira do processo de di- 

gitalização. 

O tema considerado mais 
sensível, no entanto, é o 
combate a fraudes come- 

tidas por associações de 
aposentados, com descon- 
tos irregulares de mensali- 

dades e empréstimos con- 
signados. Desde 2019, o 
INSS vinha intensificando a 

atuação nessa frente. Em 

junho daquele ano, quatro 

O novo presidente do INSS, José Carlos Oliveira, é indicado do 

entidades suspeitas tiveram 
os repasses suspensos. 
Desde então, houve uma 

série de cancelamentos de 
convênios, com impacto 
direto nos cofres dessas 

associações, muitas delas 
investigadas pelo Ministério 
Público Federal (MPF). 

A atuação esfriou a par- 

tir de maio de 2021, quando 

Oliveira assumiu a Diretoria 
de Benefícios, área respon- 
sável por esses convênios. 
Algumas das entidades têm 
ligações partidárias. Rela- 
tos obtidos pela reportagem 

apontam que ao menos duas 

associações estavam com o 
processo de cancelamento 

em andamento quando Oli- 
veira foi nomeado para a di- 

retoria, mas os convênios se- 
guem ativos até hoje. 

O cancelamento desse 
tipo de repasse foi justa- 

mente o que originou a pres- 
são pela saída de Rolim 
do cargo de presidente do 

INSS, ainda no início de 
2021. As informações são do 
jornal O Estado de S. Paulo. 
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Ministério da Justiça exonera da Funai o 
militar do Exército que falou em “meter 
fogo” em índios isolados no Amazonas. 

Ministério da dJus- 
tiça exonerou o co- 

ordenador regional da 
Funai no Vale do Javari 
Henry Charlles Lima da 
Silva, tenente da reserva 
do Exército. A deci- 
são foi publicada nesta 
terça-feira no Diário Ofi- 
cial da União.  Charl- 
les se tornou centro de 
uma polêmica após a 
divulgação de um áu- 
dio em que o militar es- 
timula líderes da etnia 
marubo no Amazonas a 
atirar contra indígenas 
e afirma apoiá-los para 
“meter fogo nos isola- 
dos”. 

“Eu vou entrar em 

contato com o pessoal 
da Frente (de Proteção 
Etnoambiental) e pressi- 
onar: “Vocês têm de cui- 
dar dos índios isolados, 
porque senão vou junto 
com os marubos, me- 
ter fogo nos isolados”, 
afirma o militar no áu- 
dio. “São eles que estão 
saindo do território de- 
les para importunar os 
marubos”, tentou justifi- 
car. 

A fala de Charlles 
aconteceu durante uma 
reunião na aldeia Vida 
Nova, em 23 de junho, 
duas semanas depois 
que índios isolados te- 
rram supostamente rap- 
tado de uma comuni- 
dade vizinha uma mu- 
lher de 37 anos, nas 
margens do rio Ituí. A 
informação foi revelada 
pelo jornal Folha de 
São Paulo e confirmada 

Reprodução 

Exército. 

pelo jornal O Globo. A 
indígena teria sido en- 
contrada na mata horas 
depois com as mãos 
amarradas. 

A Frente de Prote- 
ção Etnoambiental Vale 
do Javari acompanha o 
aparecimento de indíge- 
nas isolados na região. 

Na gravação é possí- 
vel ouvir Charlles dizer 
que não queria “ser falso 
para levantar a bandeira 
da paz”. “Não estou 
aqui pra desarmar nin- 
guém, também não es- 
tou aqui pra ser falso 
e levantar bandeira de 
paz. Eu passei muito 
tempo da minha vida 
evitando a guerra, mas 
se a guerra vier, nós 
também não vamos cor- 
rer. Se vierem na terra 
de vocês, vocês têm 
todo o direito de se de- 
fender”, estimulou os in- 
dígenas alegando que 
os isolados já enten- 
diam o português e tais 
atitudes não se justifica- 
vam, O que não é ver- 

Coordenador regional da Funai no Vale do Javari, Henry Chariles Lima da Silva, é tenente da reserva do 

dade. 
Charlles também diz 

no áudio que os in- 
dígenas recebem “ces- 
tas básicas”, mas cita 
dificuldade do governo 
do presidente Jair Bol- 
sonaro atuar no Javari 
por “questões ideológi- 
cas”. Não há registros 
de nenhum contato com 
esse tipo de benefício a 
povos isolados. 

“A Apib (Articulação 
dos Povos Indígenas do 
Brasil) vai, denuncia, e 
a gente fica nesse im- 
passe”. Na época, a 
Funai informou em nota 
que a gravação “não 
apresenta a posição ofi- 
cial da instituição”. 

Procurada para co- 
mentar se a exoneração 
tinha a ver com o áu- 
dio do ex-coordenador, 
a Funai não se manifes- 
tou. 

O Brasil tem 114 re- 
gistros de povos não 
contatados ou de re- 
cente contato, sendo 
que 86 deles carecem 

de pesquisas para se- 
rem confirmados, outros 
28 são reconhecidos 
em situação de total 
isolamento. Mais de um 
terço dessas indicações 
estão no Amazonas 
(37), seguido por Pará 
(24), Mato Grosso (14), 
Rondônia (12). 

No Vale do Javari, a 
Funai dispõe de uma 
coordenação regional, 
uma coordenação de 
Frente de Proteção (iín- 
dios isolados e de re- 
cente contato) e cerca 
de 30 servidores, divi- 
didos em quatro bases 
de proteção, para dar 
conta de 5 Terras Indí- 
genas com mais de 10 
de milhões de hectares. 
Responsáveis pela pro- 
teção aos isolados não 
somam 10 servidores 
ativos, que se revezam 
no campo. As informa- 
ções são do jornal O 
Globo. 
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“Grande problema sou eu”, diz 
Bolsonaro sobre a demora na indicação 
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de André Mendonça para o Supremo. 
presidente Jair 
Bolsonaro afirmou 

nesta terça-feira (9) 
que o ” grande pro- 
blema” que impede 
a aprovação da indi- 
cação de André Men- 
donça ao STF (Su- 
premo Tribunal Fede- 
ral) é ele, e não seu ex- 
ministro. Mendonça foi 
indicado em julho para 
o STF, mas a indicação 
ainda não foi analisada 
pelo Senado. 

Ao comentar sobre 
as dificuldades na tra- 
mitação, em entrevista 
do Jornal da Cidade 
Online, Bolsonaro inici- 
almente citou a “religi- 
osidade” e a indepen- 
dência de Mendonça: 
“É muito importante 
uma vaga para o Su- 
premo Tribunal Fede- 
ral. Queria que as pes- 
soas que estão contra 
o André falassem que 
estão contra por algum 
motivo. Não têm, estão 
contra pela indepen- 
dência dele. Talvez 
pela sua religiosidade, 
talvez porque o voto 

dele não seja o que ele 
gostaria que fosse.” 

Depois, o presidente 
afirmou que o “pro- 
blema disso tudo” seria 
ele: “E o grande pro- 
blema disso tudo sou 
eu, não é o André. Sou 
eu. Se eu for ree- 
leito, vou botar mais 

Isac Nóbrega/PR 

Mendonça foi indicado em julho por Bolsonaro para o STF. 

dois com o perfil pa- 
recido com o André. 
Não quer dizer que seja 
evangélico. O com- 
promisso com evangé- 
lico eu estou pagando 
agora e me sinto muito 
bem.” 

Na mesma entre- 
vista, Bolsonaro disse 

que o presidente da 
CCJ (Comissão de 
Constituição e Justiça) 
do Senado, Davi Aco- 
lumbre (DEM-AP), não 
coloca a indicação em 
votação porque “quer 
outro nome”. O presi- 
dente disse, contudo, 
que não irá desistir de 
Mendonça. “Agora 
indiquei um, que é 
um compromisso meu, 
um evangélico. Está 
dando para quatro 
meses que não entra 
na pauta para a sa- 

batina. O que está 
acontecendo? O presi- 
dente da Comissão de 

Constituição e Justiça 
não é simpático a esse 
nome. E como ele 

não é simpático a esse 
nome, ele quer outro 

nome. Agora, eu não 
tenho como fugir do 
nome do André”, disse 
Bolsonaro. 

Esforço 
concentrado 

No último dia 3, o 
presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), anunciou a 
realização de um es- 
forço concentrado para 
sabatina e votação de 
autoridades — incluindo 
membros de agências 
reguladoras, embaixa- 
das, conselhos e tribu- 
nais superiores — nos 

dias 30 de novembro, 
1º e 2 de dezembro. 
Ele avalia que as datas 
aumentarão a possibi- 
lidade de presença de 
todos os senadores em 
Brasília. 

A medida poderia 
destravar a indicação 
de André Mendonça. 
Passados mais de 
três meses, o nome 
do ex-ministro e ex- 
advogado-geral da 
União ainda não foi 
sabatinado pela CCJ, 
presidida por Davi Al- 

columbre, que resiste 
em marcar uma data 

para a sabatina. 
“Não está sendo an- 

tes por conta do feriado 
de 15 de novembro, 
que pode prejudicar 

o quórum. E é muito 
importante no esforço 
concentrado haver um 

quórum importante 
para a apreciação, es- 
pecialmente para no- 
mes que exigem quó- 
rum qualificado para 
aprovação”, explicou 
Pacheco. As informa- 

ções são do jornal O 
Globo e da Agência 
Senado. 
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todas as decisões de primeira 
instância no inquérito das rachadinhas 

que atinge Flávio Bolsonaro. 
Quinta Turma do Su- 
perior Tribunal de 

Justiça acolheu nesta 
terça-feira (21) um re- 
curso da defesa do se- 
nador Flávio Bolsonaro 
(Patriota-RJ) e anulou 
todas as decisões toma- 

das pela Justiça do Rio 
de Janeiro no início das 
investigações do caso 
das “rachadinhas”. O 
entendimento dos mi- 

nistros pode derrubar 
a investigação desde o 
começo. 

Esse esquema en- 

volve a prática de con- 
fisco, por parlamentares, 

de parte dos salários de 
assessores de gabinete. 
Flávio Bolsonaro é acu- 
sado de enriquecer ao se 

apropriar de salários de 
funcionários do gabinete 
dele, no período em que 
era deputado estadual. 

Os ministros analisa- 
ram um recurso da de- 
fesa do senador contra a 
decisão da Quinta Turma 
que rejeitou em março, 
pedidos para anular to- 

das as decisões tomadas 
no processo pelo juiz Flá- 
vio Itabaiana, da 27º Vara 
Criminal do Rio de Ja- 
neiro. lItabiana foi o ma- 
gistrado responsável pelo 
caso durante a investiga- 
ção. 

Segundo os advoga- 
dos, o senador tinha di- 
reito a foro privilegiado de 
deputado estadual, por- 
tanto, o caso não po- 

deria ter sido conduzido 
por um magistrado da pri- 

Tânia Rêgo/Agência Brasil 

meira instância. 
Por 4 votos a 1, os 

ministros acolheram o re- 

curso e entenderam que 
ltagiba não era compe- 
tente para julgar o caso. 
Isso porque Flávio Bolso- 
naro manteve o foro pri- 
vilegiado diante do cha- 
mado mandato cruzado, 
porque ao deixar o cargo 

de deputado estadual as- 
sumiu a cadeira no Se- 
nado. 

A maioria da turma 
seguiu o voto do ministro 
João Otávio de Noronha. 
"Não há como sustentar 
que o magistrado de 
primeira instância era 
ora aparentemente com- 
petente para investigar 

senador que acabara de 

deixar o cargo de depu- 
tado estadual. Se era 
absolutamente incompe- 
tente para o deferimento 

das medidas cautelares 
investigativas, não há 
como sustentar a viabili- 

dade dessas medidas, já 
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Superior Tribunal de Justiça anula 

DO ui 

A. / 

Segundo os advogados, o senador tinha direito a foro privilegiado de deputado estadual. 

que são manifestamente 
nulas”, afirmou Noronha. 

O ministro foi seguido 
por Reynaldo da Fon- 

seca, Ribeiro Dantas e 

Joel Ilan Paciornik. 

Foro 

O Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro reco- 
nheceu, no ano passado, 
o foro privilegiado de Flá- 
vio, mas o Ministério Pú- 
blico do Rio de Janeiro 
recorreu ao Supremo Tri- 
bunal Federal contra esse 

entendimento, mas o jul- 
gamento ainda não ocor- 
reu. 

Atualmente, a denún- 
cia do MP do Rio con- 
tra Flávio Bolsonaro está 
paralisada por decisão in- 
dividual do ministro João 
Otávio de Noronha, que 
atendeu um pedido da 

defesa de Fabrício Quei- 
roz, O ex-assessor de Flá- 
vio Bolsonaro apontado 
como o operador finan- 

ceiro do esquema das ra- 
chadinhas. 

Em julho, o Ministério 
Público apresentou uma 
nova versão da denún- 
cia, apenas com as pro- 
vas que seriam válidas. 
Entre elas, o relatório do 
Coaf que mostra a movi- 
mentação suspeita de Fa- 
brício Queiroz de R$ 1,2 
milhão em um ano e o 

depoimento de uma ex- 

assessora de Flávio que 
confirmou a devolução de 
parte do salário. 

isso porque, em fe- 

vereiro de 2021, o pro- 
cesso parou depois que 

os ministros da 5º Turma 
do STJ consideraram que 
uma parte das provas 
usadas pelos promotores 

era inválida diante da de- 
cisão que anulou quebras 
de sigilo bancário e fiscal. 

O ministro aceitou os 
argumentos da defesa de 
que mesmo na nova ver- 
são da denúncia foram 
usadas provas anuladas. 
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Justiça decreta prisão preventiva 

OSUL | 36 

de ex-servidor que deu prejuízo de 
30 milhões de reais em esquema 
de apostas que envolveu juízes. 

TJ-RJ (Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro) de- 
cretou a prisão preventiva de 
Felipe Tobler Lemgruber, ex- 

servidor do próprio Tribunal, 
acusado de fazer um esquema 

de apostas esportivas em pirá- 
mide financeira. Segundo in- 
formações reveladas pelo jor- 

nal O Globo em outubro, en- 
tre as vítimas de Tobler estavam 
juízes, servidores do Judiciário 
e moradores de Barra do Piraí e 
Volta Redonda. Ele foi demitido 

há dois meses após investiga- 
ções internas do TJ-RJ. 

Na decisão em que aceitou 

a denúncia do Ministério Pú- 
blico e decretou a prisão pre- 

ventiva do ex-servidor, a juíza 

Anna Carolinne Licasalio da 
Costa ainda afirmou que Tobler 

tentava buscar novos investido- 
res para quitar as dívidas, for- 
mando uma “bola de neve”: 

“O prosseguimento das in- 
vestigações apontam para a 

existência de indícios de crime 
de estelionato e que Felipe já 
se encontrava em débito com 
seus 'clientes/investidores' há 
algum tempo e vinha bus- 
cando novos investidores em 

outros grupos de modo a sal- 

dar as dívidas pré-existentes, 
formando-se assim uma bola 

de neve quando os aposta- 

dores resolveram resgatar os 
aportes”, diz trecho da decisão 

obtida pelo jornal O Globo. 
Tobler não apresentou a 

Justiça seu endereço. A de- 
cisão sobre a prisão foi profe- 

rida no último domingo, e ele 
já é considerado foragido. A 
Polícia Civil trabalha para tentar 
localizá-lo. A falta de informa- 
ções sobre seu paradeiro tam- 

bém foi alvo de análise da ma- 
gistrada em sua decisão: 

“Impende ressaltar que este 
juízo aplicou medidas cautela- 
res as quais não foram adequa- 
damente cumpridas pelo acu- 

sado que até a presente data 
NAO apresentou seu atual en- 

dereço, sendo certo que foram 

ignoradas mesmo as medidas 
assecuratórias de sigilo dessa 
informação. Impende ressaltar 
que aparentemente nem este 

juízo nem seus credores nem 
as autoridades investigativas 
possuem qualquer noção do 
seu paradeiro”, afirma a juíza. 

Mesmo em débito com ou- 
tros “clientes/investidores” há 
algum tempo, em seu papel 

como trader esportivo, O servi- 

dor exonerado do Tribunal de 

Justiça do Rio Felipe Tobler se- 
guiu atuando no mercado de 
apostas e fazendo novas víti- 

mas. A informação está na de- 
cisão da juíza Anna Carolina 
Licasalio da Costa, de Barra 
do Piraí. Ele angariava no- 
vos clientes como maneira de 

saldar dívidas feitas com ou- 
tros. “Formando-se assim uma 

bola de neve quando os apos- 
tadores resolveram resgatar os 

aportes”, nas palavras da juíza, 

ao aceitar o pedido de prisão 
preventiva. 

O texto da decisão destaca 
que em todos os depoimen- 

tos de vítimas - o golpe que 

deu em juízes, médicos, co- 
merciantes e outros moradores 
no Sul Fluminense ultrapassou 
os R$ 30 milhões — indicavam 
que o então assessor judiciário 
era “uma pessoa muito caris- 
mática”. Diante disso, conclui 
a juíza, pode estar em local não 
sabido praticando os mesmos 
atos, “havendo flagrante risco 

para a ordem pública e econô- 
mica”. O mandado de prisão 
tem prazo de oito anos. 

Em entrevista ao jornal O 
Globo no dia 20 de outubro, To- 
bler sustentou que apostas são 
o futuro da nossa economia, di- 

ante da instabilidade do mer- 

cado financeiro. Lembrou que 
os jogos de azar não são proi- 

bidos aqui, mas a instalação de 
empresas de apostas, sim. 

Seus clientes depositavam 
o dinheiro em sua conta, e ele 

Reprodução 

acusado trabalhava. 

jogava. Sua “especialidade” 
era o tênis. “Meu erro foi ace- 
lerar os ganhos. Eu tenho 
problema de dependência no 
jogo. Isso cega a gente. O 

bolo começou a crescer de- 
mais”, disse Tobler, que disse 
ter se viciado em apostas. “Eu 

errei muito. Tinha uma famí- 
lia perfeita e tinha admiração 
na cidade. Tenho certeza de 
que participei de ato ilícito.” 

Os bens e contas do servidor, 
expulso do Tribunal de Jus- 
tiça por processo administra- 

tivo motivado pelos golpes, es- 
tão penhorados e bloqueados. 

As investigações da 88º DP 

(Barra do Piraí) e do Ministé- 
rio Público da cidade duraram 
cerca de seis meses. Os cri- 
mes imputados ao ex-servidor 

chegam a mais de 70 anos de 
prisão. Felipe Tobler, aponta as 

investigações, usava seu pres- 
tígio como servidor do Tribu- 
nal de Justiça e de professor 

universitário para angariar cada 
vez mais vítimas. Entre suas 
promessas estava investir o di- 

nheiro das vítimas em apostas 
de jogos esportivos e entregar 

10% de lucro ao mês. Após as 
vítimas entregarem o dinheiro, 
Felipe chegava a entregar o lu- 

cro prometido por alguns me- 

er aii ed Em pe ET : 

Na foto, a sede do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde o 

ses. 
Com o passar do tempo, 

as vítimas pegavam emprésti- 
mos, vendiam carros, imóveis 
e entregavam todo dinheiro ao 
ex-servidor. Mas, após alguns 
meses, Tobler parou de fazer 

os pagamentos e algumas fa- 

mílias foram à falência.. 
Durante a investigação, a 

Polícia Civil descobriu que To- 

bler alugava carros importados 

e circulava pelas ruas de Barra 

do Piraí para passar a ima- 
gem de ser um investidor bem- 

sucedido. O ex-servidor tam- 
bém entregava presentes para 
seus clientes na tentativa de 
ganhar mais confiança. Em um 

dos episódios, após uma das 
vítimas fazer um depósito de R$ 
300 mil, Tobler enviou pizzas 
para outras 30 famílias que in- 
vestiam nele, a fim de passar a 

imagem que os negócios iam 

bem. 
A Polícia Civil também des- 

cobriu que em outra tentativa 

de criar credibilidade entre as 
vítimas, o ex-servidor realizava 
videoconferências com espor- 

tistas. As informações são do 

jornal O Globo. 
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Demissão em massa no Inep 
ameaça o Enem? Entenda a crise. 

os últimos dias, 
37 servidores do 

Inep (Instituto Nacional 

de Estudos e Pesqui- 
sas Educacionais Antí- 
sio Teixeira) pediram 
exoneração de suas 
funções. Os cargos 
ocupados estão direta- 
mente ligados à realiza- 
ção de exames, como o 
Enem (Exame Nacional 
do Ensino Médio). 

A debandada dos 
servidores acontece às 
vésperas da aplicação 
do exame, prevista para 
os dias 21 e 28 de 
novembro, e também 
do Enade (Exame Na- 
cional de Desempenho 
dos Estudantes), que 
será aplicado neste do- 
mingo (14). 

Em nota, o minis- 
tro da Educação, Mil- 
ton Ribeiro, afirmou que 

os pedidos de demis- 
são não afetam o cro- 
nograma do exame e 
informou que a situa- 
ção está sendo moni- 
torada para garantir a 
normalidade de execu- 
ção do Enem. O pe- 
dido de demissão em 
massa expõe uma crise 
no instituto, que é estra- 
tégico para a educação 
do País. 

Entenda abaixo 
os principais pontos 
acerca da crise: 

— O que faz o Inep? 
O Inep é uma enti- 
dade administrativa li- 
gada ao Ministério da 
Educação. Entre outras 

atribuições, ele é res- 
ponsável por produzir 
estudos sobre a educa- 
ção no país e por elabo- 
rar, organizar e aplicar 

exames como o Enem 

(para avaliação do en- 
sino médio e ingresso 
no ensino superior); O 
Enade (para avaliar cur- 

sos de ensino supe- 
rior) e Exame Nacio- 
nal para Certificação de 
Competências de dJo- 
vens e Adultos (Enc- 

ceja), que concede di- 
ploma do ensino fun- 

damental ou do ensino 
médio a quem não ter- 
minou essas etapas em 
idade regular. 

— Quais os motivos 
para a exoneração? Em 
um ofício com o pe- 
dido de dispensa en- 
caminhado à diretoria 
do Inep, os servidores 
justificam a saída pela 
“fragilidade técnica e 
administrativa da atual 
gestão máxima” do ór- 
gão. Também mencio- 
nam episódios de assé- 
dio moral, expostos em 
uma assembleia reali- 
zada na quinta-feira (4). 

— Os servidores exo- 
nerados ficam desem- 
pregados? Os servi- 
dores do Inep são fun- 
cionários públicos do 
Ministério da Educação 
(MEC). Eles pediram 
exoneração dos cargos 
de confiança do Inep, 
atribuídos a eles pela 
diretoria do órgão. Uma 
vez que a exonera- 

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil 

bro. 

ção seja oficializada no 
Diário Oficial da União 
(DOU), os profissionais 
poderão seguir nos car- 
gos que conquistaram 

através de concurso pú- 
blico. Até a publicação 
no DOU, o ministério in- 
formou que os servido- 
res devem continuar à 
disposição para exercer 
as atribuições dos car- 
gos. O órgão não diz 
quando a exoneração 
deve acontecer. 

— Quem vai ocupar 
os cargos que ficarem 
vagos? Quaisquer fun- 
cionários devidamente 
qualificados que pres- 
tem serviço ao Ministé- 
rio da Educação podem 
ser nomeados para as- 
sumir OS cargos vagos 
nas coordenações do 
Inep, seja interina ou 
definitivamente. No en- 
tanto, para que haja 

a substituição, é pre- 
ciso que a vacância do 
cargo seja oficializada 
no DOU, assim como 

= 
a realização da prova do Enem está prevista para 21 e 28 de novem- 

a nomeação do novo 
ocupante. 

— Como os pedidos 
de exoneração podem 
impactar o Enem? De 
acordo com o MEC, 

a exoneração dos ser- 
vidores não deve im- 

pactar a aplicação do 
Enem, que deve acon- 
tecer nos dias 21 e 
28. Já o ex-presidente 
do órgão, Reynaldo 
Fernandes, analisa que 
não é possível prever 
impactos no momento. 

“Tudo pode aconte- 
cer no dia da prova, 
desde queda de ener- 
gia até falta de prova 
em alguma escola, por 
exemplo. Essas coisas 
acontecem e é preciso 
ter uma equipe de lo- 
gística lá para resolver 
isso, € com as recentes 
demissões, não sabe- 
mos como essa equipe 

está”. As informações 
são do portal de notí- 
cias G1. 
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Ministro do Meio Ambiente se recusa a 
responder se vai retirar apoio a “combo do 
desmatamento” no Congresso Nacional. 

Divulgação/MMA 

TI, 
4 
; 

Brasil anunciou com- 
promissos para zerar 

desmatamento ilegal e redu- 
zir emissões durante as ne- 
gociações da COP26, a con- 
ferência das Nações Unidas 
sobre mudanças climáticas 
que ocorre em Glasgow, na 
Escócia. Mas, em coletiva 
de imprensa nesta terça- 
feira (9), o ministro do Meio 
Ambiente, Joaquim Leite, se 
recusou a responder se o 
governo vai ou não retirar 
apoio a projetos de lei em tra- 
mitação no Congresso Naci- 
onal vistos como “combo de 
desmatamento e poluição”. 

Leite chegou na segunda 
a Glasgow para participar 
da última semana de reu- 
niões da COP26. Ele foi 
perguntado pela BBC News 
Brasil se, como sinalização 
de que irá cumprir as me- 
tas prometidas, o governo 
vai retirar apoio aos projeto 
de lei 510/21, que regula- 
riza invasões ilegais de ter- 
ras ocorridas até 2011; ao PL 
191/20, que autoriza minera- 
ção em terras indígenas; e 
ao PL 490/2007, do chamado 
“Marco Temporal”, que só 
permite demarcação de ter- 
ras ocupadas por povos indí- 

genas até 1988. 
Esses três projetos são 

vistos por ambientalistas e 
indígenas como um combo 
que faria explodir desmata- 
mentos e emissões. 

A retirada de apoio às 
propostas, duas das quais 

são de autoria do governo 
Bolsonaro, seria uma sinali- 

zação de que há intenção em 
cumprir as metas prometidas 
na COP26. 

Mas, em vez de respon- 
der à pergunta, Joaquim 
Leite passou a defender po- 
líticas de remuneração e in- 
centivos financeiros para a 
chamada “economia verde” 
— atividades econômicas que 
reduzem risco e impacto am- 

biental. 
“O governo mantém 

apoio a esses três projetos 
de lei?”, perguntou a BBC 
News Brasil. “O governo 
mantém apoio a atividades 
que conservem florestas. 

Qual o desafio? Que projetos 
verdes sejam acelerados 
dentro da política do governo 
federal”, disse Leite. 

Em seguida, ainda sem 
responder à pergunta, o mi- 
nistro passou a defender que 
mineração pode ser “verde”, 
embora constitua uma das 
atividades que mais geram 
poluição e degradação ambi- 
ental. Os maiores acidentes 
com barragens, por exem- 
plo, como o de Brumadinho 
(MG) e Mariana (MG), ocorre- 
ram em mineração exercida 
legalmente por grandes em- 
presas nacionais e internaci- 
onais. 

“Mineração, que você co- 
mentou, tem vários exem- 
plos de mineração que pro- 
tege floresta. Por ter mi- 
neração regulada, sustentá- 
vel, há mineração que não 

utiliza nem água. É uma 
forma de desenvolver econo- 
mia verde”, defendeu. 

Outros jornalistas reforça- 
ram a pergunta feita pela 
BBC News Brasil. “Ministro o 
senhor não respondeu à per- 
gunta. O senhor apoia es- 
ses três projetos?”, pergun- 
tou um repórter. 

“Eu apoio qualquer lei 

que... Eu apoio especifica- 
mente criar mercado de ser- 
viços ambientais para você 
remunerar quem cuida de 
florestas”, respondeu. 

Uma terceira jornalista 
tentou esclarecer se o minis- 
tro iria ou não retirar apoio ao 
“combo do desmatamento” 
que tramita no Congresso 
Nacional. "A gente pode 
entender então, do que você 
está falando, que não vai 
haver retirada de apoio a 

Joaquim Leite cobrou que países ricos assumam compromissos mais 
ambiciosos até o final da COP26, principalmente em relação a finan- 
ciamento a nações em desenvolvimento. 

esses projetos?”, perguntou. 
Mais uma vez, O ministro 

do Meio Ambiente desviou 
do assunto. Em vez de res- 
ponder à pergunta, ele pas- 
sou a contar sobre encontros 
que teve com representantes 
de governos europeus. 

Questionado se a ausên- 
cia de Jair Bolsonaro na 
cúpula do clima não teria 
deixado uma mensagem de 
falta de compromisso com o 
tema, Joaquim Leite respon- 
deu que o presidente par- 

ticipou “de uma forma mo- 
derna” da COP26, ao trans- 
mitir uma mensagem gra- 
vada no estande do governo 
brasileiro na conferência. 

Dezenas de líderes mun- 
diais como o presidente dos 

Estados Unidos, Joe Biden, 

e Oo Pprimeiro-ministro do 
Reino Unido, Boris Johnson, 
compareceram à conferên- 
cia. Se Bolsonaro tivesse 

participado, ele também dis- 
cursaria no palco da COP26, 
diante dos demais gover- 
nantes. Mas o Brasil ficou 
sem representação oficial no 
plenário principal da abertura 
da conferência. 

"O presidente participou 
de forma moderna aqui no 
estande do Brasil, por meio 
de uma transmissão. E 

dez ministros participaram 
da COP do clima, de Brasí- 
lia, por meio de transmissão 

pela internet. Foi uma forma 
moderna de trazer o governo 
para a COP”, disse o minis- 
tro. 

Ainda durante a entrevista 
coletiva Joaquim Leite co- 
brou que países ricos as- 
sSsumam compromissos mais 

ambiciosos até o final da 
COP26, principalmente em 
relação a financiamento a na- 
ções em desenvolvimento. 

Nações desenvolvidas ha- 
viam prometido compensar 
com US$ 100 bilhões por ano 
países pobres entre 2020 e 
2025, mas a meta não foi 
cumprida em 2020 e, pos- 
sivelmente, não será alcan- 
çada em 2021. 

“Acho que falta ambição 
financeira dos países indus- 
trializados. (E os grandes 
emissores de gases poluen- 
tes) tem que ter mais ambi- 
ção na redução de emissões. 

O Brasil fez um primeiro mo- 
vimento na primeira semana 

para deixar claro que é pre- 
ciso mais ambição dos de- 
mais países”, disse. As in- 
formações são da BBC News 
Brasil. 
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Crise energética: Operador Nacional 
do Sistema acaba com ação para 
reduzir o consumo de energia. 

E ançado no final de 
agosto com obje- 

tivo de reduzir o con- 
sumo de energia no 
País, diante da pior 
crise hídrica dos últi- 
mos 91 anos, Oo pro- 

grama de RVD (Res- 
posta Voluntária da De- 
manda) de energia elé- 
trica chega ao fim antes 
do prazo fixado pelo 
governo, e com um 
saldo ainda desconhe- 

cido das contribuições 
recebidas. 

De acordo com o 
diretor-geral do ONS 
(Operador Nacional do 
Sistema), Luiz Ciocchi, 
responsável pela apli- 
cação do programa, 
o RVD foi importante 
para ajudar a atraves- 
sar a crise e deve ser 
retomado no ano que 
vem, antes da próxima 
estação seca. “No 
momento não é mais 
necessário. Foi im- 
portante, mas deve- 
mos retomar na pró- 
xima estação seca, 
e começar antes (do 

que neste ano). É 
um instrumento impor- 
tante, e precisamos 

evoluir na sua utiliza- 

ção”, disse Ciocchi ao 
Estadão/Broadcast na 
segunda-feira (8). 

Chuvas 

Com mais chuvas 

do que o previsto inici- 
almente, o risco de ra- 

Marcello Casal Jr./Agência Brasil 

—— mg = DAM 
A notíc 

cionamento e apagões 
foi afastado em 2021, 
mas ainda é dúvida em 
2022. A notícia pe- 
gou o setor elétrico de 
surpresa. Pelo crono- 
grama original do RVD, 
a última chamada para 
adesão ao programa 
seria no próximo dia 
19. 

No entanto, de 
acordo com o diretor 
de Energia da Liasa, 
Ary Pinto, uma das 
maiores produtoras de 
silício metálico do País, 
nos últimos 15 dias, O 
ONS já não aceitava 
ofertas das indústrias. 
Ele considera o fim 

do programa nega- 
tivo e inexplicável, já 
que por ser voluntário 
e reduzir operações 
mais caras e poluen- 
tes de termoelétricas 
a combustível fóssil, 
não tem sentido acabar 
“liminarmente” | como 

ia pegou o setor elétrico de surpresa 
e . Za 

ocorreu. “É muito 
ruim (o fim do pro- 
grama). Não consigo 
entender. O ONS quer 
que o brasileiro pague 
energia mais cara?”, 
disse, destacando que 
no mundo inteiro esse 
sistema funciona sem 
interrupção, visando 
conseguir os melhores 
preços para a energia 
no mercado. 

Programa 

O mecanismo do 
programa prevê ofer- 
tas de redução de de- 
manda de energia elé- 
trica por consumidores 
do Ambiente de Con- 
tratação Livre (ACL) ou 
agentes de demanda 
desses consumidores 
(geradores, comerciali- 
zadores e consumido- 
res). A única prestação 
de contas feita pelo 
ONS foi relativa à ade- 
são em setembro, de 
237 megawatts (MW), 

“ cs 

o suficiente para abas- 
tecer uma cidade de 
1 milhão de pessoas, 
menos de 1% da popu- 
lação brasileira. 

Para o ex-presidente 

da Empresa de Pes- 
quisa Energética, Mau- 
rício Tolmasquim, é 
compreensível que Oo 
programa tenha sido 
feito a toque de caixa, 
pela emergência do 
problema de escas- 
sez das chuvas, mas 
que para o próximo 
ano o governo deveria 
pensar em um modelo 
mais estruturado e per- 
manente, como ocorre 
nos países desenvolvi- 
dos. “Devem ser feitos 
estudos para tornar 
o programa mais pe- 
rene.” As informações 
são do jornal O Estado 
de S. Paulo. 
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Bolsonaro retira gestão do 
forte de Fernando de Noronha 

governo de Jair 

O Bolsonaro retirou 

a administração da 
Fortaleza de Nossa 

Senhora dos Remé- 
dios, prédio histórico 
erguido no arquipélago 
de Fernando de No- 
ronha, do governo de 
Pernambuco. 

A decisão foi comu- 

nicada pelo Ministério 
da Economia ao gover- 
nador Paulo Câmara 
(PSB), conforme infor- 
mou a revista Veja. A 

gestão do arquipélago 
é feita pelo governo es- 
tadual, sob concessão 

da União. A avalia- 

ção do Ministério da 
Economia, porém, é 
de que foram relatadas 

degradações na estru- 

tura e necessidades de 

novos reparos. Na prá- 
tica, o governo federal 
afirma que a gestão es- 

tadual não fez o traba- 
lho como deveria. 

A fortaleza foi er- 

guida sobre as ruínas 
de uma antiga posição 

holandesa do século 
17, sendo um exemplar 

histórico de arquitetura 
militar. Entre 2018 e 

2019 o forte sofreu 
intervenção de conser- 

vação e restauro. O 
contrato do Instituto 

do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional 

Divulgação 
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Noronha. 

(Iphan), segundo infor- 
mações do Ministério 
do Turismo, previa a 

aplicação de R$ 10,2 
milhões a serem utiliza- 

dos para a requalifica- 

ção total da Fortaleza 

dos Remédios, com 
a construção de um 

novo espaço cultural 

e turístico. 
A edificação integra 

o Programa  Revive 
Brasil, do Ministério 

do Turismo, destinado 

a conservação e va- 
lorização do patrimô- 
nio imobiliário público, 
com valor cultural, por 

meio de parcerias e 

concessões com oO 

setor privado para Oo 

desenvolvimento de 

empreendimentos tu- 

rísticos. 
Em sua decisão, O 

Ministério da Econo- 
mia pediu que eventu- 

—. 

Fortaleza de Nossa Senhora dos Remédios, prédio histórico erguid 

ais processos licitató- 
rios previstos pelo go- 

verno de Pernambuco 

para a edificação se- 
jam interrompidos. 

O governador Paulo 
Câmara é forte oposi- 
tor de Bolsonaro e a 
gestão de Fernando 
de Noronha tem sido 
um dos temas de atrito 

entre os governantes. 

No mês passado, o go- 
verno pernambucano 

recorreu à maior ins- 
tância judicial do País 
para barrar a oferta de 
blocos de petróleo em 
áreas localizadas no 
entorno do Arquipé- 
lago de Fernando de 
Noronha e da reserva 

de Atol das Rocas, 

reconhecidos como 

patrimônios mundi- 
ais da biodiversidade. 

Os blocos acabaram 

sendo leiloados, mas 

O 

da, "x = 
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do governo de Pernambuco. 

no arquipélago de Fernando de 

nenhuma empresa 

apresentou propostas 
para explorá-los. 

O secretário de Meio 
Ambiente do governo 
de Pernambuco, José 
Bertotti, disse que o lei- 

lão da Agência Nacio- 
nal de Petróleo (ANP) 
ignorava Os riscos e 

atropelava o processo. 
Em março do ano 

passado, o governo 

pernambucano criticou 

o plano federal de abrir 

a ilha para cruzeiros 

marítimos e uma dúzia 
de naufrágios artifici- 
ais, com propósito de 
criar novos recifes na 

área. As informações 
são do jornal O Estado 

de S. Paulo. 
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Airbnb proíbe festas de Ano Novo para 
usuários mal-avaliados no Brasil. 

Airbnb trouxe para 

O o Brasil, a Nova 
Zelândia e Porto Rico a 
proibição de reservas 
de acomodações na 
véspera do Ano Novo 
para hóspedes sem 
histórico positivo de 
avaliações, anunciou 
nesta terça-feira (9) 
a plataforma de hos- 
pedagens em evento 
virtual. 

Segundo a em- 
presa, o objetivo é 
reduzir aglomerações 
ao prevenir possíveis 
festas e eventos que 

possam aumentar a 
transmissão do novo 
coronavírus. Essa me- 
dida já havia sido im- 
posta pela primeira vez 

em 2020 a mercados- 
chave da empresa, 
como Estados  Uni- 

dos, Canadá, Austrá- 
lia, França, Espanha e 
Reino Unido. 

No mesmo evento, 

o  Airbnb anunciou 
novos recursos com 
foco na retomada pós- 
pandemia em todo o 
mundo. Segundo a 
empresa, O “novo nor- 

mal” será mais flexível, 

com estadias dedica- 
das a viagens pessoais 
e também a trabalho. 

Com a flexibilidade 
em mente, visando a 
atender um público 
que deseja planejar 

estadias com mais 
tempo, a plataforma 
ampliou as buscas 
para até um ano de 

Divulgação 

Segundo a empresa, o objetivo é reduzir aglomerações ao prevenir possíveis festas e eventos que possam 
aumentar a transmissão do novo coronavirus. 

antecedência, saindo 
dos 6 meses atuais. 
Para aqueles que estão 
em home office, será 
possível testar a cone- 
xão de internet via Wi- 
Fi de um espaço dire- 
tamente pelo aplicativo 
do Airbnb. 

Além disso, ao bus- 
car casas e aparta- 
mentos na plataforma, 
os hóspedes poderão 
pesquisar por quatro 
novos tipos de locais 
para viajar: casas em 
regiões próprias para 
esquiar, locais para 

desconectar (sem in- 
ternet e com intenção 
de relaxar) e acomoda- 
ções de luxo ou excên- 
tricas, como com de- 
senhos arquitetônicos 
não convencionais. 

Ainda, será possível 
entrar em contato com 

superanfitriões (os su- 
perhosts) do Airbnb 
para tirar dúvidas sobre 
a região em que você 
está hospedado ou em 
que está o seu imóvel. 

Esses superanfitriões, 
diz o Airbnb, são aque- 
les que estão na plata- 
forma há mais tempo 
e têm melhor avalia- 
ção.Uma ferramenta 
de tradução também 
foi revelada, possibili- 
tando que anúncios e 
análises de hóspedes 
possam ser lidas em 
60 idiomas. 

O Airbnb quer am- 
pliar as ferramentas 
de acessibilidade na 
plataforma, sinalizando 
quais espaços são 
próprios para pessoas 
com deficiência (PCD). 
Hóspedes poderão 
buscar por casas com 
rampas para cadei- 
rantes, por exemplo 

— no total, são 32 fil- 
tros específicos para 
PCDs. Além disso, 
será feito um processo 
de análise de acessibi- 
lidade, em que, após 
feedback negativo dos 
hóspedes, a equipe 
da empresa irá revisar 
se o espaço é de fato 

acessível. 
Outra novidade é a 

ampliação da proteção 
gratuita a proprietários 
que tiverem o imóvel 
danificado por animais 
de estimação de hós- 
pedes, com a plata- 
forma podendo arcar 
com até US$ 1 milhão. 

"Para o Airbnb, 2021 
tem sido um ano de 
grandes inovações 
para aprimorar nosso 
serviço”, diz Brian 
Chesky, presidente 
executivo e cofundador 
da empresa, citando 

que a plataforma re- 
cebeu cerca de 150 
incrementações neste 
ano. 

As novidades en- 

tram em vigor a partir 
desta terça, com exce- 
ção das traduções, que 
chegam à plataforma 
até o fim deste ano. 
As informações são do 
jornal O Estado de S. 
Paulo. 
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aior operadora do 
Brasil, a Vivo vai 

esperar para lançar o 
5G de forma comer- 
cial. Em entrevista ao 

jornal O Globo, o pre- 
sidente da tele, Chris- 
tian Gebara, disse que 
ainda há poucos celu- 
lares no Brasil capazes 

de rodar no chamado 
5G “standalone”, rede 
independente da atual 

4G que será construída 
no país. 

“Estou mais preocu- 
pado em levar o 5G 
para mais pessoas. O 
objetivo é fazer o 5G 
massivo”, diz o exe- 

cutivo. Ele lembra 
que o certame revelou 
concorrência no setor, 
apesar de Vivo, TIM e 
Claro estarem em pro- 
cesso de compra da 
Oi. Leia abaixo alguns 
trechos da entrevista. 

— A Vivo já está 
pronta para lançar 5G 
comercialmente? “Já 
estamos nos prepa- 
rando para o 5G faz 
tempo. Tecnicamente, 
estamos preparados, 
sim. Além dos equi- 
pamentos, nossa rede 
está pronta para o 
maior tráfego que vai 
surgir com o 5G. Mas 
não é só a parte da 
Vivo. E uma conjunção 
de ações. Estamos 
preparados do lado da 

EBC 

“Posso lançar o 5G, mas quem 
vai usar será a minoria”, diz O 
presidente da Vivo. Entenda. 
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Maior operadora do Brasil, a Vivo vai esperar para lançar o 5G de forma comercial. 

infraestrutura, e acor- 

dos com fornecedores 
estão encaminhados. 
Agora precisamos po- 
der construir infraestru- 
tura maior em algumas 

cidades e ter os dis- 
positivos de maneira 
acessível para maximi- 
zar O serviço.” 

— Mas já consegue 
ter 5G já neste ano? 
Já temos 5GDSS em 
oito capitais. As obri- 

gações de cobertura 
do leilão que iniciam 
em julho do ano que 
vem são de 5G stan- 
dalone (rede indepen- 
dente da atual 4G). 
Para isso, precisamos 

da frequência que aca- 
bou de ser leiloada. A 
de 3,5 GHz requer libe- 
ração da faixa (pois é 
ocupada hoje pela TV 

aberta). É difícil ante- 
cipar quando isso vai 
ocorrer. Estamos nos 

preparando para que, 
quando isso for possí- 
vel, tanto em 3,5 GHz 

como em 2,3 GHz, a 
gente comece a pilo- 
tar o uso. Não te- 

mos como concretizar 

a data, pois a outorga 
não foi dada ainda.” 

— O senhor falou so- 
bre a rede 5G “standa- 
lone”. Há muitos apa- 
relhos aptos para isso? 

“Os aparelhos compa- 
tíveis com o 5G stan- 
dalone são uma mino- 
ria do portfólio dispo- 
nível no Brasil. Esta- 
mos falando do topo 
da Samsung e da Ap- 
ple e um da Motorola 
que ainda vai ser habi- 
litado. Ou seja, só nos 
aparelhos mais caros. 

São muito poucos. O 
usuário só vai notar a 
experiência do 5G nos 
smartphones quando a 
fatia desses mercados 

for maior. Então, não 
adianta querer se an- 
tecipar demais. Tem 

que ter uma massa crí- 
tica de aparelhos. Eu 
posso lançar e quem 
vai usar é a minoria 
por causa dos apare- 
lhos. Mas não será 
massivo. Estou mais 
preocupado em levar 

o 5G para mais pes- 
soas do país. O ob- 
jetivo é fazer o 5G 
massivo. Se eu qui- 
ser ativar o 5G non- 
standalone (que funci- 
ona em conjunto com 

o 4G), como estou ati- 
vando o 5GDSS em ca- 
pitais, o cliente já vê 
marcado o 5G, mas 
não é o standalone que 
é o que serve para as 
obrigações da Anatel.” 
As informações são do 
jornal O Globo. 
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operações contra fraude na Saúde. 
elulares, laptops e 
tablets foram furta- 

dos em julho do depó- 
sito do Gaeco (Grupo 
de Atuação Especiali- 
zada de Combate ao 
Crime Organizado), do 
MP-RJ (Ministério Pú- 
blico do Estado do Rio 
de Janeiro). Os equi- 
pamentos tinham sido 
apreendidos pelo MP- 
RJ durante a Operação 
Favorito, que denun- 
ciou 17 pessoas por 
fraudes na Saúde do 
Rio de Janeiro, em um 
esquema liderado pelo 
empresário Mário Pei- 
xoto e que contribuiu 
para O impeachment do 
ex-governador do Rio 
Wilson Witzel. Um esta- 
giário do órgão recém- 
contratado confessou O 
ato infracional. 

Dois dos celulares fo- 
ram recuperados, se- 
gundo ofício do coorde- 
nador do Gaeco, Bruno 
Corrêa Gangoni, à Jus- 
tiça. O MP-RJ não 
informou a relação do 
que foi furtado, nem do 
que foi recuperado, ale- 
gando se tratar de as- 
sunto sigiloso. Apenas 
O que consta do docu- 
mento à Justiça é confir- 
mado. 

Segundo relato à Jus- 
tiça, no dia 28 de junho o 
Gaeco iniciou uma obra 
em suas dependências. 
No mesmo dia, um ado- 
lescente foi admitido no 

Reprodução o i - 
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pessoas por fraudes. 

grupo como estagiário 
não forense. Entre as 
modificações na estru- 
tura física do Gaeco, 
houve a alteração do lo- 
cal do depósito de bens 
e serviços, “tendo sido 
destacados estagiários 
e servidores para trans- 
portarem os bens de um 
local para outro”. 

No dia 15 de julho, 
houve o alerta. Funci- 
onários do grupo per- 
ceberam que, no depó- 
sito, havia dois invólu- 
cros plásticos rasgados, 
“sem o respectivo tele- 
fone em seu interior”. 
Em seguida, foram iden- 
tificados outros invólu- 
cros violados, “sem os 
respectivos bens (telefo- 
nes, tablets e laptops)”. 

Investigações do Ga- 
eco identificaram o esta- 
giário como o autor do 
furto. Como foi des- 
ligado do estágio, sua 
mãe telefonou para O 

Estagiário do Ministério Público do 
Rio de Janeiro confessa ter furtado 

celulares apreendidos em 

MP a fim de saber a 
razão, ocasião em que 
foi pedido o compareci- 
mento do jovem ao ór- 
gão. Em 21 de julho, ele 
esteve no local, confes- 
sando que, entre 8e 15 
de julho, subtraiu diver- 
sos aparelhos.  Devol- 
veu dois celulares que 
ainda estavam com ele 
e indicou nomes de re- 
ceptadores dos demais 
equipamentos. O ado- 
lescente foi apreendido, 
a pedido do MP 

Um dos celulares re- 
cuperados pertence a 
Isaías Gomes Faria, não 
investigado nem denun- 
ciado pela Operação Fa- 
vorito. O dono do apare- 
lho havia pedido à Jus- 
tiça a sua devolução, O 
que foi concedido. Mas, 
no dia 18 de outubro, o 
Gaeco pediu em juízo a 
extração de dados, an- 
tes de devolver o tele- 
fone, que, conforme o 

Os equipamentos tinham sido apreendidos pelo MP-RJ durante a Operação Favorito, que denunciou 17 

MP se encontra “à dis- 
posição do interessado 
para a retirada”. 

O Gaeco afirma que 
“os dados do aparelho 
celular que constavam 
por ocasião da apreen- 
são já tinham sido extraí- 
dos quando ocorreu o 
furto, tendo o conteúdo 
sido encaminhado ao 
Juízo para juntada no 
processo. Não houve 
perda de informação 
que prejudicasse a in- 
vestigação original”. Es- 
clarece ainda que o que 
foi solicitado à Justiça, 
posteriormente, é “que 
fossem extraídos novos 
dados contidos no apa- 
relho após o furto”, a fim 
de instruir nova investi- 
gação em curso sobre 
roubo e receptação de 
celulares. As informa- 
ções são do jornal O 
Globo. 
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Assembleia Legislativa aprova 
novo plano de carreira dos 

servidores do Judiciário gaúcho. 
PZ unanimidade, 

53 dos 55 deputa- 
dos estaduais gaúchos 
aprovaram nesta terça- 
feira (9) o projeto de 
lei alusivo ao plano de 
carreira dos servidores 
do Poder Judiciário no 
Rio Grande do Sul. O 
texto segue agora para 
o governador Eduardo 
Leite, que terá prazo 
de 15 dias úteis para 
sancionar ou vetar as 
mudanças. 

A proposta havia sido 
alvo de discórdia (in- 
Cluindo ofensas direcio- 
nadas das galerias do 
Plenário a parlamenta- 
res) na sessão anterior 

sobre o assunto na As- 
sembleia Legislativa, dia 
26 de outubro, em fun- 
ção de uma emenda 
apresentada por Mateus 
Wesp (PSDB). O fato 
que acabou adiando a 
votação. 

Desta vez, Oo texto 

retornou com nova 

emenda do parlamentar 
tucano (aprovada por 

36 votos a 16), esta- 
belecendo um mínimo 
de 20% nas promo- 
ções anuais por mere- 
cimento. 

Permite, ainda, rea- 
juste de auxílios e inde- 
nizações por ato admi- 
nistrativo do Tribunal de 
Justiça (TJ), ao mesmo 
tempo em que vincula 

esses reajustes aos pa- 
râmetros estabelecidos 
pela Lei de Diretrizes 

Juliano Verardi/TJ-RS 
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Magistrados ligados à cúpula do TJ-RS acompanharam a votação no Plenário. 

Orçamentárias (LDO), 
aprovada anualmente 
pelo Legislativo. 

A matéria também 
prevê a possibilidade de 
promoção sem necessi- 

dade de deslocamento 
do servidor entre comar- 
cas, condição que per- 
siste no modelo ainda vi- 
gente. E define o curso 
de Direito como pré- 
requisito para o cargo 

de oficial de Justiça. 

"Conquista 
histórica" 

O presidente do TJ, 
desembargador Voltaire 
de Lima Moraes, come- 
morou a aprovação e 
afirmou que é uma “con- 
quista histórica” para o 
Judiciário gaúcho e para 
a sociedade como um 
todo. Ele declarou ao 
site do Tribunal: 

“Nosso plano de car- 
reira é também uma re- 
estruturação de todas 
as unidades judiciárias. 
Vamos deixar com isso 

um grande legado para 
as próximas administra- 
ções, na medida que 
conseguimos resolver a 
necessidade de reestru- 
turar esse serviço, com 

dignidade para que os 
nossos servidores fos- 
sem devidamente valori- 
zados”. 

Representantes de 
entidades de classe dos 
servidores lotaram as 

galerias do Plenário. 
Dentre eles estavam os 

desembargadores Cairo 
Roberto Rodrigues Ma- 
druga e Antônio Ma- 
ria de Freitas Iserhard, 
membros do Conse- 
lho de Relações Insti- 
tucionais do TJ, bem 

como o juiz-corregedor 
Luís Antônio de Abreu 
Johnson e o assessor 

especial da Presidência, 
Ivandre Medeiros. 

Após a aprovação, já 
reunidos do lado de fora 

do prédio no Centro His- 
tórico de Porto Alegre, 

comemoraram o sinal- 
verde ao projeto de lei. 
Eles elogiaram o diálogo 
envolvido na construção 
de uma proposta que, 
na sua visão, “permitirá 
a valorização das cate- 
gorias”. 

“É a coroação de um 
esforço realizado pelas 
entidades”, destacou 
o presidente da Asso- 
ciação dos Servidores 
da Justiça (ASJ), Paulo 
Olympio. “Esperamos 
por isso há 40 anos.” 

Quem também es- 
tava entusiasmado era 

o coordenador-geral do 
Sindicato dos Servido- 
res da Justiça (Sindjus) 
do Rio Grande do Sul, 
Fabiano Salazar: “E um 
dia para comemorar! 
Sabemos que não é 
um plano de carreira 
perfeito mas é o possível 
e necessário para es- 
tes tempos”. (Marcello 
Campos) 



OSUL | 45 

om US$ 1,3 bi- 
lhão em vendas 

em outubro, as expor- 
tações da indústria de 
transformação do Rio 
Grande do Sul cres- 
ceram 37,4% ante O 
mesmo mês de 2020, 
quando atingiram US$ 
945,9 milhões. No acu- 
mulado do ano, totali- 

zam US$ 11,4 bilhões, 
um aumento de 34,5% 
na base interanual, e 
7,3% acima do acumu- 

lado para o período de 
janeiro a outubro de 
2019, anterior à pande- 
mia, conforme análise 
da Unidade de Estudos 
Econômicos da Fede- 
ração das Indústrias do 
Estado do Rio Grande 
do Sul (Fiergs) a partir 
de informações divul- 
gadas pela Secretaria 
de Comércio Exterior 
(Secex) do Ministério 
da Economia. 

Superado o pior mo- 
mento da crise provo- 
cada pelo coronavírus, 
19 dos 24 segmentos 
exportadores do Rio 
Grande do Sul registra- 
ram elevação no valor 
comercializado sobre 
outubro de 2020, na 
análise desagregada. 
Entre os grandes expor- 
tadores, Químicos foi o 
maior destaque, com 

crescimento de US$ 
102,6 milhões (121,8%) 
das exportações, im- 
pulsionado pelas com- 
pras da Argentina, Es- 
tados Unidos e outros 

Reprodução 

países da América La- 
tina. Outro destaque 
positivo ficou com Ali- 

mentos, que exportou 

US$ 70,3 milhões a 
mais do que o mesmo 
mês de 2020, configu- 
rando um incremento 
de 24,3%,  especial- 
mente por conta dos 
embarques para Coreia 
do Sul e India. Apesar 
desse resultado posi- 
tivo, as vendas do se- 
tor somente não foram 
superiores por conta 
de quedas expressivas 
para Arábia Saudita (- 
US$ 16,5 milhões), Irá 
(-US$ 20,8 milhões), 
Espanha (-US$ 22,1 

milhões) e China (-US$ 
22,8 milhões). 

Além disso, con- 
tribuíram | significativa- 
mente para o resultado 
do mês os avanços de 
64,1% em Máquinas 
e equipamentos, de 
96,9% em Couro e cal- 
çados e de 36,7% em 
Produtos de metal. Ta- 

» A? da E 

A China continua como principal destino das exportações gaúchas. 
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baco apresentou queda 
de 4,4%. 

A China continua 
como principal des- 
tino das exportações 
gaúchas, apesar do 
recuo na compra de 

carne suína (-US$ 18 
milhões) e de boi (-US$ 
8,9 milhões) em relação 
a outubro do ano pas- 
sado. O crescimento 
de 392,2% das vendas 

para o país asiático 
ocorre por conta do au- 
mento dos embarques 

de Soja em grãos, que 
totalizaram US$ 658,7 
milhões. Os Estados 
Unidos também se des- 
tacaram com um cresci- 

mento de 102,1% ante 
o mesmo mês de 2020, 
com elevação disse- 
minada especialmente 
nos setores Químicos, 
Tabaco, Máquinas e 
equipamentos e Couro 
e calçados. Já a de- 
manda advinda da Ar- 

gentina avançou 35,5%, 

puxada predominante- 

Exportações da indústria gaúcha 
aumentam 37,4%, diz Fiergs. 

mente pelas vendas de 
Químicos. 

Importações 

Pelo lado das impor- 
tações, o Rio Grande 
do Sul adquiriu US$ 
1,2 bilhão em mer 

cadorias em outubro, 
configurando uma de- 
manda 90,2% maior a 

do mesmo período de 
2020. Destacam-se as 

importações de Bens 

intermediários (+US$ 
525,8 milhões na com- 
paração com outubro 

do ano passado), Bens 
de capital (+US$ 45,4 
milhões) e de Com- 

bustíveis e lubrificantes 
(+US$ 16,2 milhões). 
No acumulado do ano, 
o RS importou um total 
de US$ 9,5 bilhões, 
valor 52,9% superior 

ao mesmo período. As 
importações de Bens 

intermediários (+US$ 
2,6 bilhões) lideram 

a pauta das compras 
externas no ano. 
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Estado e municípios assinam 
aditivos nos contratos da Corsan. 

m evento no Palácio 
Piratini, nesta terça- 

feira (9), representantes 
de municípios firmaram 
com o governo do Es- 
tado o compromisso de 
estender os prazos dos 
contratos de prestação 
de serviços de sanea- 
mento com a Compa- 
nhia Riograndense de 
Saneamento (Corsan). 
O governador Eduardo 
Leite e os representan- 

tes das cidades assina- 
ram os aditivos que ade- 

quam os contratos de 
programa vigentes com 
a estatal ao Marco Legal 
do Saneamento. Para 
OS casos em que ajus- 
tes finais estão sendo 
realizados, foram as- 

sinados protocolos de 
intenções. 

O novo marco le- 
gal, aprovado em 2020, 
tem como objetivo a 
universalização do sa- 
neamento, elevando a 
cobertura de abasteci- 
mento de água a 99% 
e de esgotamento sa- 
nitário a 90% até 2033. 
A assinatura dos adliti- 
vos de contratos é uma 
ferramenta para que 
os municípios atendam 
as obrigações da nova 
legislação e também 
obtenham os benefícios 
previstos na promulga- 
ção da lei que autori- 
zou a desestatização da 
Corsan. 

Dez municípios pre- 
sentes firmaram com- 
promisso com a Corsan, 

sendo que cinco assi- 

naram o aditivo ao seu 

itamar Aguiar/Palácio Piratini 
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contrato de programa: 
Bento Gonçalves, Bal- 
neário Pinhal, Imbé, Via- 
mão e Tramandaí. 

Outros cinco assina- 
ram protocolo de inten- 
ções: Esteio, Gravataí, 
Nova Petrópolis, Santa 
Maria e Lagoa Vermelha. 
Além desses, dois não 
puderam estar presen- 
tes (Rio Grande e Tor- 
res), mas confirmaram 

adesão ao projeto. 
“A Corsan vai passar 

a ser controlada pelo se- 
tor privado, mas sob re- 
gulação pública, e na 
medida em que temos 
a parceria dos munici- 
pios, garantimos que es- 
teja organizada e forta- 
lecida para que sejam 
feitos os investimentos 

fundamentais para viabi- 
lizar OS percentuais es- 

tabelecidos pelo novo 
marco regulatório”, en- 
fatizou Leite. 

Os municípios que 
assinarem os aditivos 
até 16 de dezembro 
receberão ações da 
companhia e manterão 

Documentos adequam contratos vigentes ao Marco Legal do Saneamento. 

válidos os contratos fir- 
mados. Isso permitirá 
que sejam realizados 
OS investimentos neces- 

sários para a Juniver- 
salização do abasteci- 
mento de água e coleta 
e tratamento de esgoto 
na área contratualizada. 
Os municípios que não 
assinaram os aditivos 
poderão ter os contratos 
vigentes precarizados a 
partir de 31 de março de 
2022, quando termina o 
prazo estabelecido na 
lei. 

Diretor-presidente da 
Corsan, Roberto Barbuti 

detalhou proposta para 
que a tarifa atual não 
tenha aumento real até 
2027, mesmo com o 

grande volume de inves- 
timentos previstos pela 
a companhia. Até 2033, 
R$ 12,5 bilhões devem 
ser investidos para que 
as metas de universa- 
lização sejam alcança- 
das. A proposta foi ela- 
borada a partir de estu- 
dos realizados com con- 
sultorias especializadas 

e encaminhada para a 
avaliação das agências 
regulatórias. 

“Se fizéssemos os in- 
vestimentos e não tra- 
balhássemos em outras 
frentes, haveria um au- 
mento tarifário substan- 
cial. Nossa proposta 
é de que a tarifa atual 
tenha reajuste somente 
pelo IPCA até o meio 
de 2027, quando tere- 
mos a primeira revisão 
tarifária, que vai colocar 
no contexto todos os in- 
vestimentos já feitos até 
lá, mas também os ní- 
veis de eficiência atingi- 
dos pela gestão privada. 
A resultante, de acordo 
com o estudo, é de 
que o aumento necessá- 
rio será pequeno, o que 
nos dá a segurança de 
que não vai haver de- 
sequilíbrio nem para a 
companhia e nem para 

o consumidor”, afirmou 
Barbuti. 
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Cartão Cidadão será entregue pelo 
governo gaúcho a partir do dia 16. 

oradores de 
Porto Alegre 

que têm direito a re- 
ceber o seu Cartão 
Cidadão do governo 
do Estado poderão 
retirá-lo no Giganti- 
nho a partir de 16 de 
novembro. 

O Sport Club In- 
ternacional é par- 
ceiro da iniciativa 

que devolverá parte 
do ICMS para fa- 
mílias do Cadastro 
Unico para Progra- 
mas Sociais que 
recebem o Bolsa 

Família ou que te- 
nham dependentes 
na rede estadual do 

Ensino Médio. Am- 
bas as iniciativas ga- 
rantirão créditos em 
dinheiro no cartão 

no mês de dezem- 
bro, que poderão 
ser utilizados em es- 

tabelecimentos da 

Rede Vero. 

Além do inter, 
Banrisul, Banricard 

e Procergs são par- 
ceiros da iniciativa. 

Com o cartão, mais 
de 432 mil famílias 
do Rio Grande do 

Sul terão uma de- 

volução de R$ 400 
por ano do Devolve 
ICMS (R$ 100 a cada 
trimestre). 

Em Porto Alegre, 

Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini 

Com o cartão, mais de 432 mil famílias do Rio Grande do Sul terão uma devolução de R$ 400 por ano do 
Devolve ICMS. 

onde mais de 53 mil 

famílias serão bene- 
ficiadas, o Banrisul 

realizará a distribui- 

ção dos cartões no 
Gigantinho entre 16 
e 26 de novembro. 

A fim de evitar aglo- 
merações no local, 
OS titulares poderão 
retirar o seu cartão 

observando o calen- 

dário organizado em 
ordem alfabética, 
conforme apresen- 
tado abaixo. 

As entregas ocor- 
rerão de segunda a 
sexta-feira, das 9h 

as 15h. O Giganti- 
nho fica na Avenida 

Padre Cacique, 891, 
ao lado do estádio 
Beira-Rio. 

Para beneficiários 
do interior do Es- 

tado, também valem 
as mesmas datas 

e letras do nome 

do titular. O site 
do programa (www. 
devolveicms.rs. 

gov .br) informará a 
lista dos locais de 

retirada. 

O usuário precisa 
portar documento 
de identificação ofi- 
cial com foto e nú- 
mero de CPF para 
retirar o seu cartão, 

além de usar más- 
cara, em razão dos 
protocolos de com- 
bate à pandemia. 

Para conferir 

quem tem direito 
a retirada do car- 
tão basta estar ca- 
dastrado no CadU- 
nico e receber O 

Bolsa Família ou es- 
tar matriculado ou 

ter dependentes no 
Ensino Médio. O 
Cartão Cidadão do 
Devolve ICMS não é 
o mesmo do Bolsa 

Família e é preciso 
retirá-lo em novem- 
bro para receber os 
valores em dezem- 

bro. 

Ele é emitido pelo 
Banricard e funciona 

como um cartão de 

débito, podendo ser 
usado em 140 mil 

estabelecimentos, 

como supermerca- 

dos e padarias, en- 
tre outros. 

Datas de entrega 
por ordem alfabética 
do titular do cartão 

16 de novembro: 

letras A, B 17 de no- 

vembro: C, D 18 de 

novembro: E, F G 
19 de novembro: H, 

|, ) 22 de novembro: 

K, L 23 de novem- 

bro: M 24 de novem- 

bro: N;0O, PU RZs 
de novembro: S, T, 
U 26 de novembro: 

Mo VN: AY E 
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Cirurgião plástico é preso em 
Porto Alegre após denúncias 
de abuso sexual de pacientes. 

m cirurgião plás- 
tico de 68 anos 

foi preso preventiva- 

mente pela Polícia Civil 

em Porto Alegre nesta 

terça-feira (9), após 
ser alvo de pelo me- 

nos nove denúncias 

de abuso sexual de 
mulheres. Sem divul- 

gar a identidade do 
médico, a equipe de 
investigação informou 
que também houve 
autuação por porte ile- 

gal de arma-de-fogo. 
Denominada "Ope- 

ração Narciso”, a 

ofensiva cumpriu dois 

mandados de busca e 

apreensão em endere- 

ços nos bairros Três 
Figueiras e Chácara 
das Pedras, ambos 

de classe média-alta 
na Zona Norte da ca- 

pital gaúcha. Outros 
endereços de traba- 

lho do cirurgião não 
estiveram no roteiro 

das ordens judiciais 
desta terça-feira — foi 

o caso de uma clínica 
em Novo Hamburgo, 

no Vale do Sinos. 

Foram recolhidos 

equipamentos eletrô- 
nicos, documentos, 

medicamentos e itens 

utilizados em atos se- 

xuais — lubrificantes 

íntimos e preserva- 

Divulgação/Polícia Civil 

ta 

. 

“ i 

té 

tivos, dentre outros. 

Ainda não se sabe 

se OS crimes eram 

cometidos com as ví- 
timas acordadas, pois 

dentre os medicamen- 

tos apreendidos havia 

produtos anestésicos, 
capazes de induzir 

pacientes à sedação. 
Acionado pelo Con- 

selho Regional de Me- 

dicina do Estado do 

Rio Grande do Sul 

(Cremers), por sua 

vez, já determinou a 
abertura de sindicân- 
cia para apurar o que 

classifica de possível 
"ilícito ético”. 

Por meio de seu 

advogado, o médico 
declarou ser inocente. 

A delegada respon- 

sável, porém, revelou 
em entrevista à im- 
prensa que o investi- 

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

gado soube da investi- 

gação em curso e, na 

sequência, tentou co- 
optar vítimas para que 
não o denunciassem, 

ou mesmo mentissem 

em depoimento. Para 

isso, chegou a ofere- 

cer cirurgias gratuitas 

para essas mulheres. 

Instalações 
clandestinas e 
higiene precária 

A Delegacia Es- 
pecializada no Aten- 

dimento à Mulher 
(Deam), chefiada pela 

titular Jeiselaure de 

Souza e que coorde- 

nou o trabalho, pre- 

cisou acionar a Vigi- 

lância Sanitária muni- 
cipal. Motivo: o mé- 
dico, com aproxima- 

damente três décadas 
de atuação no mer- 

cado, vinha utilizando 

OSUL | 48 

POLÍCIA 
| CML 

clandestinamente um 

consultório para reali- 
zação de procedimen- 

tos cirúrgicos. 
No local não havia 

autorização legal para 
tal finalidade, nem 

equipamentos | ade- 

quados e atendimen- 

tos a protocolos sa- 

nitários e de higiene. 
A lista de problemas 

constatados inclui au- 

sência de esteriliza- 
ção adequada, instru- 
mentos com ferrugem, 

remédios com prazo 
vencido, lixo descar- 

tado de forma irregular 

e vestígios de sangue 
em diversos objetos e 
móveis, em um situa- 
ção que oferece risco 

de vida aos pacientes. 

(Marcello Campos) 
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Em Imbé, peritos fazem reconstituição 
da morte do menino Miguel. 

Polícia Civil e o 
Instituto-Geral de 

Perícias (IGP) realiza- 
ram em Imbé (Litoral 
Norte gaúcho) e re- 
constituição do desa- 
parecimento e assassi- 
nato do menino Miguel, 

7 anos, supostamente 
cometidos no dia 29 
de julho pela mãe e a 
madrasta da criança. 

Foram cerca de 
cinco horas de traba- 
lho, com a utilização de 
um boneco e o com- 
parecimento de uma 
das denunciadas. O 
laudo pericial deve ser 

entregue ao delegado 
responsável em um 
prazo de até 60 dias. 

Tecnicamente deno- 
minado “Reprodução 
Simulada dos Fatos”, 
ou RSF, o procedi- 
mento contou com 

o apoio de agentes 
do Ministério Público 
(MP), Superintendên- 
cia dos Serviços Pe- 
nitenciários (Susepe), 
Brigada Militar (BM) e 
Guarda Municipal. 

Segundo as inves- 
tigações, a criança foi 
morta pela mãe e pela 
companheira dela. Em 
seguida, o corpo foi 
transportado e lançado 
no rio Tramandaí. Am- 
bas foram indiciadas 
pelos crimes, em tese, 
de tortura, homicídio e 
ocultação de cadáver. 
Convocadas a parti- 
cipar da reprodução, 

Divulgação/Polícia Civil 

compareceu. 
A RSF durou aproxi- 

madamente cinco ho- 
ras, começando por 
novo depoimento da 
madrasta, que apre- 

sentou a sua versão 
dos fatos. Na sequên- 
cia, os peritos esti- 
veram na casa onde 
as mulheres moravam 

com Miguel e depois 
percorreram o trajeto 
de cerca de 2 quilôme- 
tros entre a residência 
e o rio Tramandaí. 

Além de um boneco 
realista, com tamanho 
proporcional ao de um 
menino de 7 anos, a 
reprodução simulada 
contou com uma mala 
de mão. O objetivo 
foi reproduzir com a 
máxima fidelidade pos- 
sível os detalhes que 
envolveram o crime. O 
objetivo é avaliar se os 
fatos aconteceram da 
forma como foram nar- 

rados pelos participan- 

o F SW * 

Simulação contou com um boneco de características similares ao garoto de 7 anos. 

apenas a madrasta tes e esclarecer pontos gico da vítima. 
ainda em aberto. 

Perícias 

A Polícia Civil tem 
conduzido o inquérito 
sobre o caso, requi- 
sitando diversas perí- 
cias ao IGP Desde os 
primeiros dias após o 
desaparecimento de 
Miguel, equipes do 
Departamento de Cri- 
minalística estiveram 
nas duas moradias 
frequentadas pela cri- 

ança, em busca de ves- 
tígios como marcas de 
sangue identificadas 
na parede de um dos 
cômodos. 

Também foram re- 
colhidos objetos, ana- 
lisados pelo Depar- 
tamento de Perícias 
Laboratoriais (DPL). A 
análise de uma cami- 
seta infantil vermelha 
revelou presença de 
sangue da vítima. A 
perícia feita na mala 
também | comprovou 
que o material bioló- 

Tortura 

Miguel dos Santos 
Rodrigues, de 7 anos, 
foi dado como desa- 

parecido pela própria 
mãe no dia 29 de ju- 
lho, data em que o 
Corpo de Bombeiros 
Militar iniciou as bus- 

cas. Porém, a mãe ad- 
mitiu que a criança ha- 
via sido dopada e ati- 
rada ao rio Tramandaí 

dois dias antes — não 

se sabe se ainda es- 
tava viva. 

De acordo com o Mi- 

nistério Público, o me- 
nino vivia sob agres- 

sões físicas e tortura 
psicológica, fato co- 
mentado inclusive em 

conversas entre as mu- 
lheres no aplicativo de 
mensagens WhatsApp. 
Ele teria sido assassi- 

nado porque as duas 
mulheres o considera- 

vam um “empecilho” 
para a vida do casal. 
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Assaltantes mantinham arsenal em 

casa na Zona Sul de Porto Alegre. 
A ada Militar 

(BM) apreen- 
deu um arsenal 
mantido por cri- 
minosos em uma 
casa no bairro Res- 
tinga, Zona Sul de 
Porto Alegre. O lo- 
cal foi “estourado” 
a partir de infor- 
mações prestadas 
em | depoimento 
por uma mulher 
que teve o celular 
roubado por dois 
homens | quando 
sala do trabalho, 
na segunda-feira 
(8). 
Acionada, uma 

patrulha da cor- 
poração iniciou 
buscas na região. 
Pouco tempo de- 
pois, os policiais 
depararam | com 
um automóvel Fiat 
Uno cujos ocupan- 

Divu a Brigada Militar 

asa 

ge a =" e " 
Ao todo, foram apreendidas 16 armas e projéteis, além de drogas. 

tes estavam em ati- 
tude que chamou 
a atenção. Os sus- 
peitos foram então 
abordados e aca- 
baram revelando a 
localização de um 
depósito de armas, 
drogas e munição 
na capital gaúcha. 

Eles relataram 
que os materiais 
estavam escondi- 
dos na residência 
a pedido de uma 
quadrilha que atua 

na cidade. A de- 
cisão de apontar à 
BM a localização 
da casa tinha um 
objetivo | prático: 
evitar que o arse- 
nal e entorpecen- 
tes não caíissem 
em mãos de uma 
facção rival. 

Saldo 

De acordo com 
a Brigada Militar, 
o saldo da opera- 
ção foi o recolhi- 

tio 

a 
a 

mento de 16 ar- 
mas, com a res- 
pectiva munição — 
revólveres,  pisto- 
las, espingardas, 
escopetas, dentre 
outros. Também 
havia no local dro- 
gas como cocaina, 
crack e maconha, 
bem como balan- 
ças de precisão e 
outros artigos uti- 
lizados no tráfico. 
(Marcello Campos) 
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UFRGS DIVULGA LEITURAS 
OBRIGATÓRIAS PARA O 

VESTIBULAR. 

» A Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul divulgou a lista de 
leituras obrigatórias para o Vesti- 
bular de Verão. São 11 obras, in- 
cluindo clássicos de autores como 
a brasileira Conceição Evaristo 
("Ponciá Vicêncio”), a portuguesa 
Florbela Espanca ("Poemas Sele- 
cionados”) e o inglês William Sha- 
kespeare ("Hamlet"). Confira a re- 
lação completa em ufrgs. br. 

e ca 
é Prosseguem até 24 de novembro 
as inscrições para o concurso pú- 
blico que selecionará 95 servidores 
para o Ipe-Saúde. Estão previstos 
48 cargos de analista (nível supe- 
rior) e 47 de técnico (nível médio) 
em gestão do setor, com salários 
de R$ 2,4 mil a R$ 4,7 mil para 
carga de 40 horas semanais. Edital 
e informações adicionais em funda- 

tec. org. br. 

HOSPITAL OBTÉM ACREDITAÇÃO 
PARA CIRURGIAS BARIÁTRICAS. 

» Localizado no complexo Med- 
plex do bairro Santana, em Porto 
Alegre, o Hospital Blanc obteve 
acreditação da Sociedade Brasi- 
leira de Cirurgia Bariátrica e Meta- 
bólica (SBCBM) para realização de 
operações desse tipo. De acordo 
com a instituição de saúde, trata- 

se do primeiro estabelecimento da 
Região Sul do País a receber tal 
reconhecimento. 

EDITAL DETALHA CONCURSO PARA 
PROFESSORES MUNICIPAIS. 

b O Diário Oficial de Porto Alegre 
traz informações sobre as próxi- 
mas etapas do concurso para pro- 
fessor de educação infantil e de 

anos iniciais na rede municipal de 
ensino. Em destaque, lista prelimi- 
nar de inscritos, resultado dos pedi- 

dos de atendimento especial e no- 
mes de integrantes da banca ela- 
boradora das provas. Mais deta- 
lhes em fundatec. org. br. 
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FEIRA DE TROCA DE LIVROS ESTÁ 
DE VOLTA NESTA QUINTA. 

é Cancelada em 2020 por causa 
da pandemia, a tradicional Feira 
de Troca de Livros está de volta. 
O evento é realizado pela Biblio- 
teca Josué Guimarães, da prefei- 
tura de Porto Alegre, e tem sua 
próxima edição nesta quinta-feira 

(11), das 14h às 18h, no saguão 
do Centro Municipal de Cultura — 
avenida Erico Verissimo quase es- 
quina com a Ipiranga. 

PRÊMIO SEMA-FEPAM DE 
JORNALISMO: ULTIMO DIA. 

» Termina nesta quarta-feira (10) 
o prazo de inscrições para a edi- 

ção 2021 do Prêmio Sema-Fepam 
de Jornalismo Ambiental. Podem 
concorrer trabalhos de reportagem 
impressa ou de internet, fotografia, 
rádio, TV e produção universitária, 
em temas pré-definidos pela orga- 
nização do certame. Interessados 
devem acessar o site oficial sema. 
rs. gov. br. 

EVENTO DEBATE CONCURSOS EM 
PROJETOS DE ARQUITETURA. 

» A seccional gaúcha do Instituto 
de Arquitetos do Brasil (IAB) pro- 
move às 19h desta quarta-feira (10) 

o evento on-line “O Que é Um Con- 
curso?”, com um debate sobre a 
importância desse tipo de atividade 
em projetos do setor. Participam 
dirigentes da instituição em âmbito 
estadual e nacional. Para acom- 
panhar, acesse a página “iabrs” na 
rede Facebook. 

PÂMELA AMARO REALIZA NOVA 
TRANSMISSÃO NAS REDES. 

é Às 19h deste sábado (13), a can- 
tora, instrumentista e atriz porto- 
alegrense Pâmela Amaro recebe 
duas convidadas em nova live” 
mensal nas redes sociais. O as- 
sunto da vez são experiências de 
mulheres de terreiro, com a parti- 

cipação das educadoras Dandara 
Dorneles (RS) e Roseane Mesquita 
(SE). nos. Confira na página “apa- 
melamaro” no Youtube. com. 

THEATRO SÃO PEDRO 
HOMENAGEIA COMUNIDADE 

NEGRA. 

b Celebrando os 50 anos das co- 
memorações do Dia da Consciên- 
cia Negra, na noite de 20 de no- 
vembro (sábado) a cantora Glau 
Barros e o ator Sirmar Antunes 
apresentarâom o recital poético- 
musical “Encontrei Minhas Ori- 

gens”, em tributo ao poeta Oliveira 
Silveira, um dos idealizadores da 
data temática. Informações em te- 
atrosaopedro. com. br. 

“MUSICAL ÉVORA” TEM RECITAL 
COM OLINDA ALESSANDRINI. 

b Apresentado há mais de 20 anos 
e com foco no segmento erudito, 
o projeto “Musical Evora” tem mais 
uma edição nesta quarta-feira (10), 
ao meio-dia e meia, no Foyer No- 
bre do Theatro São Pedro. Em 
cartaz, a pianista Olinda Alessan- 
drini, acompanhada do clarinetista 
Diego Grandene em uma seleção 
de sonatas de Bernstein, Brahms e 
Schumann. 

GUSTAVO TELLES É DESTAQUE EM 
“OCIDENTE ACÚSTICO”. 

» Um dos mais tradicionais bares 
de Porto Alegre, o Ocidente apre- 
senta às 21h desta quinta-feira (11) 
mais uma edição do projeto “Oci- 
dente Acústico”. A atração da vez é 
o músico Gustavo Telles, acompa- 
nhado de Murilo Moura e Luciano 

Albo. Endereço: rua João Telles, 
esquina com avenida Osvaldo Ara- 
nha (Bom Fim). Na internet: baro- 
cidente. com. br. 

CONFIRMADO O 3º FESTIVAL DE 
MUSICA DE NOVA PRATA. 

b O Festival de Música de Nova 
Prata teve confirmada para 9 a 12 
de dezembro a sua terceira edição, 
em formato híbrido com transmis- 

sões virtuais e shows presenciais 
na Praça da Bandeira, destacando 
performances instrumentais. A en- 

trada será franca. Programação 
completa,inscrições e outros deta- 
lhes são informados no site fmnp. 
com. br. 
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MEGA-SENA SORTEIA R$ 90 
MILHÕES NESTA QUARTA-FEIRA. 

b O concurso 2. 427 da Mega-Sena, 
que será sorteado nesta quarta (10), 

pode pagar o prêmio de R$ 90 mi- 
lhões a quem acertar sozinho as 

seis dezenas. É o segundo maior 
prêmio do ano até agora, perdendo 

apenas para o do sorteio realizado 

em 29 de maio, quando a bolada 
foi de R$ 94,6 milhões. A aposta 
simples custa R$ 4,50. 

DÓLAR FECHA ABAIXO DE R$ 5,50. 

b O dólar fechou em queda de 
0,80%, cotado a R$ 5,4968, nesta 
terça (9), menor patamar de fecha- 
mento desde 15 de outubro (R$ 
5,4545). A moeda brasileira à vista 

teve o segundo melhor desempe- 
nho contra o dólar entre as prin- 

cipais divisas globais, atrás ape- 
nas do peso chileno. A moeda 

norte-americana acumula queda de 

2,67% no mês e alta de 5,97% no 
ano. 

TURISTA FRANCÊS É MORDIDO 
POR ee ue DE SÃO 

» Um turista francês foi mordido por 
um tubarão na Praia do Lamberto, 

no litoral de São Paulo. De acordo 
com pesquisadores do Instituto Ar- 

gonauta, esse foi o primeiro caso 
de ataque de tubarão a banhista 

registrado em 30 anos na cidade. 
O caso envolvendo o turista de 39 

anos aconteceu no dia 3. Ele está 

bem e já retornou à França. 

POLÍCIA ENCONTRA 13 CORPOS 
EM GEMIT “dr qdo EM 

b Policiais da Divisão Especializada 

de Investigações Criminais encon- 
traram 14 corpos em um cemitério 

clandestino durante uma operação 

contra suspeitos ligados a um "tri- 
bunal do crime”, em Sorocaba (SP). 
Até o fim da manhã desta terça-feira 

(9), oito pessoas foram presas na 
Operação Tânatos. O trabalho de 
escavação na área continuou du- 

rante a tarde. 

CASAL TESTEMUNHOU QUEDA DE 
AVIÃO DE MARÍLIA MENDONÇA. 

» Uma moradora de Caratinga (MG) 
testemunhou a queda do avião que 

vitimou a cantora Marília Mendonça 

e outras quatro pessoas. A casa 
dela, localizada dentro do condomií- 

nio privado onde a aeronave caiu, 

possui câmera de segurança que 

flagrou o momento em que ela e o 
marido se preparavam para sair e 

foram surpreendidos pelo acidente. 

MÃE MORRE EM SANTA CATARINA 
APOS DAR A LUZ QUADRIGEMEAS. 

» Uma mulher de 37 anos morreu 

na madrugada de segunda (8) após 
dar à luz quadrigêmeas. Ela es- 
tava internada em um hospital de 

Criciúma, no Sul de Santa Catarina. 
As quatro bebês estão em UTI. Ro- 

sineia Tomaz Garcia teve um pro- 

blema de saúde e precisou ser le- 
vada à UTI, porém, não resistiu. Ro- 

sineia tinha outras duas filhas antes 

das quadrigêmeas. 

MOTORISTA CAPOTA COM 
PORSCHE AVALIADO EM MAIS DE 

R$ 800 MIL. 

» Um Porsche, avaliado em mais 
de R$ 800 mil, se envolveu em um 
acidente na noite de segunda-feira 
(8), na Região Centro-Sul de Belo 
Horizonte (MG). Segundo o Corpo 
de Bombeiros, o carro capotou e os 

air bags foram acionados. Chovia 
no momento do acidente. O moto- 

rista, de 28 anos, saiu ileso do carro. 

A documentação estava em dia. 

DUAS ONÇAS MATAM 172 
FLAMINGOS NO PARQUE DAS AVES 

NO PARANÁ. 

b Duas onças pintadas mataram 

flamingos do Parque das Aves, em 
Foz do Iguaçu, na madrugada desta 
terça (9), segundo a administração. 
Após o ataque, foram registradas as 

mortes de 172 dos 176 flamingos do 
local. Os dois predadores pularam 

a cerca e invadiram o recinto dos 

flamingos chilenos e africanos. Ape- 
sar de seis aves serem resgatadas, 

apenas quatro aves sobreviveram 

ao ataque, 
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FLAMENGO É MULTADO EM R$ 50 
MIL POR CANTOS HOMOFÓBICOS. 

b O Flamengo foi multado pelo 

STJD (Superior Tribunal Jurídico 
Desportivo) em R$ 50 mil em de- 
corrência de gritos homofóbicos pro- 

feridos pela torcida. O caso ocor- 
reu na partida contra o Grêmio, no 

Maracanã, no dia 15 de setembro, 

pelas oitavas de final da Copa do 
Brasil 2021. A denúncia foi feita 

pelo Coletivo de Torcidas Canari- 

nhos LGBTO. 

SITE OFICIAL DE LUÍSA SONZA É 
HACKEADO COM IMAGENS DE 
PERSONALIDADES MORTAS. 

» O site da cantora e compositora 

Luísa Sonza foi alvo de um ataque 

de hackers. O portal, que exibia in- 

formações da artista, passou a mos- 

trar fotos, vídeos e ilustrações de 

personalidades que morreram, en- 

tre elas a rainha do sertanejo Marília 

Mendonça, o funkeiro MC Kevin, o 

astro do basquete Kobe Bryant e o 

ator Tom Veiga. 

CANTORA GIULIA BE ESTÁ EM 
CASA APÓS pio FRATURA NO 

b Giulia Be, de 22 anos, já está em 
casa após o acidente doméstico que 

sofreu neste fim de semana, no qual 

desmaiou e bateu a cabeça, o que 

causou perda de consciência. Ela 

revelou que foi diagnosticada com a 

sindrome vasovagal. A cantora pas- 

sou por uma bateria de exames e 

ficou em observação durante o final 

de semana. 

MULHER ARRANHA FERRARI DE R$ 
3 MILHÕES EM SINAL DE GOIÁS. 

b O empresário Alcir Marques de 
Morais contou que uma mulher arra- 

nhou e furou a Ferrari dele com uma 

faca após o filho não dar dinheiro a 

ela no sinal em Goiânia. “Meu filho 

foi buscar o carro no lava-jato. Ela 
pediu dinheiro e ele disse que não 

tinha. Depois ela começou a furar o 

carro com a faca”, disse. 
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VENEZUELA COMEÇA A IMUNIZAR 
CRIANÇAS = NOS CONTRA 

é A Venezuela começou a vaci- 

nar crianças de idades entre 2 e 11 

anos contra a Covid-19 com a va- 
cina cubana Soberana 2, anunciou a 

vice-presidente Delcy Rodríguez na 
segunda-feira. Cuba, uma aliada 
próxima do governo de Nicolás Ma- 
duro, diz que suas vacinas Abdala, 

Soberana 2 e Soberana Plus têm efi- 
cácia maior do que 90%. 

ARGENTINA ELEVA PREVISÃO DE 
CRESCIMENTO DE 8% PARA 9%. 

» A economia da Argentina crescerá 
9% em 2021 e recuperará muito do 

que perdeu em 2020 durante o iso- 

lamento social causado pela Covid- 
19, disse o Ministério da Economia 
nesta terça-feira (9), uma elevação 
da estimativa anterior de crescimento 

de 8% este ano. A nova estimativa 
também está acima da previsão de 

8,3% de analistas na última pesquisa 
mensal do banco central argentino. 

DISNEY ADIA PRODUÇÃO DE NOVO 
FILME DA PRRRnR "STAR 

b A produção do novo filme da fran- 
quia "Star Wars”, da Walt Disney, foi 
adiada porque a diretora Patty Jen- 

kins está tentando equilibrar outros 

projetos, afirmou uma fonte próxima 
da produção. O filme “Star Wars: Ro- 

gue Squadron” ainda está marcado 
para chegar aos cinemas em dezem- 
bro de 2023, segundo a fonte, mas é 
possível que a data de estreia seja 

alterada. 

PULSEIRAS DE MARIA ANTONIETA 
SÃO VENDIDAS POR MAIS DE R$ 

40 MILHÕES. 

» Duas pulseiras que pertenceram 
à ultima rainha da França, Maria An- 

tonieta, foram vendidas por mais de 

US$ 8 milhões (cerca de R$ 43,8 
milhões) nesta terça-feira (9) em um 

leilão da Christie's em Genebra. As 
joias, com 112 diamantes, foram ven- 

didas após cinco minutos de leilão 

por 7,5 milhões de francos suíços 

(US$ 8,1 milhões), um preço que 
quase duplicou a estimativa inicial. 
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TERENGE WILSON, EX-VOCALISTA 
DO UB40O, MORRE AOS 64 ANOS. 

b O ex-vocalista e membro fundador 
do grupo britânico de reggae UB4O, 
que alcançou a fama na década de 

1980 com canções como Red Red 

Wine, morreu aos 64 anos após uma 

doença, informou seu atual grupo. 
Terence Wilson, mais conhecido pelo 

nome artístico Astro, tocou no UB40 
até 2013, quando se separou do 

grupo e criou o UB40 featuring Ali 
Campbell and Astro. 

VIN DIESEL IMPLORA PARA THE 
ROGK ESTRELAR "VELOZES E 

FURIOSOS 10”. 

b Vin Diesel resolveu abrir o coração 

sobre o desejo de ver Dwayne The 
Rock” Johnson de volta para a fran- 
quia “Velozes e Furiosos” no último 
filme. Em publicação no Instagram, o 

astro das telonas resgatou uma foto 

da dupla em cena no papéis de Do- 

minic Toretto e Hobbs e implorou pela 

sua volta. "Não deixe a franquia, 
você tem um papel importante”, afir- 
mou. 

WILL SMITH TOMOU 
ALUGINOGENO 12 VEZES PARA 
SALVAR O RELACIONAMENTO. 

» Preparando-se para lançar um li- 
vro sobre a sua vida, Will Smith re- 
velou em entrevista à apresentadora 

Oprah Winfrey que tomou ayahuasca 
12 vezes em um retiro no Peru para 

tentar salvar o seu relacionamento 

com a sua atual esposa, Jada Pin- 

kett Smith. Também conhecido como 

santo-daime, o ayahuasca é um chá 
com potencial alucinógeno. 

MODELO ESLOVAGA DIZ QUE SOFRE 
CENSURA POR “SER MUITO 

BONITA” 

» Uma modelo eslovaca disse que 
sua conta no Instagram, que tem 1,1 
milhão de seguidores, é constante- 

mente excluída porque os usuários 

da rede social acreditam que ela é 

"bonita demais” para ser real. “Eles 

acham que sou um robô de inteligên- 
cia artificial ou uma enganação da 

web”, desabafou Veronika Rajek, 25, 
ao Jam Press. 

PAUL MCCARTNEY EXPLORA SUAS 
COMPOSIÇÕES EM NOVO LIVRO. 

b Procurando inspiração no ônibus 
ou encontrando nomes de músicas 
em seus sonhos, Paul McCartney ex- 
plora a sua vida em um novo livro 

que conta como ele escreveu algu- 

mas das músicas mais famosas do 

mundo. Descrito como um “autor- 

retrato em 154 músicas”, “The Ly- 
rics: 1956 to the Present” passa pe- 
las oito décadas de composições de 

Paul McCartney. 

LADY GAGA ESTRELA THE POWER 
OF KINDNESS”, ESPECIAL SOBRE 

SAÚDE MENTAL. 

b Lady Gaga vai comandar um es- 
pecial voltado para saúde mental nos 

canais do Facebook e Instagram. In- 
titulada “The Power Of Kindness”, a 
atração irá ao ar na próxima sexta- 

feira, 12, e vai mostrar as rodas de 
conversa entre a artista e um grupo 

de jovens sobre depressão, crises de 

pânico, ansiedade, e como a genti- 
leza tem força nas situações envolvi- 

das por isso. 

STEVEN SPIELBERG VENDE POR R$ 
899 MILHÕES IATE COM CINEMA E 

HELIPORTO. 

» O super iate Seven Seas, perten- 
cente ao cineasta Steven Spielberg, 
foi vendido por R$ 835,6 milhões 
(130 milhões de euros) ao bilionário 
da indústria do aço Barry Zekelman. 

Com 85 metros de comprimento, a 

embarcação comporta 20 pessoas e 

conta com nove cabines, um heli- 

porto, piscina, hidromassagem, spa, 

sauna, academia e até mesmo uma 

sala de cinema. 

FILME ESTRELADO POR MEMBROS 
DA FOO FIGHTERS ESTREIA EM 

FEVEREIRO. 

b Estrelado pelos integrantes da 
banda Foo Fighters, "Studio 666” 
apresenta Dave Grohl, Nate Mendel, 

Taylor Hawkins, Chris Shiflett, Pat 

Smear e Rami Jaffee ao universo ci- 
nematográfico. De acordo com o De- 
adline, o filme chega aos cinemas no 
próximo dia 24 de fevereiro. O longa 
foi gravado secretamente com uma 
mistura de comédia e terror. 
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ANIVERSARIANTES DO DIA 10 DE NOVEMBRO 
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CLÁUDIO HUMBERTO 

Em levantamento do Paraná Pesquisas em Minas Gerais, di- 

vulgado nesta terça (9), o governador de São Paulo, João Do- 
ria (PSDB), empata tecnicamente com o ex-senador Ciro Gomes 
(PDT), e se revela como o candidato mais promissor no campo 
da chamada “terceira via” para presidente. O tucano paulista, que 
concorre nas prévias do partido no próximo dia 21, chegou a 6,8%, 
enquanto Ciro aparece com 7,1%. 

Desempenho fraco 
Quando o nome tucano na disputa Eduardo Leite, Ciro sobe para 
8,4% e o governador gaúcho empaca em 1,9%. 

Leite chega em 6º 
Atrás de Ciro estão Rodrigo Pacheco, só com 2,3% em seu Estado, 
e o ex-ministro Mandetta, com 2,1%. Já Eduardo Leite está 6º, com 
1,9%. 

Não é páreo 
Em um cenário com Lula e Bolsonaro, Doria (8,1%) empata com 
Ciro (8,2%). Se o candidato do PSDB for Leite, vira passeio: 2,7% 
a 9,8%. 

Ficha técnica 
O Paraná Pesquisas ouviu 1.540 eleitores entre os dias 3 e 5 deste 
mês em 95 municípios de Minas. A margem de erro é de 2,5%. 

Decisão do STF retira R$4,6 bilhões da Saúde 
A decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender as emendas 
do relator-geral do Orçamento no Congresso (batizadas de RP9) 
vai retirar ao menos R$4,6 bilhões já empenhados para a Saúde 
pública, segundo nota técnica da Consultoria de Orçamento da Cà- 
mara dos Deputados. O ministério da Saúde ganhou mais recursos 
em 2021 do que em 2020, quando 18% das emendas RP9 foram 
para a Saúde. No ano passado, foram R$3,9 bilhões em emendas 
do relator para Saúde. 

Maia x Lira 
Curiosamente os orçamentos de 2020 e 2021, já com “orçamento 
secreto”, não foram questionados no Supremo. 

Perigo real 
A nota alerta que a suspensão de programações de pagamento das 
emendas RP9 pode paralisar obras e serviços já em andamento. 

Desfaz 
A decisão que impede o pagamento das emendas do relator deverá 
paralisar serviços e obras em andamento. 

Senado é a prioridade 
Bolsonaro confirmou informação desta coluna sobre o que levou 
a optar pelo PL: o direito de indicar as candidaturas nos Estados. 
Ele disse que vai priorizar as candidaturas ao Senado. E, se der, 
governos estaduais. 

Passeio inútil 
Para além do passeio à Escócia que produz festejados uísques, 

DORIA ENCOSTA EM CIRO E 
SE FIRMA COMO 3º VIA EM MG 

difícil é explicar gastos de dinheiro público para levar a Glasgow 
uma “comitiva” de senadores chefiada por Rodrigo Pacheco para 
fazer nada, na COP26. 

Zema lidera 
Com a gestão aprovada por 73,2% dos mineiros, o governador 
Romeu Zema (Novo) tem a reeleição bem encaminhada. O Paraná 
Pesquisas atesta que ele soma o dobro dos votos do 2º, Alexandre 
Kalil (PSD). 

Exibição de bíceps 
Assim que o Supremo Tribunal Federal formou maioria contra 
emendas de relator ao orçamento, o deputado José Medeiros 
(Pode-MT) disse que a Corte deu mais uma “aula magna de como 
humilhar outros poderes”. 

Embromation 
Deputado que faz oposição a Bolsonaro para cavar espaços na 
mídia, o deputado Marcelo Ramos (AM) ainda não disse se vai 
sair do PL, com a chegada do presidente. Até agora, ele tem 
desconversado sobre isso. 

Gasolina a 13 reais 
Turistas brasileiros que alugam carros em Portugal se espantam 
com o valor o litro da gasolina: 2 euros, equivalentes a 13 reais. 
Mas é preciso lembrar que os portugueses não produzem uma só 
gota de petróleo. 

Lacrador atirador 

Um assessor da Secretaria de Segurança do governo potiguar de 
Fátima Bezerra, lacrador “anti-armas” nas redes sociais, foi preso 
após tentar matar o vizinho com quatro tiros. Usando a arma da 
mulher, uma policial. 

Mais uma boa notícia 
O deputado Luiz Lima (PSL) comemorou que 87 dos 92 municípios 
do Rio de Janeiro não registraram morte por covid em 24h. Ali, 
54,2% da população está imunizada, segundo a plataforma vacina- 
brasil.org. 

Pensando bem... 

...tem pré-candidato que, calado, é poeta. 

PODER SEM PUDOR 

O lobby dos enforcados 
Em 1988, uma comitiva do Ministério da Indústria e Comércio 
tentava com o governo Saddam Hussein quitar dívidas de US$2 
bilhões junto a empresas brasileiras, entre elas a Mendes Júnior. 
Ressabiado, o deputado da extinta Arena Israel Pinheiro avisou ao 
ministro Roberto Cardoso Alves: “O pessoal do Saddam que saber 
mais do 'contrato dos enforcados”. Pergunta daqui, pergunta dali, 
“Robertão” matou a charada: Saddam mandou enforcar funcioná- 
rios iraquianos subornados pelos brasileiros. 
Com André Brito e Tiago Vasconcelos 
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LEANDRO MAZZINI 

Existe hoje um “ativismo político do Judiciário”. É o que diz 
o líder do Governo na Câmara, deputado Ricardo Barros 
(Progressistas-PR). Mas a base de apoio ao Governo de 

Jair Bolsonaro está firme para as votações nas comissões 
e no plenário da Casa, garante ele à Coluna. O deputado 
pontua que, independentemente de qual partido o presi- 

dente Bolsonaro irá se filiar, “o momento, o importante 
é não perder o apoio dos partidos que não forem escolhi- 
dos para filiação”. Mesmo que entre no PL, a base está 
mantida forte no Congresso, acreditam os palacianos. A 
conferir. 

Alvo 

Barros é alvo do Conselho de Ética — acusado de tráfico 
de influência na compra da vacina Covaxin. O relator, 
deputado Cezinha (PSD-SP), votou pelo arquivamento. 

Punição 

A possível punição dos 15 deputados que votaram a favor 
da PEC dos Precatórios ganha força no PDT. O presi- 
dente, Carlos Lupi, pressionou deputados para que recu- 

assem no 2º tumo. 

Porta é serventia 

Aos que mantiveram a posição favorável à PEC que viabi- 
liza o Auxílio Brasil, a Executiva vai cuidar de seus futuros: 

um convite a deixar o PDT. 

PT do Frete 
O plano do PT para pavimentar a candidatura do ex- 

presidente Lula em 2022 passa pela tentativa de atrair 
o apoio e os votos de setores que elegeram Jair Bolso- 
naro, em 2018, como evangélicos e caminhoneiros. A 
presidente do partido, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), 

protocolou uma PEC que propõe um valor mínimo para o 
frete rodoviário, principal reivindicação dos caminhoneiros 
que ensaiaram nova greve, sem adesão. 

Reza de dois lados 
A estratégia de reaproximação do PT com evangélicos 
tem à frente a deputada Benedita da Silva (PT-RJ) e o 
ex-ministro Gilberto Carvalho, dos governos de Lula e 
Dilma. São eles que intermediam os encontros de Lula da 
Silva com bispos e pastores, mesmo com os declarados 
“bolsonaristas”. 

Você nunca vai... 

LEGISLATIVO X JUDICIÁRIO 
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As causas da queda dos serviços do Facebook, que cau- 
sou transtornos para usuários e prejuízos para empresas, 

são mantidas sob sigilo pelo Ministério da Justiça e pela 
empresa. Após a pane, em 4 de outubro, a Secretaria 
Nacional do Consumidor do MJ notificou o grupo para 
prestar esclarecimentos no prazo de 10 dias. 

«Saber por que 

A resposta do Facebook só chegou no último dia 27. A 
Coluna solicitou acesso aos esclarecimentos e a Senacon 
respondeu: “Estão com acesso restrito porque (...) cons- 
tam informações do modelo de negócio (segredo indus- 
trial) o que atrai a restrição fundamentada no art. 195, 
inciso XIX da lei 9.279/1996”. Facebook não se pronun- 
ciou. 

Enrolação oficial 
Enquanto o procurador-geral da República, Augusto Aras, 

mantém em “banho-maria” a análise das conclusões da 
CPI da Pandemia do Senado, a Procuradoria da Repuú- 
blica do Estado de São Paulo cita os trabalhos da comis- 

são em um inquérito civil público aberto para investigar 

a postura das principais redes sociais e aplicativos de 

mensagem no Brasil no enfrentamento às fake news e à 
violência digital. 

Inbox judicial 

As empresas responsáveis pelo Whatsapp, Telegram, Fa- 

cebook, Instagram, Twitter, TikTok e YouTube terão que 
esclarecer como estão atuando contra práticas organiza- 
das de desinformação que colocam em risco a saúde da 
população. 

LivroS$ 
O mercado livreiro teve uma melhora e vai fechar 2021 
no azul. E forte. Segundo a IPCMaps, especializada em 
potencial de consumo, na categoria de livros e material 

escolar o valor deve chegar a R$ 34,3 bilhões faturados 
até dezembro. 

LivroS$ 2 
Só no 1º semestre de 2021, mais de 28 milhões de livros 
foram vendidos no Brasil, um salto de 48,5% em relação 

aos 18,9 milhões de exemplares vendidos no mesmo pe- 
ríodo de 2020, de acordo com o 7º Painel do Varejo de 
Livros no Brasil. 
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REUNIÃO HOJE DEFINE 
DETALHES DA FILIAÇÃO 
DE BOLSONARO AO PL 

FLAVIO PEREIRA 

O presidente Jair Bolsonaro bate hoje o mar- 
telo definitivo sobre a filiação ao PL. Uma reu- 
nião com o presidente nacional do Partido Li- 
beral, deputado Valdemar Costa Neto vai defi- 
nir detalhes finais da filiação, a princípio mar- 
cada para o próximo dia 22. O PP presidido 
pelo senador Ciro Nogueira, que também ofe- 
receu a Bolsonaro legenda para disputar a ree- 
leição, não ficará fora do projeto de Bolsonaro, 
e poderá até fornecer o vice da chapa. 

A Independência, segundo Abraham Wein- 

traub 

O ex-ministro da Educação e atual diretor do 
Banco Mundial, Abraham Weintraub, expõe 
seu ponto de vista sobre a data de 15 de no- 
vembro, que marcou a proclamação da Repú- 
blica e o fim da Monarquia no Brasil: “Faltam 
apenas poucos dias para 'comemorarmos' o 
dia da infâmia. O dia em que Deodoro da Fon- 
seca traiu seus juramentos de lealdade ao im- 
perador (feitos a cada promoção que recebeu) 
e tomou o poder ao som da Marselhesa. Seja 
você republicano, monarquista ou anarquista, 
reconhecer 15 de novembro como o dia da 
infâmia é admitir a verdade. Seja você cristão, 
de outra religião ou ateu, reconhecer Judas 
como um traidor é admitir a verdade. Preci- 
samos fazer as pazes com nossa História!”. 

O processo do deputado Ruy Irigaray 
Relator do processo que apura as denúncias 
de rachadinha (cobrar parte dos salários dos 
servidores) e uso inadequado de funcionários 
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do gabinete pelo deputado estadual Ruy Iriga- 
ray (PSL), o deputado Beto Fantinel (MDB) in- 
formou ontem à coluna, que na próxima terça- 
feira expira o prazo de cinco sessões concedi- 

dos para a derradeira manifestação da defesa. 
Após, Fantinel passará a se dedicar à elabora- 
ção do seu parecer que será levado à votação 
da subcomissão. 

Lei da Ficha Limpa pode barrar Deltan 
É muito forte o movimento dos opositores do 
ex-coordenador da Lava-Jato, o procurador 
Deltan Dallagnol, tentando impedi-lo de in- 
gressar na disputa eleitoral de 2022. O projeto 
político de Dallagnol pode ser barrado pela 
Lei da Ficha Limpa que, na sua lei Comple- 
mentar diz que membros do Ministério Publico 
que possuem PADs (Processos Administrati- 
vos Disciplinares) incompletos e pedem exo- 
neração, não podem se candidatar a cargos 
públicos. 

Recordar é viver: Quem afirmou que “la- 
drão é melhor do que um concursado”? 
Às vezes, é importante refrescar a memória 
de servidores publicos ainda hipnotizados pelo 
discurso da esquerda. Em setembro de 2019, 
o ex-presidiário Lula Ladrão disse que “poli- 
tico, por mais ladrão que seja, é melhor do que 
um concursado”. A fala foi proferida durante 
discurso, onde ele se defendeu das acusações 
do Ministério Público Federal que o colocam 
como “general” do esquema de corrupção in- 
vestigado pela operação Lava-Jato. 
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ada ANIS 

Eventos 
1619 - René Descartes teve uma visão em sonho de 
um novo sistema matemático e científico. 
1896 - Publicação de Le bordereau - memorando que 
supostamente incriminaria o oficial francês Alfred Drey- 
fus por alta-traição. 
1896 - Prudente de Morais afasta-se do poder, por mo- 
tivos de saúde, deixando o governo brasileiro entregue 
ao seu vice-presidente, Manuel Vitorino. 

1928 - Lançada no Rio de Janeiro a revista semanal 
ilustrada O Cruzeiro. 
1937 - Instaurada a Terceira República Brasileira. 
1945 - Fundação do partido político brasileiro Liberta- 
dor. 
1955 - Fundação da escola de samba Mocidade Inde- 
pendente de Padre Miguel. 
1969 - Lançado o programa de televisão educacional 
para crianças Sesame Street (Vila Sésamo) nos Esta- 
dos Unidos. 
1971 - Criado o grupo musical Secos & Molhados, do 
qual Ney Matogrosso fazia parte. 
1975 - Resolução 3379 da Assembleia Geral das Na- 
ções Unidas considera que o sionismo equivale a ra- 
cismo. 
2006 - Sport Lisboa e Benfica entra para o livro do 
Guiness por ser o clube com mais sócios no mundo 
(160.398 sócios). 
2009 - Apagão deixa parte do Brasil sem energia desde 
a noite até a madrugada seguinte devido a uma falha 
na Usina Hidrelétrica de Itaipu. 
2009 - Google publica os primeiros rascunhos da sua 
nova linguagem de programação GoLang. 
2014 - Lançamento do último álbum da banda britânica 
Pink Floyd, intitulado "The Endless River”. 
2019 - Em meio a protestos e pressionado por militares 
e opositores, Evo Morales renuncia ao cargo de pre- 
sidente da Bolívia, e a senadora da oposição Jeanine 
Áfiez torna-se presidente interina. 

Nascimentos 
1483 - Martinho Lutero, teólogo alemão (m. 1546). 
1906 - Josef Kramer, oficial alemão (m. 1945). 

FATOS HISTÓRICOS DO 
DIA 10 DE NOVEMBRO 
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1920 - Lily Marinho, ex-modelo e socialite brasileira (m. 
2011). 
1925 - Richard Burton, ator galês (m. 1984). 
1928 - Ennio Morricone, compositor, arranjador e ma- 
estro italiano. 
1930 - Ênio Rodrigues, futebolista brasileiro (m. 2001). 
1932 - Roy Scheider, ator norte-americano (m. 2008). 
1933 - Luís Sérgio Coelho de Sampaio, filósofo e autor 
brasileiro (m. 2003). 
1942 - Robert Engle, economista norte-americano. 
1959 - Marcelo Tas, apresentador, ator e diretor brasi- 
leiro. 
1960 — Neil Gaiman, autor de romances e quadrinhos 
britânico. 
1963 - Hugh Bonneville, ator inglês. 
1969 - Ellen Pompeo, atriz norte-americana. 
1977 - Brittany Murphy, atriz norte-americana (m. 
2009). 
1982 - Heather Matarazzo, atriz norte-americana. 
1983 - Miranda Lambert, cantora, compositora e guitar- 
rista norte-americana. 
2000 - Mackenzie Foy, atriz e modelo norte-americana. 

Falecimentos 
1738 - John Asgill, escritor e político inglês (n. 1658). 
1772 - Pedro António Correia Garção, poeta português 
(n. 1724). 
1891 - Arthur Rimbaud, poeta francês (n. 1854). 
1911 - Christian Lundeberg, primeiro-ministro da Sué- 
cia (n. 1842). 
1938 - Mustafa Kemal Atatúrk, fundador da Turquia 
moderna (n. 1881). 
1990 - Mário Schenberg, físico, político e crítico de arte 
brasileiro (n. 1914). 
1994 - Louis Nizer, escritor britânico (n. 1902). 
2001 - Ken Kesey, escritor americano (n. 1935). 
2009 - Ken Wilaschin, escritor e historiador norte- 
americano, especializado em cinema e ópera (n. 1934). 
2010 - Dino De Laurentiis, ator e produtor de cinema 
italo-americano (n. 1919). 
2017 - Marcia Cabrita, atriz e humorista brasileira (n. 
1964). 
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21h30 - Juventude x Inter 
Local: Caxias do Sul - RS 

Narração: Haroldo de Souza 

Comentários: Flávio Dal Pizzol 

Reportagens: Bruno Soares 

Plantão: Rogério Bohlke 

Direção: Marjana Vargas 
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Em Caxias, o Inter enfrenta nesta 
quarta o Juventude pelo Brasileirão. 

Inter tem mais um 

duelo entre gau- 
chos no Campeonato 
Brasileiro. Depois de 
vencer o Grenal por 
1 a O no Beira-Rio, 
o Colorado agora vai 
até Caxias do Sul e 
tem pela frente o Ju- 
ventude. O confronto 
com o time da casa 
está marcado para 
esta quarta-feira (10), 
as 21h30min, no Al- 
fredo Jaconi, pela 31º 
rodada da competição 
nacional. 

A preparação para 
o jogo foi encerrada 
na tarde desta terça- 
feira (9), no CT Parque 
Gigante. Sem muito 
tempo de descanso, 
o treinador Diego 
Aguirre comandou ati- 

vidades técnicas e 
táticas no gramado, 
ajustando detalhes 
do time que entrará 
em campo na serra 
gaúcha. Após um 
exercício de futevôlei 
no aquecimento, a 

comissão organizou 
um treino coletivo. 

O treinador uru- 

guaio não poderá 
contar com Patrick, 

expulso no clássico, 
assim como Saravia, 
suspenso pelo terceiro 

cartão amarelo. Outro 
atleta que também não 
deve estar presente 
é o goleiro Daniel, 
que segue se recupe- 

Ricardo Duarte/S.C. Internacional 

d 
ed 

o 
e 

rando. 
Também existem al- 

gumas dúvidas em re- 
lação a outros jogado- 
res. Moisés e Taison, 
que retornaram para a 

disputa do Grenal, po- 
dem ser preservados 

novamente. Caso isso 
ocorra, Paulo Victor e 
Gustavo Maia são os 
mais cotados para as- 

sumir as vagas. 
A provável escala- 

ção do Inter deve ser: 
Marcelo Lomba; Ga- 
briel Mercado, Bruno 
Mendez, Victor Cuesta 
e Moisés (Paulo Vic- 
tor); Rodrigo Dourado, 
Rodrigo Lindoso, Ede- 
nilson, Taison (Gus- 
tavo Maia) e Maurício; 
Yuri Alberto. 

A torcida do Inter 

terá 500 ingressos 
disponíveis no Alfredo 
Jaconi, ao valor de R$ 
100 (inteira) e R$ 50 
(meia entrada). Me- 
nores com 11 anos 

| 

à 

A preparação para o jogo foi encerrada na tarde desta terça-feira (9), no CT Parque Gigante. 

de idade ou menos 
serão isentos de pa- 
gamento, desde que 
acompanhados pelo 
responsável. 

Com 44 pontos so- 
mados na tabela, o In- 

ter ocupa a sétima po- 
sição na tabela. Após 
o último trabalho an- 
tes do jogo, a delega- 
ção colorada chegou 
na noite desta terça- 
feira em Caxias do Sul. 

Juventude 

A equipe de Caxias 
vem tendo sérios pro- 
blemas no campeo- 
nato. Sem vencer há 
sete jogos, o Juven- 
tude se vê cada vez 
mais distante da fuga 
da zona do rebaixa- 
mento. Hoje, cinco 
pontos o separam do 
Santos, 16º colocado. 
Se vencer, conseguirá 
no máximo subir uma 
colocação,  ultrapas- 
sando o Sport. Logo, 
a vitória é fundamen- 

aa 

, — o 

os 

tal. 
Algumas | mudan- 

ças deverão ser feitas 
em relação ao time 
que empatou com 

o Bahia. Douglas, 
que não pode atuar 
por conta de ques- 

tões contratuais, volta 
na vaga de Marcelo 
Carné. Já Quintero 
entra no lugar de Vi- 
tor Mendes, que está 
suspenso. Na frente, 
Wescley deve ganhar 

uma oportunidade, 

com Capixaba indo 
para o banco. 

A provável esca- 
lação do Juventude 
deve ser: Douglas 
Friedrich; Michael Ma- 

cedo, Quintero, Ra- 
fael Foster e William 

Matheus, Dawhan, 

Jadson, Guilherme 
Castilho e Wescley 
(Capixaba); Marcos Vi- 
nicius e Rafael Bueno. 

Técnico: Jair Ventura. 
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Grêmio vence o Fluminense por 1a0€e 
mantém viva possibilidade de 
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permanência na série A do Brasileirão. 
em a presença da 

a sua torcida, o Grê- 
mio venceu o Flumi- 

nense na noite desta 

terça-feira (9), na Arena, 
na primeira das 9 parti- 
das decisivas para a per- 
manência na primeira di- 
visão no ano que vem. 

O jogo contra o Flu era 
válido pela 31º rodada 
do Campeonato Brasi- 
leiro. A vitória mantém a 
equipe gaúcha, coman- 
dada por Vagner Man- 
cini, no penúltimo lugar 
na tabela, mas agora 
com 29 pontos. 

O resultado  posi- 
tivo, alcançado com um 
gol marcado por Di- 
ego Souza na segunda 
etapa, ainda quebrou 
uma sequência de qua- 
tro derrotas consecuti- 
vas, a última delas para 
o rival, Internacional. 

No sábado (13), O 
Grêmio visita o América- 
MG na Arena Indepen- 
dência, em Belo Ho- 
rizonte, a partir das 
18h30. 

Jogo 

A partida começou de 
forma eletrizante e, logo 
aos 32 segundos de par- 
tida, o Grêmio quase 
abriu o placar com Elias, 
que acertou a bola no 
travessão. 

Mas o Fluminense 

acordou e também che- 
gou com perigo aos 
3min, quando Cazares 
recebeu belo passe, 
mas bateu prensado e 
o chute saiu fraco, para 

Lucas Merçon/Fluminense F.C 

boa defesa de Brenno. 
No entanto, o time da 

casa ainda estava me- 
lhor, tinha mais posse 

de bola e criava mais 
chances de gol. 

Depois, aos 23min, 
Diego Souza teve uma 
grande chance de abrir 
o placar, em finalização 
que passou bem perto 
do gol. 

Aos 30min, o Flu- 
minense perdeu o ata- 

cante Luiz Henrique, 
que sentiu uma lesão e 
foi substituído por Caio 
Paulista. 

Enquanto isso, o Grê- 
mio caiu de produção e 
já não conseguia mais 
pressionar como no co- 
meço da partida. 

Logo, o primeiro 
tempo acabou empa- 
tado sem gols, em re- 
sultado ruim para os 
gaúchos. 

Depois do intervalo, o 
Grêmio continuou com 
mais volume de jogo 
nos primeiros minutos, 

o Sbt *» 

| ” a 

O Tricolor gaúcho quebrou uma sequência de quatro derrotas seguidas. 

foi para cima, mas tinha 
ainda dificuldades. 

Uma boa chegada 
veio aos 9min, com 
Alisson, que mandou à 
direita do goleiro Mar- 
cos Felipe. 

Em seguida, aos 
1timin, Caio Paulista 
chegou a fazer um belo 
gol de voleio para o Flu- 
minense, mas ele estava 

impedido e a jogada foi 
anulada. 

Depois, aos 14min, 
John Kennedy finalizou 
e obrigou o goleiro de 
Grêmio a fazer uma 
grande defesa. 

Mas, dois minutos 
depois, o Grêmio abriu o 
placar com gol de Diego 
Souza, de cabeça: 1a 
O. 

Em desvantagem, Oo 
Fluminense tentou ir 

para cima, mas não 
tinha força e o clube 
gaúcho parecia mais 
tranquilo em campo. 

Ficha técnica 
— Grêmio: Brenno, 

Vanderson, Pedro Ge- 
romel, Kannemann, Di- 

ogo Barbosa, Mateus 
Sarará (Darlan), Lucas 
Silva, Campaz (Douglas 
Costa), Alisson (Jean 
Pyerre), Diego Souza 
(Churin) e Elias (Fer- 
reira). Técnico: Vagner 
Mancini. 

— Fluminense: Mar- 

cos Felipe,  Calegari 
(Samuel Xavier), Nino, 

David Braz, Marlon, An- 

dré (Fred), Martinelli, 
Yago Felipe, Cazares 
(Arias), Luiz Henrique 
(Caio Paulista) e John 
Kennedy (Abel Hernán- 
dez). Técnico: Marcão. 

— Arbitragem: Vi 
nícius Gonçalves Dias 
Araujo (SP), auxiliado 
por Marcelo Carvalho 
Van Gasse (SP) e Daniel 
Paulo Ziolli (SP). VAR 
(árbitro de vídeo): Ro- 
drigo Guarizo Ferreira 
do Amaral (SP). 
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Com boa parte da Seleção Brasileira àa 

equipe para o duelo com a Colômbia. 
Lucas Figueiredo/CBF 

+ o 
| 

F, 

"sam 

No CT Joaquim Grava, o comandante teve à sua disposição 22 jogadores e dedicou a tarde a trabalhos de posicionamento e enfrentamentos. 

técnico Tite coman- 
dou nesta terça-feira 

(9) sua primeira atividade 

com boa parte da Sele- 
ção Brasileira convocada 
para os jogos contra 
Colômbia e Argentina. 
No CT Joaquim Grava, 
o comandante teve à sua 
disposição 22 jogadores 
e dedicou a tarde a traba- 
lhos de posicionamento 

e enfrentamentos.  Fal- 

tava apenas o zagueiro 
Gabriel Magalhães se 
apresentar. O defensor 
foi convocado para subs- 
tituir Lucas Veríssimo, 
que se lesionou no último 
fim de semana. 

A atividade não foi 
aberta para a imprensa 
por questões sanitárias. 
Na parte transmitida ao 
vivo pela CBF TV, o 
técnico Tite dividiu o 
elenco em dois grupos 
de 11 atletas aplicando a 
mesma filosofia de jogo 
para ambos. 

O treinador da Sele- 
ção Brasileira dividiu o 
grupo em dois times de 

sete atletas para um tra- 
balho de enfrentamento, 

não transmitido pelo ca- 
nal de YouTube da enti- 

dade. Os jogadores que 
não foram escolhidos ter- 
minaram o treino mais 

cedo. 
Um time contou com 

Alisson, Danilo, Renan 

Lodi, Casemiro, Philippe 
Coutinho e Neymar, já 
o outro teve Ederson, 
Marquinhos, Fred, Ger- 
son, Vinícius Júnior, Ga- 
briel Jesus e o zagueiro 
do sub-20 do Corinthians, 
Murilo, emprestado à Se- 
leção no treinamento. 

Além do defensor, o la- 
teral Reginaldo, também 
da base do Timão, foi ce- 
dido para o trabalho. 

O grupo brasileiro 
volta aos treinamentos na 
tarde desta quarta-feira 
(10), dessa vez na Neo 

Química Arena, palco do 
duelo de quinta-feira (11), 
as 21h30min, contra a 
Colômbia, pelas Elimina- 
tórias da Copa do Mundo 
de 2022, no Qatar. 

Philippe 
Coutinho 

Philippe Coutinho vol- 
tou à Seleção Brasileira 
para a disputa da Data 
FIFA de novembro. Se- 
rão dois jogos: contra a 
Colômbia, no dia 11, e 
contra a Argentina, no dia 
16. E o meia do Bar- 
celona chegou com tudo. 
Foi O primeiro atleta a se 
apresentar em São Paulo, 
participou de entrevista 
coletiva já na segunda- 
feira (8) e também treinou 
praticamente sozinho na 
mesma tarde. 

"Sempre pensei em 
voltar a vestir essa ca- 
misa, então aproveito 
para agradecer ao Tite 

e a todo o estafe. Nos 
momentos de cirurgia 
eles estiveram comigo, 
recebi diversas visitas 
do Fábio (Mahseredijian, 
preparador físico), doutor 
Rodrigo (Lasmar), que 
me operou. Depois de 
tudo o que eu passei, 
me sinto merecedor de 
tudo isso, de estar aqui 

de volta, mais forte men- 
talmente”, ' comemorou 

Coutinho. 
Ão todo, o meia pas- 

sou por três cirurgias no 
mesmo joelho e precisou 
de muita força de vontade 
para voltar a jogar fute- 
bol. De volta aos gra- 
mados pelo seu clube, o 

Barcelona, ele afirma que 
está 100% e pronto para 
voltar a demonstrar seu 
talento. 

- "Me sinto muito bem. 
Obvio que ficar nove me- 
ses parado não é fácil, 
vir de três cirurgias segui- 
das no mesmo joelho... 
Mas desde que voltei não 
sinto nenhuma dor, ne- 
nhum incômodo. Voltei 
em setembro, já tem um 
tempo. Eu estou feliz em 

estar de volta. E como 
se fosse a primeira vez, 

é assim que encaro toda 
vez que estou na Sele- 
ção. E uma honra ves- 
tir essa camisa”, declarou 

o meia. As informações 
são do site Lance e da 
CBF. 
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Em sua apresentação como treinador do 
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Barcelona, Xavi Hernández disse ter sido 
convidado para trabalhar como auxiliar 

de Tite na Seleção Brasileira e assumir O 

ovo treinador do 
Barcelona, Xavi 

Hernández foi apre- 
sentado pelo clube ca- 
talão na segunda-feira 
(8). E confirmou em 
sua primeira entrevista 
coletiva como coman- 
dante da equipe que 
recusou uma proposta 

da CBF para coman- 
dar a seleção brasi- 
leira. O espanhol não 
indicou ' exatamente 
quando recebeu o 
convite, mas que disse 
“não” pensando justa- 
mente em uma pos- 
sível oportunidade fu- 
tura no Barça. 

"É verdade que me 
ofereceram. Primeiro, 
seria auxiliar de Tite, e 
depois da Copa assu- 
miria a Seleção. Mas 
minha ideia era vir ao 
Barça.” 

Xavi foi apresen- 
tado oficialmente pelo 
Barcelona depois de 
o clube passar a se- 
mana passada ten- 
tando a liberação sem 
custos junto ao Al 
Sadd. Um dos maio- 
res ídolos da história 
do clube, o ex-meia 
assinou contrato até 
2024, retornando ao 
Barça depois de mais 
de seis anos de sua 
despedida. 

Getty Images 

comando da equipe após a Copa de 2022. 

Xavi recusou convite pensando justamente em possível oportunidade no clube catalão. 

Xavi retorna ao 
Barcelona após mais 
de seis anos de seu 
adeus como jogador, 
quando prometeu que 
retornaria um dia para 
assumir outra função 
relacionada ao futebol. 
Desde então, o espa- 
nhol estava no Catar, 
onde é um dos prin- 
cipais embaixadores 
da Copa do Mundo 
de 2022. Ele atuou 
pelo Al Sadd até 2019, 
quando se aposentou 
e se transformou em 
treinador. 

O ex-meia sempre 
foi o técnico sonhado 
pelo presidente Joan 
Laporta, que assumiu 
o comando do clube 
catalão no começo 
deste ano. Porém, 
o mandatário deci- 
diu dar um voto de 

confiança a Ronald 
Koeman ao fim da 
temporada passada, 
quando Messi ainda 
estava no elenco. O 
holandês, entretanto, 
não resistiu ao mau 
começo de temporada 
e foi demitido no mês 
passado. Desde en- 
tão, a diretoria come- 
çou a negociar com 
Xavi e foi ao Catar na 
semana passada para 
conseguir a liberação 
do Al Sadd sem cus- 
tos. 

Corte na Seleção 

A Seleção Brasileira 
iniciou na segunda 
a preparação para Oo 
jogo desta quinta (11) 
contra a Colômbia, 
pelas Eliminatórias da 
Copa, mas somente 
nesta terça (9) Tite 
pôde contar com Oo 

grupo completo. 
Na segunda, o trei- 

nador precisou cortar 
o zagueiro Lucas Ve- 
ríssimo, do Benfica, 
que sofreu grave lesão 
no joelho direito, terá 
de passar por cirurgia 
e não deve mais jo- 
gar nesta temporada. 
Para substituí-lo, foi 
chamado Gabriel Ma- 
galhães, de 23 anos, 

que joga no Arsenal. É 
sua primeira convoca- 
ção para integrar a se- 
leção principal. 

É a segunda mu- 
dança forçada na lista 
inicial de Tite para as 
partidas com Colôm- 
bia e Argentina (dia 16) 
por causa de contu- 
são. Roberto Firmino 
já havia sido liberado e 
deu o lugar a Vinícius 
Junior. 
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Ronaldinho Gaúcho lança 
aplicativo que relembra carreira 
e traz bastidores de sua vida. 
raque do fute- 
bol e do entre- 

tenimento, Ronaldi- 

nho Gaúcho lançou 
seu próprio aplica- 
tivo nesta terça-feira 

(9), com conteúdos 
e notícias recentes 
sobre sua vida, além 
de fotos, vídeos, 
podcasts e recursos 
exclusivos. O app, 
já disponível para 
download na App 
Store e no Google 
Play, traz bastidores 
de sua vida pessoal 

e relembra histórias 
importantes de sua 

carreira. Quem bai- 
xar o app também 
poderá participar 
de sorteios, leilões, 
além de participar de 
quizzes exclusivos e 

até enviar perguntas 
ao ex-jogador. 

“Estou muito ani- 

mado com o lança- 
mento do meu novo 
aplicativo. Tive a 

sorte de jogar futebol 
no mundo inteiro e 
sempre tive boa rela- 
ção com osfãs. Essa 
é a minha chance em 
dar a eles a oportu- 
nidade de se aproxi- 

marem de mim como 
nunca antes tiveram. 

Jet Media Network/Divulgação 
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“Estou muito animado com o lançamento do meu novo aplicativo”, disse Ronaldinho. 

Essas são as pes- 
soas que tornaram 

minha vida cheia de 
felicidade e espero 

que meu aplicativo 
dê um pouco de fe- 
licidade e prazer a 
eles também”, disse 
Ronaldinho. 
Redes sociais 
agregadas 

O aplicativo con- 
tará com seções de 
e-commerce, gamifi- 
cação e vai agregar 
as redes sociais do 
craque, que também 
é um sucesso online. 
São mais de 60,8 
milhões seguidores 
só no Instagram. Ro- 
naldinho pode ser 
visto em várias mo- 
mentos de suia car- 
reira, principalmente 

usando a camisa do 
Barcelona. Ele posta 

muito. São gols e jo- 
gadas geniais. Difícil 
não parar para ver e 
matar a saudade. 

“Nosso objetivo é 
revolucionar comple- 

tamente a maneira 

em como os fãs in- 
teragem com os ico- 
nes esportivos e do 
entretenimento mun- 

dial e vice-versa. Va- 
mos conseguir isso 
através de conteúdo 
apresentado com 
base no interesse do 
usuário e não em 
algoritmos aprimora- 
dos pela plataforma. 
A comunidade ideal 

permite que fãs in- 

terajam entre si e 
com seus ícones”, 
afirmou Robin Shel- 

ley, cofundador e 
diretor executivo da 
Jet Media Network, 

desenvolvedora do 
app. 

Histórias 

Outros conteúdos 
disponíveis no apli- 
cativo são histórias 
em que Ronaldinho 
destaca a importân- 
cia de seu ídolo Ro- 
mário e sobre seus 
sonhos em represen- 

tar a Seleção. Além 
disso, o app tam- 
bém dispõe de uma 
seção dedicada ao 
universo eSporis, e 
acompanhar o time 

R10, e dispõe de 

conteúdo de uma de 
suas mais recentes 
aventuras: o mundo 
da música. As infor- 
mações são do jor- 
nal O Estado de S. 
Paulo. 
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pâncreas, um dos mais letais; entenda. 

1 

a 

esquisadores da Univer- 
P sidade de Oxford identi- 
ficaram 23 sintomas associa- 

dos ao câncer de pâncreas, 
incluindo dois até então não 
reconhecidos - como sentir 

sede e ter urina escura. O 
estudo foi apresentado agora 
na conferência virtual de 2021 
do Instituto Nacional de Pes- 
quisa sobre Câncer do Reino 
Unido, o NCRI Festival. 

O levantamento mostrou 
que os pacientes normal- 

mente apresentam sintomas 
até um ano antes de recebe- 
rem o diagnóstico da doença 
e, no caso de sinais alarman- 

tes, até três meses antes da 
descoberta da doença. 

O câncer de pâncreas é 
um dos mais letais por dois 

motivos: seu diagnóstico 
costuma ser tardio - o que 

piora o prognóstico — e seus 
tipos de tumores são agres- 
sivos — fazem metástase com 
facilidade e costumam voltar 

a aparecer no órgão mesmo 
depois da cirurgia. Segundo 
o Instituto Nacional do Câncer 
(Inca), a doença no pâncreas 
é responsável por cerca de 
2% de todos os tipos de 

câncer diagnosticados no 
Brasil e por 4% do total de 
mortes causadas pelo tumor. 

Os pesquisadores acredi- 
tam que seus achados aju- 

darão médicos generalistas 
ou de família —- especialida- 
des que normalmente têm um 
contato maior com a popula- 

ção não doente — a identifica- 
rem mais rapidamente possí- 
veis sinais que possam contri- 

buir para um diagnóstico pre- 
coce, aumentando as chan- 

ces de sobrevida do paciente. 
A pesquisa foi apresen- 

tada por Weigi Liao, um ci- 
entista de dados da Universi- 

dade de Oxford. Ele e seus 
colegas analisaram dados de 
24.236 pacientes que foram 

diagnosticados com câncer 
de pâncreas na Inglaterra en- 

tre 2000 e 2017, usando um 

grande banco de dados ele- 
trônico (QResearch). Os pes- 
quisadores analisaram os sin- 

tomas dos pacientes em di- 
ferentes momentos antes de 
serem diagnosticados com 
câncer e os compararam com 
os sintomas de outros paci- 

entes que não foram diagnos- 
ticados com câncer de pân- 
creas. 

Pele amarelada (icterícia) 

e sangramento no estômago 
ou intestino foram os dois sin- 

tomas graves mais associa- 
dos ao diagnóstico de adeno- 
carcinoma ductal pancreático 
(ADP), o tipo mais comum de 
câncer de pâncreas, e nos tu- 
mores neuroendócrinos pan- 
creáticos (TNE-P), a forma 
mais rara de câncer pancreá- 
tico. Além disso, os pesqui- 

sadores identificaram a sede 
e a urina escura como sinto- 
mas previamente desconhe- 
cidos para ADP 

Os 23 sintomas ligados ao 
diagnóstico de ADP são: pele 
amarelada, sangramento no 
estômago ou intestino, pro- 
blemas para engolir, diar- 
reia, alteração do hábito in- 
testinal, vômitos, indigestão, 
massa abdominal, dor abdo- 

minal, perda de peso, prisão 

de ventre, gordura nas fezes, 
inchaço abdominal, náusea, 
flatulência, azia, febre, can- 
saço, perda de apetite, co- 

ceira, dor nas costas, sede e 
urina escura. Outros nove si- 
nais foram relacionados TNE- 
P: pele amarelada, sangue 

nas fezes, diarreia, mudança 
nos hábitos intestinais, vômi- 
tos, indigestão, massa abdo- 
minal, dor abdominal e perda 

de peso. 
Apesar de a maioria dos 

sintomas não ser específico 
do câncer de pâncreas e 
possa ser causada por outras 
condições benignas, os pes- 
quisadores descobriram que 

os pacientes diagnosticados 
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Cientistas de Oxford identificam 23 
sintomas associados ao câncer de 

Reprodução 

Sintomas do câncer de pâncreas não são específicos, mas podem 
dar um sinal de alerta precoce. 

com este tipo de tumor ti- 
nham uma chance maior de 
apresentar alguns desses si- 
nais inespecíficos um ano an- 
tes do diagnóstico. 

Na avaliação de Alexandre 
Palladino, chefe da Oncologia 
Clínica do Inca e um dos líde- 
res do setor de tumores gas- 

trointestinais do grupo Onco- 
clínicas, a pesquisa traz efei- 
tos positivos e negativos ao 
mesmo tempo. 

"O estudo serve como um 
guia para médicos ficarem 
mais atentos para sintomas 

que podem ser importantes 
para o diagnóstico precoce. 
No entanto, por serem sinto- 

mas inespecíficos, pode ge- 
rar um medo excessivo na po- 

pulação e gerar uma grande 
demanda por diversos exa- 
mes desnecessários.” 

Uma das limitações do es- 
tudo é que os dados mais 
antigos do levantamento não 
possuíam a informação sobre 
em qual estágio o câncer dos 
pacientes estava quando eles 
foram diagnosticados. Isto 
significa que os cientistas não 
foram capazes de determinar 

quais sintomas estão associa- 
dos à doença em estágio ini- 
cial e quais estão relaciona- 
dos com o tumor avançado. 
Além disso, nos casos de 

câncer raro (TNE-P), a quanti- 
dade de dados era pequena, 

o que dificultou a detecção de 
outros sintomas potenciais. 

O câncer de pâncreas é 
diagnosticado por um exame 
de imagem (ressonância 
magnética, tomografia com- 
putadorizada ou ultrassono- 
grafia) associada à biópsia. 
Suas causas estão ligadas à 
hereditariedade, tabagismo, 

obesidade, diabetes e pan- 

creatite crônica. O enve- 
lhecimento também é um 
fator de risco: normalmente 

é mais comum após os 60 
anos, aumentando a taxa de 
incidência com o avançar da 
idade. 

"O tratamento vai depen- 
der do estadiamento da do- 
ença. Quando o tumor está 
localizado, a cirurgia é o mais 
indicado, pois é a terapia com 
maior potencial curativo. No 
entanto, é possível fazer um 
tratamento multimodal, com 

quimioterapia”, explica Palla- 
dino. 

Este tipo de câncer cos- 
tuma gerar metástases para O 
fígado e outros órgãos da re- 
gião abdominal, mas não é in- 
comum surgirem também em 
outras áreas do corpo. 
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Alimentos fermentados 

podem melhorar sua saúde. 
limentos fermentados como 

A iogurte, Kkimchi, chucrute 
e kombucha estão há muito 
tempo na dieta básica em mui- 
tas partes do mundo. De fato, 
por milhares de anos, diferen- 

tes culturas dependeram da fer- 
mentação para produzir pão e 

queijo, conservar carnes e vege- 
tais e realçar os sabores e textu- 

ras do que comem. 

Agora os cientistas estão 
descobrindo que os alimentos 

fermentados podem ter efeitos 
intrigantes em nosso intestino. 

Comer esses alimentos pode al- 
terar a composição das trilhões 
de bactérias, vírus e fungos que 
habitam nosso trato intestinal, 
conhecidos como microbioma 
intestinal. Eles também podem 
levar a níveis mais baixos de in- 
flamação em todo o corpo, que 
os cientistas associam cada vez 
mais a uma série de doenças 
ligadas ao envelhecimento. 

As últimas descobertas vêm 
de um estudo publicado na re- 
vista Cell, realizado por pes- 
quisadores da Universidade de 

Stanford. Eles queriam ver que 
impacto os alimentos fermenta- 
dos poderiam ter no intestino 
e no sistema imunológico, e 
como isso poderia se comparar 

a uma dieta relativamente sau- 
dável e rica em fibra, cheia de 
frutas, vegetais, feijão e grãos 
integrais. 

Para o estudo, os pesqui- 
sadores recrutaram 36 adultos 
saudáveis e os dividiram alea- 
toriamente em grupos. Um de- 
les foi designado para aumen- 
tar O consumo de vegetais ri- 
cos em fibras, enquanto um se- 
gundo foi instruído a comer mui- 
tos alimentos fermentados, in- 
cluindo iogurte, chucrute, kefir, 
kombucha e kimchi. 

Esses alimentos são feitos 
pela combinação de leite, vege- 

tais e outros ingredientes crus 
com microrganismos como fer- 
mento e bactérias. Como re- 
sultado, os alimentos fermen- 

tados costumam estar repletos 
de microrganismos vivos, bem 
como subprodutos do processo 
de fermentação que incluem vá- 
rias vitaminas e ácidos lático e 
cítrico. 

Acompanhamento === 

Os participantes seguiram 
as dietas por dez semanas, en- 

quanto os pesquisadores ras- 
treavam marcadores de inflama- 
ção em seu sangue e procu- 
ravam por mudanças em seus 
microbiomas intestinais. Ao fi- 

nal do estudo, o primeiro grupo 
dobrou a ingestão de fibras, de 
cerca de 22 gramas por dia 
para 45 gramas diárias, o que 
é quase o triplo da ingestão 
média americana. O segundo 
grupo partiu de quase nenhum 

alimento fermentado para a in- 
gestão de seis porções por dia. 
Para chegar lá, bastam uma xí- 
cara de iogurte no café da ma- 
nhã, uma garrafa kombucha no 
almoço e uma xícara de kimchi 
no jantar. 

Após o período de acompa- 
nhamento, nenhum dos grupos 
apresentou mudanças significa- 
tivas nas medidas de saúde 
imunológica geral. Mas o grupo 
de alimentos fermentados mos- 
trou reduções marcantes em 19 
compostos inflamatórios. En- 
tre eles a interleucina-6, uma 
proteína que tende a ser ele- 
vada em doenças como diabe- 
tes tipo 2 e artrite reumatoide. 
O grupo rico em fibras, em con- 
traste, não mostrou uma dimi- 
nuição comparável. 

Para as pessoas no grupo 
dos fermentados, as reduções 
nos marcadores inflamatórios 
coincidiram com as mudanças 
em seus intestinos. Eles co- 
meçaram a abrigar uma gama 
mais ampla e diversa de micró- 
bios, algo semelhante ao que foi 
observado em estudos recentes 
com esses alimentos. 

A nova pesquisa descobriu 
que quanto mais alimentos fer- 

mentados as pessoas comiam, 
maior o número de espécies 
microbianas que floresciam em 
seus intestinos. Ainda as- 
sim, surpreendentemente, ape- 
nas 5% dos novos micróbios em 
seus intestinos pareciam vir di- 
retamente dos itens acrescidos 
à dieta. 

"Acho que havia micróbios 
de abaixo do nível de detecção 
que floresceram ou os alimen- 

tos fermentados fizeram algo 
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Fermentados como o kimchi contêm microrganismos que chegam ao 
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intestino e ajudam a digerir as fibras dos alimentos. 

que permitiu o rápido recruta- 
mento de outros micróbios para 
o intestino”, diz Justin Sonnen- 
burg, autor do estudo e profes- 
sor de microbiologia e imunolo- 
gia em Stanford. 

Níveis mais altos de diver- 
sidade do microbioma intesti- 
nal são geralmente considera- 
dos uma coisa boa. Estudos 
relacionaram taxas mais baixas 

a problemas como obesidade, 

diabetes tipo 2 , doenças meta- 
bólicas e outros males. Pessoas 

que vivem em nações industria- 
lizadas tendem a ter menos di- 

versidade microbiana em seus 
intestinos do que aquelas que 
vivem em sociedades mais tra- 

dicionais e não industrializadas. 

Vida moderna 
Alguns cientistas especulam 

que fatores do estilo de vida mo- 
derno, como dietas ricas em ali- 
mentos processados, estresse 
crônico e inatividade física, po- 
dem suprimir o crescimento de 
micróbios intestinais potencial- 
mente benéficos. Outros dis- 
cutem que a correlação en- 
tre diversos microbiomas e boa 
saúde é exagerada e que os 
baixos níveis de diversidade de 
microbiomas comuns em na- 
ções desenvolvidas podem ser 

adequadamente adaptados aos 
dias de hoje. 

Entre os especialistas, os 
benefícios de uma dieta rica em 
fibras são inegáveis. Além de 
ajudarem a reduzir a incidência 

de doenças crônicas, elas são 
consideradas aliadas da saúde 
intestinal. Os micróbios presen- 
tes nesse ambiente se alimen- 
tam delas e contribuem com 
subprodutos benéficos, como 
ácidos graxos de cadeia curta, 
que podem reduzir a inflama- 
ção. 

Os pesquisadores de Stan- 
ford esperavam que o consumo 
de mais fibras teria um grande 
impacto na composição do mi- 

crobioma. Em vez disso, Oo 
grupo que incluiu esses alimen- 

tos mostrou pouca mudança na 
diversidade de micróbios. Mas, 
quando os cientistas olharam 
com mais atenção, descobriram 

algo impressionante. Pessoas 
que começaram com variedade 
maior de microrganismos tive- 
ram reduções na inflamação co- 
mendo mais fibras, enquanto 
aqueles que tinham um ambi- 
ente menos múltiplo apresenta- 
ram ligeiros aumentos na infla- 
mação. 

Os pesquisadores disseram 
suspeitar que as pessoas com 

baixa diversidade de microbi- 
oma podem não ter os mi- 
cróbios certos para digerir to- 
das as fibras que consumiram. 
Isso ajudaria a explicar por que 
algumas pessoas experimen- 

tam inchaço e outros proble- 
mas gastrointestinais descon- 
fortáveis quando comem muita 
fibra. 
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Estrias: como diminuir e 
prevenir o aparecimento. 

Reprodução 

strias são cicatrizes. 
E Marquinhas bran- 
cas ou avermelhadas 
que aparecem,  mui- 
tas vezes, sem que a 
gente perceba. Elas 
são o fruto do rompi- 
mento de fibras da pele. 
Fenômeno que ocorre 
por diversos motivos, 
como sobrepeso ou até 
mesmo pelo ganho de 
massa muscular muito 
rápido. 

"Os pacientes mais 
submetidos são: o que 
se encontram em fase 
de crescimento, com 
aumento excessivo dos 
músculos por exerci- 
cios físicos exagerados; 
colocação de próteses 
(de mamas ou glúteo, 
por exemplo) sob a 
pele; gravidez; obesi- 
dade; uso prolongado 
de corticosteroides tó- 
picos, orais ou injetá- 
veis”, afirma a derma- 
tologista, Dra. Barbara 
Carneiro. 

independente da co- 
loração ou do tamanho, 
elas não oferecem ne- 
nhum tipo de problema 
para a saúde. No en- 
tanto, é comum que al- 
gumas pessoas sintam 
um incômodo estético 
com as estrias e quei- 
ram eliminá-las a todo 
custo. 

Segundo a Socie- 
dade Brasileira de Der- 
matologia, essas cica- 
trizes são comuns em 
mulheres e homens de 

gente perceba. 

qualquer idade. "As es- 
trias se formam quando 
ocorre o rompimento 
das fibras colágenas 
e elásticas da pele, 
formando cicatrizes. 
Em geral, elas apare- 
cem em áreas onde a 
pele tenha sofrido um 
estiramento excessivo 
ou abrupto”, aponta a 
médica. 

Como evitar o 
aparecimento de 

estrias 

Como já foi dito, o ex- 
cesso de peso é um dos 
principais fatores que 
aumentam as chances 
de estrias aparecerem. 
A gordura corporal au- 
menta o diâmetro do or- 
ganismo e pode pro- 
vocar o estiramento da 
pele. Por isso, uma 
das principais maneiras 
de evitar o desenvolvi- 
mento das marquinhas 
e manter um estilo de 
vida saudável, com ati- 
vidades físicas regula- 
res e boa alimentação. 

Dessa maneira, dificil- 
mente o sobrepeso se 
manifestará. 

Além disso, a Dr. 
Carneiro ainda sepa- 
rou outras maneiras de 
evitar o aparecimento 
de estrias. Confira: 
Evitar ganho de peso 
em excesso, mantendo 
uma alimentação balan- 
ceada; Hidratar a pele, 
com a ingestão hídrica 
adequada; Praticar ati- 
vidade física; Investir 
em alimentos ricos em 
vitamina C; Realizar 
massagens, como a 
drenagem linfática, por 
exemplo. 

Como diminuir o 
problema 

Mesmo seguindo to- 
dos os passos de pre- 
venção, ainda assim, as 
estrias podem aparecer 
— geralmente, por fato- 
res genéticos. O im- 
portante, nessa hora, é 
ser rápido e procurar 
tratamento enquanto as 

Estrias são cicatrizes. Marquinhas brancas ou avermelhadas que aparecem, muitas vezes, sem que a 

marquinhas ainda es- 
tão avermelhadas. 

"As estrias verme- 
lhas, como ainda não 
passaram por um pro- 
cesso de cicatrização, 
são bem mais simples 
de serem tratadas, pos- 
suindo chance de re- 
moção quase total. Já 
as estrias brancas são 
antigas, não estão mais 
em inflamação. Por 
isso, são mais difíceis 
de serem eliminadas”, 
analisa a Dra. Carneiro. 

Porém, a especialista 
ressalta que as estrias 
— de todas as cores 
— podem ser tratadas 
e amenizada. Confira 
os principais métodos 
que diminuem as mar- 
quinhas: Peeling com 
ácido retinóico; Jato de 
plasma; Lasers como 
etherea ou CO2 fra- 
cionado; Microagulha- 
mento; Carboxiterapia. 
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Apple recua e não vai inutilizar 
Face ID do iPhone 13 após reparo. 
E m uma surpreendente 

mudança de postura, a 
Apple recuou e prometeu 
manter o funcionamento do 
sensor Face ID do iPhone 
13 mesmo após um con- 
serto independente de sua 
tela. O compromisso foi 
compartilhado com o site 
The Verge nesta terça-feira 
(9) e será efetivado em uma 
atualização de software no 
iOS, ainda sem data definida 
para chegar. 

A decisão favorece a li- 

berdade de escolha dos 
usuários, anteriormente limi- 
tados à assistência autori- 
zada da Apple, que costuma 
ser custosa e restrita em al- 
gumas localidades. O caso 
veio a público após aná- 
lise do iPhone 13 realizada 
pelo iFixit, site especializado 
em consertos independen- 
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independente de tela. 

tes de dispositivos e que de- 
fende o Direito de Reparo 

para os usuários. 
Na ocasião, os especi- 

alistas constataram que o 
Face ID do iPhone 13, en- 

tre outros recursos, deixaria 

Tela com aviso de erro no Face ID do iPhone 13, após um reparo 

de funcionar caso o usuá- 
rio efetuasse uma troca de 

tela fora da assistência au- 
torizada da Apple. Mais es- 
pecificamente, o problema 
era causado pela ausência 
de um microcontrolador na 

peça substituta, sendo res- 
ponsável por verificar a con- 
formidade de seu código de 
série e o celular. 

Como o processo de 
transferência do microcon- 
trolador da tela original para 
a substituta é difícil e cus- 
toso, tanto os técnicos fora 

da assistência autorizada da 
Apple quanto os usuários 
podem ficar em uma situa- 
ção desagradável. 

Felizmente, as denún- 
cias do iFixit parecem ter 

sido atendidas, mas ainda 
não têm dada especificada 
pela Apple para acabar — já 
que a empresa não revelou 
nenhum outro detalhe so- 
bre a vindoura atualização. 
Resta aguardar o posiciona- 
mento da empresa sobre o 
caso. 

Computador feito a mão por Steve Jobs 

m computador original 
feito à mão há 45 anos 

pelos fundadores da Apple, 
Steve Jobs e Steve Wozniak, 
será leiloado na Califórnia, 
Estados Unidos. 

A peça moldada com 
cromo e vidro pode render 
até US$ 600 mil, R$ 3,3 mi- 
lhões na cotação atual. O 
item é um dos cerca de 
200 exemplares que a du- 
pla montou numa garagem, 

muito antes de sonhar que 
a empresa valeria US$ 2 tri- 
lhões. 

Segundo a agência AFP 
o que o torna o computador 
ainda mais raro é o fato de 
ser envolto em madeira koa, 
nativa do Havaí. Estima-se 
que apenas 50 unidades en- 
tre as centenas produzidas 
tinham essa característica. 

Conforme a casa de lei- 
lões John Moran, responsá- 
vel pela venda, foi uma loja 
de informática que comprou 
as peças dos amigos e deci- 
diu envolver algumas delas 
com o material. Atualmente, 
há registro de apenas seis 
unidades com essas carac- 
terísticas. 

"Este é um tipo de Santo 
Graal para colecionadores 
de eletrônicos antigos e 
tecnologia de computação”, 
disse Corey Cohen, especi- 
alista em Apple-1, ao jornal 
Los Angeles Times. 

O dispositivo, que vem 
com um monitor de vídeo 
Panasonic de 1986, teve 
apenas dois proprietários. 
Ele foi comprado original- 
mente por um professor 
de eletrônica da faculdade 
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e Wozniak há 45 anos será leiloado. 

Item é um dos cerca de 200 exemplares que a dupla montou numa 
garagem. 

Chaffey College, em Rancho 
Cucamonga, Califórnia, que 
o vendeu para um aluno em 

1977. O Los Angeles Times 

apurou que o estudante — 

que não teve a identidade 

revelada - pagou apenas 

US$ 650 pelo item na época. 
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Asteroide do tamanho da Torre 
Eiffel viaja na direção da Terra. 

m asteroide do ta- 
manho da Torre Eif- 

fel passará próximo a 
Terra pouco antes do 
Natal, segundo detec- 

tou a agência espacial 
norte-americana (Nasa). 

O corpo celeste, cha- 
mado de Nereus 4660, 

foi observado pela pri- 

meira vez em 1982 e, 

desde então, é monito- 
rado por cientistas. 

Especialistas da Nasa 

apontam, no entanto, 
que não há motivo para 
preocupação, já que o 
o asteroide passará, em 
11 de dezembro, a cerca 

de 3,9 milhões de quilô- 
metros, em torno de dez 

vezes a trajetória entre 
Terra e Lua. A distância 
é considerada de ”po- 
tencial perigo”, mas não 

implica impacto sobre o 

planeta, de acordo com 
cientistas. 

A previsão é que O 
corpo rochoso alcance 

a menor distância para 
a Terra em fevereiro de 

2060, quando deverá es- 
tar a aproximadamente 
1,2 milhão de quilôme- 
tros. A Nasa prevê que 
o asteroide deve chegar 

perto do planeta outras 
12 vezes durante os pró- 
ximos 175 anos. 

O Nereus 4660 mede 
330 metros de diâmetro 
e viaja a uma velocidade 
de 6.578 km/s.  Cien- 
tistas veem no asteroide 
um bom alvo para ex- 

ploração justamente por 

passar perto da Terra. De 
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acordo com a Nasa, se 

fosse lançada uma mis- 
são ainda este ano, de- 

moraria até 426 dias para 
alcançar a superfície do 
corpo celeste. 

Adiamento 

A Nasa segue traba- 

lhando a todo vapor no 

programa Artemis, para 

levar novos astronautas 

a superfície da Lua. A 
ideia era que isso acon- 

tecesse em 2024, mas, 

devido a uma série de 
obstáculos, a agência 
espacial precisou mudar 

de planos. Segundo 
informações dos ofici- 

ais da Nasa divulgadas 

nesta terça-feira (9), O 

pouso lunar precisará 
ser adiado em pelo me- 
nos um ano e não ocor- 

rerá antes de 2025. 
De acordo com Bill 

Nelson, administrador 

da agência espacial, O 
pouso acontecerá a par- 
tir de 2025 em função de 
fatores diversos, como 

Nereus 4660 mede 330 metros de diâmetro e foi observado pela primeira vez em 1982. 

vido pela Blue Origin e 
motivado pelo desenvol- 
vimento do lander que 

levará os astronautas à 
superfície da Lua, além 
de atrasos relacionados 

ao desenvolvimento da 
cápsula Orion. “Nós per- 
demos quase sete me- 

ses com litígios, e isso 
provavelmente adiou Oo 

primeiro pouso tripulado 

para não acontecer an- 

tes de 2025”, disse ele. 

Conforme Nelson, a 
Nasa ainda entrará em 
contato com a SpaceX, 
empresa responsável 
pelo lander, para ela- 
borar um cronograma 
mais preciso. Esta foi 

a primeira vez em que 

a agência espacial re- 
conheceu publicamente 

que não seria possível 
lançar a missão tripu- 
lada para um pouso 

na Lua em 2024, ano 

proposto pelo governo 

do ex-presidente Do- 

nald Trump -— o vice- 

presidente Mike Pence, 

da gestão de Trump, 

declarou que “a primeira 
mulher e o próximo ho- 
mem norte-americano 

deveriam ir para a super- 

fície lunar por todos os 
meios necessários”. 

Apesar de o governo 

do atual presidente Joe 
Biden dar apoio à data, 
a equipe de transição 
presidencial reconheceu 
que este não era um 

prazo realista. Em para- 

lelo, a Nasa vem enfren- 

tando obstáculos políti- 
cos e técnicos enquanto 
tentava cumprir o obje- 

tivo — um deles foi o 

longo processo jurídico 
envolvendo a Blue Ori- 
gin, empresa fundada 
por Jeff Bezos, e o con- 

trato para a construção 

do lander lunar. Embora 

tenha saído vitoriosa, a 
agência espacial preci- 
sou pausar o desenvol- 
vimento do lander lunar 

por meses enquanto o 
processo se desenrolava 

na Justiça. 
O processo judicial mo- 
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pós quase seis 
meses na Esta- 

ção Espacial Interna- 

cional (ISS, sigla em 
inglês), quatro astro- 
nautas — dois ameri- 

canos, um francês e 
um japonês — retorna- 
ram à Terra na ma- 
drugada desta terça- 

feira (9). Eles esta- 
vam trabalhando na 

missão Crew-2, que 
realizou centenas de 

experimentos e me- 

lhorou os painéis so- 
lares do laboratório. 

Os quatro viajaram 
na cápsula Dragon 
da SpaceX, batizada 

de “Endeavour”, que 

se separou da ISS 

as 16h05, no horário 
de Brasília. A agên- 
cia espacial ameri- 

cana (Nasa) transmi- 

tiu todo o processo 

ao vivo em suas re- 

des sociais. 

“Fazendo as ma- 

las de última hora e 
me preparando para 
partir da ISS”, tuitou 

o japonês Akihiko 
Hoshide. “Foram 

mais de seis meses 

divertidos, um prazer 

e uma honra traba- 

lhar com todas essas 

pessoas incríveis de 
diferentes partes do 

mundo, dentro e fora 

do planeta”. 
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Astronautas na Estação Espacial Internacional. 

Entre as atividades 

dos astronautas du- 

rante os meses na 

ISS, estava a docu- 
mentação da super- 

fície da Terra para 
registrar mudanças 

ocasionados pelo ho- 

mem e por eventos 

naturais, o cultivo de 

pimentas e o estudo 

sobre algumas lar- 

vas para entender a 

saúde humana no 
espaço. 

O  retomo íida 
equipe, no entanto, 

deveria ter ocorrido 

no domingo (7), mas 

precisou ser adiado 

devido às condições 
meteorológicas. 

Novo grupo a 
caminho 

O mal tempo e o 

que a Nasa consi- 

derou um “assunto 

médico menor” tam- 
bém provocaram o 

adiamento do lança- 

mento de um novo 

grupo de astronau- 

tas, o da missão 

Crew-3. A decola- 
gem deverá acon- 
tecer nesta quarta- 
feira (10). A SpaceX 

transporta astronau- 

tas para a ISS desde 
2020. 

“Enquanto nos 

preparamos para 

partir, há uma sen- 
sação agridoce, de 
que poderíamos não 
voltar a ver nunca a 

ISS”, disse o francês 
Thomas Pesquet, em 

uma coletiva de im- 

prensa neste último 
fim de semana antes 

de retornar à Terra. 

Último desafio 

Antes de chegar 

em casa, Os qua- 
tro astronautas en- 

frentam um último 
desafio: precisaram 

Astronautas retornam da Estação Espacial 
Internacional após 6 meses em missão. 

' e o pp Wa 

usar fraldas durante 

a viagem, já que foi 
detectado um Ppro- 

blema no sistema de 

manejo de dejetos da 

cápsula. 
Eles ficaram sem 

acesso a um ba- 

nheiro desde o fecha- 

mento das portas da 

cápsula, as 14h40, e 
terão que permane- 

cer assim por cerca 

de 10 horas, até que 
cheguem a Terra. 

"Certamente não é 
o ideal, mas estamos 

preparados para lidar 

com isso”, disse a 

astronauta da Nasa, 

Megan McArthur. 

"Os voos espaciais 
estão repletos de de- 

safios, este é apenas 
mais um com o qual 

nos deparamos e te- 

mos que lidar nessa 

missão”. 
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Kim Kardashian e Kendall Jenner 

se pronunciam sobre tragédia no 
show de Travis Scott. 

im Kardashian e 
Kendall Jenner 

se pronunciaram em 

suas redes sociais 
sobre a tragédia que 
aconteceu no show 
do cunhado, Travis 

Scott, namorado de 
Kylie Jenner, no fim 
de semana. Ao me- 
nos oito pessoas mor- 

reram e 300 ficaram 
feridas após uma mul- 
tidão invadir a região 
da apresentação a 
força. 

“Com o coração 
absolutamente  par- 
tido pelas vidas que 
foram perdidas e por 
qualquer um que foi 
ferido em Astroworld. 
Assim como todos 
vocês, nossa família 
está em choque com 
a tragédia. Estamos 
orando por todas as 
vítimas, famílias e en- 
tes queridos impacta- 
dos — assim como Tra- 
vis, que sabemos que 
se preocupa muito 
com seus fãs e está 
verdadeiramente ar- 

rasado”, disse Kim, 
inicialmente. 

Kendall Jenner — 
que compareceu ao 
show em Houston 
com Kylie — também 
compartilhou uma de- 
claração após a tra- 
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gédia devastadora. 
“Ainda estou sem pa- 

lavras sobre as no- 
tícias da Astroworld. 
Estou realmente triste 

pelas famílias que 
perderam entes que- 
ridos e minhas ora- 
ções vão para todos 
os envolvidos.  Es- 

tou enviando todo o 
meu amor a todos 
que foram afetados e 
desejando-lhes força 
durante este período 
incrivelmente devas- 
tador e sensível”, 
disse. 

Tragédia 

O Astroworld Festi- 
val, que acontecia em 
Houston, reuniu cerca 

de 50 mil pessoas. Ao 
menos oito pessoas 

morreram após um 
tumulto no evento do 
rapper. Segundo o 
New York Post, a força 

w, 

ago é 

Oito pessoas morreram e 300 ficaram feridas durante apresentação do rapper no fim de semana. 

do público para che- 
gar mais próximo ao 
palco fez com que di- 
versas pessoas ficas- 
sem feridas e passas- 
sem mal, causando 
ainda mais pânico. 
Cerca de 300 pessoas 
foram atendidas no 
local do evento. 

Travis gravou um 
vídeo para falar so- 
bre o ocorrido: "Eu 

estou devastado. Es- 
tamos trabalhando 
para identificar as 
famílias para que a 
gente consiga ajudá- 
las nesse momento 
difícil. (...) Meus fãs 
significam o mundo 
para mim... Eu nunca 
imaginaria uma situ- 
ação assim”, afirmou 
ele. De acordo com 
uma fonte do Page 
Six, O rapper tentou 
ajudar pessoas em 

meio ao caos, mas 
demorou a perceber 
o que estava aconte- 
cendo. 

Após a tragédia, 
Travis Scott se ofe- 
receu para pagar as 
despesas com fune- 
rais das oito vítimas, 
e também se dispo- 
nibilizou para ajudar 
os afetados com o 
tumulto, que deixou 
300 pessoas feridas. 

O companheiro de 
Kylie Jenner também 
fará parceria com a 
BetterHelp - uma rede 
de profissionais de 
saúde mental - para 
oferecer serviços de 
saúde mental, gratui- 
tamente, a qualquer 
pessoa que compare- 
ceu ao festival e pre- 
cise tratar o trauma. 
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hloe Kardashian foi de- 
tonada por fãs ao postar 

fotos sensuais em seu Ins- 

tagram, logo após a tragé- 
dia no show de Travis Scott 
no Astroworld Festival. Ao 
menos oito pessoas morre- 

ram e 300 ficaram feridas 
durante a apresentação no 
fim de semana. 

Nas imagens, Khloe faz 

caras e bocas enquanto 
posa com macacão justinho 
e transparente em frente à 
uma parede branca. 

Após a publicação das 
fotos em seu Instagram, 
Khloe recebeu mensagens 

como “Você não pode es- 
tar falando sério!”, "Se liga! 
A primeira vítima do As- 
troworld foi enterrada on- 
tem”, "Eu acho que pode- 

ator neozelandês Rus- 
sell Crowe, de 57 anos 

de idade, voltou a um dos lo- 

cais de filmagens de Gladi- 
ador, filme de 1999 que lhe 
rendeu o Oscar de Melhor 
Ator. O retorno de Crowe 
ao Forte Ricasoli, que fica 
no povoado de Kankara, em 
Malta, não é por acaso. 

Durante um passeio de 

bicicleta com amigos, Rus- 
sell posou com a bela paisa- 

gem ao fundo, mas nada de 
ele estar confirmado para a 
sequência de Gladiador: ele 
está no país europeu para 
filmar seu novo longa, Prize- 
fighter: The Life of Jem Bel- 

cher. 

Dirigido por Ridley Scott, 
Gladiador catapultou a car- 
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Khloe Kardashian é detonada 
ao postar fotos sensuais após 
tragédia no show do cunhado. 

Oito pessoas morreram e trezentas ficaram feridas durante apresen- 
tação do rapper no Astroworld Festival no fim de semana. 

mos dar uma pausa por 

uma semana depois de as 

pessoas morrerem no show 

do TS. Apenas um pensa- 

reira de Crowe. Além da 
estatueta de Melhor Ator, O 
longa conquistou as catego- 

rias de Melhor Filme, Figu- 

rino, Som e Efeitos Visuais 
no Oscar 2000. 

Em uma entrevista para a 
Empire, em setembro, Scott, 
que lança em breve House 

of Gucci e O Último Duelo, 
falou sobre a sequência de 
Gladiador, que ainda deve 
demorar a sair do papel. 

isso porque ele ainda 
tem na frente da fila um 
longa sobre Napoleão Bo- 
naparte, estrelado por Joa- 

quin Phoenix, com quem ele 
também trabalhou em Gladi- 
ador, e que deve estrear em 

2023. 
"Já estou escrevendo o 

mento”, "Inadequada!” en- 

tre outras expressões. 

Enquanto Khloe acabou 

atiçando a ira dos fãs por 
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conta do post supostamente 
insensível, as irmãs, Kim 
Kardashian e Kendall Jenner 
fizeram publicações para 
se pronunciar sobre o aci- 
dente. 

"Com o coração absolu- 
tamente partido pelas vidas 
que foram perdidas e por 

qualquer um que foi ferido 
em Astroworld. Assim como 
todos vocês, nossa família 
está em choque com a tra- 
gédia. Estamos orando por 
todas as vítimas, famílias e 
entes queridos impactados 
— assim como Travis, que 

sabemos que se preocupa 
muito com seus fãs e está 
verdadeiramente arrasado”, 
disse Kim Kardashian, que 
teve o post compartilhado 

por Khloe. 

Russell Crowe posa em locação 
de "Gladiador" 22 anos depois. 

um 

va = 

O ator, que não deve voltar para a sequência do longa de 1999, está 
em Malta trabalhando em outro filme. 

Então, quando Sendo assim Gladiador 2 
eu terminar Napoleão, o não tem previsão de estreia. 

Gladiador. 

Gladiador estará pronto 
para começar”, disse Scott. 



Porto Alegre . Quarta, 10 de Novembro de 2021 

adonna e o can- 
tor colombiano 

Maluma estão na 
capa e recheio da 
edição de novem- 
bro da edição norte- 
americana da revista 
Rolling Stone, e fi- 
zeram a temperatura 
subir em novas fo- 
tos divulgadas nesta 
segunda-feira (8). 

A edição especial 
chega as bancas 
com cliques feitos 
pelas lentes do brasi- 
leiro Ricardo Gomes. 
Nas fotos, os dois po- 
saram juntos e com 
muita sensualidade, 
looks caprichados e 
muitas joias. 

"Obrigado a to- 
dos que tornaram 
isso possível. Isso 
marca a 23º vez de 
Madonna na capa da 
Rolling Stone, mais 
do que qualquer ou- 
tra mulher na histó- 
ria”, postou Ricardo 
em seu Instagram. 

Na reportagem, 
a entrevista ficou a 
cargo da própria Ma- 
donna e de Maluma, 
que fizeram do jogo 
de perguntas e res- 
postas um papo des- 
contraído. Quando 
questionada por Ma- 
luma sobre seu filme 
Madam X, ela fala 
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Divulgação 

E o 

1 

vá 

da decisão de ser 
a diretora-criativa da 
turnê homônima. 

“Todo o show é 
uma extensão de 
mim. Amo dançar, 
adoro arte, adoro ce- 
nografia. Amo vídeo, 
adoro cinema, adoro 
moda, roupas.  En- 
tão, primeiro: porque 
amo todas essas col- 
sas. Mas segundo: 
como cada aspecto 
do projeto é uma ex- 
tensão de mim, sinto 
que preciso prestar 
atenção a todos os 
detalhes”, explicou 
Madonna. 

"Meu show é mi- 
nha visão, minha fi- 

losofia, minha alma. 
Eu preciso orquestrar 
tudo. Tenho uma 
mensagem e preciso 
deixar isso claro. Não 
posso contar com ou- 
tras pessoas para fa- 
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Os cantores estão na capa e recheio da revista Rolling Stone”. 

CADERNO REPORTAGEM - O Sul 

Madonna e Maluma roubam 

a cena em ensaio juntos. 

zerem isso por mim”, 
completou. 

A rainha do pop, 
que completa 40 
anos de carreira em 
2023, ainda disse a 
Maluma sobre os ine- 
vitáveis altos e baixos 
que ele terá na car- 
reira. "Obviamente, 
sua carreira irá em 
várias direções, e 
você terá altos e — 
sinto muito — mas 
também terá alguns 
baixos, porque a vida 
é assim. Mas, no- 
vamente, não será 
uma queda, porque 
tudo o que acontece 
conosco nos ensina 
e aprendemos com 

isso. É inútil pen- 
sar que as coisas 
que acontecem com 
você são ruins, eu 
acho. Eles são ape- 
nas experiências de 
aprendizagem pelas 

quais você teve que 
passar”, analisou a 
loira. 

"Você mudou mi- 
nha visão de várias 
maneiras. Eu ainda 

sou jovem e ainda 
estou aprendendo 
um monte de coisas 

nesta indústria e na 
minha carreira, mas 

era uma coisa impor- 
tante apenas ter mais 
confiança em mim 
mesmo”, avaliou Ma- 

luma sobre o legado 
de Madonna. 

Em 2019, ela e Ma- 

luma lançaram a pri- 
meira —- e até o mo- 
mento única — par- 
ceria entre eles, uma 

das faixas do álbum 
mais recente da rai- 

nha do pop, também 
chamado Madam X. 



capernfRrorracem - o su 

Sandy fala sobre seu paladar 

urante a pandemia, 
D Sandy encarou um 
desafio diferente de sua 
rotina de composições, 
estúdio e shows. A can- 
tora foi para a cozinha 
da casa em que vive 
com o marido, Lucas 
Lima, e o filho, Theo, de 
7 anos, para preparar 
os mais diversos pra- 
tos. 

“Eu amo cozinhar e 
sempre que faço co- 
mida, as pessoas elo- 
giam. Eu tenho uma 
certa intuição, mas te- 
nho muita pouca prá- 
tica. São raras às ve- 
zes em que vou para 
cozinha. Quando vou 
é para improvisar algo 
rapidão para o jantar. 
Eu chego e já está 
tudo cortadinho porque 
tenho ajuda em casa. 
Não sei cortar as coi- 
sas. Tive que aprender 
essa parte também”, re- 
lembra. “Sou um pouco 
estabanada. Teve um 
dia em que me cortei e 
me queimei, mas nada 
grave. Foi logo no co- 
meço e já me batizou 
(risos).” 

A experiência acon- 
teceu durante as gra- 
vações do programa 
Sandy + Chef, da HBO 
Max, que estreia no 
dia 11 de novembro. 
Ela, que recebia ori- 
entações de receitas 
via chamada de vídeo 
de renomados chefs 

Divulgação 

como Paola Carosella, 
Murakami, Lili Almeida, 
Thiago Castanho, Re- 
nata Vanzetto e João 
Diamante, muitas vezes 
terminou as gravações 
um pouco tensa. 

“Modéstia a parte, 
aprendo rápido, mas 
é desafiador por ser a 
primeira vez. O desafio 
maior foi fazer à distân- 
cia. Quando a pessoa 
está do seu lado te ensi- 
nando, você consegue 
ver pelo ângulo que qui- 
ser, ela pode pegar na 
sua mão para te mos- 

trar... À distância tem o 
delay, não dá para ver o 
que outro está fazendo, 
tem os contratempos 

com internet... Eu saía 
muito cansada de tanto 
nervoso que passava”, 
explica. 

A cantora conta que, 
por ter um paladar mais 
restrito, desafiou os 
profissionais a criarem 
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Cantora falou sobre os desafios de cozinhar durante o comando do programa 'Sandy+ Chef. 

receitas com pouco 
ou sem alho e cebola, 
temperos que ela evita 
em sua casa. 

“Tem várias coisas 
que não como.  De- 
testo pimentão e não 
como carnes estranhas, 
principalmente frutos- 
do-mar. Como peixe- 
branco, camarão, la- 
gosta, casquinha de 
siri, mas não como 
polvo, lula, ostra e 
mexilhão... Tenho al- 
gumas restrições tam- 
bém. Não gosto e 
tenho intolerância ao 

alho. Foi um desafio 

para os chefs. Mas 
eu sou testemunha de 
que é possível comer 
comida boa sem alho 
e cebola. Em casa 
não uso cebola quase 
nunca e alho nunca! 

Tem muitas opções 
de tempero para dei- 
xar a cozinha maravi- 
lhosa. Aqui em casa 

restrito: “É possível comer 
comida boa sem alho e cebola”. 

A 
uso ervas, especiarias 

e pouco sal. É bom 
porque fica mais sau- 
dável. Além disso, as 
especiarias e ervas têm 
propriedades  medici- 
nais”, conta. 

Sandy também abriu 
mão de algumas de 
suas restrições e mu- 
dou sua opinião. “Pas- 
sei uma lista das coisas 
que eu não como, mas 
acabei experimentando 
coisas que eu não cos- 
tumo comer no meu 

dia a dia. Aprendi que 
dá para experimentar 
coisas que a gente, te- 
oricamente, não gosta, 
se for feito de um jeito 
bacana. Dá para comer 
quase qualquer coisa, 
mesmo com paladar 

exigente. Não gosto de 
peixe de rio, mas o chef 
fez de um jeito que comi 
lambendo os dedos. 
Minha família também 
amou”, orgulha-se. 
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madeu Alexandre 

tem 55 anos e tra- 

balha no ramo de guin- 
chos há 35, sempre em 
Piedade de Caratinga, 
lugarejo encravado na 
região Leste de Minas 
Gerais. No último sá- 
bado (6), pela manhã, 
seu celular tocou -— a 

empresa da qual é dono 
ainda está funcionando 
em esquema de home 

office por causa da pan- 

demia. A ele foi feita 
a proposta de retirar o 
avião que caíra na vés- 
pera no Córrego do Lage, 
dentro de um condomínio 
da cidade, matando a 
cantora sertaneja Marília 
Mendonça e mais quatro 
integrantes do voo. 

Amadeu nunca tinha 

guinchado uma aero- 
nave. Não sabia nem 
como se fazia isso. Seu 
dia a dia de trabalho con- 
siste majoritariamente na 
retira de carros e ônibus 
acidentados. Embarcou 
na caminhonete 4 x 4 e 

seguiu rumo ao cenário 
que já tinha visto pela TV: 
um avião que parecia, 

a olhos leigos, quase 
intacto. 

"De longe era uma 

coisa, de perto, parecia 
que tinha passado um fu- 
racão. O assoalho estava 

todo destruído, os ban- 

cos fora do lugar... Tudo 
foi arrancado dentro do 

avião. Não tem como não 

pensar no que as pes- 

soas passaram. Fiquei 

atordoado”, lembra. 

O trabalho de Ama- 
deu para a PEC Táxi Aé- 

reo, dona do avião, co- 
meçou 17h30 e seguiu 
até perto de meia-noite. 
Antes de começar, ele fez 

as contas e viu que pre- 
cisaria acionar funcioná- 
rios da Fervel e da JV 

Guinchos, seus dois ne- 
gócios, para dar conta. 
Oito pessoas e dois cami- 
nhões foram mobilizados. 
Por dois caminhões leia- 
se: um guincho de 200 
toneladas e outro de 40. 

O acesso à cachoeira era 
difícil, o tempo não anda 
bom por aquelas ban- 

das, as ruas do condomtí- 
nio não foram projetadas 
para a passagem de veí- 
culos “medidos” em to- 
neladas, que dirá de um 
avião que pesa oito. 

"A parte mais compli- 

cada foi a remoção de 
um dos motores. Ele 
se desprendeu do corpo 
do avião e foi lançado 
a cerca de 300 metros, 
numa região íngreme e 
escorregadia, com muito 
limo. Caminhão não che- 
gava até lá. Tivemos que 
ir com a caminhonete e 
amarrar os homens em 

cordas, como um corri- 
mão, para que tivessem 
segurança ao retirar as 

peças, sem cair na ca- 
choeira”, conta ele. 

Cada motor do King 
Air C90A pesa cem qui- 
los. O segundo estava 
bem perto da aeronave, 

um bimotor com turboé- 
lice fabricado em 1984 
para o transporte de até 
seis passageiros. Para 

esse bastaram cabos 
de aço e um caminhão- 
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"Parecia um furacão. Tudo foi arrancado 
dentro do avião", diz dono do guincho 
sobre aeronave de Marília Mendonça. 

Amadeu Alexandre 

0 Ed 

Imagens da retirada do avião que levava a cantora Marília Mendonça 
e outras quatro pessoas a Caratinga. 

guincho tradicional. A 
polícia local afirma que 
um cabo foi encontrado 
enrolado à hélice de um 
dos motores. No entanto, 

ainda não é possível 
afirmar que ele seria da 
torre de transmissão de 
energia da (Companhia 
Energética de Minas Ge- 
rais (Cemig), que fica 
perto do aeroporto. Por 
ora essa uma das sus- 
peitas sobre o que teria 
provocado o acidente. 

Amadeu conta que 

não percebeu nada no 
sentido mais “investiga- 
tivo” da história: ”Ficou 
tudo uma bagaça tão 
grande que não deu nem 
pra ver. Além disso, a 
gente está ali para desen- 
rolar o serviço e é leigo 
no assunto”. 

A remoção dos mo- 
tores tomou toda a 
segunda-feira de Ama- 
deu e sua tropa. No 
sábado e no domingo, 
coube a eles o deslo- 
camento do avião da 
cachoeira até um ter- 

reno, que chamam de 
terreirão, onde ficavam 
os caminhões. Para ser 

embarcada, a aeronave 
foi dividida em quatro par- 
tes. Primeiro foi neces- 

sário tirar cada asa para 
que fosse transportada 

pelas tais ruas estreitas. 

O corpo da aeronave se 
partiu naturalmente em 

dois no momento do iça- 
mento. Todo o material 

foi sendo levado para as 
sedes das empresas. No 
total, oito viagens foram 

feitas durante o fim de 
semana. 

"Tá tudo limpo. Não 
deixei um parafuso. Pa- 
rece que nem teve aci- 

dente.” Apesar da saga, 
Amadeu diz que esse não 
foi o maior desafio que já 
enfrentou. "Avião foi o 
primeiro, é verdade, mas 
já peguei serviços que 
deram mais trabalho”, ga- 
rante ele. 
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Médico cita choque ao reconhecer 
corpo de Marília em acidente aéreo. 

rimeiro médico a 
E men ao local 
do acidente de avião 
que vitimou a cantora 
Marília Mendonça e 
mais quatro pessoas, 
Kleyton Carvalho per- 
cebeu que seria difi- 
cil encontrar alguém 
com vida. 

“Pela situação que 
eu me deparei den- 
tro da aeronave, era 
quase impossível as 
vítimas estarem vivas. 
A aeronave estava 
bastante danificada, 
bastante quebrada, 
tinha pertences, ma- 
las sobre as vítimas. 
O local é de muito 
difícil acesso, uma 
coisa que chamava 
bastante atenção 
também era a quanti- 
dade de combustível. 
Além disso, durante 
a operação, não sa- 
biamos se a aero- 
nave ia cair ou não 
sobre a cachoeira, 
né? E um dos aten- 
dimentos, se não for 
o atendimento mais 
complicado, que re- 
alizei até hoje”, disse 
o diretor técnico do 
Samu em entrevista a 
Bandnews. 

O profissional de 
saúde disse que en- 
controu primeiro o 
produtor Henrique 
Bahia caído ao chão 

Reprod ução/Instagram 

e Marília próxima à 
poltrona, com vários 
objetos pessoas das 
vítimas espalhados 
pelo chão. As mor- 
tes foram atestadas 

ainda dentro da ae- 

ronave, mas foi uma 

decisão da equipe 
fazer de tudo para 
a informação não 
vazar, para que os 
familiares fossem no- 

tificados primeiro. 
“Nossa esperança 

era encontrá-los com 
vida. Prontamente, 

verifiquei Os sinais vi- 
tais de todos. Prova- 

velmente, a causa da 
morte realmente foi 

politraumatismo. E 
não se sabe como foi 

e o que causou. Só 
a perícia e a investi- 
gação vão poder nos 
detalhar”, frisou. 

O médico disse 
que passou por um 

choque ao perceber 

que o avião era da 
cantora Marília Men- 
donça. 

"Quando eu entrei 
na aeronave, é muito 
difícil, muito compli- 
cado. Não só por se- 
rem pessoas conhe- 
cidas, mas são vi- 
das, né?  Ceifadas 
pelo acidente. E eu 
sou um fã incondici- 
onal também da Ma- 
rília. Quando percebi 
que o avião era dela, 
isso foi para nós um 
grande choque”. 

Polícia evita 
furto 

Na madrugada do 
dia 6, o policial mili- 
tar Marcio Pereira da 
Silva deu tiros de bala 
de borracha contra 
quatro pessoas que 
tinham a intenção de 
furtar pertences no 
avião que levava a 
cantora Marília Men- 
donça. 

A tentativa de furto 
dos pertences das 
vítimas foi registrada 
em uma ocorrência. 
Segundo a PM, três 
militares ficaram no 
local da queda do 
avião durante a ma- 
drugada para preser- 
var a cena do aci- 
dente. Foi quando 
quatro pessoas des- 
ceram por um morro 
com uma lanterna. 
Os policias disseram 
que os suspeitos se- 
guiram até a aero- 
nave em busca de 
materiais das vítimas. 

Eles receberam or- 
dem de parar, mas 
continuaram. Foi aí 
que o PM deu dois 
tiros de bala de bor- 
racha. Os suspeitos 
fugiram. Não há in- 
formações se foram 
atingidos. 
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arília Mendonça vi- 
via um momento 

feliz na carreira, reto- 
mando a agenda de 
shows. Mas a cantora 
aproveitava também um 
momento especial na 
vida pessoal. Ela eo 
cantor Matheuzinho, de 
26 anos, estavam no iní- 
cio de um romance. Os 
dois já eram vistos juntos 
nos bastidores, como 
mostra um vídeo feito 
no dia 25 de outubro, 10 
dias antes do acidente 
que matou a artista, na 
última sexta-feira (5). 

Marília e Matheuzinho 
aparecem lado a lado, 
sentados num sofá, no 
camarim da gravação 
do DVD de Guilherme 
e Santiago, gravado na 
data, em Goiânia. Nas 
imagens, vê-se uma 
confraternização de ar- 
tistas da música serta- 
neja, com muitas risadas 
e cantoria. Enquanto 
Bruno, que faz dupla 
com Marrone, canta, 
animando os amigos, 
a cantora e seu novo 
affair, grudadinhos, con- 
versavam e também se 
divertiam. 

Com amigos em co- 
mum, Marília Mendonça 
e Matheuzinho, foram 
se aproximando nos últi- 
mos tempos, depois do 
término da cantora com 
Murilo Huff, pai do seu 
filho Leo, de 2 anos. 

No último sábado (6), 
após a tragédia, ele se 
pronunciou através das 
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a 
”, 

redes sociais, postando 
alguns cliques da inti- 
midade do novo casal. 
Eles haviam se encon- 
trado um pouco antes do 
acidente e um novo en- 
contro estava marcado 
para o domingo. 

"Marília, meu amor, 

estou com meu coração 
devastado, sem chão, 

nem sei se consigo es- 
crever aqui tudo o que 
estou sentindo. Dói de- 
mais. Quando te deixei 
na academia, nos des- 
pedimos e prometemos 
nos ver domingo. Con- 
versamos tanto essa ma- 
drugada, né, Fif? Fala- 
mos sobre tudo! Vive- 
mos momentos lindos e 
felizes! Você foi uma fi- 
lha exemplar, uma mãe 
dedicada, uma pessoa 
que sempre quis aju- 
dar a todos que a rode- 
avam, uma profissional 
determinada e, sem dú- 
vida, uma mulher mara- 
vilhosa que tive o privilé- 
gio de tê-la ao meu lado 
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Marília Mendonça vivia affair com 

Marília Mendonça com Matheuzinho nos bastidores da gravação do DVD. 

e pude dividir momentos 
incríveis, mesmo que por 
pouco tempo”, escreveu 
Matheuzinho numa pos- 
tagem no Instagram. 

Shows gratuitos 

"Existe uma Marília 
antes e depois do 'To- 
dos os cantos” Era 
assim que a Rainha da 
Sofrência se via desde 
que em 2018 começou 
a fazer pelo país shows 
surpresa, e gratuitos, 
em diferentes capitais, e 
que arrastou multidões. 
Mesmo se envolvendo 
em outros projetos pa- 
ralelos, e visto inter- 
rupções pelo caminho 
(como a gravidez do 
primeiro filho e, depois 
a pandemia) a artista 
frisava sempre que pre- 
tendia concluir a turnê 
e respondia com bom 
humor. 

"E eu falo que existe 
um antes e depois não 
só da marca Marília 
Mendonça', mas tam- 

Matheuzinho e retomaria projeto 
de shows gratuitos pelo País. 

bém da minha bagagem, 
pessoal, profissional. 
Vamos até o fim com 
o projeto. E o bom 
de ser secreto, sem ter 
datas divulgadas com 
antecedência, é que não 
tem prazo, podemos nos 
adaptar”, disse Marília, 
aos risos, em seu re- 
torno aos palcos após a 
licença-maternidade, em 
2020. 

O primeiro show foi 
em 16 de agosto de 
2018, em Belém (PA). 
"O primeiro estado que 
me abraçou”, explicou a 
cantora. Além de fazer 
shows em todos os can- 
tos do Brasil, a ideia era 
mesclar Os ritmos musi- 
cais nacionais tão plu- 
rais. Por isso, Os eventos 
combinavam com lança- 
mentos musicais que ori- 
ginaram álbuns e EPs 
homônimos ao projeto, 
e que figuram na lista 
dos mais ouvidos anual- 
mente. 


