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NESTA SEXTA TEM VACINAÇÃO
NOTURNA NO PARCÃO.
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PA Com 44 locais disponíveis,
a prefeitura de Porto Alegre
mantém nesta sexta-feira (19)
o serviço de imunização con-
tra covid a partir dos 12 anos,
além da aplicação da dose de
reforço para a população de 18
anos em diante. A novidade é
a ação especial "Parada da Va-
cina", das 21h àmeia-noite sob
a passarela do Parcão, na ave-
nida Goethe (bairro Moinhos
de Vento). Página 2

ACABA NESTE SÁBADO NO RS O
LIMITE DE PESSOAS EM AMBIENTES

ABERTOS OU FECHADOS.
Página 8

Luciano Lanes/Arquivo PMPA

BRASIL TEM SEIS CAPITAIS EM RANKING DE CIDADESMAIS PROMISSORAS DOMUNDO. PORTO ALEGRE É UMA DELAS.
Um ranking global elaborado todos os anos pela consultoria Kearney aponta seis capitais brasileiras entre as cidades mais
promissoras do mundo para atrair investimentos. Apesar de todos os problemas sociais e econômicos que se intensificaram
em decorrência da pandemia de covid-19, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife figuram
entre os 156 melhores destinos com potencial para reter negócios, pessoas e ideias. Página 42

RIO GRANDE DO SUL É UM DOS ESTADOS COM
MELHOR APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS
CIENTÍFICOS NO COMBATE À PANDEMIA.
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Nesta sexta tem vacinação
noturna no Parcão.

Maria Ana Krack/PMPA

Unidade móvel permanecerá das 21h à meia-noite sob a passarela da
avenida Goethe.

C om 44 locais dispo-
níveis, a prefeitura

de Porto Alegre mantém
nesta sexta-feira (19) o
serviço de imunização
contra covid a partir dos
12 anos, além da aplica-
ção da dose de reforço
para a população de 18
anos em diante. A novi-
dade é a ação especial
”Parada da Vacina”, das
21h à meia-noite sob a
passarela do Parcão, na
avenida Goethe (bairro
Moinhos de Vento).

Os demais endereços
incluem sala especial no
shopping João Pessoa,
unidade móvel no Largo
Glênio Peres (Centro His-
tórico), oito farmácias
parceiras e 33 postos de
saúde atendendo em ho-
rários variados, seis deles
até as 21h. Locais, imuni-
zantes e outros detalhes
podem ser conferidos
de forma detalhada em
prefeitura.poa.br.

1ª 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, Pri-
meiro de Maio, Ramos,
São Carlos e Tristeza);

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

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

– Unidade móvel na

avenida Goethe, sob
a passarela do Parcão
(Moinhos de Vento), das
21h à meia-noite;

– Farmácias parceiras,
das 9h às 17h;

– Endereços: consul-
tar no site da prefeitura.

2ª dose de
Coronavac

– Quem recebeu pri-
meira injeção há pelo me-
nos 28 dias;

– Postos de saúde;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Unidade móvel na

avenida Goethe;
– Endereços: consul-

tar no site da prefeitura.

2ª dose de
Oxford

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

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Unidade móvel na

avenida Goethe;
– Endereços: consul-

tar no site da prefeitura.

2ª dose da Pfizer
– Quem recebeu pri-

meira injeção há pelo me-
nos oito semanas;

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Unidade móvel na

avenida Goethe;
– Farmácias parceiras;
– Endereços: consul-

tar no site da prefeitura.

Dose de reforço

– Idosos a partir de 60
anos que receberam a se-
gunda dose há pelo me-
nos seis meses e imunos-
suprimidos que comple-
taram o esquema vacinal
há 28 dias ou mais;

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Unidade móvel na

avenida Goethe;
– Endereços: consul-

tar no site da prefeitura.

Exigências
Em procedimentos de

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

Já na segunda inje-
ção é obrigatório o 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 o reforço, idosos
a partir de 60 anos pre-
cisam levar mesma docu-
mentação exigida na se-
gunda dose, desde que
o cartão de controle mos-
tre que essa tenha sido
ministrada há pelo menos
cinco meses – intervalo
igual ao dos profissionais
de saúde.

Os cidadãos entre 18 e
59 anos, por sua vez, pre-
cisam ter completado o
esquema vacinal há pelo
menos 6 meses para ter
acesso à dose-extra. Já
os imunossuprimidos de-
vem comprovar a condi-
ção de saúde por meio de
atestado ou receita mé-
dica, além do registro de
segunda dose (ou única)
há pelo menos 28 dias.
(Marcello Campos)

Porto Alegre . Sexta, 19 de Novembro de 2021 OSUL | 2



Praticamente metade dos municípios
gaúchos têm ao menos 90% de sua
população adulta completamente

vacinada contra covid.
Marcello Campos/O Sul

Índice foi um dos fatores levados em conta pelo governo gaúcho para
afrouxar protocolos sanitários a parir deste sábado.

D as 497 cidades do Rio
Grande do Sul, menos

236 (praticamente a metade)
já estão com mais de 90%
da população adulta (a par-
tir dos 18 anos) com o
esquema vacinal completo
contra o coronavírus. A es-
tatística vale tanto para quem
recebeu duas doses dos fár-
macos Coronavac, Oxford e
Pfizer, ou então a dose única
da Janssen.

Essa taxa foi um dos
fatores levados em conta
pelo governo gaúcho para
afrouxar alguns dos protoco-
los sanitários vigentes desde
o início da pandemia, em
março do ano passado. A
medida entrará em vigor a
partir deste sábado (20).

Municípios que atingiram
tal índice poderão conside-
rar o comprovante de imu-
nização não mais como exi-
gência em atividades, e sim

como recomendação – in-
clusive as de maior risco
para contágio ou potencial
de aglomeração.

Isso porque, na avalia-
ção do Gabinete de Crise
do Palácio Piratini, a propor-
ção de nove vacinados para
cada dez habitantes possibi-
lita maior segurança sanitária
no que se refere ao coronaví-
rus.
Outros índices
Dos 236 municípios com

mais de 90% da população
com o esquema completo
de vacinação, 209 (88,5%)
têmmenos de 10mil adultos.
Vale ressaltar, ainda, que na
média geral das cidades, o
Rio Grande do Sul tem 83,5%
de sua população adulta já
contempladas por duas do-
ses ou dose única de imuni-
zante.

“Os municípios que che-
garam a 90% do esquema

completo já vacinaram prati-
camente todas as pessoas”,
explica a titular da Secreta-
ria Estadual da Saúde (SES),
Arita Bergmann, acrescen-
tando:

“Trata-se de um índice

recomendado em qualquer
campanha desse tipo. Nes-
sas cidades, as pessoas es-
tão mais protegidas contra o
coronavírus, então podemos
colocar em prática o novo
modelo”. (Marcello Campos)
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Quase 66% de todos os habitantes no
Rio Grande do Sul já completaram o
esquema de imunização contra covid.

Marcello Campos/O Sul

Nos procedimentos de primeira dose, cobertura é de 79,7% do pú-
blico em geral.

M ais de 7,2 milhões
de habitantes do

Rio Grande do Sul já
estão com o esquema
vacinal completo. Divul-
gada nesta quinta-feira
(18) pela Secretaria Es-
tadual da Saúde (SES),
a estatística abrange
tanto os procedimentos
de segunda dose de
Coronavac, Oxford ou
Pfizer, quanto as aplica-
ções da injeção única do
imunizante da Janssen.

Por segmento popu-
lacional, esse contin-
gente abrange 83,5%
dos adultos (a partir de
18 anos), bem como
9,2% dos adolescentes
(12 a 17 anos), 77%
dos cidadãos aptos a
serem vacinados (qual-
quer indivíduo dos 12
anos em diante) e, em
média, 65,7% de todos
os habitantes dos 497
municípios gaúchos,
que é de aproximada-
mente 11,3 milhões.

Para que seja possí-
vel atingir a imunidade
coletiva no Estado, é
necessário vacinar pelo
menos 70% da povo
gaúcho com as duas
doses ou dose única,
conforme estimativa da
SES. Mas isso precisa
ser feito de forma ho-
mogênea entre municí-
pios e faixas etárias. De
acordo com a SES, o
ideal é atingir 90% de
cobertura vacinal com-
pleta.

Primeira dose
também avança
Em relação à pri-

meira dose de qualquer
uma das três vacinas
de dupla etapa, são
mais de 8,8 milhões de
habitantes do Estado
contemplados pela pri-
meira dose, o que repre-
senta 95% dos maiores
de idade, bem como
76,7% dos adolescen-
tes, 93,4% do público
imunizável e 79,7% da
população geral.

No caso específico
da Janssen, as aplica-
ções somam 303.624.
Por fim, a dose de re-
forço já chegou aos bra-
ços de 899.902 gaú-
chos, em todos os 497
municípios.
Estatística de
cada fármaco
Quanto à cobertura

vacinal pelos imunizan-
tes ministrados em duas
etapas, o predomínio
de primeiras doses no
Rio Grande do Sul é
do fármaco de Oxford-
Astrazeneca (42,6%).
Em seguida apare-
cem a Pfizer-Comirnaty
(31,3%) e a Coronavac-
Butantan (26,1%).

Nos procedimentos
de segunda injeção, no
topo do ranking esta-
dual também está a va-
cina de Oxford (46,9%),
tendo como vice-líder a
Coronavac (29,4%). O
terceiro lugar é ocupado
pela Pfizer (23,6%).

A Janssen (produzida
na Suécia pela norte-
americana Johnson &
Johnson) – cuja introdu-
ção na campanha foi re-
alizada no dia 26 de ju-
nho – chegou até agora
a 303.624 braços, con-
forme já mencionado.

Os quantitativos, índi-
ces de cobertura e ou-
tros detalhes foram apu-
rados no final da tarde
e podem ser consulta-
dos na plataforma ofi-
cial de monitoramento
da Secretaria Estadual
da Saúde, com dados
relativos a toda a cam-
panha, iniciada em 19
de janeiro – desde en-
tão, são mais de 17 mi-
lhões de doses aplica-
das. Confira em va-
cina.saude.rs.gov.br.

Novo lote nesta
semana

Por meio de suas Co-
ordenadorias Regionais,
a Secretaria Estadual da
Saúde repassou nesta

semana mais 390 mil
doses de vacinas contra
covid para as prefeituras
gaúchas.

Foram 296 mil unida-
des da Pfizer destina-
das a adolescentes de
17 anos, indivíduos com
baixa imunidade e ido-
sos maiores de 70 anos
que já podem receber o
reforço de imunização.

O lote também con-
templou cidades nas
quais a campanha ainda
não atingiu 100% de
cobertura para a faixa-
etária a partir de 18
anos.

Já as 94 mil doses
restantes eram todas de
Coronavac. No foco
dessa parcela está a
necessidade de aplicar
segunda injeção para
quem precisa comple-
tar o esquema de imu-
nização com o fármaco
produzido no Brasil pelo
Instituto Butantan. (Mar-
cello Campos)
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Rio Grande do Sul é um dos Estados com
melhor aplicação de conhecimentos
científicos no combate à pandemia.

Mateus Raugust/PMPA

Tomada de decisões por Gabinete de Crise foi um dos critérios valorizados no ranking do Ipea.

A s ações implemen-
tadas pelo governo

gaúcho para enfrentar
a pandemia de coro-
navírus levaram o Rio
Grande do Sul a ocu-
par a liderança entre
os Estados no que se
refere à utilização de
conhecimentos científi-
cos para elaboração de
políticas públicas com
esse objetivo. O ran-
king é do Instituto de
Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea).

Em uma escala de
6 a 10, foi alcançado
o valor máximo, divi-
dindo o topo da lista
com os Santa Catarina,
São Paulo e Paraíba.
Já a média nacional fi-
cou em 6,6.

A análise compara-
tiva teve como parâ-
metro a avaliação dos
comitês científicos cri-
ados pelos governado-
res, bem como grupos
de especialistas, comi-
tês de crise ou colegi-
ados equivalentes para
reforçar o combate à
covid.

Um indicador foi en-
tão utilizado para me-
dir o quanto cada uni-
dade federativa recor-
reu a evidências ci-
entíficas para tomada
de decisões no âmbito
desse desafio. Den-
tre os critérios consi-
derados estão preci-
são, abrangência, en-

gajamento de especia-
listas, transparência e
interdisciplinaridade.

No cenário gaúcho,
o governo estadual
instituiu um Centro de
Operação de Emer-
gência (COE) especí-
fico sobre o coronaví-
rus, em 30 de janeiro
de 2020 (os primeiros
casos só seriam ofici-
almente confirmados
em 10 de março). De-
pois criou o Comitê
Científico de Apoio ao
Enfrentamento da Pan-
demia e o Gabinete
de Crise (com quase
60 participantes) e o
Comitê de Dados para
Combate à Covid.
Considerações

“Sempre trabalha-
mos ao lado da ciência,
com respeito às orien-
tações de médicos e
pesquisadores. Antes
mesmo de nossos pri-
meiros casos de coro-

navírus, convocamos
um grupo de cientistas,
médicos e pesquisa-
dores para nos auxi-
liar na elaboração de
protocolos”, ressalta
o governador Eduardo
Leite, que prossegue:

“Nossos dois mode-
los de enfrentamento à
pandemia, o ’Distanci-
amento Controlado’ e
o sistema de monitora-
mento ’3As’ , levam em
consideração dados e
estudos que permitem
ao Estado agir no local,
no momento e na pro-
porção necessários.”

A titular da Secreta-
ria Estadual da Saúde,
Arita Bergmann, tam-
bém defende a impor-
tância da gestão pú-
blica baseada na ciên-
cia para se chegar a re-
sultados concretos:

“O Rio Grande do
Sul valoriza a participa-
ção das universidades,
pesquisadores, ’ex-

perts’ e médicos, tanto
que formou um comitê
científico e diversos
grupos técnicos para
fortalecer as ações
práticas. Além disso,
ouviu a sociedade du-
rante todo esse pe-
ríodo, buscando res-
paldar o Gabinete de
Crise nas decisões”.

Quem também se
manifestou foi o se-
cretário de Inovação,
Ciência e Tecnologia,
Luís Lamb: “O Estado
recebe esse reconhe-
cimento por ter cons-
tituído grupos com es-
pecialistas de altíssimo
nível. O Comitê Cien-
tífico já realizou cerca
de 100 reuniões de tra-
balho e fez diversas
análises da dados e
estudos para oferecer
subsídios ao governo”.
(Marcello Campos)
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Acaba neste sábado no RS o
limite de pessoas em ambientes

abertos ou fechados.
Arquivo/O Sul

Comprovante vacinal continuará obrigatório em locais como casas
noturnas.

O fim do limite de
pessoas em ambi-

entes abertos e fecha-
dos está entre as me-
didas de afrouxamento
de protocolos sanitários
de combate ao corona-
vírus que constarão em
decreto estadual a ser
publicado pelo governo
gaúcho na edição desta
sexta-feira (19) do Diá-
rio Oficial. As novas re-
gras entrarão em vigor
na primeira hora do sá-
bado.

Parte das novas re-
gras foram antecipa-
das na quarta-feira,
por meio do site oficial
estado.rs.gov.br e de
reunião com integran-
tes do primeiro escalão
do Palácio Piratini com
empresários, dirigentes
de entidades e repre-
sentantes da área da
saúde, dentre outros
segmentos.

A justificativa apre-
sentada pelo Executivo
para flexibilizar as re-
gras é a estabilização
ou mesmo a melho-
ria de indicadores rela-
tivos à pandemia no Rio
Grande do Sul. Confira,
a seguir, algumas das
principais mudanças já
detalhadas.
O que vem por aí
– Fica retirado o

teto de ocupação dos
locais, tanto abertos
como fechados, bem
como a previsão de
multas para descumpri-

mento.
– O comprovante va-

cinal continuará obriga-
tório em atividades de
maior risco ou aglome-
ração, como competi-
ções esportivas, festas
e casas noturnas, ci-
nemas, teatros, shows
e demais ambientes de
espetáculo, feiras, ex-
posições e congressos,
parques de diversão,
temáticos, aquáticos e
de aventura, jardins bo-
tânicos e zoológicos,
além de outros atrati-
vos turísticos. Para as
demais atividades, pas-
sará a ser uma reco-
mendação.

– Municípios em
que 90% da população
adulta esteja com o
esquema vacinal com-
pleto ficam autorizados
a adotar esse protocolo
como recomendação
(e não exigência) para
todas as atividades,
incluindo as de maior
risco. No entendimento
do Gabinete de Crise,
esse índice proporci-
ona maior segurança
quanto ao risco de con-
tágio.

”A partir dessa de-
terminação, a aborda-
gem com relação ao
combate à pandemia
de coronavírus passa a
priorizar a responsabi-
lidade de cada pessoa
pela proteção individual
e coletiva”, ressaltou o
Palácio Piratini.

– O sistema ”3As”
de Monitoramento será
mantido, com acom-
panhamento constante
dos indicadores da
covid para que, caso
necessário, sejam emi-
tidos ”Avisos” ou ”Aler-
tas” às regiões. Para
uma eventual piora de
indicadores, o governo
gaúcho mantém a prer-
rogativa de adoção de
medidas adicionais,
como a retomada de
restrições.

– Usar máscara bem
ajustada e cobrindo
boca e nariz, princi-
palmente em locais fe-
chados ou com maior
número de pessoas,
continuará sendo obri-
gatório, inclusive por
meio de lei federal.

– O mesmo valerá
quanto a manter e ga-
rantir o isolamento do-
miciliar de pessoas e
seus contactantes com
suspeita de covid até

acesso à testagem ade-
quada e, em caso de
confirmação, evitar a re-
alização de atividades
fora de casa.

– Também permane-
cerá a exigência de dis-
ponibilização de água
e sabão ou álcool-
gel 70% para público
e trabalhadores, para
limpeza frequente das
mãos.

– Recomenda-se, de
forma não obrigatória,
manter distância segura
de no mínimo 1 me-
tro (um braço esten-
dido) em relação a ou-
tras pessoas que não
fazem parte do convívio
diário.

– Igualmente se su-
gere priorizar a realiza-
ção de atividades em lo-
cais abertos ou garantir
a renovação natural do
ar, com portas e jane-
las bem abertas ou sis-
tema de circulação de
ar. (Marcello Campos)
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Rio Grande do Sul acumula quase 35.900
perdas humanas para o coronavírus.

EBC

Relatório divulgado nesta quinta-feira adicionou 26 mortes, em uma
faixa de 30 a 90 anos de idade.

O balanço epide-
miológico divul-

gado nesta sexta-feira
(18) pela Secretaria da
Saúde do Rio Grande do
Sul acrescentou 1.323
testes positivos e 26
mortes por coronavírus
no Estado. A atualiza-
ção estatística ampliou
para 1.482.785 o nú-
mero de contágios co-
nhecidos desde março
do no passado, com
35.898 casos fatais da
doença.

Dentre os infectados
até agora, ao menos
1.441.329 (97%) já se
recuperaram, em todos
os 497 municípios gaú-
chos. Outros 5.457
(1%) são considerados
casos ativos (em anda-
mento), o que abrange
desde os assintomáti-
cos em quarentena do-
miciliar até casos graves
atendidos em hospitais.

A taxa média de ocu-
pação das unidades de
terapia intensiva (UTIs)
por adultos estava
em 58,7% no final da
tarde, conforme o pai-
nel de monitoramento
covid.saude.rs.gov.br.
Esse índice resulta da
proporção de 1.878 pa-
cientes para um total de
3.221 leitos da modali-
dade em 301 hospitais.
Já o total de hospitaliza-
ções pela doença é de
113.026 (8%).

Estes e outros de-
talhes estão dispo-
níveis no portal co-
vid.saude.rs.gov.br, atu-
alizado diariamente.

Também é possível
acompanhar as informa-
ções nas redes sociais
do governo do Estado.

Perdas humanas
Confira, a seguir, as

vítimas mais recentes da
covid no Rio Grande
do Sul, em uma lista
com vítimas de 30 a
90 anos, mencionadas
por ordem crescente de
idade. Também há ci-
tação do gênero (femi-
nino ou masculino) e
do município de resi-
dência (não necessaria-
mente onde ocorreu o
óbito).

– Gravataí (mulher,
30 anos); – Alvorada
(mulher, 35 anos); – Ca-
noas (mulher, 39 anos);
– Uruguaiana (homem,
45 anos); – Porto Alegre
(homem, 48 anos); –
Santa Maria (mulher, 48
anos); – Esteio (homem,
53 anos); – Uruguai-
ana (mulher, 60 anos);
– Pelotas (homem, 61
anos); – Gravataí (mu-
lher, 62 anos); – Pelo-
tas (mulher, 63 anos);
– Canguçu (homem,
65 anos); – Gravataí
(homem, 67 anos); –
Lagoa Vermelha (mu-
lher, 67 anos); – Tucun-
duva (homem, 68 anos);
– Pelotas (mulher, 70
anos); – Ivoti (homem,
72 anos); – Pelotas
(homem, 73 anos); –
Porto Alegre (mulher, 78
anos); – Santa Clara do
Sul (mulher, 78 anos);
– Porto Alegre (mulher,
81 anos); – Paraíso do
Sul (homem, 82 anos); –

Caxias do Sul (mulher,
83 anos); – Igrejinha
(mulher, 87 anos); –
Pelotas (homem, 89
anos); – Estância Velha
(mulher, 90 anos).

De todas as 497 ci-
dades gaúchas, apenas
uma não registra até
agora qualquer óbito
por covid. É Novo Ti-
radentes, localizada na
Região Norte do Estado
e que acumula 126 tes-
tes positivos desde o
começo da pandemia,
sem novos casos desde
outubro.
Andamento da
vacinação

Já no que se refere
à aplicação de vacinas
contra o coronavírus,
mais de 8,8 milhões de
habitantes do Estado
receberam a primeira
dose. Por segmento de-
mográfico, a cobertura é
de 95% dos gaúchos a
partir de 18 anos, 76,7%
dos adolescentes (12
a 17 anos), 93,4% da
população apta a ser
imunizada e 79,7% da

população geral (11,37
milhões).

O esquema completo
de vacinação, por sua
vez, abrange até agora
mais de 7,2 milhões
de indivíduos – seja
quem recebeu duas
doses para fármacos
com esse sistema ou
os contemplados pela
vacina da Janssen (ape-
nas uma injeção). Com
isso, estão imunizados
83,5% dos adultos, 9,2%
dos adolescentes, 77%
do público vacinável e
65,7% da população
total.

No caso específico
da Janssen, as aplica-
ções somam 303.624.
Por fim, a dose de re-
forço já chegou aos
braços de 899.902 gaú-
chos, em todos os
497 municípios. As
informações constam
na base de dados
da Secretaria Estadual
da Saúde, reunida na
plataforma digital va-
cina.saude.rs.gov.br.
(Marcello Campos)
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Média móvel de casos de coronavírus
fica abaixo de 9 mil por dia no Brasil.

EBC

País contabiliza 612.177 óbitos e 21.989.459 casos de coronavírus desde o início da pandemia.

O Brasil registrou
279 novas mor-

tes por covid-19 nas
últimas 24 horas, com
o total de óbitos che-
gando a 612.177 desde
o início da pandemia.
Com isso, a média
móvel de mortes nos
últimos 7 dias ficou em
265. Em comparação à
média de 14 dias atrás,
a variação foi de +15%
e aponta estabilidade
pelo quinto dia se-
guido, agora beirando
a tendência de alta.

Já a média móvel
de casos ficou abaixo
da marca de 9 mil por
dia pela primeira vez
desde maio de 2020.

Os números estão
no novo levantamento
do consórcio de veí-
culos de imprensa so-
bre a situação da pan-
demia de coronavírus
no Brasil, consolidados
na noite desta quinta-
feira (18). O balanço é
feito a partir de dados
das secretarias estadu-
ais de Saúde.

Em 31 de julho, o
Brasil voltou a registrar
média móvel de mor-
tes abaixo de 1 mil,
após um período de
191 dias seguidos com
valores superiores. De
17 de março até 10 de
maio, foram 55 dias se-
guidos com essa mé-
dia móvel acima de 2
mil. No pior momento

desse período, a mé-
dia chegou ao recorde
de 3.125, no dia 12 de
abril.

Casos
Em casos confir-

mados, desde o co-
meço da pandemia,
21.989.459 brasileiros
já tiveram ou têm o
novo coronavírus, com
12.735 desses confir-
mados no último dia.

A média móvel nos
últimos 7 dias foi de
8.990 novos diagnós-
ticos por dia — abaixo
da marca de 9 mil pela
primeira vez desde
12 de maio de 2020
(quando estava em
8.978). Isso representa
uma variação de -9%
em relação aos casos
registrados em duas
semanas, o que indica
estabilidade nos diag-
nósticos.

Em seu pior mo-
mento, a curva da
média móvel nacional

chegou à marca de
77.295 novos casos
diários, no dia 23 de
junho deste ano.

Estados
Três Estados não re-

gistraram óbitos em 24
horas: Acre, Amapá e
Roraima.

— Em alta (9): Ama-
zonas, Ceará, Mato
Grosso do Sul, Pará,
Piauí, Santa Catarina,
São Paulo, Rio Grande
do Norte e Rondônia.

— Em estabilidade
(7): Acre, Alagoas,
Bahia, Maranhão, Mato
Grosso, Rio de Janeiro
e Rio Grande do Sul.

— Em queda (10 e
o DF): Amapá, Espí-
rito Santo, Goiás, Mi-
nas Gerais, Paraíba,
Paraná, Pernambuco,
Roraima, Sergipe, To-
cantins e Distrito Fede-
ral.

Vacinação
Mais de 127 milhões

de pessoas no Brasil

estão totalmente imu-
nizados contra a co-
vid. São 127.422.765
pessoas que tomaram
a segunda dose ou a
dose única de vaci-
nas, número que repre-
senta 59,73% da popu-
lação, segundo dados
também reunidos pelo
consórcio de veículos
da imprensa.

Um total de
157.474.941 pessoas,
o que representa
73,82% da população,
tomou ao menos a pri-
meira dose de vacinas.
O reforço foi aplicado
em 13.210.455 pes-
soas (6,19% da popu-
lação).

Somando a primeira
dose, a segunda, a
única e a de reforço,
são 298.108.161 do-
ses aplicadas desde o
começo da vacinação,
em janeiro deste ano.
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Vacina usada para dose de reforço
deve ser preferencialmente da
Pfizer, diz o Ministério da Saúde.

Agência Brasil

As orientações são para quem tomou Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer.

A secretaria extra-
ordinária de en-

frentamento à covid-
19, do Ministério da
Saúde, publicou na
última quarta-feira
(17) uma nota téc-
nica sobre a admi-
nistração da dose de
reforço em pessoas
commais de 18 anos.
As orientações são
para quem tomou
Coronavac, AstraZe-
neca ou Pfizer.

No documento, a
secretaria do Ministé-
rio da Saúde reforça
que a vacina a ser uti-
lizada na dose adici-
onal “deverá ser, pre-
ferencialmente, da
plataforma de RNA
mensageiro (a Pfizer)
ou, de maneira al-
ternativa, vacina de
vetor viral (Janssen
ou AstraZeneca), in-
dependente do es-
quema vacinal primá-
rio”.

Ou seja, se a
pessoa completou
o esquema vacinal
(duas doses) com
as vacinas Corona-
vac, AstraZeneca, Pfi-
zer ou mix AstraZe-
neca/Pfizer, ela deve
receber, preferencial-
mente, a Pfizer como
dose de reforço.

A nota esclarece
um ponto que ficou
em aberto durante
uma coletiva do Mi-
nistério da Saúde
na terça-feira (16).
Na ocasião, Mar-
celo Queiroga disse
que a pasta ainda
não tinha definido
qual imunizante seria
usado no reforço de
quem completou o
esquema com duas
doses da Pfizer.

”Há aqueles que
defendem que deve
ser a mesma vacina,
no caso da Pfizer.
Mas isso ainda não
é consolidado na ci-
ência. (...) Como a
vacina da Pfizer co-
meçou no Brasil em
abril, ainda não está
no tempo de apli-
car esse reforço em
quem tomou Pfizer,

mas esperamos ter
informações concre-
tas a esse respeito
em um curto espaço
de tempo”, explicou
Queiroga.

Na mesma entre-
vista, o ministro expli-
cou que a preferência
para o reforço era a
vacinação heteróloga
– o chamado mix de
vacinas, comum imu-
nizante diferente da-
quele aplicado no es-
quema primário.

Vacina da
Janssen

A nota da secreta-
ria do Ministério da
Saúde não citou as
alterações sobre a
vacina da Janssen.
Na terça, a pasta
anunciou que pes-
soas que tomaram o
imunizante de dose
única deverão rece-

ber uma segunda
dose. A dose de
reforço pra esse pú-
blico estará disponí-
vel cinco meses após
essa segunda dose.

Durante a entre-
vista, Queiroga afir-
mou que, antes de
receber a dose de
reforço, as pessoas
precisam receber
uma “segunda dose”
da Janssen. O uso
do tempo ”segunda
dose” feito pelo mi-
nistro pode ser mo-
tivo de confusão: tec-
nicamente, a 2ª dose
é parte do esquema
vacinal proposto nos
estudos e aprovado
pela Anvisa. O es-
quema vacinal de
Pfizer, AstraZeneca
e Coronavac previam
duas doses.
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Anvisa cobra do Ministério da Saúde os
dados que embasaram decisão de aplicar
dose de reforço contra covid no País.

Cristine Rochol/PMPA

Frascos das vacinas Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca e Janssen.

A Agência Nacional
de Vigilância Sa-

nitária (Anvisa) infor-
mou nesta quinta-feira
(18) que enviou ao
Ministério da Saúde
um ofício solicitando
informações sobre os
”elementos técnicos
que embasaram a de-
cisão” de aplicar do-
ses de reforço das va-
cinas contra a Covid-
19.

Na noite de quarta-
feira (17), em uma
nota técnica, o go-
verno apontou que
a decisão pela dose
de reforço foi tomada
sob a guarda da Se-
cretaria Extraordinária
de Enfrentamento à
Covid-19 (Secovid).

Segundo o ministé-
rio, compete à Seco-
vid “definir e coorde-
nar as ações do Plano
Nacional de Opera-
cionalização da Va-
cinação relativas às
vacinas Covid-19, no
âmbito do Programa
Nacional de Imuniza-
ções.”

Na nota técnica, a
principal justificativa
apontada pelo Minis-
tério da Saúde foi um
estudo de Israel rela-
cionado à Pfizer e à
Moderna. ”Os autores
sugerem em sua con-

clusão de que doses
de reforço podem ser
necessárias em de-
corrência da redução
na resposta imune
observada também
em outros estudos”,
aponta a Secovid na
nota técnica.
Sem consulta à

Anvisa
A decisão de definir

o reforço ocorreu sem
a consulta à Anvisa,
que vinha mantendo
conversas com os fa-
bricantes das vacinas
e aguardava dados
sobre a eficácia do re-
forço. Um desses ca-
sos é o da Astraze-
neca, que somente na
quarta protocolou pe-
dido para inclusão da
dose de reforço no es-
quema vacina.

Em nota divulgada
no dia do anúncio, a
Anvisa ressaltou que

outras decisões se-
melhantes (de aplicar
a dose extra) toma-
das pelo mundo con-
taram com a partici-
pação das agências
reguladoras dos res-
pectivos sistemas de
saúde.

”Antes de incorpo-
rar a dose de reforço
das vacinas, países
como Estados Uni-
dos, Canadá, Indoné-
sia, Grã-Bretanha, Is-
rael, membros da Co-
munidade Europeia e
outros submeteram a
estratégia à avaliação
prévia das suas auto-
ridades reguladoras.
Primariamente, a ter-
ceira dose ou dose
de reforço foi indi-
cada para pessoas
com sistema imuno-
lógico enfraquecido,
idosos e profissionais
de saúde”, informou

a Anvisa na terça-feira
(16).

Entretanto, apesar
da cobrança pública,
a Anvisa reconhece
que os dados dispo-
níveis sugerem a ne-
cessidade da dose de
reforço.

”Os dados disponí-
veis até aqui sugerem
diminuição da imu-
nidade em algumas
populações, ainda
que totalmente vaci-
nadas. A Agência
vem acompanhando
as decisões de ou-
tros países sobre a
vacinação de reforço,
bem como os resul-
tados dos estudos de
efetividade realizados
pela Fiocruz, os quais
apontam para a ne-
cessidade da dose
de reforço”, afirmou
a Anvisa.
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Novo remédio da AstraZeneca oferece
83% de proteção contra covid e reduz

risco de agravamento em 88%.
Reprodução

Empresa testa o uso de anticorpos monoclonais protetores em pacientes com risco de não responderem
adequadamente à vacinação.

A farmacêutica As-
traZeneca anun-

ciou, nesta quinta-
feira (18), que seu
coquetel de anti-
corpos monoclonais
manteve a proteção
contra a Covid-19
mesmo após 6 me-
ses da aplicação –
reduzindo em 83% o
risco de desenvolver
Covid-19 sintomá-
tica. Ele também
evitou casos graves
e mortes pela do-
ença.
Em um outro en-

saio, separado, a
empresa também
constatou que os
anticorpos redu-
ziram em 88% o
risco de desenvolver
Covid-19 grave ou
morrer em pacientes
que tinham sinto-
mas da doença por
no máximo três dias.
O Brasil foi um

dos locais desses
testes. Os resulta-
dos ainda não foram
revisados por outros
cientistas nem publi-
cados em revista ci-
entífica. O coquetel
também não está à
venda.
Para Hugh Mont-

gomery, professor
de medicina inten-
siva da University
College London, no
Reino Unido, e in-
vestigador principal
do coquetel, os re-
sultados dão ”con-
fiança” de que a
substância pode dar
a pacientes vulne-
ráveis ”a proteção
duradoura de que
eles precisam ur-
gentemente para fi-
nalmente retornar à
sua vida cotidiana”.
”É importante res-

saltar que seis me-
ses de proteção fo-
ram mantidos ape-
sar do aumento da
variante delta entre
esses participantes
de alto risco, que
podem não respon-
der adequadamente

à vacinação”, des-
tacou Montgomery.
As pessoas em am-
bos os ensaios –
de prevenção e tra-
tamento – serão
acompanhadas por
15 meses, ao todo,
para testar a eficácia
dos anticorpos.

Coquetel

Chamado de
AZD7442, o coque-
tel de anticorpos
monoclonais está
sendo testado em
pessoas que correm
risco mais alto de
não responderem
adequadamente à
vacinação contra a
doença – incluindo
pacientes com cân-
cer, transplantados
ou com doenças do
sistema imune.
Mais de 75% dos

participantes incluí-
dos no ensaio de
prevenção tinham
comorbidades que
os colocavam em
alto risco de Covid-
19 grave se fos-
sem infectados –
incluindo pessoas
imunocomprometi-
das ou que pode-
riam ter uma res-
posta reduzida à va-
cinação.
Segundo a Astra-

Zeneca, o coque-
tel é a única com-
binação de anticor-
pos de ação prolon-
gada que tem efi-
cácia demonstrada
para prevenir e, ao
mesmo tempo, tra-
tar a Covid-19.
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Novos antivirais são eficazes, mas
não substituem vacina contra a covid.

Reprodução

Medicamentos da Pfizer e MSD evitam a evolução da doença para
hospitalizações ou mortes.

A s notícias envolvendo
duas pílulas antivirais

contra a covid, o molnupiravir
da Merck (MSD no Brasil),
e paxlovid, da Pfizer, trou-
xeram esperança de que
um medicamento que pode
ser tomado em casa inter-
rompa a evolução da doença,
evitando hospitalizações e
mortes. Embora, de fato,
as perspectivas sejam boas,
os especialistas esclarecem
que os tratamentos seriam
complementares à vacina-
ção. Jamais substitutos.

O molnupiravir reduziu
o risco de agravamento em
cerca de 50% e o paxlovid em
89%, segundo as farmacêuti-
cas.

A Pfizer anunciou que
solicitou autorização emer-
gencial para o paxlovid ao
Food andDrug Administration
(FDA), a agência reguladora
dos Estados Unidos. A
submissão dos dados do
molnupiravir no país foi feita
dia 11 de outubro.

Um painel de consulto-
res externos do FDA se reu-
nirá para considerar esse pe-
dido em 30 de novembro, e
espera-se que esteja disponí-
vel este ano. Ainda não há in-
formações sobre quando será
avaliado o pedido da Pfizer.

Ambos os medicamentos
são vistos como ferramentas
poderosas para evitar mais
mortes, que no Brasil já ul-
trapassaram as 611 mil. Atu-
almente, poucas medicações
são efetivas no tratamento
contra a covid-19 para pa-
cientes ambulatoriais, exceto
os remédios de anticorpos
monoclonais. De forma geral,
há poucos tratamentos apro-
vados para a covid-19, e to-
dos têm o custo elevado e só
podem ser aplicados apenas
em hospitais.

Para o infectologista Ale-
xandre Naime Barbosa, chefe
do departamento de Infecto-
logia da Unesp e membro do
Comitê de Monitoramento Ex-
traordinário da Covid-19 da
Associação Médica Brasileira

(AMB), a chegada dos novos
medicamentos cria uma situa-
ção semelhante à que ocorre
com a gripe, cuja vacinação
acontece anualmente e, caso
o indivíduo contraia o vírus
e seja de grupo de risco, a
droga antiviral para o influ-
enza, oseltamivir, conhecida
como Tamiflu, é indicada.

”Os tratamentos são um
avanço principalmente nas
populações que podem ter
maior falha na vacinação,
como imunossuprimidos,
transplantados, e para aque-
les que têm alto risco para
covid grave, como idosos,
ou pessoas com comorbida-
des. Ter um airbag duplo
para esses grupos é muito
alentador. Mas os antivirais
não substituem as vacinas,
são complementares”, afirma
Naime Barbosa.

O infectologista afirma
que as medicações devem
chegar ao Brasil com um
preço elevado, então, mesmo
que venham a ser adotadas
pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), devem ser direciona-
das apenas a esses públicos.
Segundo a ONG Médicos
Sem Fronteiras (MSF), o
preço do paxlovid será em
torno de US$ 700 nos países
ricos, valor similar ao do
molnupiravir.

”Mesmo que sejam incor-
poradas, vale muito mais a
pena prevenir do que reme-
diar, literalmente. Ou seja,
para o SUS é muito mais
efetivo investir em prevenção
com vacinas do que fazer o
tratamento do paciente com
covid”, diz.

Soraya Smaili, farmacolo-
gista da Escola Paulista de
Medicina e ex-reitora da Uni-
fesp, avalia que embora as
pílulas demonstrem o rápido
avanço da ciência e possam
ser uma ferramenta a mais
para o controle da doença, é
importante ter cautela.

”É ótimo ter esses medi-
camentos que vão nos aju-
dar a ter menos internações
e menos óbitos. Mas eles

ainda são muito novos e a
gente precisa observar mais
um pouco os efeitos, conti-
nuar os estudos.”

Smaili explica que as duas
drogas, embora possam evi-
tar a sobrecarga dos hospitais
e salvar vidas, não ajudam a
acabar com a pandemia:

”Quanto menos o vírus cir-
cular, menor a chance de a
gente ter variantes. Os me-
dicamentos não impedem a
circulação, porque a pessoa
trata depois que está infec-
tada. É uma solução in-
dividual. Claro que menos
pessoas doentes e sequela-
das alivia o sistema de saúde,
mas a única forma de inter-
romper a circulação do vírus
é a vacina associada às me-
didas não farmacológicas. Só
assim chegaremos a um con-
trole da pandemia.”

A especialista considera
especialmente promissor o
paxlovid, que é um inibidor
de protease, impedindo que
o vírus infecte à célula. Se-
gundo ela, esse caminho de
tratamento é uma tendência e
outros inibidores devem sur-
gir em breve.

Genéricos
As pílulas antivirais tam-

bém têm potencial de grande
impacto em países onde a
vacinação está muito baixa.
Também ontem a Pfizer assi-
nou um acordo de licença vo-

luntária que deve permitir o
acesso ao paxlovid para além
dos países ricos, de acordo
com a Medicines Patent Pool
(MPP).

Os fabricantes de medi-
camentos genéricos ”que re-
ceberem sublicenças pode-
rão oferecer o novo medica-
mento em associação com ri-
tonavir (usado contra o vírus
HIV) em 95 países, que co-
brem quase 53% da popula-
ção mundial”, informou a ini-
ciativa global Unitaid.

Com o acordo, a Pfizer
avança na mesma área que
sua concorrente MSD, que
anunciou um pacto similar
com a MPP para o molnupira-
vir.

O acordo inclui todos os
países de renda baixa, média-
baixa e média-alta da África
Subsaariana, assim como
países de renda média-alta
que alcançaram esse status
nos últimos cinco anos.

A Pfizer não receberá
royalties pelas vendas e
renunciará a seus royalties
pelas vendas em todos os
países cobertos pelo con-
trato, desde que a covid-19
continue sendo considerada
uma emergência de saúde
pública de interesse interna-
cional por parte da Organiza-
çãoMundial da Saúde (OMS).

Porto Alegre . Sexta, 19 de Novembro de 2021 OSUL | 14



Itália antecipa dose de reforço
para adultos de 40 a 59 anos.

Reprodução

A decisão foi motivada pelo aumento das infecções e da curva epidê-
mica em todo o território italiano.

O governo italiano
anunciou nesta

quinta-feira (18) a ante-
cipação da aplicação da
dose de reforço da vacina
anti-covid para adultos da
faixa etária entre 40 e 59
anos de idade.

A medida foi divulgada
pelo ministro da Saúde
da Itália, Roberto Spe-
ranza, e estabelece o pró-
ximo dia 22 de novembro
para o início da campa-
nha de imunização para
esse grupo.

Conforme as autorida-
des sanitárias da Itália, a
decisão foi motivada pelo
aumento das infecções e
da curva epidêmica em
todo o território italiano.

“A curva de contágio
sobe em nosso país e,
mais ainda, nos países
europeus próximos à Itá-
lia. A vacina é a principal
ferramenta para reduzir a
propagação do vírus e de
formas graves de doen-
ças. É justo, portanto, an-
tecipar para 22 de novem-
bro a campanha de re-
forço vacinal da faixa etá-
ria de 40 a 59 anos”, disse
Speranza.

Segundo o ministro
italiano, a Itália precisa
aumentar o número de
vacinações em termos de
primeira e terceira doses,
principalmente porque
ainda a pandemia de
covid-19 é um desafio e
os números registrados
nos países da União Eu-
ropeia (UE) indicam que
é preciso manter o nível
de atenção muito alto.

“Em nosso país os
números estão aumen-
tando. Devemos manter

a atenção e insistir na va-
cinação. Estamanhã tive-
mos 86,86% das pessoas
vacinadas que tomaram
a primeira dose, mas te-
mos que aumentar ainda
mais esses números”, en-
fatizou.

Speranza explicou
também que as aplica-
ções das terceiras doses
anti-covid estão cres-
cendo, tendo em vista
que ontem foram admi-
nistrados “150 mil refor-
ços, um número impor-
tante”.

De acordo com o co-
missário para a Emer-
gência de covid-19, Fran-
cesco Figliuolo, as re-
giões italianas poderão
antecipar a administra-
ção da terceira dose para
essa faixa etária desde
que tenha decorrido pelo
menos seis meses da
conclusão do primeiro ci-
clo vacinal.

A antecipação da dose
de reforço para os adul-
tos é anunciada no mo-
mento em que o governo
italiano trabalha em um
novo decreto para san-
cionar a terceira injeção
obrigatória para profissio-
nais de saúde a partir de
1º de dezembro.

Alemanha
A Alemanha está co-

meçando a se ver so-
brepujada pela força da
quarta onda do coronaví-
rus. O ritmo dos contá-
gios parece não diminuir:
a cada dia, o recorde
anterior é quebrado en-
quanto os hospitais so-
frem com uma sobre-
carga que não haviam vi-
venciado nem mesmo no

pior momento do inverno
passado.

Um hospital da Ba-
viera teve que transfe-
rir dois pacientes gra-
vemente enfermos com
covid-19 para outros lo-
cais no norte da Itália por
causa da falta de leitos na
unidade de terapia inten-
siva.

É a primeira vez que
isso acontece em um
país que em ondas an-
teriores conseguiu ajudar
seus vizinhos internando
pacientes estrangeiros.
Agora ocorre o contrário.

O hospital de Freising,
40 quilômetros ao norte
de Munique, não encon-
trou vaga nos hospitais
alemães próximos e teve
que enviar um paciente
de helicóptero para Bol-
zano e outro de ambulân-
cia para Merano, no norte
da Itália.

O número de infec-
ções, que esta quinta-
feira estabeleceu outra
máxima, com 65.371
diagnósticos, é extre-
mamente preocupante
porque a curva é ascen-

dente, quase vertical, e
não parece que vai atingir
o pico nos próximos dias.

A incidência, agora em
337 casos por 100 mil
habitantes (em sete dias,
o que seria equivalente
a aproximadamente 674
em duas semanas, como
costuma ser medido na
Espanha), começou a
crescer em meados de
outubro apesar das ad-
vertências de epidemio-
logistas e especialistas
em saúde pública, que
pediram que não fossem
relaxadas as restrições
por causa da chegada do
frio.

Agora, diante da alar-
mante situação hospita-
lar, as autoridades estão
voltando a aplicar medi-
das para tentar conter as
infecções. O Bundes-
tag, Parlamento alemão,
aprovou nesta quinta a re-
forma da Lei de Proteção
contra as Doenças Infec-
ciosas e à tarde o go-
verno se reúne com os
governadores dos 16 Es-
tados federados para de-
finir ações comuns.
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Infecções por coronavírus podem ser o
triplo dos registros oficiais na Alemanha.

EBC

País europeu enfrenta ”quarta onda” da pandemia.

O presidente do
instituto de con-

trole de doenças da
Alemanha afirmou
que a situação da
pandemia nunca foi
tão séria como agora
no país e que a pers-
pectiva para os próxi-
mos dias é sombria.
O chefe do Ins-

tituto Robert Koch
(RKI), Lothar Wieler,
afirmou que os casos
estão subindo de
forma rasante e que
o número real deve
ser o dobro ou até o
triplo do que é regis-
trado oficialmente.
”A subnotificação

dos verdadeiros nú-
meros está se in-
tensificando”, disse
Wieler, num debate
online com Michael
Kretschmer, gover-
nador do estado fe-
derado da Saxônia
(leste), atualmente
o epicentro da pan-
demia na Alemanha.
”Vivemos uma emer-
gência. Quem se
recusa a ver isso
está cometendo um
grande erro”, afir-
mou Wieler.

Novo pico

Nesta quinta-feira
(18), o número de
infecções diárias ba-
teu novo recorde e
ultrapassou a marca

de 60 mil pela pri-
meira vez desde o
início da pandemia,
com 65.371 novos
casos. A incidên-
cia de novos casos
por cem mil habitan-
tes em sete dias es-
calou para 336,9, ou-
tro recorde.
Apenas 67,7% da

população da Ale-
manha está total-
mente vacinada con-
tra a covid-19. Al-
gumas regiões têm
taxas de vacinação
completas de 57,6%.
Esse número está
estagnado já há al-
gumas semanas, e
especialistas dizem
que, para controlar a
pandemia de forma
eficaz, é necessário
um percentual de
imunização superior
a 75%.
O presidente do

RKI também pediu

que discotecas e ba-
res sejam fechados,
que se encerrem
eventos em larga
escala e que se im-
ponha a regra co-
nhecida como 2G
(acesso apenas por
vacinados ou recu-
perados da doença
pormeio de apresen-
tação de certificado)
em várias áreas da
vida pública.

Medidas
nacionais

O novo alerta so-
bre a gravidade da
situação no país veio
depois de a chan-
celer federal Angela
Merkel, que desem-
penha o cargo de
forma interina en-
quanto não se forma
um novo governo
após as eleições de
setembro deste ano,
ter afirmado, nesta
quarta, que a situa-

ção da pandemia no
país é dramática.
Merkel se encon-

trou com governado-
res dos 16 Estados
federados da Ale-
manha nesta quinta
para discutir a imple-
mentação de medi-
das nacionais numa
tentativa de evitar
um desequilíbrio nas
restrições que foram
impostas por gover-
nos estaduais e mu-
nicipais em todo o
país.
O estado de emer-

gência declarado
para a Alemanha
por causa da pan-
demia, que deu ao
governo federal um
controle mais rígido
sobre assuntos re-
lacionados à saúde
pública, deve expirar
no próximo dia 25 de
novembro.
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Proposta da União Europeia pode
afetar exportações do Brasil.

Claudio Neves/Fotos Públicas

A lista de commodities que estarão sujeitas a regras rígidas de supervisão mandatória é grande e inclui vários dos produtos da pauta de
exportações do Brasil.

A Comissão Eu-
ropeia propôs

na quarta-feira (17)
uma lei para im-
pedir a importação
de matérias-primas
oriundas de áreas de
desmatamento. A
medida deve afetar
o Brasil. A nova
legislação vai exigir
que as empresas pro-
vem que sua cadeia
de fornecedores não
está relacionada a
qualquer tipo de des-
truição de florestas.
Regras rígidas

A lista de commo-
dities que estarão su-
jeitas a regras rígidas
de supervisão man-
datória é grande e in-
clui vários dos produ-
tos da pauta de ex-
portações do Brasil.
Estarão submetidas à
lei, se esta for apro-

vada pelos europarla-
mentares e posterior-
mente nos parlamen-
tos locais dos países
membros da União
Europeia os seguin-
tes produtos:

– soja;
– carne de boi;
– óleo de palma;
– madeira;
– cacau;
– café;
– derivados como

couro, chocolate e
móveis.

A proposta de lei
ocorre poucos dias
depois de um acordo
firmado na COP26
em que líderes mun-
diais, incluindo o de
países como Brasil,
China e Malásia, pro-
meteram acabar com
o desmatamento até
2030.
Fiscalização de
fornecedores

Apesar de várias
empresas europeias
terem operações glo-
bais, inclusive em
países com histórico
de desmatamento,
não há atualmente
qualquer exigência
legal para que os
importadores fiscali-
zem sua cadeia de
fornecedores.

“Para sermos bem-
sucedidos na luta
global contra a crise
climática e de biodi-
versidade, precisa-
mos assumir nossas
responsabilidades e
agir em casa e no
exterior”, afirmou o
chefe de Política Cli-
mática da UE, Frans
Timmermans.

Ele continuou:
“Nossa regulação
contra o desmata-
mento vem ao en-
contro ao desejo dos

cidadãos para mini-
mizar a contribuição
da Europa ao desma-
tamento.”
Consulta pública
A consulta pública

que ouviu cidadãos
sobre a proposta de
lei recebeu mais de
1,2 milhão de respos-
tas, o que fez dela a
mais popular na his-
tória da União Euro-
peia.

Segundo a nova
lei, que precisa ser
aprovada pelos par-
lamentos europeus
e depois pelos go-
vernos dos países-
membros da UE, as
empresas terão que
comprovar que as
seis commodities da
lista são produzidas
seguindo as leis dos
países fornecedores.
As informações são
do jornal O Globo.
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Ministério da Economia reduz suas
estimativas para o crescimento do

PIB do Brasil neste e no próximo ano.
Edu Andrade/Ministério da Economia

Ministério da Economia agora estima em 5,10% o crescimento, em vez dos 5,30% projetados antes.

O Ministério da Eco-
nomia reduziu

suas estimativas para
o crescimento do Pro-
duto Interno Bruto (PIB)
neste e no próximo
ano – ainda assim, elas
estão mais otimistas
do que as previsões
do mercado. A pasta
também revisou para
cima sua projeção para
a inflação medida pelo
Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor
Amplo (IPCA), o índice
oficial do País, para este
ano.

De acordo com a
nova grade de parâ-
metros macroeconômi-
cos da pasta, a estima-
tiva para a alta de pre-
ços neste ano passou
de 7,90% para 9,70%.
Para 2022, a projeção
passou de 3,75% para
4,70%.

No mais recente rela-
tório Focus, os analistas
de mercado consulta-
dos pelo Banco Central
estimaram que o IPCA
deve acumular alta de
9,77% em 2021 e de
4,79% em 2022.

O Ministério da Eco-
nomia também atuali-
zou a projeção para
o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor
(INPC) – utilizado para a
correção do salário mí-
nimo. De acordo com
a nova grade de parâ-

metros macroeconômi-
cos da pasta, a estima-
tiva para a alta do indi-
cador neste ano passou
de 8,40% para 10,04%.
Para 2022, a projeção
passou de 3,80% para
4,25%.

A estimativa para a
alta do IGP-DI em 2021
passou de 18,00% para
18,66%. Para o próximo
ano, a projeção passou
de 4,70% para 5,42%.

Diferença
O ministério atua-

lizou sua estimativa
para a recuperação da
economia em 2021, de
avanço de 5,30% para
alta de 5,10% no PIB,
enquanto o mercado
segue reduzindo ainda
mais suas projeções
para a evolução da
atividade neste e no
próximo ano. No úl-
timo relatório Focus, os
analistas de mercado
estimaram uma alta de

4,88% para o PIB de
2021. Para 2022, a
estimativa no Focus é
de alta de 0,93%.

De acordo com o
Boletim Macrofiscal, a
perspectiva de cres-
cimento em 2021 se
apoia no bom carre-
gamento estatístico de
2020, na taxa de pou-
pança elevada, na rá-
pida recuperação do
investimento, no mer-
cado de crédito ro-
busto e na recuperação
dos serviços, especi-
almente prestados às
famílias. O documento,
por outro lado, cita
riscos, como a histó-
rica crise hídrica e uma
eventual piora da pan-
demia de covid-19.

O ministério manteve
a projeção para o cres-
cimento da economia
em 2022 acima de 2%,
indo na contramão das
estimativas do mer-

cado: a estimativa da
SPE passou de alta de
2,50% para 2,10%. A
pasta manteve ainda
as projeções de cres-
cimento da economia
de 2023, 2024 e 2025 –
todas em 2,50%.

Bancos
Na última semana,

bancos revisaram as
projeções para o PIB de
2022 após resultados
negativos da economia.
O JP Morgan prevê que
o PIB vai ficar estável. O
Haitong estima queda
de 0,3% e o Credit
Suisse, de 0,5%. A
economista-chefe do
Credit Suisse no País,
Solange Srour, disse ao
Estadão que a alta dos
juros e a perspectiva
de inflação alta, além
da mudança do teto
de gastos, levaram o
banco a revisar os nú-
meros.
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Déficit primário do governo ficará abaixo
de 100 bilhões de reais este ano.

EBC

O déficit primário em 2022 talvez seja de 1% novamente.

O déficit primário
do governo ficará

abaixo de 100 bilhões
de reais este ano, afir-
mou nesta quinta-feira
(18) o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes,
pontuando que isso
corresponderá a cerca
de 1% do Produto In-
terno Bruto (PIB).

No boletim Prisma
Fiscal, a expectativa
do mercado era de
um rombo primário de
111,6 bilhões de reais.

Em evento de ani-
versário da Secretaria
de Política Econômica
(SPE) do Ministério
da Economia, Guedes
disse que no ano que
vem o resultado primá-
rio iria a zero se não
fosse a expansão dos
gastos públicos para fi-
nanciar o Auxílio Brasil
de 400 reais, conforme
determinação do presi-
dente Jair Bolsonaro.

Com isso, prosse-
guiu Guedes, o défi-
cit primário em 2022
talvez seja de 1% no-
vamente. “Acho isso
socialmente aceitável”,
afirmou.

Durante o evento,
Guedes procurou reite-
rar os feitos da equipe
econômica e a ma-
nutenção do compro-
misso fiscal.

Após o apoio do Pla-
nalto e Economia à
PEC dos Precatórios, o
prêmio de risco associ-
ado ao país subiu pela

percepção que a pro-
posta, que limita o pa-
gamento anual de pre-
catórios e muda a ja-
nela de correção da re-
gra do teto de gastos,
representava uma flexi-
bilização da única ân-
cora fiscal efetiva do
país.

“Temos que ter se-
renidade”, disse Gue-
des. “O arcabouço fis-
cal brasileiro não está
sendo derrubado.”

O ministro afirmou
ainda que o dólar se-
gue em alto patamar
em função de brigas
e incertezas políticas,
mas pontuou que, do
ponto de vista de quem
investe no País, isso
implicamargem adicio-
nal de ganho.

Ele defendeu que os
fundamentos econô-
micos estão sólidos,
citando gatilhos fiscais,
marcos regulatórios,
Banco Central inde-
pendente e melhoria
do resultado primário.

“Fundamentos es-
tão aí e o dólar está
lá em cima ainda por
causa da barulheira
infernal”, disse.

“Não tem problema.
Quem entrar agora tem
uma margem adicional
de ganho. Alémdo que
vai ganhar no projeto
em si, está entrando
com um dólar favorá-
vel”, acrescentou o mi-
nistro sobre a desvalo-
rização do real.

PIB
O Ministério da Eco-

nomia reduziu suas es-
timativas para o cres-
cimento do Produto In-
terno Bruto (PIB) neste
e no próximo ano –
ainda assim, elas estão
mais otimistas do que
as previsões do mer-
cado. A pasta também
revisou para cima sua
projeção para a infla-
ção medida pelo Índice
Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo
(IPCA), o índice oficial
do País, para este ano.

De acordo com a
nova grade de parâ-
metrosmacroeconômi-
cos da pasta, a estima-
tiva para a alta de pre-
ços neste ano passou
de 7,90% para 9,70%.
Para 2022, a projeção
passou de 3,75% para
4,70%.

No mais recente re-
latório Focus, os ana-
listas de mercado con-
sultados pelo Banco
Central estimaram que

o IPCA deve acumular
alta de 9,77% em 2021
e de 4,79% em 2022.

O Ministério da Eco-
nomia também atua-
lizou a projeção para
o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor
(INPC) – utilizado para
a correção do salário
mínimo. De acordo
com a nova grade de
parâmetros macroe-
conômicos da pasta,
a estimativa para a alta
do indicador neste ano
passou de 8,40% para
10,04%. Para 2022,
a projeção passou de
3,80% para 4,25%.

A estimativa para a
alta do IGP-DI em 2021
passou de 18,00%para
18,66%. Para o pró-
ximo ano, a projeção
passou de 4,70% para
5,42%.
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Ministro da Economia, Paulo
Guedes reforça que quer vender
os Correios, a Eletrobras e o Porto
de Santos à iniciativa privada.

Alan Santos/PR

Guedes voltou a afirmar que a dívida dos precatórios “surgiu do nada
e explodiu”.

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes,

afirmou que precatórios
que pessoas tenham a re-
ceber do governo pode-
rão ser pagos com ações
de empresas privatiza-
das. “Queremos vender
os Correios. Queremos
vender a Eletrobras, o
Porto de Santos“, disse
em inglês em palestra
no evento Bradesco BBI
CEO Forum. “Exata-
mente como fizemos com
a Embraer.”

Guedes voltou a afir-
mar que a dívida dos pre-
catórios “surgiu do nada
e explodiu”. “Estamos
tentando respeitar o teto,
estamos tentando contro-
lar essas despesas in-
controláveis em um teto”,
disse.

Segundo ele, as requi-
sições de pequeno valor
somam R$ 20 bilhões, o
que equivale a metade do
teto estabelecido para os
precatórios. No caso da-
queles que têm grandes
precatórios a receber, “é
razoável que esperem um
ano”, disse.

O ministro ainda afir-
mou que o congelamento
dos salários de funcioná-
rios públicos foi impor-
tante durante a pande-
mia. “Nos deu mais do
que qualquer reforma ad-
ministrativa daria”, disse.

Precatórios
Guedes afirmou ainda

que “tem senadores fa-
lando sobre tirar precató-
rios do teto”. “Acho isso

um grande erro”, disse.
De acordo com ele, essa
medida “tornará as des-
pesas judiciárias incon-
troláveis”.

Pouco depois, afirmou
que medidas que aca-
bem com a “arquitetura
fiscal” podem diminuir o
crescimento da econo-
mia no ano que vem. “Eu
até perdoaria essas pro-
jeções de 0% para o ano
que vem”, disse.

O ministro também re-
latou que investidores de
Dubai, onde ele esteve
nos últimos dias, plane-
jam investir US$ 10 bi-
lhões em projetos de in-
fraestrutura no Brasil.

“Os árabes não estão
preocupados com taxas
de juros internas”, disse.
“Eles vão mandar US$ 10
bilhões.”

Ele ainda destacou
que a venda de estatais,
citando a Petrobras, po-
deria financiar programas
de erradicação da po-
breza. Também disse
que medidas de esta-
bilização de preços do
petróleo, em um contexto
de alta dos preços da
commodity no exterior e
desvalorização do câm-
bio, não são “a melhor
saída”.
Teto de gastos
Guedes afirmou que

a antecipação da revisão
do teto de gastos “foi
oportunista de um ponto
de vista político, mas é ra-
zoável” em termos fiscais.

“A revisão não é uma

ameaça à arquitetura fis-
cal”, disse.

Mas Guedes reconhe-
ceu novamente que a re-
visão “não veio do Minis-
tério da Economia”. “Bri-
gamos até o fim para pre-
servar o teto”, disse.

De acordo com ele, a
medida vai prevenir “um
desencontro” de despe-
sas reais e do teto de gas-
tos. O ministro também
afirmou que as despesas
com o Auxílio Brasil serão
de “R$ 10 bilhões, R$ 12
bilhões amais” e reforçou
que os gastos primários
ficarão em 17,5% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB)
no ano que vem. Ainda
para 2022, projetou um
déficit primário de 1% do
PIB.

O ministro voltou a afir-
mar que discorda “das
projeções dos bancos”
para o crescimento da
economia brasileira. “Va-
mos ver o que acon-
tece no próximo trimes-

tre”, disse. “Os serviços
estão bombando.”

Já o ciclo de alta de
juros que vem sendo pro-
movido pelo Banco Cen-
tral (BC) “irá apenas de-
sacelerar o crescimento”.

“Vamos ver o que
acontece com quem está
prevendo crescimento
de 0% ou 1% . Vai ser
uma vergonha”, disse.
“O problema não será
crescimento, será infla-
ção resiliente.”

“Com certeza temos
problema com inflação
subindo, com as refor-
mas não indo na veloci-
dade necessária”, disse.

Ele relatou que espe-
rava “uma atitude dife-
rente do Senado” em re-
lação às reformas, mas
afirmou “que ainda há
tempo para reconsiderar
isso”. Também disse que
o Brasil não precisa de
um “planejador central”
da economia.
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Ministro da Economia diz que
"nenhuma família receber menos de
400 reais foi um imperativo político".

Marcos Corrêa/PR

Guedes repetiu que a equipe econômica defendia originalmente um Bolsa Família de R$ 300.

O ministro da Eco-
nomia, Paulo

Guedes, voltou a afir-
mar que a proposta
de ampliar o Bolsa
Família, transformado
em Auxílio Brasil, a R$
400 ocorreu por pres-
são política, citando
que a equipe econô-
mica queria aumentar
o benefício a R$ 300,
dentro do teto, mas foi
impedida pelo volume
de pagamentos de
precatórios em 2022 e
pelo ”imperativo polí-
tico” da renda básica.

”Ideias de aperfei-
çoamento do Bolsa
Família perderam es-
paço para renda bá-
sica. O presidente
disse que nenhuma
família poderia rece-
ber menos de R$ 400.
Todos aqueles crité-
rios de focalização
foram batidos pelo
apelo fortíssimo da
renda básica”, afir-
mou, em evento em
comemoração aos 29
anos da Secretaria
de Política Econômica
(SPE).

Guedes repetiu
que a equipe econô-
mica defendia origi-
nalmente um Bolsa
Família de R$ 300,
dentro do teto de gas-
tos. ”Mas precatórios

causaram primeira
turbulência. Depois, a
pressão política pelo
conceito de renda
básica, em que ne-
nhuma família poderia
receber menos de R$
400 foi um imperativo
político”, completou.

Mais uma vez, o
ministro negou que a
PEC dos Precatórios
seja uma maneira de
burlar o teto de gas-
tos para abrir espaço
para o programa so-
cial em maior valor.
”Ao contrário do que
dizem, o arcabouço
fiscal brasileiro não
está sendo derru-
bado. Não estamos
furando o teto, es-
tamos lutando justa-
mente para colocar os
precatórios embaixo
do teto”, acrescentou.
Compra de times
Guedes disse ainda

que investidores ára-
bes anunciaram que
irão “comprar” dois
times de futebol no
Brasil, durante o per-
curso dele e do presi-
dente Jair Bolsonaro a
Dubai, nos Emirados
Árabes Unidos, nesta
semana – a comitiva
também passou por
Bahrein e Qatar.

”Eles anunciaram:
’calma, nós vamos
comprar dois times;
estamos examinando
e vamos comprar dois
times’. Eles vêm aí
com os investimen-
tos”, declarou durante
evento em Brasília.
Guedes, no entanto
não informou quais
times serão compra-
dos.

O ministro brin-
cou que queria que
os investimentos fos-
sem feitos no Fla-

mengo, enquanto
outros membros da
comitiva presidencial
defenderam a compra
do Vasco e do Palmei-
ras.

”(Os árabes) Vão
investir em estradas,
vão investir em po-
ços de petróleo, até
em clubes de fute-
bol. Eles compraram
o Manchester United,
compraram o Cristi-
ano Ronaldo, etc. En-
tão, vários brasileiros
da comitiva começa-
ram a pensar. Eu pen-
sei: ’vem ser sócio
do Flamengo’. Aí ti-
nha um outro lá do
lado, que é vascaíno,
e falou: ’vem para
o Vasco’. Eu falei
’olha, vai perder di-
nheiro’. Tinha um ou-
tro palmeirense, que
falou para comprar o
Palmeiras.”
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Entenda como calcular o 13º
salário e quando ele será pago.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O décimo terceiro salário é uma gratificação anual e é pago de acordo
com o tempo de serviço.

O décimo terceiro salá-
rio é uma gratificação

anual e é pago de acordo
com o tempo de serviço.
Se o empregado trabalhou
por doze meses, ele deve
receber a cota integral, e
para o empregado que tra-
balhou na empresa por me-
nos tempo, o pagamento
será realizado de forma pro-
porcional aos meses traba-
lhados no ano.

De acordo com a Lei nº
4.090/1962, todos os traba-
lhadores com carteira assi-
nada têm direito ao décimo
terceiro salário, após 15 dias
de trabalho. Após esse pe-
ríodo, o valor já é contabili-
zado como um mês inteiro.

Pagamento
A Lei 4.749/1965 dispõe

que o pagamento deve ser
feito em duas parcelas,
sendo a primeira, equiva-
lente a 50% do valor a que
o empregado tem direito,
entre o dia 1º de fevereiro
até o dia 30 de novembro
de cada ano e a segunda
parcela, equivalente aos
50% restantes, até o dia
20 de dezembro. Sobre a
primeira parcela não deve
incidir desconto — imposto
de renda, INSS e pensão
alimentícia (se houver), o
quais incidirão na segunda
parcela.

Cálculo
O valor do cálculo do dé-

cimo terceiro é sempre cal-
culado sobre o último sa-
lário recebido pelo colabo-
rador, em dezembro. Os
adicionais de horas extras,
adicional noturno, insalubri-
dade ou periculosidade, co-
missões etc. também com-
põem a base do décimo ter-
ceiro salário.

Todos os meses em que
o empregado tenha traba-
lhado por mais de quinze

dias são computados no
cálculo proporcional. Para
os empregados cujo salário
varia a cada mês, em razão
de comissão ou horas ex-
tras, por exemplo, o cálculo
deverá ser feito com base na
média das importâncias pa-
gas nos meses trabalhados.

Faltas
O empregado que tiver

mais de 15 faltas não justi-
ficadas no mês poderá ter
descontado de seu 13º sa-
lário, a fração de 1/12 avos.
Ou seja, perderá o proporci-
onal do décimo terceiro rela-
tivo àquele mês.

Demissão
O empregado que for

demitido sem justa causa
deverá receber o décimo
terceiro salário proporcio-
nal em sua rescisão contra-
tual, no entanto, quando o
empregado é demitido por
justa causa, ele não terá
direito ao recebimento da
gratificação, conforme pre-
visão do artigo 3º da Lei nº
4.090/1962.

Auxílio-doença e
licença-maternidade

No caso de auxílio-
doença, o 13º salário é
devido integralmente ao
empregado afastado sendo
responsável pelo paga-
mento, a empresa, refe-
rente ao período trabalhado
incluindo os quinze dias
iniciais de atestado médico
e a Previdência Social,
referente ao período de
afastamento.

Na licença maternidade,
a Previdência Social custeia
o décimo terceiro referente
ao período de afastamento
e a empresa efetua o paga-
mento dos meses trabalha-
dos.
Suspensão de

contrato

Os empregados que ti-
veram o contrato de traba-
lho suspenso em razão da
pandemia, por meio da Me-
dida Provisória, 1.045 de 27
de abril de 2021, recebe-
rão o décimo terceiro salá-
rio de forma proporcional,
a título de exemplo, o con-
trato de trabalho que foi sus-
penso por dois meses no
ano de 2021, o cálculo do
13º deve levar em conta
10 dos 12 meses do ano.
Dessa forma, o pagamento
do décimo terceiro salário
será realizado de forma pro-
porcional aos meses efetiva-
mente trabalhados.
Aposentados e
pensionistas
Aposentados e pensio-

nistas têm direito ao rece-
bimento do décimo terceiro
salário. Inclusive os paga-
mentos foram antecipados
em razão da pandemia, por
meio do Decreto 10.695 de
04 de maio de 2021.

A primeira parcela da
gratificação foi paga entre
os dias 25 de maio e 8 de
junho de 2021 e a segunda
parcela entre 24 de junho e
7 de julho de 2021, e teve di-
reito a antecipação os apo-
sentados, os pensionistas

e os segurados que rece-
bem auxílio-doença, auxílio-
acidente e auxílio-reclusão.

Incidências
O desconto relativo ao

INSS no décimo terceiro sa-
lário segue a mesma ta-
bela que os demais salários,
tendo por base o valor do
décimo terceiro salário. Na
primeira parcela do 13º sa-
lário, não há incidência do
INSS, o desconto somente
será realizado na segunda
parcela.

O desconto relativo ao
Imposto de Renda de Pes-
soa Física (IRPF) segue a ta-
bela de descontos progres-
sivos da Receita federal. A
diferença para os demais
meses, é que o décimo ter-
ceiro salário é tributado ex-
clusivamente na fonte, o que
significa que o imposto de
renda na fonte relativo ao
décimo terceiro salário não
pode ser compensado na
declaração anual.

O Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS é
recolhido também sobre o
décimo terceiro salário, no
mesmo valor de 8% do sa-
lário bruto, e depositado na
Caixa Econômica Federal.
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PEC dos Precatórios: com 40 votos
"garantidos" e 13 "possíveis", governo

avalia sugestões para texto.
Pedro França/Agência Senado

Retrato do placar no Senado acendeu o alerta no governo, que agora
trabalha para virar votos e sensibilizar senadores.

S em votos suficientes para
aprovar a PEC dos pre-

catórios no Senado, o go-
verno analisa sugestões dos
parlamentares para carimbar
recursos para o Auxílio Bra-
sil e tornar o programa per-
manente, ainda que a mu-
dança signifique uma tramita-
ção mais demorada e retorno
do texto à Câmara dos Depu-
tados. Entre senadores go-
vernistas, circula uma tabela
que aponta apenas 40 votos
favoráveis garantidos e outros
13 possíveis – um cenário de
indefinição diante da necessi-
dade de apoio de 49 congres-
sistas para a aprovação.

O retrato do placar acen-
deu o alerta no governo, que
agora trabalha para virar vo-
tos e sensibilizar senadores
sobre a importância da pro-
posta para viabilizar o pa-
gamento de ao menos R$
400 aos beneficiários do pro-
grama social.

Mesmo a emenda apre-
sentada pelos senadores
Alessandro Vieira (Cidadania-
SE), José Aníbal (PSDB-
SP) e Oriovisto Guimarães
(Podemos-PR) na quarta-
feira, 17, propondo a retirada
das despesas com dívidas
judiciais do alcance do teto de
gastos (que limita o avanço
das despesas à inflação),
teria um apoio limitado. Nas
contas do governo, segundo
o Estadão, essa versão tem
hoje “49 votos cravados”
a favor, o que dá pouco
conforto à base aliada para
levar o texto à votação sem
riscos de derrota.

O presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (PSD-MG),
se reuniu na última quinta-
feira (18) com o líder do go-
verno na Casa, Fernando Be-
zerra (MDB-PE), que também
é o relator da PEC. A disposi-
ção de Pacheco e da cúpula
do Senado é aprovar a PEC,
mas não na forma que o go-
verno quer.

O presidente do Senado
tem defendido a interlocuto-
res que a proposta não se
transformará em uma ”farra
fiscal” com a digital do Se-
nado, com espaço para o uso
dos recursos a outras finalida-
des que não o programa so-
cial.

Diante dessas negocia-
ções, Bezerra estuda ”fa-
tiar” a PEC para incorporar
sugestões de senadores e
assegurar o pagamento do
Auxílio Brasil de R$ 400 ainda
em dezembro. Segundo ele,
a ideia é fazer mudanças
mantendo o texto já aprovado
na Câmara dos Deputados.

A partir daí, haveria duas
opções, sendo a primeira pro-
mulgar a parte do texto já ava-
lizada pelas duas Casas e en-
viar a “PEC paralela”, com
as mudanças, para a Câmara
dos Deputados, sob compro-
misso de votação rápida.

Bezerra afirmou, porém,
que não descarta um retorno
de todo o texto à Câmara,
para nova votação em globo.
“O fatiamento é uma possibi-
lidade, mas não tem decisão
tomada sobre isso”, afirmou
o líder o governo. “Isso de-
penderá da natureza das alte-
rações que serão inseridas no
meu relatório”, acrescentou.

As mudanças que estão
em estudo incluem um “ca-
rimbo” nos recursos libera-
dos com a mudança no teto
de gastos e nos precatórios.
Segundo Bezerra, a folga se-
ria destinada apenas ao Au-
xílio Brasil, a despesas obri-
gatórias ligadas à assistên-
cia social e à Previdência e
aos mínimos constitucionais
da saúde e educação.

Também estão em nego-
ciação a previsão de que o
novo programa de transfe-
rência de renda será perma-
nente, a criação de uma audi-
toria ou comissão mista para
analisar a evolução das dívi-
das judiciais e algum meca-

nismo de previsibilidade para
o pagamento dos precatórios
dos Estados.

A negociação por mudan-
ças, crucial para a aprova-
ção ser viável, desagrada in-
tegrantes do governo por di-
ferentes motivos. Uma das
preocupações é a necessi-
dade de nova votação na Câ-
mara dos Deputados, já admi-
tida pelo próprio líder do go-
verno no Senado. Isso pode
atrasar ainda mais o crono-
grama de pagamento do Au-
xílio Brasil de R$ 400.

Além das restrições da lei
eleitoral, que obrigam o go-
verno a implementar a mu-
dança até 31 de dezembro,
há preocupação com o im-
pacto do atraso sobre a po-
pulação. Nos primeiros dias
de pagamento do novo Au-
xílio Brasil, beneficiários fa-
zem fila em busca de infor-
mações e sacar os recursos,
muitos frustrados porque já
esperavam que o valor de
R$ 400 prometido pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro fosse
pago em novembro.

A promessa do governo é
pagar os R$ 400 em dezem-
bro, com um valor retroativo
referente à diferença devida
em novembro. Embora seja
viável rodar uma folha extraor-

dinária para complementar o
benefício assim que a PEC for
aprovada, há o temor de que
isso provoque ainda mais de-
sencontros e confusão entre
os beneficiários, muitos dos
quais teriam de se deslocar
novamente para sacar o di-
nheiro.

Entre técnicos da área
econômica, há também uma
preferência pela aprovação
do texto como veio da Câ-
mara dos Deputados, não
só pela celeridade, mas pelo
conteúdo. A equipe econô-
mica entende que, ao criar
um subteto para o paga-
mento dos precatórios (dívi-
das judiciais), a regra perma-
nente dará previsibilidade a
esse gasto daqui para frente.

Além disso, a proposta
de carimbar recursos na PEC
para bancar o Auxílio Brasil
vai contra o mantra da equipe
de evitar vinculações de ma-
neira geral. Os técnicos, po-
rém, entendem que esse é
um ponto sensível para os se-
nadores (que temem o uso do
espaço fiscal para outras fi-
nalidades, como reajustes de
servidores ou emendas parla-
mentares). Por isso, não se-
ria um problema acatar esse
ponto da proposta.
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Presidente da Câmara, Arthur Lira diz
que não há espaço para reajuste a
servidores com PEC dos Precatórios.

Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Lira espera que no Senado texto sofra poucas alterações.

O presidente da Câ-
mara, Arthur Lira

(PP-AL), disse desco-
nhecer a abertura de
qualquer espaço fiscal
para o reajuste de ser-
vidores a partir da apro-
vação da proposta de
emenda à Constituição
(PEC) dos Precatórios.
O texto, aprovado por
deputados e em aná-
lise pelo Senado, foi
usado por Jair Bolso-
naro para sinalizar o au-
mento de salário ao fun-
cionalismo.

Na terça-feira (16),
Bolsonaro disse que
a medida beneficiaria
“todos” os funcionários
públicos, “sem exce-
ção”.

”Eu absolutamente
não vi e não conheço
esse espaço (fiscal).
Os números que foram
apresentados pela Eco-
nomia para a Câmara
dos Deputados não
previam esse aumento.
Eu penso que aquele
portfólio de custos que
foi amplamente divul-
gada para a imprensa
possa ser honrado,
para que a gente tenha
a fidedignidade do que
foi acertado nas discus-
sões do plenário, para
que seja mantido (o
combinado)”, afirmou
Lira.

Nas últimas sema-
nas, o governo vinha
discutindo um reajuste

de 5% para os servi-
dores, o que teria um
custo de R$ 15 bilhões.
Esse espaço só seria
aberto com a PEC, que
libera R$ 91,6 bilhões
no Orçamento do pró-
ximo ano.

Mais cedo, Lira es-
teve em reunião com o
presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (PSD-
MG), ocasião em que
debateram a tramitação
da proposta, vista como
fundamental pelo go-
verno para financiar o
Auxílio Brasil, programa
que substitui o Bolsa
Família.

”Tivemos uma reu-
nião com Rodrigo Pa-
checo, também com
o relator Fernando Be-
zerra (MDB-PE). Muito
positiva. Há muitas
sugestões, algumas
propostas, como é nor-
mal, mas eu penso
que alguns ajustes pos-

sam aprimorar a PEC.
(Agora é) esperar o
resultado. Deve ser
(votado) na CCJ (Co-
missão de Constituição
e Justiça) semana que
vem e plenário dia 30.
Até lá, é trabalhar para
que seja uma votação
tranquila e que possam
ser preservados pon-
tos importantes”, disse
Lira.

Diante das dificulda-
des nas negociações
entre senadores, Lira
disse ainda que espera
que a proposta não re-
torne inteiramente para
nova análise pela Câ-
mara.

”Torço para que
o texto tenha a sua
aprovação mantida em
95%, 96%. Sempre há
aquele dispositivo para
que textos comuns se-
jam promulgados e al-
guma diferença a gente
possa trazer (de novo

para votar na Câmara).
Acho que a Câmara já
trabalhou e votou muito
este ano. Não espero
ter mais esse trabalho.”

Lira também deixou
claro que, no momento,
não há ambiente po-
lítico para aprovar a
reforma administrativa
este ano.

”Na reforma adminis-
trativa cumprimos o que
falamos, não mexemos
em direito adquirido.
Mas, com a pouca mo-
bilização de quem quer
a PEC e o pálido apoio
do governo, não temos
como trazer de novo a
matéria para a pauta,
como se encontra. Está
pronta para o plená-
rio (regimentalmente).
Mas ela só virá ao ple-
nário quando houver
convergência de forças
”, argumentou.
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Senadores articulam o fim
do orçamento secreto.

Pedro França/Agência Senado

Medida tem apoio dos principais articuladores do governo.

E m meio aos im-
passes para a

aprovação da PEC
dos Precatórios no
Senado, parlamen-
tares articulam aca-
bar com o orça-
mento secreto, me-
dida que libera ver-
bas para deputa-
dos e senadores em
troca de apoio no
Congresso Nacio-
nal. A informação
é da colunista Malu
Gaspar, do jornal O
Globo .
A iniciativa te-

ria sido colocada
como condição
para aprovação da
PEC pelos senado-
res Alessandro Vi-
eira (Cidadania-SE),
José Anibal (PSDB-
SP) e Oriovisto Gui-
marães (Podemos-
PR). Em reunião
com os parlamenta-
res, o líder do go-
verno e relator da
proposta, Fernando
Bezerra (MDB-PE),
se mostrou disposto
a acatar a condição.
Ministros do go-

verno Bolsonaro e
principais articula-
dores políticos do
Palácio do Planalto,

Ciro Nogueira (Casa
Civil) e Flávia Arruda
(Secretaria de Go-
verno) também se
mostram favoráveis
ao fim do orçamento
secreto. Para a ala
do centrão, o fim
dos pagamentos de
emendas de relator
aumentará o poder
do bloco partidário
sobre os gastos da
União.
A decisão é to-

mada após o Su-
premo Tribunal Fe-
deral (STF) proibir
o empenho das ver-
bas de emendas de
relator. No enten-
dimento da Corte,
falta transparência
para onde os valo-
res são destinados.
Entretanto, a ideia

pode sofrer forte re-

sistência na Câmara
dos Deputados, já
que o presidente
da Casa, Arthur Lira
(Progressistas-AL),
é um dos principais
defensores da pro-
posta e tenta dimi-
nuir as críticas so-
bre o orçamento se-
creto. Lira também
é o principal articu-
lador das emendas
no Congresso Naci-
onal.

Orçamento
secreto

O orçamento se-
creto, criado teori-
camente para au-
mentar os investi-
mentos em redu-
tos eleitorais através
de emendas parla-
mentares, se tornou
protagonista no go-
verno Bolsonaro por

ser colocado como
”moeda de troca”
para obter apoio em
pautas governistas
no Congresso Na-
cional. Em 2021,
foram disponibiliza-
dos cerca de R$ 20
bilhões para emen-
das de relator —
chamadas RP-9.
A verba do orça-

mento secreto foi
usada pelo Palácio
do Planalto para ob-
ter a aprovação da
PEC dos Precató-
rios na Câmara dos
Deputados no co-
meço destemês. Na
época, o governo
prometeu empenhar
pelo menos R$ 1
bilhão para parla-
mentares que apoi-
assem a proposta.
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O malabarismo do Palácio do
Planalto e do Itamaraty na questão

entre árabes e israelenses.
Alan Santos/PR

Bolsonaro esteve em viagem ao Oriente Médio.

O malabarismo do
Palácio do Pla-

nalto e do Itama-
raty na questão entre
árabes e israelenses
vem de governos
passados. A tenta-
tiva de dinamizar a
balança comercial e
atender exportadores
sempre ditou a sen-
sível atuação dos di-
plomatas brasileiros
no Oriente Médio.

O presidente Jair
Bolsonaro, especial-
mente, tratou Israel
como parceiro estra-
tégico já na campa-
nha eleitoral. Além
disso, costuma po-
sar com a bandeira
do país e chegou a
propor a mudança
da embaixada de Tel-
aviv para Jerusalém,
cidade no epicentro
da disputa.

Bolsonaro também
causou incômodo a
representantes da
comunidade judaica
ao fazer referências
a símbolos do povo
hebreu, apropriados
pelo setor evangé-
lico, uma de suas
bases de apoio.

Na Dubai Air Show,
Bolsonaro parou no
estande israelense e
posou para fotos. Era
uma estreia histórica.

A indústria de defesa
do país é renomada
internacionalmente e
participou pela pri-
meira vez da feira de
aviação. Bolsonaro
prestigiou a exposi-
ção promovida pela
Israel Aerospace In-
dustries (IAI), fabri-
cante de sistemas de
inteligência, mísseis
e radares, que atua
na aviação militar e
civil.

Expo 2020

Ainda mais sim-
bólica foi a visita ao
pavilhão de Israel na
Expo 2020, quando
ele reservou alguns
minutos para o en-
contro restrito à de-
legação presidencial,
após circular a pé
pela feira, cicero-
neado por xeques
dos Emirados Ára-

bes Unidos, entre
eles o ministro da
Tolerância e Coexis-
tência, Nahayan Bin
Mobarak Al Nahayan.
Horas antes, o presi-
dente também havia
atendido ao convite
para visitar o pavilhão
da Arábia Saudita,
um dos mais influ-
entes na região do
Golfo.

O pano de fundo
desse cenário é
o conflito Israel-
palestina, fundamen-
tal para os países ára-
bes. Na avaliação de
diplomatas, porém,
o tema perdeu im-
portância em alguns
países da região do
Golfo, mais preocu-
pados com o Irã.

Todos esses paí-
ses continuam de-
fendendo o lado pa-
lestino, mas não há

pressão da socie-
dade civil para ma-
nifestações. Em ou-
tras palavras, não há
a “rua árabe”, ex-
pressão usada por
um embaixador em
Dubai para definir a
massa de cidadãos
com pensamento crí-
tico, que mobiliza
e incomoda os go-
vernos, como pode
ocorrer no Egito, Jor-
dânia e Argélia.

O ministro da Eco-
nomia, Paulo Gue-
des, destacou que
essa relação com
os países árabes
é benéfica para to-
dos. “É a tradição
brasileira. O Brasil
é o único lugar do
mundo onde eles se
entendem, árabes e
judeus são amigos”,
afirmou Guedes.
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Os gestos foram discretos, mas simbólicos.
Bolsonaro aproveitou dois de seus

compromissos públicos na viagem aos
países árabes do circuito dos "petrodólares"

para manifestar apreço por Israel.
Alan Santos/PR

Bolsonaro, especialmente, tratou Israel como parceiro estratégico já
na campanha eleitoral.

O s gestos foram discretos,
mas simbólicos. O pre-

sidente Jair Bolsonaro apro-
veitou dois de seus compro-
missos públicos na viagem
aos países árabes do cir-
cuito dos ”petrodólares” para
manifestar apreço por Israel,
numa tentativa de se equili-
brar nas relações diplomáti-
cas durante o giro por Ca-
tar, Bahrein e Emirados Ára-
bes Unidos (EAU), no Golfo
Pérsico.

O malabarismo do Palá-
cio do Planalto e do Itama-
raty na questão entre árabes
e israelenses vem de gover-
nos passados. A tentativa de
dinamizar a balança comer-
cial e atender exportadores
sempre ditou a sensível atu-
ação dos diplomatas brasilei-
ros no Oriente Médio. Bol-
sonaro, especialmente, tratou
Israel como parceiro estraté-
gico já na campanha eleitoral.

Além disso, costuma po-
sar com a bandeira do país
e chegou a propor a mu-
dança da embaixada de Tel-
Aviv para Jerusalém, cidade
no epicentro da disputa. O
presidente também causou
incômodo a representantes
da comunidade judaica ao
fazer referências a símbolos
do povo hebreu, apropriados
pelo setor evangélico, uma de
suas bases de apoio.

Na Dubai Air Show, logo
no primeiro dia da viagem,
Bolsonaro parou no estande
israelense e posou para fo-
tos. Era uma estreia his-
tórica. A indústria de de-
fesa do país é renomada in-
ternacionalmente e participou
pela primeira vez da feira de
aviação. Bolsonaro presti-
giou a exposição promovida
pela Israel Aerospace Indus-
tries (IAI), fabricante de siste-
mas de inteligência, mísseis e
radares, que atua na aviação
militar e civil.

Ainda mais simbólica foi
a visita ao pavilhão de Israel
na Expo 2020, quando ele re-
servou alguns minutos para
o encontro restrito à delega-
ção presidencial, após circu-
lar a pé pela feira, cicerone-
ado por xeques dos Emirados
Árabes Unidos, entre eles o
ministro da Tolerância e Coe-
xistência, Nahayan Bin Moba-
rak Al Nahayan.

Horas antes, o presidente
também havia atendido ao
convite para visitar o pavilhão
da Arábia Saudita, um dos
mais influentes na região do
Golfo e candidato a sediar a
Expo 2030.

A participação maior de
expositores israelenses nes-
ses megaeventos foi permi-
tida a partir dos Acordos
de Abraão. No ano pas-
sado, incentivados pelos Es-
tados Unidos do então pre-
sidente Donald Trump, Bah-
rein e Emirados Árabes assi-
naram acordos para normali-
zar as relações com Israel, à
época sob comando de Ben-
jamin Netanyahu. Os dois ex-
líderes eram considerados ali-
ados de Bolsonaro.

O Catar descartou partici-
par e estabelecer relações di-
plomáticas por causa da ocu-
pação de territórios árabes
por Israel. O governo cata-
riano afirmou que os pactos
”não contribuem para o pro-
cesso de paz” na Palestina.

O pano de fundo desse
cenário é o conflito Israel-
Palestina, fundamental para
os árabes. Na avaliação
de diplomatas, porém, o
tema perdeu importância em
alguns países da região do
Golfo, mais preocupados
com o Irã. Todos continuam
defendendo o lado palestino,
mas não há pressão da so-
ciedade civil para manifesta-
ções.

Em outras palavras, não
há a ”rua árabe”, expressão
usada por um embaixador ou-
vido pelo Estadão, em Du-
bai, para definir a massa de
cidadãos com pensamento
crítico, que mobiliza e in-
comoda os governos, como
pode ocorrer no Egito, na Jor-
dânia e na Argélia.

Em comunicado conjunto,
os governos do Brasil e dos
Emirados Árabes Unidos
disseram que Bolsonaro con-
versou sobre os Acordos de
Abraão com o xeque Moha-
med bin Zayed Al Nahyan,
príncipe herdeiro de Abu
Dhabi.

Conhecido como MBZ, é
ele quem governa o país atu-
almente e vem sendo consi-
derado o mais poderoso líder
árabe da região. Brasil e Emi-
rados Árabes ocuparão, entre
2022 e 2023, assentos tem-
porários no Conselho de Se-
gurança das Nações Unidas e
se comprometeram a manter
consultas regulares.

”Enfatizando a importân-
cia de promover a tolerância
e a coexistência para a es-
tabilidade regional e a pros-
peridade econômica, o pre-
sidente Bolsonaro saudou a

assinatura dos Acordos de
Abraão entre os EAU (Emira-
dos Árabes Unidos) e o Es-
tado de Israel. O lado emirá-
tico reiterou que os Acordos
de Abraão representam opor-
tunidade histórica que facilita
a cooperação, a pacificação e
o diálogo inter-religioso”, diz
a nota oficial, divulgada pelo
Itamaraty.

Bolsonaro fez sua se-
gunda viagem aos países
árabes nesta semana. Em
Israel ele havia estado apenas
uma vez como presidente,
em março de 2019, embora
no ano passado tenha des-
pachado uma missão oficial
para conhecer um spray
nasal que reputava ser ”mi-
lagroso” contra a covid-19.

Desde que o governo de-
cidiu reorientar as posições
do Brasil e adotar uma ten-
dência pró-Israel, o Itamaraty
sugeriu que o presidente bus-
casse cada vez mais fazer
acenos aos dois lados para
não criar problemas, que po-
deriam provocar impacto em
grandes clientes do agrone-
gócio, do minério e da indús-
tria nacional de Defesa.

OSUL | 27 Porto Alegre . Sexta, 19 de Novembro de 2021



Filiação de Bolsonaro ao PL
pode dificultar alianças.

Alan Santos/PR

No último fim de semana, o PL anunciou o cancelamento da cerimônia de filiação de Bolsonaro.

À primeira vista a fi-
liação de Jair Bol-

sonaro ao PL de Cláu-
dio Castro é notícia boa
para o governador do
Rio que pretende se re-
eleger pelo partido no
ano que vem. A cos-
tura que o ocupante do
Palácio Guanabara faz
para manter a cadeira
em 2022 inclui um arco
amplo de alianças de
partidos de centro di-
reita e direita.

O vácuo de poder
deixado pela prisão
das principais lideran-
ças políticas estaduais
nos últimos anos e o
caixa gordo resultante
da venda da Cedae
possibilitaram ao go-
vernador até então
tido como ocupante
acidental da cadeira
ganhar terreno político
com alguma facilidade.

Em maio, assim
que assumiu definiti-
vamente no lugar de
Wilson Witzel, Castro
compôs seu secreta-
riado com nomes de
partidos fortes na As-
sembleia Legislativa.

Nesse arranjo, o de-
putado Max Lemos, do
PSDB, foi nomeado se-
cretário de Obras, en-
quanto Patrick Welber,
presidente estadual do
Podemos, ficou com a
pasta do Trabalho. Até
a semana passada es-
ses dois partidos fala-

vam abertamente que
apoiariam os planos de
reeleição do governa-
dor do Rio.

Nos corredores do
Palácio Guanabara,
contudo, há quem diga
que o arranjo local com
as siglas pode melar
quando o presidente e
seus filhos desembar-
carem no PL.

Ninguém sabe ainda
se os presidenciáveis
Sergio Moro, no Pode-
mos, e o concorrente
tucano que sairá das
prévias no domingo
(21) – João Doria, Edu-
ardo Leite e Arthur Vir-
gílio – ficarão à vontade
tendo correligionários
seus em cargos no
governo que é ligado
ao seu principal rival
nas urnas.

Deputados

Em meio a conver-
sas sobre a filiação do
presidente Jair Bolso-

naro (sem partido) ao
Partido Liberal (PL), o
partido já teria consi-
derado a saída de ao
menos cinco deputa-
dos que não concor-
dam com a junção, se-
gundo informações da
CNN Brasil.

Dois dos deputados
seriam do PL da Bahia,
onde o PT tem muita
força e, por isso, ainda
segundo a apuração,
seria muito difícil para
eles fazerem campa-
nha com um partido
que estampa Jair Bol-
sonaro.

De acordo com a
rede de TV, o vice-
presidente da Câmara
dos Deputados, Mar-
celo Ramos, não es-
taria nessa conta dos
cinco deputados que
deixariam o PL. Ra-
mos voltou ao Brasil
nesta quinta-feira (18),
após a participação na
Conferência do Clima

(COP-26), e conversa-
ria com o partido nos
próximos dias.

Ao menos 20 depu-
tados devem sair do
PSL para o PL após a
filiação de Bolsonaro, o
que anima o presidente
da legenda, Valdemar
Costa Neto, devido ao
aumento na bancada
do partido.

Cerimônia
adiada

No último domingo
(14), o Partido Liberal
divulgou nota anunci-
ando o cancelamento
da cerimônia de fili-
ação do presidente
Jair Bolsonaro, inicial-
mente marcada para
segunda-feira (22).

De acordo com o
partido, não há, ainda,
uma nova data para o
compromisso de filia-
ção.
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Eduardo Leite e João Doria privilegiam São
Paulo na reta final das prévias do PSDB.

Twitter/João Doria

Doria e Leite pretendem se mostrar como nomes que poderão encabeçar uma eventual chapa da terceira
via em 2022.

O governador do
Rio Grande do

Sul, Eduardo Leite,
deve fazer seus úl-
timos eventos de
campanha pela pré-
via do PSDB em
São Paulo, reduto
eleitoral do governa-
dor João Doria, seu
principal adversário
na disputa partidá-
ria. Doria também
intensificará a busca
por votos no Estado,
a poucos dias da
eleição tucana.
Os dois governa-

dores devem parti-
cipar do congresso
do Movimento Bra-
sil Livre (MBL),
que reunirá os pré-
candidatos a presi-
dente Sergio Moro
(Podemos), Ciro
Gomes (PDT), Luiz
Henrique Mandetta
(DEM) e Luiz Felipe
d’Avila (Novo). Doria
e Leite pretendem
se mostrar como
nomes que pode-
rão encabeçar uma
eventual chapa da
terceira via em 2022.
Leite fará também

um evento com tuca-
nos na capital pau-
lista para tentar exi-
bir apoios importan-
tes no Estado. Do-

ria fez ummovimento
semelhante na terça-
feira (16), ao encer-
rar sua agenda de vi-
agens em Porto Ale-
gre.
O PSDB pla-

neja fazer da pré-
via, neste domingo
(21), um grande ato
para lançar a pré-
candidatura do par-
tido à Presidência
em 2022. O evento
está sob o comando
do marqueteiro Fe-
lipe Soutello, respon-
sável pela campanha
à reeleição de Bruno
Covas na capital
paulista em 2020, e
deverá reunir mais
de mil filiados em
Brasília para dar iní-
cio à pré-campanha
tucana.
Doria, Leite e o ex-

prefeito de Manaus
Arthur Virgílio, que

também é candidato
na disputa tucana —
votarão e acompa-
nharão a apuração
em Brasília. O ven-
cedor deve ser anun-
ciado no início da
noite de domingo.
O sistema de vo-

tação será híbrido.
Tucanos com man-
dato (com exceção
dos vereadores) po-
derão votar em urnas
eletrônicas, em Bra-
sília. Os demais fili-
ados usarão um apli-
cativo, que tem sido
contestado por su-
postamente ser pas-
sível de fraudes.
Apenas 3,4% dos

filiados do PSDB
se inscreveram para
participar da vota-
ção (44,7 mil do 1,3
milhão de filiados).
A maioria dos que
estão aptos a votar

é de São Paulo (26,1
mil ou 58,5% dos
inscritos), reduto de
Doria. No entanto,
isso não significa ne-
cessariamente uma
vantagem para o
governador paulista,
porque a contagem
dos votos será divi-
dida em quatro gru-
pos, cada um com
peso de 25%.
Os grupos estão

divididos entre fi-
liados; prefeitos e
vices; vereadores,
deputados estadu-
ais e distritais; e
governadores e vi-
ces, ex-presidentes
e o presidente do
PSDB, senadores e
deputados federais.
Segundo o partido,
90% dos tucanos
com mandato se
registraram e estão
aptos a votar.
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Após acirramento da campanha das
prévias, candidatos do PSDB à Presidência

da República fazem debate morno.
Divulgação/PSDB

Os últimos dias das primárias forammarcados por polêmicas entre os governadores JoãoDoria e Eduardo
Leite.

A pós uma se-
mana marcada

por embates e um
clima tenso, os can-
didatos das pré-
vias presidenciais
do PSDB adotaram
tom ameno no úl-
timo debate da dis-
puta realizado pelo
canal CNN.
Os últimos dias

das primárias fo-
ram marcados por
polêmicas entre os
governadores João
Doria e Eduardo
Leite em temas
como a vacinação
e possíveis frau-
des no aplicativo
de votação, o que
ensejou um pedido
de adiamento das
prévias marcadas
para domingo (21),
feito por aliados do
gaúcho.
O aplicativo será

usado para esco-
lher o candidato da
sigla ao Palácio do
Planalto em 2022.
O ex-prefeito de Ma-
naus Arthur Virgílio
também participou
do programa, mas
o paulista e o gaú-
cho são apontados
como favoritos.

Ainda nesta se-
mana, houve mais
um atrito nos bas-
tidores das cam-
panhas dos can-
didatos. O jornal
Folha de S.Paulo
informou que, em
janeiro do ano pas-
sado, Leite teria pe-
dido a Doria que
atrasasse o início
da vacinação contra
a covid-19 e aten-
desse a um pe-
dido do então chefe
da Casa Civil, Luiz
Eduardo Ramos,
em nome de um
esforço de coorde-
nação nacional.
O gaúcho negou

a informação e a
tratou como um fac-
tóide plantado pelo
rival. Leite afirmou
que, na ocasião, te-

ria apenas relatado
a Doria o telefo-
nema que recebeu
de Ramos e que
inclusive deu razão
ao paulista para ini-
ciar a imunização.
Durante o debate,

os candidatos pro-
curaram demarcar
suas diferenças de
perfil e de estilo.
Encarnando uma
postura já de pre-
sidenciável, Doria
citou programas
que são marcas do
governo paulista,
como vale-gás e
proteção das mu-
lheres.
Leite também fa-

lou de suas pro-
postas para o País
e procurou mostrar
que pode dar uma
cara nova ao PSDB.

O candidato gaú-
cho bateu na tecla
de que representa a
diferença e reiterou
que é gay, algo que
não havia feito nos
debates anteriores.
Virgílio voltou a

empunhar a ban-
deira de sua cam-
panha como a de-
fesa da Amazônia
e a necessidade de
”desbolsonarizar”
o partido, que em
votações recentes
no congresso tem
demonstrado difi-
culdade de se unir
e cuja bancada tem
votado em sua mai-
oria com o governo
federal mesmo em
temas ideológicos,
como o voto im-
presso.
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“Existem pessoas boas no Centrão”,
diz Sérgio Moro sobre cogitar aliança

com qualquer partido.
Sérgio Lima/Podemos

Na semana passada, Moro se filiou ao Podemos.

C om intenção de ser
alternativa de ter-

ceira via na disputa pre-
sidencial, o ex-ministro
da Justiça Sérgio Moro
fez seu primeiro gesto
na direção de partidos
do chamado Centrão.
Moro declarou que não
se pode generalizar e
que há “pessoas boas”
no Centrão. Na se-
mana passada, Moro
se filiou ao Podemos
e, na quarta-feira (17),
anunciou que o ex-
presidente do Banco
Central Affonso Celso
Pastore é parte de seu
grupo de conselheiros.

“Existe uma linha de
princípio que há ética
na política. Existem
partidos e pessoas no
Centrão que são pes-
soas boas. Não pode
fazer essa generaliza-
ção. Dentro de cada
partido tem bons indiví-
duos que podem somar
com projeto e diálogo
republicano”, disse o
pré-candidato à agên-
cia Bloomberg.

Conhecido por seu
discurso anticorrupção,
Moro, ex-juiz da Ope-
ração Lava-Jato, avalia
que “houve uma pers-
pectiva demudança (no
país) e as pessoas se
frustraram porque ex-
pectativas não se con-
firmaram”.

“Muita gente sente
aquele espírito de de-

solação, de que está
tudo perdido. Precisa-
mos apresentar proje-
tos que tenham credibi-
lidade”, declarou o ex-
juiz.

Segundo a Bloom-
berg, Moro está dis-
posto a conversar com
políticos de todos os
espectros, com exce-
ção do presidente Jair
Bolsonaro e do ex-
presidente Lula, líder
nas recentes pesquisas
de intenção de votos.

O ex-ministro de Bol-
sonaro contou à Blo-
ombreg que está con-
versando com outros
pré-candidatos à Presi-
dência, como os go-
vernadores João Doria
(PSDB) e Eduardo Leite
(PSDB), o ex-ministro
da Saúde Luiz Henri-
queMandetta (DEM) e a
senadora Simone Tebet
(MDB), mas que ainda
não definiu o perfil da
chapa que deseja lide-

rar: “O foco agora é a
construção de um pro-
grama de governo.”

Moro também tem
apostado em assuntos
como inflação, pobreza
e o papel do Estado em
um país extremamente
desigual. Moro afirmou
que acredita no livre
mercado, disse que a
inflação é um problema
que precisa ser contro-
lado com maior “cre-
dibilidade fiscal” e que
empresas estatais ine-
ficientes deveriam ser
privatizadas.

Sobre a Petrobras,
o ex-ministro disse que
precisa estudar melhor
a situação da empresa.
“A Petrobras tem acio-
nistas privados, uma in-
tervenção que vai gerar
prejuízos aos interes-
ses dos acionistas cer-
tamente vai levar a in-
denizações bilionárias.
É preciso ter um es-
tudo para analisar se

cabe privatizá-la. Se
sim, como seria esse
modelo. Não são res-
postas absolutas.”

Apesar das críticas
que sofre tanto de
bolsonaristas, que o
acusam de traição ao
presidente, quanto de
lulistas, que avaliam
que ele foi parcial na
condenação do petista,
Moro garantiu que está
pronto para a arena
política:

“Eu não sou um no-
vato. Tenho uma car-
reira que me precede
em casos muito difíceis.
Fui juiz da Lava-Jato, a
maior operação de in-
vestigação contra a cor-
rupção da história do
Brasil. Se isso não
me dá credibilidade e
couro grosso, não ima-
gino o que me daria”,
finalizou. As informa-
ções são do jornal O
Globo.
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“Vamos ter que regulamentar as
redes sociais”, diz Lula na Europa.

Ricardo Stuckert

Nesta quinta-feira (18), Lula participou em Madri, no seminário “Coo-
peração multilateral e recuperação regional pós-Covid-19”.

D esaconselhado por
aliados a insistir

no assunto da regula-
mentação da mídia no
Brasil, o ex-presidente
Lula (PT) voltou a fa-
lar do tema ao grupo
Socialista e Democrata
do Parlamento Euro-
peu, em Bruxelas. A
entrevista foi realizada
durante a passagem
de Lula pela Bélgica,
no início da semana,
quando discursou ao
poder Legislativo da
União Europeia.

Ao citar que o Brasil
tem um presidente “que
conta cincomentiras por
dia nas redes sociais”, o
petista defendeu que o
país tem a necessidade
de viver mais “democra-
ticamente”.

“Vamos ter que regu-
lamentar as redes soci-
ais, regular a internet,
colocar um parâmetro.
Uma coisa é você uti-
lizar os meios de co-
municação para infor-
mar, educar. Outra
coisa é para fazer mal-
dade, para contar men-
tiras, causar mal à soci-
edade”, disse Lula.

O ex-presidente tam-
bém deixou claro que
pretende cobrar a res-
ponsabilidade fiscal das
plataformas digitais, as
quais, diz ele, não pa-
gam imposto.

“Você tem o pessoal
que são os donos dos
aplicativos do mundo
todo não pagando im-
posto, estão quase to-

dos em paraísos fiscais.
Ganham uma fortuna
e não pagam sequer
imposto em nenhum
estado. Essa gente tem
que ter responsabili-
dade. A esquerda não
tem que ter medo de de-
bater esses temas, por
mais difíceis que eles
pareçam”, declarou.

Na quarta-feira (17),
o presidente da França,
Emmanuel Macron, re-
cebeu o ex-presidente
Lula no Palácio do Eli-
seu, sede do governo
francês, em Paris. O en-
contro contrasta com a
conturbada relação en-
tre o líder francês e o
atual presidente Jair Bol-
sonaro.

Em pronunciamento
oficial após o encon-
tro, o gabinete de Ma-
cron afirma que Lula
“compartilha a sua vi-
são do papel do Brasil
no mundo, observando
que, nos últimos três
meses, o Brasil se colo-
cou à parte do sistema
multilateral e dos princi-
pais acordos internacio-
nais”. O petista é pré-
candidato à Presidência
da República e deve dis-
putar a eleição de 2022
com Bolsonaro.

De acordo com Lula,
a pauta da conversa
passou pelos temas de
meio ambiente, desi-
gualdade econômica e
a integração da União
Europeia com a Amé-
rica Latina. “Acredito
que os líderes mundiais

precisam sentar à mesa
para dialogar e enfren-
tar esses desafios com
uma governança global.
Dividimos preocupa-
ções como o avanço
da extrema direita pelo
mundo e as ameaças à
democracia e aos direi-
tos humanos. Agradeço
pela cordial recepção”,
disse Lula.

Nesta quinta-feira
(18), Lula participou,
em Madri, do seminá-
rio “Cooperação mul-
tilateral e recuperação
regional pós-Covid-19”,
promovida pelo CAF
(Common Action Fo-
rum), na Casa América.

No evento, que con-
tou com o ex-presidente
espanhol José Luis Ro-
dríguez Zapatero, Lula
condenou o que con-
sidera uma inaceitável
concentração de renda
no planeta, enquanto
milhões de famílias con-
vivem a mais cruel das
chagas mundiais, a
fome.

“É urgente uma re-
construção profunda do
mundo, sobre os alicer-
ces da igualdade, da
fraternidade, do huma-
nismo, dos valores de-
mocráticos e da jus-
tiça social”, argumentou
Lula. “Porque mesmo
que sobrevivam àCovid,
800 milhões de pessoas
hoje não conseguem es-
capar de outro terrível
flagelo: a fome”, afirmou
o ex-presidente.

A Espanha é o último
dos quatro países visita-
dos pelo ex-presidente,
que cumpriu este mês
agenda na Alemanha,
Bélgica e França. Lula já
se reuniu também com
o vice-chanceler da Ale-
manha, Olaf Scholz, que
deve substituir Angela
Merkel como primeiro-
ministro. As informa-
ções são da revista Veja,
do jornal O Estado de S.
Paulo e da assessoria de
comunicação do PT.

Porto Alegre . Sexta, 19 de Novembro de 2021 OSUL | 32



Por falta de provas, Justiça de São
Paulo encerra inquérito contra filhos de
Lula indiciados na Operação Lava-Jato.

José Cruz/Agência Brasil

A defesa de Lula apresentou à Justiça o argumento de que o STF considerou, em junho deste ano, que
Moro atuou de forma parcial nos processos da Lava-Jato que envolviam o petista.

A juíza Maria Isa-
bel do Prado,

da 5ª Vara Crimi-
nal Federal de São
Paulo, determinou
o arquivamento de
um inquérito que in-
vestigava três filhos
do ex-presidente
Luiz Inácio Lula de
Silva por suspeita
de sonegação fis-
cal. A magistrada
seguiu, na última
terça-feira, pedido
feito pelo MPF (Mi-
nistério Público Fe-
deral), que enten-
deu que faltam pro-
vas para dar con-
tinuidade ao pro-
cesso.
O caso foi repas-

sado para a Jus-
tiça paulista por
envolver suspei-
tas de que empre-
sas de Fabio Luis,
Marcos Claudio e
Sandro Luis Lula
da Silva, registra-
das no Estado de
São Paulo, teriam
trocado repasses
“sem causa”, de
acordo com relató-
rio fiscal apresen-
tado pela Receita
Federal.

O pedido de in-
vestigação teve,
como ponto de par-
tida, a 24ª fase
da Operação Lava-
Jato, em março
de 2016. Deter-
minada pelo então
juiz Sérgio Moro,
essa parte da in-
vestigação mirava
suspeitas de irregu-
laridades no sítio de
Atibaia e no tríplex
do Guarujá.
Direitos políticos

A defesa de Lula
apresentou à Jus-
tiça o argumento de
que o Supremo Tri-
bunal Federal (STF)
considerou, em
junho deste ano,
que Moro atuou de
forma parcial nos
processos da Lava-

Jato que envolviam
o petista. Sendo
assim, provas co-
lhidas por determi-
nação do juiz deve-
riam ser anuladas.
A decisão fez com
que o ex-presidente
recuperasse seus
direitos políticos.
“Uma vez reco-

nhecida a ilicitude
dos elementos de
convicção amealha-
dos nas ações pe-
nais originárias que
evidenciaram o re-
cebimento de rendi-
mentos tributáveis,
resta prejudicada a
caracterização do
delito de sonega-
ção. Assim, diante
da inexistência de
prova da materia-
lidade delitiva, não

há justa causa para
o prosseguimento
da ação penal”, es-
creveu a procura-
dora Rhaysa Castro
Sanches Rodrigues
ao solicitar o arqui-
vamento da ação.
Vitórias recentes
Além das ações

do tríplex e do sítio
de Atibaia, a defesa
de Lula cita como
vitórias recentes de-
cisões que bloque-
aram investigações
sobre o Instituto
Lula, palestras, su-
posto pagamento
de propina para
manter a MP 471,
entre outros. As
informações são do
jornal O Globo.
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Senadores prometem boicote a
votações se Davi Alcolumbre não

marcar a sabatina de André Mendonça,
indicado para ministro do Supremo.

Marcos Oliveira/Agencia Senado

A indicação de André Mendonça chegou ao Senado em agosto.

S enadores de diver-
sos partidos amea-

çam boicotar votações
enquanto o presidente
da CCJ (Comissão de
Constituição e Justiça),
senador Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), não mar-
car sabatinar o indicado
para o Supremo Tribu-
nal Federal, André Men-
donça.

Desde agosto,
quando a indicação de
André Mendonça che-
gou ao Senado, parla-
mentares se revezam na
tribuna para cobrar que
Davi Alcolumbre marque
a sabatina. Esperidião
Amin, do PP de Santa
Catarina, puxou o coro
para um boicote às vota-
ções enquanto isso não
acontecer.

Os senadores Al-
varo Dias (Podemos-PR),
Jorge Kajuru (Podemos-
GO) e Esperidião Amin
(PP-SC) protocolaram
requerimentos para que
a sabatina seja marcada.
Simone Tebet, do MDB
de Mato Grosso do Sul,
disse que caso a saba-
tina não se concretize,
apoiará a paralisação
das votações, e acres-
centou que a postura
do presidente da CCJ
poderá ser alvo de pro-
cesso por abuso de po-
der.

Lasier Martins, do Po-
demos do Rio Grande
do Sul, pediu ainda que,

caso a CCJ não cum-
pra o rito de votação
da indicação no esforço
concentrado, a sabatina
aconteça diretamente no
plenário.

O presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco,
disse que espera que
a sabatina e a votação
aconteçam no esforço
concentrado marcado
para os dias 30 de no-
vembro, 1º e 2 de de-
zembro.

Para o senador Alvaro
Dias, a falta de definição
de uma data é uma estra-
tégia deliberada de Davi
Alcolumbre e faz com
que a CCJ “esteja a ser-
viço de interesses escu-
sos”.

“Não vamos compac-
tuar com esse apagão
da CCJ, com leniên-
cia, irresponsabilidade e
achincalhe. A CCJ não
compromete apenas o
trabalho do Senado, mas

de outras instituições,
como STF, que já vive
impasse em razão da au-
sência de um ministro”,
disse.

O assunto chamou
a atenção também do
líder do governo, Fer-
nando Bezerra Coelho
(MDB-PE), para quem
está clara a vontade de
deliberar por parte dos
integrantes da CCJ e da
maioria dos senadores.

Diante da pressão dos
parlamentares, Antonio
Anastasia disse que con-
corda com as reivindi-
cações apresentadas e
que até já se manifestou
a favor da indicação de
André Mendonça. Con-
tudo, esclareceu que
cabe a ele, como vice-
presidente, apenas co-
mandar os trabalhos da
comissão. O represen-
tante de Minas alegou
não ter competência
para definir relatorias ou

elaborar a pauta do cole-
giado. “Eu apelo à com-
preensão de todos por
se tratar de uma questão
formal, de competên-
cia. O vice-presidente
de qualquer comissão
tem função somente de
presidir a sessão na
ausência do presidente.
Não tem competência de
designar relator e fazer a
pauta. Não tenho atribui-
ção formal de modificar a
pauta que foi colocada”,
explicou.

Anastasia ainda ten-
tou acalmar os colegas,
afirmando que o presi-
dente do Senado, Ro-
drigo Pacheco, determi-
nou a realização de to-
das as sabatinas pen-
dentes na semana do es-
forço concentrado. Por
isso, a questão será re-
solvida na primeira se-
mana de dezembro, pon-
derou. As informações
são da Agência Senado.
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Superior Tribunal de Justiça recebe listas
dos Tribunais Regionais Federais com os
candidatos a duas vagas de ministro.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

No dia 23 de fevereiro de 2022, em sessão presencial, o Pleno do STJ realizará a eleição para a escolha
dos nomes dos desembargadores federais.

O STJ (Superior
Tribunal de Jus-

tiça) recebeu na
terça-feira (16), dos
cinco TRFs (Tribunais
Regionais Federais),
as listas dos desem-
bargadores interes-
sados em concorrer
às vagas abertas com
a aposentadoria dos
ministros Napoleão
Nunes Maia Filho e
Nefi Cordeiro.

No dia 23 de fe-
vereiro de 2022, em
sessão presencial, o
Pleno do STJ reali-
zará a eleição para
a escolha dos nomes
dos desembargado-
res federais que irão
compor a lista a ser
encaminhada ao pre-
sidente da República.

Cabe à Presidên-
cia da República a
escolha dos nomes
dos candidatos que
são encaminhados
ao Senado Federal
para serem sabati-
nados pela Comis-
são de Constituição,
Justiça e Cidadania
(CCJ). Após a apro-
vação pela CCJ e
pelo plenário do Se-
nado, são nomeados
e empossados como
ministros.

A composição do
STJ está definida no

artigo 104 da Cons-
tituição. O tribu-
nal é composto de,
no mínimo, 33 mi-
nistros, que são no-
meados pelo presi-
dente da República
entre brasileiros com
mais de 35 anos e
menos de 60 anos,
depois de aprovada a
escolha pela maioria
absoluta do Senado.

Ainda segundo a
Constituição, as ca-
deiras do STJ são
divididas da seguinte
forma: um terço entre
juízes dos Tribunais
Regionais Federais e
um terço entre de-
sembargadores dos
Tribunais de Justiça,
indicados em lista
tríplice elaborada
pelo próprio STJ;
um terço, em partes
iguais, entre advo-

gados e membros
do Ministério Público
Federal, estadual, do
Distrito Federal e dos
Territórios, alternada-
mente, indicados na
forma do artigo 94 da
Constituição.

Confira abaixo os
16 candidatos apre-
sentados pelas cor-
tes regionais.

TRF1
– 1 Des. Carlos Au-

gusto Pires Brandão;
– 2 Desa. Daniele

Maranhão Costa;
– 3 Des. Marcos

Augusto de Sousa;
– 4 Desa. Mônica

Sifuentes;
– 5 Des. Néviton

Guedes;
– 6 Des. Ney Bello.

TRF2
– 1 Des. Aluisio

Gonçalves de Castro
Mendes;

– 2 Des. Messod
Azulay Neto.

TRF3
– 1 Des. Paulo Sér-

gio Domingues.

TRF4
– 1 Des. Fernando

Quadros da Silva;
– 2 Des. João Pe-

dro Gebran Neto;
– 3 Des. Leandro

Paulsen;
– 4 Des. Victor Luiz

dos Santos Laus;
– 5 Desa. Vivian

Josete Pantaleão Ca-
minha.

TRF5
– 1 Des. Cid

Marconi Gurgel de
Souza;

– 2 Des. Rogé-
rio de Meneses Fia-
lho Moreira.
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Senado aprova projeto para enquadrar
a injúria racial como crime de racismo.

Jefferson Rudy/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou texto que também aumenta a pena
para o crime e agora segue para a análise da Câmara dos Deputados.

O Plenário do Senado
aprovou nesta quinta-

feira (18) o projeto que
tipifica a injúria racial como
crime de racismo (PL
4.373/2020). Do senador
Paulo Paim (PT-RS) e rela-
tado pelo senador Romário
(PL-RJ), o projeto também
aumenta a pena para o
crime e agora segue para
a análise da Câmara dos
Deputados.

A proposta alinha a le-
gislação ao entendimento
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) que, em jul-
gamento, já decidiu dessa
forma. O texto incorpora
ao Direito Penal o que o
STF e tribunais e juízes em
todo o Brasil já vêm con-
solidando: a injúria racial é
crime de racismo e como
tal deve ser tratada, em to-
dos os seus aspectos pro-
cessuais e penais. O pro-
jeto retira amenção à raça e
etnia do item específico do
Código Penal (art. 140) e
insere novo artigo na Lei de
Crimes Raciais, definindo
pena de multa e prisão de
dois a cinco anos. O pro-
jeto cita injúria por “raça,
cor, etnia ou procedência
nacional”. Hoje, o Código
Penal prevê pena de um a
três anos de cadeia, além
da multa.

Durante a discussão da
matéria, Paim agradeceu
o apoio dos senadores e
lembrou citação da minis-
tra do STF, Cármen Lú-
cia, quando do julgamento
desse tema: “Esse crime
não é apenas contra a ví-
tima, mas é uma ofensa
contra a dignidade do ser
humano”.

“E complemento di-
zendo que as correntes que
prendiam e apertavam os
pulsos e os pés do povo ne-
gro, com essa mudança es-
tão sendo rompidas. Que
as gargalheiras que eram

colocadas na garganta do
povo negro também sejam
rompidas”, afirmou Paim.

Na justificação da maté-
ria, Paim argumenta que a
injúria racial não é mencio-
nada na Lei de Crimes Ra-
ciais (Lei 7.716, de 1989),
embora esteja prevista no
Código Penal (Decreto Lei
2.848, de 1940). Ele regis-
tra que a injúria racial não
estaria plenamente equipa-
rada aos delitos definidos
no Código Penal, e que,
por definição constitucio-
nal, são imprescritíveis e
inafiançáveis. Por essa ra-
zão, acrescenta o autor,
o racismo praticado medi-
ante injúria pode ser des-
classificado e beneficiado
com a fiança, com a pres-
crição e até mesmo com a
suspensão condicional da
pena.

Já o senador Romário
destacou que o número de
registros de injúrias raci-
ais praticadas nos últimos
anos corrobora com a ne-
cessidade de se tratar o
assunto com maior rigor.
Ele apresentou dados do
Anuário Brasileiro de Segu-
rança Pública de 2020, que
aponta 9.110 registros de
crimes raciais em 2018 e
11.467 em 2019, com um
aumento de 24,3%.

Romário registrou ainda
que a injúria racial é crime
da mais elevada gravidade,
pois atinge fortemente a
dignidade e a autoestima
da vítima. Ele observou
que é uma conduta que
gera sentimento de revolta,
fomenta a intolerância e
não se compatibiliza com
os valores de uma socie-
dade plural e livre de qual-
quer forma de discrimina-
ção ou preconceito. Ro-
mário acrescentou que a
transposição desse item do
Código Penal para a Lei
de Crimes Raciais repre-

senta, além de segurança
jurídica no enfrentamento
da questão, uma prova adi-
cional de que a sociedade
quer combater a perpetua-
ção de atos racistas, bem
como punir mais severa-
mente eventuais crimino-
sos.

“Racismo que se revela
em termos ofensivos ainda
utilizados na pouca pre-
sença de negros em postos
de liderança ou na pouca
referência à história negra e
símbolos africanos em nos-
sas escolas. Ainda tes-
temunhamos, infelizmente,
manifestações racistas em
nossos estádios, em nos-
sas ruas, espaços públicos
e privados, mas deixare-
mos hoje aqui a lição para
todos do que devemos ser:
cada vez mais intolerantes
com a intolerância. Hoje
tratamos de dar um impor-
tante passo nesse sentido.”

As senadoras Zenaide
Maia (Pros-RN) e Nilda
Gondim (MDB-PB) classifi-
caram o dia de votações no
Plenário como “histórico”,
pelos temas em enfrenta-
mento ao racismo. Elas
destacaram o trabalho dos
senadores Paim e Romário
como fundamental para o
fortalecimento da democra-

cia já que a medida oferece
dignidade humana a todos
os brasileiros.

“É uma mudança que
trata esse crime com a du-
reza que ele merece. Não
existe injúria racial individu-
alizada. Quando alguém é
atacado por ser negro, a
ofensa é racista. Então, in-
júria racial é racismo, sim, e
como tal deve ser tratado”,
avaliou Zenaide.

Para o senador Fabiano
Contarato (Rede-ES), o pro-
jeto representa um grande
avanço no sentido de sair
do discurso e dar efetivi-
dade a premissa constitu-
cional de que todos são
iguais perante a lei. “Nós
temos que entender que a
orientação sexual, a cor da
pele, o gênero não definem
o caráter. O que define o
caráter é o seu comporta-
mento ético, o seu compor-
tamentomoral, a imagem, o
que nós fizemos para cons-
truir um Brasil mais justo,
fraterno, igualitário, inclu-
sive plural.” As informa-
ções são da Agência Se-
nado.
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Supremo derruba decisões judiciais que
deram descontos nas mensalidades de

universidades na pandemia.
Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por 9 votos a 1, o Supremo derrubou duas decisões por entender que foram inconstitucionais.

O STF (Supremo
Tribunal Federal)

vetou a concessão de
descontos lineares –
ou seja, automáticos
e generalizados – a
estudantes universitá-
rios em razão da pan-
demia de Covid-19. A
Corte analisou ações
que tratavam de de-
cisões judiciais que
obrigaram a redução
das mensalidades de
alunos que tiveram a
mudança do ensino
presencial para aulas
remotas, durante a
adoção de medidas
sanitárias, decorren-
tes do avanço do
novo coronavírus.

Por 9 votos a 1,
o Supremo derrubou
duas decisões por en-
tender que foram in-
constitucionais, pois
não permitiram que
as instituições de en-
sino negociassem di-
retamente com os es-
tudantes, violando, na
visão dos magistra-
dos, a autonomia uni-
versitária.

Os recursos contra
a obrigação de des-
contos pelas univer-
sidades foram apre-
sentados ao Supremo
pelo Conselho de Rei-
tores das Universida-
des Brasileiras e pela
Associação Nacional
das Universidades

Particulares, contra
diversos municípios,
estados e o Distrito
Federal.

Apesar do resul-
tado do julgamento,
os magistrados se-
guiram o voto da re-
latora, ministra Rosa
Weber, no sentido de
que, para conceder
descontos, a Justiça
deverá levar em con-
sideração cada caso
e avaliar a situação
socioeconômica dos
estudantes, assim
como as perdas para
a instituição com o
avanço da pandemia.

O ministro Nunes
Marques divergiu da
maioria, entendendo
que não é papel
do Supremo avaliar
questionamentos so-
bre decisões regio-
nais do Poder Judi-
ciário.

Para a ministra

Rosa, a crise gerada
pela pandemia afeta
tanto os estudantes e
sua família quanto as
instituições de ensino.
Decisões lineares,
que concedem des-
contos a todos, aca-
bariam beneficiando
alunos com boas con-
dições financeiras.

”Embora haja, niti-
damente, a intenção
de amenizar situa-
ção de econômica
crise gerada pela pan-
demia, a presunção
de perda do poder
aquisitivo de alunos
e responsáveis, de
um lado, e de recebi-
mento de contrapres-
tação muito superior
ao serviço prestado,
do outro, demonstra
a falta de real miti-
gação dos efeitos da
crise, que pode afe-
tar, saliento, as duas
partes contratantes,

à míngua de política
pública de assistência
a determinados seto-
res sociais e econômi-
cos”, afirmou Rosa.

Caso a caso
A contestação de

estudantes terá que
ser feita individual-
mente, com a decisão
da Corte. Na quarta-
feira (17), a Justiça do
Distrito Federal deter-
minou, por exemplo,
que três faculdades
devolvam aos alunos,
em forma de descon-
tos, os índices de
redução de custos ob-
tidos durante a pan-
demia de Covid-19,
por causa das aulas
remotas. A decisão
foi obtida em primeira
instância. As institui-
ções podem recorrer
da sentença.
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Entidades educacionais pedem
afastamento imediato de presidente

do Inep em ação civil pública.
Divulgação

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira é responsável pelo Enem.

A União Brasileira dos
Estudantes Secunda-

ristas (Ubes), o Instituto
Campanha Nacional pelo
Direito à Educação e a
Educafro ajuizaram uma
ação civil pública que
pede afastamento imedi-
ato de Danilo Dupas da
presidência do Instituto
Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep). O
pedido diz que ações de
Dupas, do presidente da
República, Jair Bolsonaro,
e doministro da Educação,
Milton Ribeiro, colocam
a execução do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem), nos dias 21 e 28
de novembro, em risco.

O pedido de tutela de
urgência demanda que, no
lugar de Dupas, seja no-
meado um servidor de car-
reira do Inep “pelo pe-
ríodo necessário para rea-
lização e correção integral
dos exames Enem”. E tam-
bém que o cargo de dire-
tor de tecnologia do Ins-
tituto seja preenchido por
um dos decanos do órgão
“que possua a necessária
expertise” - a função tem
sido exercida por um subs-
tituto.

No documento apre-
sentado à 16ª Vara Federal
Cível da Justiça Federal
(SJDF), do Distrito Federal,
na quarta-feira (17), as en-
tidades justificam a urgên-
cia do pedido dizendo que
o Brasil vive a “maior crise
de que se tem notícia na
história da gestão pública
da área da educação”.
Elas se referem ao pedido
de exoneração coletiva
de 37 servidores do Inep,
órgão do Ministério da
Educação (MEC) respon-

sável pelo Enem, no início
de novembro.

Os servidores acusa-
ram Dupas de desmonte
da entidade, assédio e
desconsideração de as-
pectos técnicos na tomada
de decisões. A carta de
demissão diz que eles
entregaram os cargos por
causa da ”fragilidade téc-
nica e administrativa da
atual gestão máxima do
Inep”.

Dupas nega as acusa-
ções. Tanto ele quanto o
Ministro da Educação atri-
buem a debandada a mu-
danças nas gratificações
dos cargos. A Associ-
ação dos Servidores do
Inep (Assinep), por sua
vez, afirma que não há in-
teresse financeiro nas de-
missões.

“Os atos abusivos, ím-
probos e ilícitos perpetra-
dos conjuntamente e de
forma concertada pelos di-
rigentes das pessoas jurí-
dicas de direito público de-
mandadas, a saber, o pre-
sidente da República (Jair
Bolsonaro), o ministro da
Educação e o presidente
do Inep, na condução do
setor da educação no Bra-
sil, causaram diretamente
a crise no Inep, e são
por conseguinte potencial-
mente causadores de gra-
víssimos danos coletivos
iminentes, a um só tempo
materiais, morais e soci-
ais”, apontam as institui-
ções educacionais na ação
civil pública.

Esses danos, apontam,
colocam a execução do
Enem 2021 “em risco”.
Para as entidades, essa si-
tuação “atenta contra uma
importante política de con-
cretização do direito difuso

à educação assegurado
pela Constituição, pelas
leis e pelos tratados inter-
nacionais, ensejando o de-
ver de prevenção dos gra-
ves danos potencial ou efe-
tivamente decorrentes de
tais riscos”.

Defensoria
Pública

Também na quarta-feira
(17), a DPU (Defensoria
Pública da União) protoco-
lou uma nova ação civil pú-
blica (ACP) pedindo que o
Inep comprove que tomou
providências para aplica-
ção do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) de
2021. Anteriormente, em
ofício enviado no dia 10
de novembro, a Defenso-
ria não obteve resposta do
Inep.

A DPU solicita que o
instituto comprove liminar-
mente e em até 24h, tendo
em vista a proximidade da
aplicação do certame - a
primeira prova está mar-
cada para domingo (21)
e a segunda no dia 28
de novembro - quais me-
didas de segurança foram
tomadas na elaboração do

exame, por meio de docu-
mentos previamente pro-
duzidos ou de testemunho
de servidores.

O pedido torna a ques-
tionar se houve ingresso
de pessoas estranhas à
elaboração da prova em
área restrita e quais proce-
dimentos foram adotados
para preservar a confiden-
cialidade das informações,
bem como se houve altera-
ções no conteúdo do cer-
tame e explicações para as
possíveis mudanças.

No processo, que tem
como autor o defensor pú-
blico federal João Paulo
Dorini, a Defensoria res-
salta que ”seria desne-
cessário o ajuizamento de
uma ação caso fossem
oferecidas pelo Inep as
informações comprobató-
rias da segurança do Enem
já requisitadas”. O de-
fensor destaca ainda que,
mais uma vez, a credibili-
dade da prova está sendo
colocada em xeque por
atos e falhas dos órgãos da
administração pública fe-
deral. As informações são
do jornal O Estado de S.
Paulo e da DPU.
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Desmatamento na Amazônia em
1 ano é o maior desde 2006,
aponta relatório do governo.

Christian Braga/Greenpeace/Arquivo

Queimada na Amazônia durante última semana de julho, mesmo com
moratória do fogo no bioma.

A área desmatada na
Amazônia foi de 13.235

km² entre agosto de 2020 e
julho de 2021, de acordo
com números oficiais do
governo federal divulgados
nesta quinta-feira (18) pelo
Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe).

Os números são do re-
latório anual do Projeto de
Monitoramento do Desma-
tamento na Amazônia Le-
gal por Satélite (Prodes),
considerado o mais preciso
para medir as taxas anuais.
Ele é diferente do Sistema
de Detecção de Desmata-
mento em Tempo Real (De-
ter), que mostra os alertas
mensais e já sinalizava ten-
dência de aumento da de-
vastação.

Na edição anterior, o nú-
mero foi de 10.851 km² en-
tre agosto de 2019 e julho
de 2020. Uma alta de 22%
entre os dois relatórios.

É a maior área desde
2006, quando o Prodes
apontou 14.286 km² desma-
tados. A maior taxa na série
histórica foi registrada em
2004, quando 27 mil km²
de área desmatada foram
registradas pelo sistema.

No entanto, de 2009 a
2014, a taxa de desmata-
mento caiu de 7,4 mil km²
para 5 mil km², seu nível
mais baixo. Desde 2015
o número de área desma-
tada aumentou passando os
mais de 10 mil km² em 2019,
com 10.129km² e 2020 com
10.851km².

A alta na taxa de desma-
tamento está em desacordo
com as promessas apresen-
tadas pela comitiva do Brasil
na 26ª Conferência do Clima
em Glasgow, a COP26, na
Escócia.

Já no primeiro dia do

evento – que ocorreu entre
1º e 13 de novembro – o mi-
nistro doMeio Ambiente, Jo-
aquim Leite, anunciou que
o Brasil deverá zerar o des-
matamento ilegal em 2028.
A meta anterior estipulava
2030.

As medidas foram anun-
ciadas para implementação
a partir de 2022, o que
coincide com os números
que o ministério já tinha em
mãos: o dado divulgado
nesta quinta-feira ficou ”en-
gavetado” desde 27 de ou-
tubro, dias antes da COP26.
A data está assinada no final
do relatório.

Nesta quarta-feira (17),
o Sindicato Nacional dos
Servidores Públicos Fede-
rais na Área de Ciência e
Tecnologia do Setor Aero-
espacial divulgou uma nota
alegando que o governo fe-
deral escondeu o relatório
durante a conferência.

”O resultado do PRODES
é sempre aguardado, com
interesse, pelos governos,
cientistas do clima e socie-
dade civil organizada. Este
ano, em particular, eram
números muito aguardados.
Mas, neste evento em Glas-
gow, os números do Bra-
sil não apareceram. Jorna-
listas especializados busca-
ram informações com mem-
bros do Governo Brasileiro
e foram informados que o
PRODES ainda não tinha
concluído o seu relatório
anual. Pura mentira!”, disse
a nota.

João Paulo Capobianco,
que foi coordenador do
Plano de Prevenção e Con-
trole ao Desmatamento da
Amazônia (2003-2008) e é
membro da Coalizão Brasil
Clima, Florestas e Agricul-
tura, também se posicionou

neste sentido:
”Há um duplo escândalo

que deve ser considerado.
O primeiro é o fato de que
a nota divulgada pelo Inpe
é do dia 27 de outubro, ou
seja, anterior à Conferência
do Clima. Trata-se da pri-
meira vez em que o Prodes
não foi divulgado antes ou
durante a COP. O governo
federal foi a Glasgow já ci-
ente da taxa de desmata-
mento, mas, ainda assim,
não a informou para as Na-
ções Unidas”.

Pressão da
União Europeia
Especialistas entrevis-

tados antes e durante a
COP26 avaliam que o prin-
cipal objetivo do governo
brasileiro durante o evento
na Escócia era recuperar
a imagem do Brasil no
exterior. Para isso, além
do anúncio da eliminação
do desmatamento ilegal, o
País também anunciou uma
nova meta de redução das
emissões até 2030 e assinou
um compromisso com mais
100 líderes globais contra o
desmatamento.

Apesar do esforço nos
anúncios, a União Europeia
anunciou nesta quarta-feira
uma proposta de restrição
às importações de commo-
dities agrícolas associadas
ao desmatamento e à degra-
dação florestal. A medida
poderá exigir que os impor-
tadores de produtos como
soja e carne bovina sejam
responsabilizados pelo mo-
nitoramento da cadeia.

Em resposta, a Socie-
dade Rural Brasileira (SRB)
divulgou uma nota para:
”manifestar sua indignação
com a proposta anunciada
pela União Europeia”.

”A proposta da UE de
enquadrar o Brasil como
de alto risco para desmata-
mento desconsidera a clas-
sificação das práticas legais,
feitas de acordo com a lei,
daquelas que são ilegais. A
SRB dará total apoio aos
nossos representantes para
que a autonomia do nosso
país seja preservada, escla-
recendo a comunidade in-
ternacional o comprometi-
mento da agropecuária bra-
sileira com a preservação do
meio ambiente.”
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Com pandemia de covid, o Brasil
teve a maior alta de mortes em 37

anos, aponta o IBGE.
Helena Pontes/Agência IBGE Notícias

O ano de 2020, que marca a chegada da pandemia de covid-19 no
Brasil, teve cerca de 196 mil mortes a mais que o ano de 2019.

O ano de 2020, que
marca a chegada da

pandemia de covid-19 no
Brasil, teve cerca de 196 mil
mortes a mais que o ano
de 2019. A variação, de
14,9%, foi a maior desde
1984, segundo os registros
civis em cartórios. Já os
nascimentos e casamentos
mantiveram a tendência de
queda que vem sendo ob-
servada nos últimos anos,
porém os matrimônios recu-
arammuito acima da média:
24,6%.

As informações integram
as Estatísticas do Regis-
tro Civil, divulgadas nesta
quinta-feira (18) pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), e que
trazem dados sobre nasci-
mentos, óbitos e casamen-
tos de mais de 7.900 dos
cartórios de Registro Civil de
Pessoas Naturais (RCPN).
As informações de divórcios
judiciais e divórcios extraju-
diciais, relativas ao ano de
2020, serão divulgadas em
momento posterior.

“A alta no número de
óbitos observada entre 2019
e 2020 foi muito fora do co-
mum quando vemos como
foi esse movimento nos
anos anteriores. Olhando
desde 1984, mesmo que
as séries mais antigas não
sejam comparáveis com
as atuais, pois o índice de
sub-registro era muito alto,
é possível observar que
nunca antes tivemos uma
variação acima de 7% de
um ano para outro. Sendo
que, em geral, o incremento
ficava abaixo ou em torno
de 3%. De 2010 a 2019,
a média de variação foi de
1,8%”, analisa a gerente da
pesquisa, Klívia Brayner.

O número de óbitos re-

gistrados no Brasil passou
de 1.314.103 em 2019 para
1.510.068 em 2020, signi-
ficando 195.965 mortes a
mais no ano passado. Es-
ses números incluem ape-
nas os registros com infor-
mação de sexo e idade da
pessoa falecida. Conside-
rando o total de registros,
os números são 1.317.292
(2019) e 1.513.575 (2020),
com diferença de 196.283
entre os dois anos. De 2018
para 2019, essa variação foi
de 2,6% (33,8 mil óbitos a
mais).

Mais de 99% da variação
dos óbitos em 2020 ocorreu
nas mortes por causas na-
turais classificação que in-
clui os óbitos decorrentes
de doenças, como a Covid-
19. E 75,8% na faixa de
idade de 60 anos ou mais.
Nessa classe etária, houve
aumento de 16,3% (148,6
mil) nos óbitos em 2020,
frente a uma variação de
4,5% no biênio anterior. Na
faixa dos 15 aos 59 anos, a
alta foi de 14,9% em 2020,
frente a uma queda de 1,2%
no biênio anterior. Já entre
crianças e adolescentes de
até 15 anos, por outro lado,
houve uma grande redução
de óbitos (-15,1%, contra -
1,0% anterior).

“Houve um crescimento
bastante relevante das mor-
tes por causas naturais, o
que é condizente com o
cenário de uma epidemia.
Por outro lado, o fato de
as crianças e adolescentes
terem ficado em casa pa-
rece ter reduzido expressi-
vamente os óbitos até os 15
anos, talvez pela menor ex-
posição a agentes patóge-
nos em geral ou a riscos de
causas externas”, comenta
Brayner.

Além disso, o aumento
no número de óbitos de
2019 para 2020 foi relativa-
mente maior entre os ho-
mens (16,7%) do que entre
as mulheres (12,7%).

“Os homens, em geral,
têm uma taxa de mortali-
dade maior, principalmente
na faixa dos 20 a 24 anos.
Em 2020, por exemplo, um
homem com essa idade ti-
nha 2,1 vezes mais chan-
ces de morrer por causas
naturais que uma mulher.
Já se as causas forem ex-
ternas, como homicídios ou
acidentes, essa diferença
chega a ser de 9,6 vezes.
Com o avanço da idade,
a sobremortalidade mascu-
lina diminui”, ressalta Bray-
ner, acrescentando que es-
ses índices não apresenta-
ram variações significativas
entre 2018 e 2020.

Regiões
Todas as regiões tiveram

alta significativa no número
de óbitos. A maior alta foi
na região Norte (25,9%),
seguida pela Centro-Oeste
(20,4%). O Nordeste
(16,8%) também teve alta
superior à média do país

(14,9%) e o Sudeste (14,3%)
ficou um pouco abaixo. Por
outro lado, o Sul registrou o
menor aumento (7,5%).

Entre as unidades da
federação, apenas onze
estados tiveram alta abaixo
da média do país (14,9%).
Sendo que Paraíba, São
Paulo, Mato Grosso do
Sul e Tocantins ficaram
bem próximos da média
(todos em torno de 14,5%).
E as menores variações
foram as do Rio Grande
do Sul, com 4,0%, e de
Minas Gerais, com 7,9%.
Os outros cinco Estados
abaixo da média foram:
Bahia (13,1%), Rio Grande
do Norte (12,6%), Piauí
(12,6%), Paraná (10,5%) e
Santa Catarina (9,4%).

Já as maiores varia-
ções foram observadas no
Amazonas, de 31,9%, e no
Pará, de 27,9%. E outras
sete unidades federativas
tiveram variação acima de
20%: Mato Grosso (27,0%),
Distrito Federal (26,6%),
Roraima (25,6%), Maranhão
(23,8%), Rondônia (23,2%),
Ceará (20,6%) e Amapá
(20,0%).
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Assassinatos caem nos primeiros
nove meses do ano no Brasil.

EBC

OBrasil teve uma queda de 4,7% nos assassinatos nos primeiros nove
meses deste ano na comparação com o mesmo período de 2020.

O Brasil teve uma
queda de 4,7% nos

assassinatos nos primei-
ros nove meses deste
ano na comparação com
o mesmo período de
2020. É o que mostra o
índice nacional de homi-
cídios criado pelo portal
de notícias G1, com base
nos dados oficiais dos
26 estados e do Distrito
Federal.

Apesar disso, uma re-
versão na curva nos últi-
mos dois meses acende
um alerta, segundo es-
pecialistas. Tanto em
agosto como em setem-
bro o número de crimes
foi maior que no ano pas-
sado. E, com isso, mais
de 1/3 dos estados regis-
tra um aumento nos as-
sassinatos em 2021.

De janeiro a setembro
deste ano, foram regis-
tradas 30.954mortes vio-
lentas, contra 32.471nos
mesmos meses de 2020.
Ou seja, 1.517 a me-
nos. Estão contabiliza-
das no número as víti-
mas de homicídios dolo-
sos (incluindo os femini-
cídios), latrocínios e le-
sões corporais seguidas
de morte.

No ano passado, o
país teve uma alta nos
assassinatos após dois
anos consecutivos de
queda.

Os dados apontam
que:

– houve 30.954 as-
sassinatos nos primeiros
nove meses deste ano,
1.517 mortes a menos
que no mesmo período
de 2020;

– 10 Estados registra-

ram uma alta nasmortes;
– o Acre teve a maior

queda: -29,7%;
– o Amazonas regis-

trou o maior aumento
nos crimes: 38,6%.

O levantamento, que
compila os dados mês a
mês, faz parte doMonitor
da Violência, uma parce-
ria do G1 com o Núcleo
de Estudos da Violência
da Universidade de São
Paulo (NEV-USP) e o Fó-
rum Brasileiro de Segu-
rança Pública.

Alerta aceso
Para os especialistas

do NEV-USP e do Fórum
Brasileiro de Segurança
Pública, os dados recen-
tes acendem um alerta
aos governantes.

A diretora-executiva
do Fórum, Samira Bu-
eno, afirma que três
elementos precisam ser
considerados na análise
dos dados de assassina-
tos nos nove primeiros
meses de 2021:

– ”a redução que vi-
nha se verificando nos
seis primeiros meses do
ano perde força no úl-
timo trimestre, o que in-
dica reversão dos resul-
tados positivos em algu-
mas UFs”;

– ”o estado do Ceará,
que sofreu com o motim
da PM em 2020, também
apresenta reversão da
tendência positiva, com
crescimento dos homicí-
dios em agosto e se-
tembro, cenário bastante
preocupante”;

– ”as maiores altas
nos assassinatos ocor-
rem em estados da re-
gião Norte”.

”O FBSP alertou, em
publicação recente, que
em 2020 já se verificava
crescimento dos homicí-
dios em áreas rurais e de
floresta, com taxas muito
acima da média nacio-
nal. Se a região é hoje
objeto de disputas de di-
ferentes grupos crimino-
sos organizados envolvi-
dos no narcotráfico, cri-
mes ambientais e dispu-
tas fundiárias, também
tem motivado a alta da
violência na região”, diz.

Bruno Paes Manso,
do NEV-USP, reforça que
os dados mostram um
crescimento da violência
mais fortemente locali-
zado nos estados que fa-
zem parte da Amazônia
Legal.

“Seis entre os dez
estados que registraram
aumento de homicídios
no período fazem parte
dessa região. Três es-
tados lideram o ran-
king entre os que mais
cresceram. São eles:
Amazonas (38,6%), Ro-
raima (18,6%) e Amapá
(17,8%). Também regis-

traram alta Maranhão,
Pará e Tocantins.”

“Esse quadro exige
atenção das autorida-
des. Será que a fragi-
lização dos órgãos de
fiscalização ambiental
na Amazônia tem esti-
mulado o aumento dos
conflitos? Grupos arma-
dos ligados a atividades
ilegais podem ser os
responsáveis pelo cres-
cimento dos conflitos na
região?”, questiona.

“O levantamento con-
tínuo feito pelo Monitor,
mais do que apontar
tendências de médio
e longo prazo, ajuda
os governos e a soci-
edade civil a identificar
problemas localizados,
que podem estar re-
lacionados a questões
pontuais e que pedem
intervenções rápidas.
Parte do problema, pelo
que indicam os dados do
Monitor, está fortemente
localizada nos estados
da Amazônia Legal”,
diz Bruno Paes Manso.
As informações são do
portal de notícias G1.
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Brasil tem seis capitais em ranking
de cidades mais promissoras do
mundo. Porto Alegre é uma delas.

Orlando Moraes/PMPA

Porto Alegre, que em 2020 estava no 116º lugar, neste ano aparece em 108º.

U m ranking global
elaborado todos

os anos pela consul-
toria Kearney aponta
seis capitais brasileiras
entre as cidades mais
promissoras do mundo
para atrair investimen-
tos. Apesar de todos
os problemas sociais
e econômicos que se
intensificaram em de-
corrência da pandemia
de covid-19, São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Porto Ale-
gre, Salvador e Recife
figuram entre os 156
melhores destinos com
potencial para reter
negócios, pessoas e
ideias.

São Paulo é a ci-
dade mais bem posici-
onada entre as brasilei-
ras que aparecem no le-
vantamento e ocupa a
40ª posição neste ano,
ante a 42ª colocação de
um ano atrás, quando
tinha caído nove posi-
ções na lista em rela-
ção ao período ante-
rior. O grande volume
de atividades de negó-
cios na capital paulista
continua a ser o princi-
pal motivo de atração.

O Rio de Janeiro
surge em 76º lugar –
ocupava a 72ª coloca-
ção no ano passado
e é a segunda cidade
brasileira mais promis-
sora do ranking. Belo
Horizonte subiu nove
posições, passando de

113ª a 104ª. Porto
Alegre, que em 2020
estava no 116º lugar,
neste ano aparece em
108º. Salvador é o 124º
melhor destino e Recife
permaneceu em 125º
lugar.

Avaliação
O levantamento se

baseia em 29 métri-
cas, divididas em cinco
temas com diferentes
pesos: volume de ne-
gócios (30%), capital
humano (30%), troca de
informações (15%), ex-
periência cultural (15%)
e engajamento político
(10%). Há ainda outros
parâmetros que ava-
liam as cidades que
têm maior potencial
para atuarem como a
próxima geração de
centros globais de ne-
gócios.

“O Brasil sempre foi
e será um destino atra-
tivo para investimentos,
mas é fato que o mo-

mento é de cautela. O
governo atual previa um
mundo de promessas,
mas o que vivemos fo-
ram três anos de in-
certezas. A pande-
mia só amplificou esses
efeitos”, diz o consul-
tor Sachin Mehta, só-
cio da Kearney. “A
forma como a econo-
mia está sendo dirigida
também gera incerte-
zas. Esse cenário faz
com que muito investi-
dor pare para pensar,
ninguém quer rasgar di-
nheiro.”

Resiliência
Segundo estudo,

apesar de a pandemia
ter um impacto mais
acentuado nas cidades
que lideram o ranking,
algumas destas con-
seguiram se mostrar
mais resilientes. Nova
York, Londres, Paris e
Tóquio mantiveram as
quatro primeiras posi-
ções no índice, como

ocorreu no ano pas-
sado. Ocorreram algu-
mas mudanças, porém,
nas demais colocações
que estão no topo do
levantamento.

A cidade americana
de Los Angeles se clas-
sificou entre os cinco
primeiros, ocupando a
posição da capital Pe-
quim, devido aos im-
pactos da pandemia e
oscilações no cenário
do comércio global. A
qualidade dos serviços
de saúde também teve
impacto direto nos re-
sultados de algumas ci-
dades, como São Fran-
cisco, nos Estados Uni-
dos. O colapso de seu
sistema de saúde du-
rante a pandemia fez
a cidade despencar 14
posições, deixando de
aparecer entre os 25
destinos mais bem ava-
liados. As informações
são do jornal O Estado
de S. Paulo.

Porto Alegre . Sexta, 19 de Novembro de 2021 OSUL | 42



Tenente da PM é presa no Ceará por
abandono de posto ao lavar farda
suja por causa de menstruação.

SSPDS/Divulgação

Tenente atuava no Batalhão de Polícia Turística do Ceará.

U ma tenente da
Polícia Militar do

Ceará foi presa, em
28 de outubro, por
abandono de posto
após tirar seu far-
damento, que es-
tava manchado por
causa de menstrua-
ção, para lavar. Ela
saiu à paisana do
alojamento feminino
do quartel em que
estava para buscar
seu almoço e foi
questionada pelo su-
perior, um tenente-
coronel, por estar
sem farda.
A tenente, que terá

sua identidade pre-
servada, foi levada
pelo próprio supe-
rior à Coordenadoria
de Polícia Judiciária
Militar de Fortaleza
e presa no mesmo
dia. Em audiência de
custódia, no dia se-
guinte, ela foi solta.
Em nota, a Polí-

cia Militar informou
que o superior da te-
nente afirmou que “a
policial foi flagrada
saindo do quartel,
sem uniforme e sem
autorização supe-
rior, no horário em
que deveria estar de

serviço”. Segundo
a corporação, ela
afirmou que iria al-
moçar. A PM ainda
disse que “não pro-
cede informação de
que a mesma esta-
ria lavando o farda-
mento, na ocasião”.
Segundo os autos,

a militar afirmou em
depoimento que o
fardamento sujou em
função do seu pe-
ríodo menstrual.
“Perguntada de

que forma e qual
a extensão do pro-
blema da sua farda
molhada, respondeu
que foi ao banheiro
e acabou molhando
sua farda por lá e
que está passando
um período que toda
mulher passa, e a
farda sujou em razão

disso”, consta no
termo de interroga-
tório da militar.
No depoimento, a

tenente afirmou que
o tenente-coronel
não permitiu que ela
utilizasse novamente
o fardamento. A
mulher também não
conseguiu almoçar,
pois o superior pediu
para que ela fosse ao
seu encontro, mo-
mento em que foi
dada a voz de prisão.
A PM ressaltou,

em nota, que “o po-
licial militar, quando
de serviço, tem que
passar todo o turno
de trabalho uniformi-
zado e se tiver um
caso fortuito, deve
informar de imedi-
ato ao seu superior
hierárquico, o que

não teria sido feito
pela policial militar
no referido caso”.
A tenente estava

trabalhando na su-
pervisão do Batalhão
de Polícia Turística
(BPTUR) neste dia e
liberou a sua equipe
para o horário do
almoço. Segundo
consta no processo,
eles deixaram a mili-
tar no quartel e saí-
ram para almoçar.
A defesa da te-

nente, represen-
tada pelo advogado
Oswaldo Cardoso,
afirmou que não irá
se pronunciar sobre
o assunto nesse mo-
mento. As informa-
ções são do portal
de notícias G1.
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Idosa de 79 anos é atacada por tubarão
em praia do litoral de São Paulo.

Divulgação

Ataque aconteceu na Praia Grande, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo.

U ma idosa de
79 anos foi ata-

cada por um tuba-
rão na Praia Grande,
em Ubatuba, litoral
norte de São Paulo.
O caso é o segundo
registrado na cidade
em menos de um
mês — no início
de novembro, um
turista francês tam-
bém foi atacado por
um tubarão (relem-
bre o caso aqui).
O novo ataque de

tubarão foi confir-
mado pela Univer-
sidade Estadual de
São Paulo (Unesp)
e a suspeita é de
que a vítima tenha
sido atacada por
um tubarão-tigre ou
cabeça-chata, que
costumam ser de
porte médio e es-
tão presentes nas
águas paulistas.
A vítima é de Pi-

ranguinho (MG) e
estava na cidade
para o feriado de
Proclamação da Re-
pública. Ela estava
na Praia Grande, a
mais buscada por
turistas emUbatuba,
com a família no
último domingo (14)
quando foi atacada

pelo animal na água.
Corte na perna

A idosa teve um
corte de cerca de 25
centímetros de ex-
tensão na perna. De
acordo com a pre-
feitura, ela foi socor-
rida e levada para a
Santa Casa, teve o
ferimento suturado e
depois foi liberada.
Já no hospital a

família da vítima ale-
gava que havia sido
um ataque de tuba-
rão.
As imagens do

ferimento foram en-
caminhadas ao pro-
fessor Otto Bismark,
da Unesp, especi-
alista em tubarões.
Segundo o especia-
lista, as característi-
cas do ataque des-
crito pela vítima e a
análise do ferimento

comprovaram que
era, de fato, um tu-
barão.
Em nota, Bis-

mark explicou que
“o agente causador
do trauma foi uma
espécie de tubarão
de médio a grande
porte, com cabeça
arredondada, foci-
nho curto”.
Bismark também

apontou que, pelas
características dos
dentes, a idosa foi
vítima ou de um
tubarão-tigre ou de
um tubarão cabeça-
chata. As duas es-
pécies se alimentam
de peixes de porte
médio, são comuns
no litoral paulista e
usam a costa – pró-
ximo à praia – para
alimentação e busca
de áreas adequadas

para reprodução.
Este é o segundo

ataque de tubarão
na cidade neste
mês. Após o fe-
riado de Finados,
um turista francês
também foi atacado
por um tubarão em
Ubatuba.
Nesse caso, no

entanto, ainda não
foi identificado o que
poderia ter causado
o ataque, que é
incomum no litoral
norte. Há pelo me-
nos trinta anos a re-
gião não registrava
ataques de tubarão.
Os pesquisadores
afirmam que irão
apurar os motivos
que levaram aos ata-
ques. As informa-
ções são do portal
de notícias G1.
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Estados Unidos alertam pilotos sobre tiros
contra aviões em aeroporto na África.

Reprodução

O Aeroporto Internacional Bole, um dos principais do continente.

O s Estados Unidos
estão alertando a

pilotos que aviões que
operam em um dos aero-
portos mais movimenta-
dos da África podem ser
“direta ou indiretamente
expostos a disparos de
armas a partir do solo
e/ou disparos terra-ar”.
O aviso foi feito pela FAA
(Federal Aviation Admi-
nistration, equivalente à
Anac no Brasil) porque
a guerra civil na Etiópia
se aproxima da capital
Adis Abeba, onde fica o
Aeroporto Internacional
Bole, um dos principais
do continente.

O parecer da FAA di-
vulgado na quarta-feira
(17) cita os “confrontos
contínuos” entre as for-
ças etíopes e os comba-
tentes da região de Tigré,
no norte do país, que
já mataram milhares de
pessoas em um ano de
guerra.

Nesta semana, o go-
verno dos EUA tam-
bém aconselhou seus
cidadãos que estão na
Etiópia a “irem embora
agora”. Na semana pas-
sada, a Ministra do Reino
Unido para África, Vicky
Ford, disse que a Grã-
Bretanha desaconselha
todas as viagens ao país
(exceto para partidas e
conexões).
Importância de
Adis Abeba

O aeroporto internaci-
onal de Adis Abeba é
o hub internacional da
Ethiopian Airlines, com-
panhia aérea estatal que

é um símbolo do antigo
status do país, que até o
início da guerra era uma
das economias que mais
crescia no mundo.

A companhia aérea
tornou-se nos últimos
anos a maior e mais
bem administrada da
África, transformando
Adis Abeba na porta de
entrada para o conti-
nente. A capital etíope
é também a capital di-
plomática do continente
como sede da União
Africana.

A Ethiopian Airlines foi
uma das companhias aé-
reas que sofreu com a
queda de um Boeing 737
Max. A queda da aero-
nave em março de 2019,
logo após a decolagem
em Addis Abeba, ma-
tou 157 pessoas, meses
após um modelo seme-
lhante cair na Indonésia
e deixar 189 mortos.

A FAA ressalta que
ainda não registrou re-
latos de interrupções no
Aeroporto Internacional
Bole nem ”nenhuma
indicação de intenção
de ameaçar a aviação
civil”, mas diz que o
risco de aproximação
e embarque de aviões
pode aumentar se os
combatentes de Tigré
cercarem a capital.

Os rebeldes ”prova-
velmente possuem uma
variedade de armas com
capacidade antiaérea,
incluindo granadas pro-
pelidas por foguete, ar-
mas antitanque, artilha-
ria antiaérea de baixo

calibre e sistemas de
defesa aérea portáteis”,
que podem alcançar até
25 mil pés acima do solo
(7,6 km), segundo a FAA.

A guerra na
Etiópia

As forças de Tigré
dominaram por muitos
anos o governo nacio-
nal, até que e o atual
primeiro-ministro, Abiy
Ahmed, assumiu o cargo
em 2018. O premiê
ganhou o prêmio Nobel
da Paz em 2019.

Nas últimas semanas,
as forças de Trigré se jun-
taram a outro grupo ar-
mado, o Exército de Li-
bertação Oromo, e ou-
tros oito sete grupos re-
beldes com o objetivo de
pressionar Ahmed a re-
nunciar.

As forças de Tigré
também estão pressio-
nando o governo da Etió-
pia a suspender um blo-
queio de meses na re-
gião, que inclui uma res-
trição do governo etíope
a voos.

Nenhum alimento, re-

médio ou outra ajuda
humanitária entra na re-
gião, que tem cerca de
6 milhões de habitan-
tes, há mais de um mês,
desde que os militares
retomaram os ataques
aéreos.

Tentativa de
acordo

Um enviado da União
Africana, o ex-presidente
nigerianoOlesegunOba-
sanjo, e um dos EUA,
Jeffrey Feltman, seguem
tentando que os dois
lados do conflito con-
cordem com um cessar-
fogo e negociem um
acordo.

A porta-voz do Mi-
nistério das Relações
Exteriores da Etiópia,
Dina Mufti, disse a repór-
teres nesta quinta-feira
(18) que tanto Obasanjo
quanto Feltman estão na
Etiópia, mas não deu
mais detalhes sobre as
negociações. As infor-
mações são da agência
de notícias AP.
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Juíza de Nova York reverte
condenações de dois acusados
de matarem Malcolm X em 1965.

Reprodução

Malcolm X (D) foi um dos principais símbolos da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e pelo fim
do preconceito racial; na foto aparece ao lado de Martin Luther King Jr (C).

D ois homens que
passaram déca-

das na prisão pelo
assassinato do ati-
vista pelos direitos ci-
vis dos negros norte-
americanos Malcolm
X em 1965 foram exo-
nerados nesta quinta-
feira (18) por uma juiza
estadual de Nova York,
após o procurador
distrital de Manhattan
afirmar que evidências
haviam sido retidas no
caso e pedir desculpas
por ”violações da lei e
de confiança pública”.

A ministra da Su-
prema Corte Estadual
Ellen Biben reverteu as
condenações contra
Muhammad Aziz, de 83
anos e Khalil Islam, que
morreu em 2009. Os
dois foram soltos em
liberdade condicional
nos anos 1980.

Aziz e dois dos fi-
lhos de Islam estive-
ram presentes no tribu-
nal nesta quinta-feira.

O procurador Cyrus
Vance disse à corte
que novas evidências
exculpatórias desco-
bertas durante a in-
vestigação de dois
anos deixaram claro
que Aziz e Islam foram
condenados errone-
amente pelo assassi-
nato de Malcolm X.

As evidências in-

cluem documentos
que os investigado-
res esconderam tanto
da defesa quanto da
acusação no caso de
Aziz e Islam, de acordo
com Vance. ”Eu peço
desculpas por essas
violações inaceitáveis
da lei e da confiança
pública”, disse.

A corte foi tomada
pelos aplausos en-
quanto Biben anulava
as condenações, de-
pois de dizer que la-
mentava que o tribunal
não pudesse dar a
Aziz e Islam os anos
perdidos por conta das
condenações equivo-
cadas.

Malcolm X ga-
nhou destaque como
porta-voz nacional da
Nação do Islã, um
grupo muçulmano
afro-americano que de-
fendia o separatismo

negro. Ele passou
mais de uma década
com o grupo antes de
se desiludir, rompendo
publicamente com o
movimento em 1964
e moderando algumas
de suas opiniões ante-
riores sobre separação
racial.

Ele foi morto a tiros
no Audubon Ballroom
de Nova York enquanto
se preparava para fa-
zer um discurso. Três
membros da Nação do
Islã foram condenados
pelo ataque.

Uma investigação
de quase dois anos
conduzida conjunta-
mente pelo promotor
de Manhattan e ad-
vogados dos dois ho-
mens descobriu que
promotores e agências
de segurança negli-
genciaram evidências
importantes que, se

tivessem sido conside-
radas, provavelmente
teriam levado à absol-
vição da dupla.

Em uma entrevista
ao jornal The New York
Times, Cyrus Vance se
desculpou em nome
da polícia, que disse
ter falhado com as
famílias dos dois ho-
mens, MuhammadAziz
e Khalil Islam.

”Isso aponta para
a verdade de que as
forças de segurança
ao longo da história
muitas vezes falharam
em cumprir suas res-
ponsabilidades”, disse
Vance. ”Esses homens
não receberam a jus-
tiça que mereciam.”
As informações são
da agência de notícias
Reuters.
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Cais Embarcadero é inaugurado
oficialmente na zona portuária

de Porto Alegre.
Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Área de gastronomia e entretenimento funcionava experimentalmente nos últimos seis meses.

U ma cerimônia com
a presença de di-

versas autoridades mar-
cou, no final da tarde
desta quinta-feira (18),
a inauguração oficial do
Cais Embarcadero, no
Centro Histórico de Porto
Alegre. Já funcionando
experimentalmente há
seis meses, o espaço de
19 mil metros-quadrados
fica no trecho do porto do
Guaíba entre a Usina do
Gasômetro e o Armazém
A-7.

Desde então, apro-
ximadamente 300 mil
pessoas visitaram o lo-
cal, transformado em um
complexo de restauran-
tes, bares, parque náu-
tico e outras opções de
entretenimento.

Em maio, o governo
gaúcho assinou o con-
trato de concessão com o
grupo Embarcadero Em-
preendimentos, que pas-
sou a administrar por 66
meses a área (perten-
cente ao Estado), me-
diante pagamento com-
pensatório de R$ 400 mil
por ano, valor que au-
menta conforme a receita
das locações de espaços
e realização de eventos.

O negócio foi viabili-
zado após o rompimento
por parte do governo do
Estado com a antiga con-
cessionária responsável
pela área do cais. A
decisão foi tomada em
2019, com base em ava-
liação da Procuradoria-
Geral do Estado (PGE)
que constatou infrações

e descumprimento de
obrigações contratuais.

O Estado também soli-
citou a desvinculação da
área com a poligonal por-
tuária, a fim de derrubar
as restrições para uso co-
mercial da área.

“Com forte respaldo
jurídico, tomamos uma
decisão que foi inclusive
criticada por alguns na
época, mas estávamos
em uma situação de con-
cessão há dez anos de
algo que não mostrava
resultados”, relembrou
o governador Eduardo
Leite, presente na cerimô-
nia. Ele prosseguiu em
seu discurso:

“Rescindimos o con-
trato com a antiga con-
cessionária e contrata-
mos diretamente os em-
preendedores para ma-
nutenção do Cais Em-
barcadero, iniciativa que
já estava em tratativas
e que tem a cara que
queremos para o nosso
Estado, voltado à nova

economia, acolhedor e
onde as pessoas queiram
estar e se encontrar”.
Próximos passos

Na semana que vem, o
governo do Estado deve
apresentar os primeiros
passos do novo modelo
de negócio para o pro-
cesso de concessão da
área total do cais. No
foco da iniciativa está
a sustentação financeira
para próximos empreen-
dimentos na área.

Também estavam pre-
sentes o prefeito Se-
bastião Melo, o vice-
governador e titular da
Secretaria da Segurança
Pública (SSP), Ranolfo
Vieira Júnior e o secre-
tário extraordinário de
Parcerias, Leonardo Bu-
satto, juntamente com o
superintendente da autar-
quia Portos RS, Fernando
Estima.

Do setor privado, com-
pareceram ao evento o
sócio da Embarcadero
Empreendimentos, Eugê-

nio Corrêa, o diretor-geral
da Tornak Holding, Fer-
nando Tornain, e o fun-
dador da DC Set Group,
Cicão Chies.

Muro da Mauá
Na mesma região da

capital gaúcha, a pre-
feitura vai inaugurar às
18h30min desta sexta-
feira (19) a obra de revita-
lização do Muro da Mauá.
A transformação da es-
trutura de 750 metros de
extensão entre a Secreta-
ria Estadual da Fazenda
e as proximidades do
Gasômetro vem sendo
realizada desde agosto,
a fim de torná-la mais
atrativa à população.

O trabalho foi execu-
tado por um consórcio
entre as empresas Si-
nergy e HMidia, vencedor
do chamamento público.
Ambas serão responsá-
veis também pela revita-
lização e manutenção do
local. (Marcello Campos)
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Confiança industrial diminui no Rio Grande
do Sul e chega ao menor nível desde março.
Jonathan Campos/AEN-PR

ICEI-RS divulgado pela FIERGS alcança 57,5 pontos em novembro.

O Índice de Confi-
ança do Empre-

sário Industrial gaúcho
(ICEI-RS), divulgado
nessa quinta-feira (18)
pela Federação das
Indústrias do Estado
do Rio Grande do Sul
(Fiergs), atingiu 57,5
pontos em novembro,
o menor nível desde
março de 2021, quando
foi de 54,1. O recuo
de 2,6 pontos significou
o terceiro mês conse-
cutivo de queda, totali-
zando 7,4 de retração
no período. Mesmo
caindo, o ICEI-RS ainda
indica otimismo no se-
tor, pois como varia de
zero a cem pontos, a
marca de 50 divide a
presença de confiança
(acima) da falta dela
(abaixo). A expectativa
positiva persiste, mas
ficou menor e menos
disseminada entre os
empresários.

O Índice de Condi-
ções Atuais recuou de
56,2, em outubro, para
53 pontos, em novem-

bro. Ainda acima dos
50, denota melhora,
entretanto, só percebida
nas empresas, subcom-
ponente que marcou
56,3 pontos em novem-
bro, 2,3 a menos do
que em outubro. Já
o Índice de Condições
Atuais da Economia
Brasileira caiu de 51,3
para 46,2 no período.
Abaixo dos 50 pontos,
volta a indicar piora
após cinco meses se-
guidos de melhora. Em
novembro, 23,3% das
empresas (eram 33,3%
em outubro) percebem
evolução nas condições
da economia. Percen-
tual, porém, superado
pelo das que detectam
piora: subiu de 26,4%,
no mês passado, para
37,2%.

As perspectivas da
indústria gaúcha para
os próximos seis me-
ses ficaram menos oti-
mistas. O Índice de
Expectativas caiu pelo
terceiro mês, de 62,1,
em outubro, para 59,8

pontos, em novembro.
O resultado mostra que
o otimismo, apesar de
menor, ainda prevalece.
O Índice de Expectativas
da Economia Brasileira
recuou de 57,1 para
54,4 pontos no período,
o menor valor desde
março. Em novembro,
36,6% das empresas
veem com otimismo o
futuro da economia bra-
sileira, mas eram 40,3%,
em outubro. Ao mesmo
tempo, 19,3% acreditam
em uma piora, elevação
superior a sete pontos,
pois era de 12% em ou-
tubro. Da mesma forma,
o Índice de Expectativas
das Empresas revela
menor otimismo, com
a redução de 64,7 para
62,6 pontos no período.

Incertezas
Segundo a pesquisa

da Fiergs, a tendência
negativa da confiança
nos últimos meses re-
trata a percepção dos
empresários em relação
à deterioração gradual e
à maior incerteza do ce-

nário econômico. Isso
se dá por conta da ace-
leração do ciclo de alta
dos juros e da inflação,
além da volatilidade da
taxa de câmbio. O
risco fiscal e a pressão
de custos provocada
pelos aumentos nos
preços dos insumos
e matérias-primas, da
energia elétrica e dos
combustíveis, também
contribuem para este
sentimento.

Apesar de menor, o
otimismo segue anco-
rado na perspectiva do
retorno completo das
atividades econômicas
e da redução nas di-
ficuldades na cadeia
de suprimentos. Sinal
de uma evolução ainda
positiva, apesar de mais
modesta, da atividade
industrial gaúcha nos
próximos meses.

O levantamento da Fi-
ergs foi realizado de 3
a 12 de novembro, com
224 empresas, sendo 43
pequenas, 74 médias e
107 grandes.
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Ao completar 184 anos, Brigada
Militar forma 865 novos soldados.

Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Iniciado em março deste ano, o curso formou 649 homens e 216 mulheres.

N o dia em que com-
pletou 184 anos

de serviços prestados
à comunidade, a BM
(Brigada Militar) for-
mou 865 novos sol-
dados. Na manhã
desta quinta-feira (18),
ocorreram solenidades
simultâneas de forma-
tura do Curso Básico
de Formação da Polícia
Militar em Porto Alegre,
Montenegro, Osório,
Santa Maria, Rio Pardo
e Santa Rosa.

O governador Edu-
ardo Leite e o vice-
governador e secretá-
rio estadual da Segu-
rança Pública, Ranolfo
Vieira Júnior, participa-
ram da cerimônia na
Capital, que ocorreu
na Academia de Polícia
Militar.

Leite agradeceu aos
formandos pela es-
colha da missão de
proteger a sociedade
gaúcha. ”O papel
do nosso governo é
dar condições para
que as nossas polí-
cias possam cumprir
com sua função, e fico
feliz em poder dizer
que estamos fazendo
o maior investimento
da história recente da
segurança pública no
Estado. Anunciamos
R$ 280 milhões que
serão investidos até
o próximo ano em
armamento, viaturas,
tecnologia e infraestru-

tura. É um volume que
corresponde ao dobro
da soma de investi-
mentos dos últimos 13
anos na segurança do
Estado. Hoje somos
capazes de fazer inves-
timentos e reposição
de efetivo, e por isso
vemos os níveis de
criminalidade caindo,
com redução de mais
de 50% no roubo de
veículos e de 35% nos
homicídios nos últimos
dois anos e meio. O
governo tem feito a
sua parte, mas isso
ocorre sobretudo pela
coragem dos homens
e das mulheres que es-
tão na ponta, fazendo
a nossa segurança,
como estarão os que
se formam aqui hoje.
Por isso, agradeço a
cada um em nome do
povo gaúcho”, disse o
governador.

Iniciado em março
deste ano, o curso
formou 649 homens e

216 mulheres. Foram
1.730 horas de conteú-
dos como identidade
corporativa, legislação
aplicada à função, co-
municação operacio-
nal, defesa pessoal,
direito administrativo,
decisão de tiro, direito
penal, direito consti-
tucional, história da
Brigada Militar, direitos
humanos, entre outras
disciplinas teóricas e
práticas, além do es-
tágio supervisionado.
Em função da pande-
mia, as turmas foram
reduzidas, com no má-
ximo 20 alunos por sala
de aula.

”O ingresso desses
novos servidores na
corporação dá con-
tinuidade ao crono-
grama de chamamento
apresentado pelo go-
verno estadual a fim de
assegurar a reposição
planejada de efetivo
nas instituições de se-
gurança pública, no

escopo do programa
RS Seguro”, informou
o Palácio Piratini.

O comandante-geral
da BM, coronel Vanius
Santarosa, também
parabenizou os for-
mandos e destacou os
investimentos recentes
em armamentos com
maior poder de fogo
e viaturas semiblinda-
das, além de exaltar a
instituição centenária.
”Estamos na linha de
frente na trincheira do
combate à criminali-
dade, em uma insti-
tuição que é um pa-
trimônio gaúcho e cuja
história se confunde
com a história do Rio
Grande do Sul”, afir-
mou.

Após o juramento da
turma, o soldado An-
drio Vargas Nunes re-
cebeu do governador a
medalha coronel Odi-
lon, por ter sido o
primeiro colocado no
curso.
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Ex-governadores Jair Soares e
Alceu Collares recebem a Medalha
da Ordem do Mérito Judiciário.

Mário Salgado

Cerimônia foi realizada no Plenário Pedro Soares Muñoz

E m cerimônia repleta de
emoção nas manifesta-

ções dos homenageados, o
Tribunal de Justiça realizou
a Outorga da Medalha da
Ordem do Mérito Judiciá-
rio aos ex-Governadores do
Rio Grande do Sul Jair So-
ares e Alceu Collares.

O evento, ocorrido de
maneira híbrida na tarde
desta quarta-feira (17), con-
tou com a presença no Ple-
nário Pedro Muñoz de ma-
gistrados, familiares e ami-
gos dos agraciados, além
dos convidados que acom-
panharam através do canal
do TJRS no YouTube.

O Presidente do Tri-
bunal, Desembargador
Voltaire de Lima Moraes,
em seu pronunciamento,
disse que a homenagem ”é
muito justa pela trajetória
de duas personalidades
históricas que marcaram
época e continuam com
forte atuação no campo
político, cujas trajetórias
sempre registraram ampla
capacidade de diálogo e
respeito ao princípio da har-
monia e da independência
dos Poderes”.

Ele afirmou que ”s ex-
governadores Jair Soares e
Alceu Collares dignificam a
política gaúcha e brasileira
e seus legados devem ser-
vir como exemplos aos no-
vos políticos que estejam
atuando ou que pretendam
ingressar na vida pública”,
disse o Presidente.

”Eles sempre enten-
deram a importância do
ótimo relacionamento ins-
titucional como forma mais
adequada no que se refere
à busca de soluções para
a sociedade e isso precisa

ser lembrado’, ressaltou o
magistrado.

”Os ex-Governadores
Jair Soares e Alceu Col-
lares nunca tiveram qual-
quer atrito com o Poder
Judiciário e sempre foram
adeptos ao amplo diálogo
e entendimento”, concluiu,
acrescentando que a Me-
dalha até agora somente
havia sido entregue aos
Ministros Aposentados do
STF, Paulo Brossard de
Souza Pinto, que faleceu
em 2015, e José Néri da
Silveira.

O Desembargador Sér-
gio Miguel Achutti Blattes
também discursou, falando
em nome do Tribunal de
Justiça. Ele disse que
”os homenageados são gi-
gantes que exerceram suas
funções na vida pública
de forma exemplar e con-
tinuam fazendo a boa po-
lítica de maneira intensa
mesmo sem mandatos ele-
tivos”.

O magistrado disse que
”os agraciados mostraram
sempre que é possível o
exercício das funções públi-
cas colocando sempre o in-
teresse coletivo acima das
questões eleitorais, em de-
fesa do melhor para a soci-
edade”.

Ele concluiu que ” os ex-
Governadores sempre fo-
ram fiéis às suas vertentes
partidárias, atuando com
elevado espirito democrá-
tico e mantendo diálogo
permanente com todos os
setores”.

Jair Soares, em sua
manifestação, disse que ja-
mais pensaria receber esta
Outorga de uma medalha
tão importante no Judiciário

gaúcho. ”Estou quase sem
palavras para agradecer
uma honraria deste porte,
recebendo em vida uma
Medalha entregue pelo
Poder Judiciário”. Ele disse
que em sua trajetória sem-
pre destacou o interesse
público, buscando oferecer
os melhores serviços à
população.

”Em toda a minha vida
apoiei iniciativa que promo-
vessem o bem comum e
sigo nesta linha de atua-
ção”, salientou. Ele tam-
bém elogiou a conduta do
ex-Governador Alceu Colla-
res. ”Formamos uma ami-
zade mais do que republi-
cana e hoje aqui, unidos,
podemos desfrutar desta
alegria que invade nossos
corações pela bonita ho-
menagem promovido pelo
nosso Judiciário”, concluiu.

Alceu Collares, por sua
vez, também enalteceu a
importância do Judiciário
gaúcho na sociedade, e
disse que a atuação do
TJRS é motivo de orgulho
para o Rio Grande do Sul.
”Em toda aminha vida sem-
pre confiei muito na Justiça,

respeitando este Poder que
é uma das esperanças da
população”, afirmou.

Ele recordou seu in-
gresso na trajetória política
em 1961 quando fez o seu
alistamento na época da
Cadeia da Legalidade, li-
derada pelo ex-Governador
Leonel Brizola. ”Eu vi todo
aquelemovimento na Praça
daMatriz e, depois de saber
do que se tratava, resolvi
ficar ali junto do povo lu-
tando pela democracia”,
disse ele, acrescentando
que a partir daquele mo-
mento nunca mais deixou
de fazer política.

”A defesa pela justiça
social no Brasil é uma luta
sem tréguas e, por isso, te-
mos que sempre levantar a
bandeira da paz e da igual-
dade”. Ele disse ainda que
”sempre acreditou emDeus
e na ciência” e ”mesmo já
tendo passado por momen-
tos difíceis, jamais guardei
rancor ou ódio no meu co-
ração”.

Porto Alegre . Sexta, 19 de Novembro de 2021 OSUL | 50



Polícia realiza segunda fase de operação
para combater a lavagem de dinheiro e o
tráfico de drogas no Rio Grande do Sul.

Polícia Civil/Divulgação

Esta segunda fase busca atingir uma nova célula financeira de orga-
nização criminosa sediada no Vale do Sinos.

A Polícia Civil defla-
grou, na manhã desta

quinta-feira (18), a se-
gunda fase da Operação
Irmandade, que combate
a lavagem de dinheiro e
o tráfico de drogas no Rio
Grande do Sul. A ação
contou com o apoio de
policiais de Santa Cata-
rina.

Cerca de 85 policiais
civis cumpriram 21 ordens
judiciais, entre mandados
de busca, prisão preven-
tiva, indisponibilidade de
contas bancárias, bens
imóveis e veículo, nas
cidades de Porto Alegre,
Canoas, Cachoeirinha,
Gravataí, São Leopoldo
e Itapema (SC).

O total de ativos e
bens indisponibilizados
pode chegar a R$ 3,2
milhões. Esse montante
somado aos sequestros
e apreensões da fase 1 –
deflagrada em julho deste
ano – chega à quantia de
R$ 7 milhões até o mo-
mento. O total demedidas
cautelares solicitadas e
efetivadas ao longo das
fases 1 e 2 é de 406.

Esta segunda fase
busca atingir uma nova
célula financeira de orga-
nização criminosa sedi-
ada no Vale do Sinos, que
se ocupa de complexa
rede de dissimulações
para ocultar bens e ati-
vos financeiros, inclusive
usando de empresários,
comerciantes e corretores
de imóveis que atuavam
dolosamente, sendo alvos
na ação desta quinta-feira.

Dentre várias condu-
tas de mascaramento de
ativos e imóveis com-

provados nesta segunda
fase, chama a atenção
pagamento de imóveis
pertencentes a quadrilha
gaúcha, localizados em
Santa Catarina, sendo
realizados por criminosos
do nordeste do país, estes
ligados a uma facção de
amplitude nacional, bem
como a retirada fraudu-
lenta de valores em es-
pécie de Delegacias de
Polícia do Estado (apre-
endidos pelas polícias
ostensivas em situação de
transporte por laranjas),
usando documentos e
contratos fictícios, a fim
de dar aparência lícita ao
dinheiro da facção.

Nesta segunda fase,
também constatou-se a
utilização de contas de
passagem no sistema fi-
nanceiro, ou seja, dinheiro
em espécie sendo depo-
sitados nas contas de la-
ranjas, bem como opera-
dores que emprestavam
seus nomes para a ocul-
tação e venda de veículos
de luxo, além de repas-
ses/pagamento em esme-
raldas entre os operado-
res.
A investigação
A Operação Irmandade

nas suas duas fases apura
a associação entre crimi-
nosos gaúchos com uma
facção de amplitude naci-
onal, com divisão de tare-
fas e intercâmbio de ope-
radores logísticos e finan-
ceiros que atuam no Rio
Grande do Sul e emoutros
6 estados brasileiros.

Um dos alvos, um bai-
ano, que também teve a
prisão preventiva decre-

tada e cumprida pela Po-
lícia Civil na fase 1, é
um grande operador lo-
gístico da facção nacio-
nal e principal elo de liga-
ção com os líderes desta
célula gaúcha, que atu-
ava pilotando aviões, em
uma rede muito complexa
de distribuição de entor-
pecentes nas regiões sul
e norte do País, inclu-
sive com suspeita de com-
pra de hangares, sendo
citado recentemente pela
imprensa francesa. Foi
captado durante a inves-
tigação um traficante co-
lombiano encomendando
grande quantidade dema-
conha da célula gaúcha.

Além deste elo, nas
duas fases da investiga-
ção constataram-se re-
messas bancárias e nego-
ciações entre criminosos
do Rio Grande do Sul e de
outros estados, via ope-
radores de lavagem de
dinheiro, ou seja, dinheiro
espúrio indo e vindo via
sistema financeiro, bem
como uso de doleiros
gaúchos.

Dezenas de relatórios

de investigação produzi-
dos nas duas fases con-
firmaram uma movimen-
tação anual ilícita de R$
120 milhões de reais no
sistema financeiro, entre
as pessoas físicas e jurí-
dicas investigadas, além
de imóveis e veículos, em
constante troca de valores
entre a facção gaúcha e a
nacional.

Cinco suspeitos, den-
tre líderes e gerentes, já
foram indiciados dentro
da Operação pelos cri-
mes de tráfico de dro-
gas, lavagem de dinheiro
e crime organizado, todos
com prisão preventiva de-
cretada, sendo dois ainda
foragidos.

Um sexto integrante,
gaúcho de São Leopoldo,
alvo de prisão preventiva
desta quinta-feira, com
funções de gerência na
organização, está fora-
gido do sistema prisional,
desde a fase 1, em julho
deste ano, suspeito de
operações logísticas e
financeiras no Rio Grande
do Sul e em outros esta-
dos da federação.
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Presa quadrilha que vendia carne
de cavalo para lancherias em

Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.
Tiago Coutinho/MP-RS

O grupo criminoso comercializava em torno de 800 quilos de carne por semana.

O MP-RS (Ministério
Público do Rio

Grande do Sul), por
meio do Gaeco (Grupo
de Atuação Especial de
Combate ao Crime Or-
ganizado) – Segurança
Alimentar, deflagrou
nesta quinta-feira (18),
em Caxias do Sul, na
Serra Gaúcha, a Opera-
ção Hipo para desar-
ticular uma quadrilha
que vendia carne de
cavalo para lancherias,
alegando que era de
gado.

Foram cumpridos
seis mandados de pri-
são preventiva e 15
de busca e apreensão.
Seis pessoas foram
presas. Segundo o MP-
RS, o grupo investigado
abastecia estabeleci-
mentos da cidade com
grandes quantidades
de carne (em forma de
hambúrgueres e bifes)
provenientes do abate
clandestino de equinos,

suspeita que foi confir-
mada por meio da rea-
lização de perícias em
duas hamburguerias,
em cujos lanches foi
encontrada presença
deDNAde cavalo. Tam-
bém eram misturadas
carnes de peru e suíno.

“Eram distribuídos
em torno de 800 quilos
semanais”, revelou o
coordenador doGaeco,
promotor de Justiça
Alcindo Luz Bastos da
Silva Filho. Conforme

o Ministério Público,
a quadrilha não pos-
sui autorização para o
abate e comercializa-
ção de nenhum tipo de
carne.

Assim, as atividades
de abate, beneficia-
mento, armazenamento
e venda vinham ocor-
rendo sem qualquer
fiscalização, o que é
essencial para prevenir
que carnes sem ins-
peção de fiscais médi-
cos veterinários sejam

consumidas pelas pes-
soas.

Segundo a legisla-
ção, a carne de ca-
valo pode ser consu-
mida no Brasil desde
que os animais sejam
abatidos em estabele-
cimentos sob inspeção
veterinária. A produção
nacional é voltada para
a exportação, já que os
brasileiros não têm cos-
tume de comer carne
de cavalo por questões
meramente culturais.
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JUSTIÇA INAUGURA NOVO PRÉDIO
DO FORO DE RIO GRANDE.

➧ Em cerimônia com a presença
do presidente do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul (TJ-RS), de-
sembargador Voltaire de Lima Mo-
raes, foi inaugurado nesta quinta-
feira (18) o novo prédio do Foro de
Rio Grande (Litoral Sul). Locali-
zado na rua Apody dos Reis, o edi-
fício tem sete andares, totalizando
mais de 16mil metros-quadrados de
área.

ÔNIBUS DO PROCON ESTARÁ NA
REDENÇÃO NESTE SÁBADO.

➧ Das 9h às 13h deste sábado (19),
o ônibus do Procon de Porto Alegre
estará no Parque da Redenção, em
Porto Alegre. Uma equipe de aten-
dimento do órgão municipal aten-
derá em frente ao Monumento do
Expedicionário (próximo ao Colégio
Militar), com esclarecimento de dú-
vidas e orientações sobre o encami-
nhamento de possíveis acordos.

PROFESSORES DEVEM REDOBRAR
ATENÇÃO CONTRA GOLPES.

➧ O Sindicato dos Professores do
Ensino Privado (Sinpro) alerta para
a ação de estelionatários que en-
tram em contato por telefone ou
WhatsApp com educadores gaú-
chos, em nome da entidade, pe-
dindo depósitos de ”honorários ad-
vocatícios” para liberar créditos de
supostas ações judiciais. Em caso
de dúvida, acesse o site sinprors.
org. br.

HOSPITAL DA PUCRS: ACESSO AO
ESTACIONAMENTO É INVERTIDO.

➧ Entrada e saída do estaciona-
mento do Hospital da PUCRS, na
Zona Leste de Porto Alegre, tiveram
seus sentidos invertidos, para faci-
litar o acesso pelos motoristas que
se deslocam do Centro ao bairro.
Para ingressar no local, não é mais
necessário fazer o retorno pela ave-
nida Cristiano Fischer, sendo possí-
vel usar a nova ponte da Ipiranga.

COMEÇA A FORMAÇÃO DEMAIS
260 INSPETORES E ESCRIVÃES.

➧ Nesta semana, 260 alunos inicia-
ram o Curso de Formação Superior
de Inspetores e Escrivães de Polí-
cia na Academia de Polícia (Aca-
depol) do Rio Grande do Sul. As
aulas serão ministradas presencial-
mente pelos próximos seis meses,
com conteúdos teóricos e práticos
sobre diversos tópicos, totalizando
810 horas, além do estágio em de-
legacias.

POLÍCIA CIVIL GAÚCHA
APRESENTA BALANÇO DE

REALIZAÇÕES.
➧ Já está disponível para consulta
o ”Anuário da Polícia Civil do Rio
Grande do Sul”, documento com um
balanço de atividades da corpora-
ção em 2020. Em destaque, dados
sobre novos servidores, investimen-
tos, índices criminais, avanços tec-
nológicos, cursos, convênios, aqui-
sições e planos para 2022, dentre
outros. Saiba mais em pc. rs. gov.
br.

PENITENCIÁRIA TEMMAIS DEMIL
DETENTOS TRABALHANDO.

➧ Mais da metade dos 2 mil deten-
tos do Complexo Penitenciário de
Canoas, inaugurado em 2016, rea-
lizam algum tipo de trabalho. Além
de serviços de limpeza e manuten-
ção da casa prisional, a lista inclui
produção artesanal, marcenaria e
costura, dentre outros. O objetivo
é estimular a ressocialização para
a vida posterior ao cumprimento da
pena.

ASSALTANTE É MORTO APÓS
ATAQUE A LOJA DE ARMAS NA

SERRA.
➧ Informada sobre um roubo den-
tro de uma loja de armas no bairro
do Parque, em Farroupilha (Serra
Gaúcha), a BrigadaMilitar (BM) che-
gou a tempo de impedir que o crime
fosse consumado e prendeu três ho-
mens, incluindo o motorista do carro
que seria usado na fuga. Um policial
se feriu e um dos envolvidos morreu
durante troca de tiros .

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
VÃO A SESSÃO DE CINEMA.

➧ Nesta semana, a Fundação de As-
sistência Social e Cidadania (Fasc)
levou cerca de 50 pessoas em situa-
ção de rua para assistir a um sessão
de filmes na Cinemateca Capitólio,
no Centro Histórico de Porto Ale-
gre. O grupo foi contemplado com a
exibição de cinco curtas-metragens.
Conforme a prefeitura, a iniciativa
terá reprises em breve.

PROSSEGUE EXPOSIÇÃO DE
OBRAS DE ARTE COM PLÁSTICO.

➧ Localizada na Rua da Praia, Cen-
tro Histórico de Porto Alegre, a Casa
de Cultura Mario Quintana mantém
em cartaz a exposição ”Natureza
Plástica”, do artista plástico Edu-
ardo Srur. São oito obras que re-
criam telas famosas (como a ”Mo-
nalisa”, de Leonardo Da Vinci, e ”O
Grito”, de Edvard Munch), utilizando
apenas plástico, sem tinta ou cola.

JUREMIRMACHADO DA SILVA
PUBLICA NOVO ROMANCE.

➧ A editora Sulina está lançando
o romance ”Memória no Esqueci-
mento”, novo livro do escritor, jor-
nalista e professor gaúcho Juremir
Machado da Silva. O protagonista é
um homem fragilizado pelo mal de
Alzheimer e os dramas particulares,
familiares e sociais causados pela
doença, em uma narrativa que com-
bina elementos realistas e poéticos.

PELOTENSE JULIO ZANOTTA LANÇA
DOIS LIVROS NO DIA 25.

➧ Às 19h da próxima quinta-feira
(25), o Memorial do Theatro São
Pedro, em Porto Alegre, abre as
suas portas para o lançamento dos
livros ”Pisa Leve” e ”O C... Voa-
dor”. Ambas as obras são assina-
das pelo ator, dramaturgo e escri-
tor pelotense Julio Zanotta, 71 anos,
que também foi livreiro e presidiu
a Câmara Riograndense do Livro
(CRL).
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STJD DEVOLVE TRÊS PONTOS AO
BRUSQUE APÓS RECURSO EM

CASO DE RACISMO.
➧ Às vésperas do Dia da Consciência
Negra, o STJD aliviou a pena do Brus-
que e devolveu os três pontos que
haviam sido perdidos após o caso de
injúria racial cometido pelo até então
presidente do Conselho Deliberativo
do clube, Júlio Antonio Petermann,
contra um jogador do Londrina. Os
catarinenses agora vão a 44 pontos,
subindo para o 14º lugar.

PF DESTRÓI MÁQUINAS EM
GARIMPO QUE AMEAÇAVA TORRES

DE ENERGIA.
➧ A operação Guaraci, deflagrada
para combater mineração ilegal na
área da linha de transmissão de ener-
gia elétrica vinda da Usina Belo Monte
no Pará, apreendeu maquinários e
prendeu em flagrante suspeitos que
estavam nas áreas de extração irre-
gular de ouro e manganês. O material
apreendido foi destruído nos locais da
apreensão.

NEUROCIRURGIÃO PAULO
NIEMEYER FILHO É ELEITO PARA
ACADEMIA BRASILEIRA DE

LETRAS.
➧ O neurocirurgião Paulo Niemeyer
Filho foi eleito nesta quinta (18) para a
cadeira 12 da Academia Brasileira de
Letras, anteriormente ocupada pelo
professor e crítico literário Alfredo
Bosi (1936-2021). Sobrinho do arqui-
teto Oscar Niemeyer e filho do tam-
bém neurocirurgião Paulo Niemeyer,
o novo imortal disputou a vaga com o
escritor e professor Daniel Munduruku
e o poeta Joaquim Branco.

MUSEU NACIONAL ANUNCIA
DESCOBERTA DE NOVA ESPÉCIE DE

DINOSSAURO BRASILEIRO.
➧ O Museu Nacional anunciou nesta
quinta (18) a descoberta de uma nova
espécie de dinossauro brasileira, o
Berthasaura Leopoldinae. Esse foi
o fóssil mais completo de um dinos-
sauro do período cretáceo já encon-
trado no Brasil. A espécie foi bati-
zada em homenagem a Bertha Lutz,
pesquisadora brasileira, à imperatriz
Maria Leopoldina e à escola de samba
Imperatriz Leopoldinense.

AVIÃO DERRAPA DURANTE POUSO
NO AEROPORTO DEMARINGÁ.

➧ Um avião com 111 pessoas a bordo
derrapou durante o pouso na pista do
Aeroporto Regional Silvio Name Jú-
nior, em Maringá (PR). Ninguém se
feriu. No incidente, a aeronave atingiu
lâmpadas do sistema de balizamento
luminoso do aeroporto. Apesar do
susto, o avião não precisou de auxí-
lio externo para ser conduzido até o
estacionamento.

MC JOTINHA ÉMORTO A TIROS
APÓS TENTAR APARTAR BRIGA.

➧ O cantor de funk Jonathan Gomes
de Araújo, o MC Jotinha, foi morto a
tiros na madrugada de terça (16) de-
pois de tentar separar uma briga em
um bar em Duque de Caxias (RJ). O
rapaz estava saindo do local quando
foi alvejado na frente do pai. O caso
está sendo investigado pela Delega-
cia de Homicídios da Baixada Flumi-
nense.

CRIANÇA DE 9 ANOSMORRE APÓS
AFUNDAR EM PISCINA

RECREATIVA.
➧ Uma criança de apenas 9 anos mor-
reu após afundar na piscina da es-
cola onde estudava, no litoral de São
Paulo, na tarde da última quarta-feira
(17). A vítima chegou a ser retirada
da água com vida, mas não resistiu.
A Polícia Civil investiga o caso, e tra-
balha com a hipótese de mal súbito.

MULHER É RESGATADA DE
CÁRCERE PRIVADO DE 3MESES AO
PEDIR SOCORRO PORMENSAGEM

DE TEXTO.
➧ Uma mulher, de 22 anos, foi res-
gatada de um cárcere privado nesta
quinta-feira (18) após ter pedido so-
corro para o irmão através de uma
mensagem de texto. A vítima es-
tava sendo mantida presa em casa
pelo marido em Aparecida do Tabo-
ado (MS) há 3 meses. A vítima tem
um bebê de 5 meses com o homem.

MEGA-SENA PODE PAGAR R$ 38
MILHÕES NESTE SÁBADO.

➧ A Mega-Sena pode pagar R$ 38
milhões na noite desta sábado (20)
a quem acertar as seis dezenas. O
prêmio sorteado na última quarta-feira
(17) acumulou. Os números contem-
plados no meio da semana foram: 11,
37, 53, 55, 56 e 60. A quina teve
31 apostas vencedoras, e cada uma
receberá R$ 63. 435,43. As apostas
podem ser feitas em qualquer lotérica
do País ou pela internet.

DÓLAR FECHA EM ALTA COM
MERCADO DE OLHO EM
INCERTEZAS FISCAIS.

➧ O dólar fechou em alta nesta quinta-
feira (18), na quarta sessão consecu-
tiva de avanço frente ao real, àmedida
que participantes do mercado avalia-
vam as perspectivas fiscais do Brasil
em meio à tramitação da PEC dos
Precatórios no Congresso. A moeda
norte-americana subiu 0,80%, cotada
a R$ 5,690. No ano, a divisa tem
avanço de 7,36% contra o real.

IBOVESPA FECHA EM QUEDA DE
0,51%.

➧ O principal índice de ações da Bolsa
de Valores de São Paulo, a B3, fechou
em queda de 0,52%, aos 102. 426
pontos, nesta quinta-feira (18), reno-
vando mínimas em 12 meses. Essa
foi a quarta sessão consecutiva de
queda da Bolsa. Com o resultado
desta quinta, a Bolsa passou a acu-
mular queda de 1,04% em novembro
e de 13,94% no ano.

ONG FAZ CHURRASCO EM FRENTE
A TOURO DE OURO DA BOVESPA.

➧ Integrantes da ONG SP Invisível
organizaram um churrasco para pes-
soas em situação de rua em frente ao
Touro de Ouro da Bolsa de Valores,
no Centro de São Paulo, na noite de
quarta-feira (17). A organização não
governamental comprou a carne, pre-
parou o churrasco e o distribuiu tam-
bém para ambulantes que estavam
passando pelo local.
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PRESIDENTE DO PARLAMENTO DA
NORUEGA RENUNCIA.

➧ A presidente do Parlamento da No-
ruega, o segundo cargo oficial mais
importante do país, anunciou sua re-
núncia nesta quinta-feira (18), acu-
sada de ter se beneficiado de uma
residência oficial da qual provavel-
mente não teria direito. A renún-
cia da trabalhista Eva Kristin Hansen
acontece depois que a polícia anun-
ciou uma investigação.

INÍCIO DE CONSTRUÇÃO DE
NOVASMORADIAS NOS EUA CAI

EM OUTUBRO.
➧ A construção de novas moradias
nos Estados Unidos caiu inesperada-
mente em outubro, já que a atividade
continua limitada pela escassez de
materiais, bem como pela falta de ter-
ras e mão de obra. O início de cons-
trução de moradias caiu 0,7%, para
taxa anual ajustada sazonalmente de
1,520 milhão de unidades no mês
passado, disse o Departamento de
Comércio.

RAPPER YOUNG DOLPH ÉMORTO A
TIROS NOS EUA AOS 36 ANOS.

➧ O rapper Young Dolph morreu na
quarta-feira (17) aos 36 após ser ba-
leado na cidade de Memphis, no es-
tado americano do Tennessee. Se-
gundo o dono da loja onde o cantor
foi baleado, alguém passou atirando
de dentro de um carro. Ainda não há
informações sobre suspeitos. Nas-
cido Adolph Robert Thornton Jr., o
rapper era famoso na cidade e lan-
çou seu disco de estreia em 2016.

TRADICIONAL DICIONÁRIO
FRANCÊS INCLUI PRONOME

NEUTRO.
➧ O dicionário Le Robert, um dos
mais tradicionais da língua francesa,
incluiu neste mês um pronome neu-
tro na lista de palavras. A inclu-
são irritou políticos da França, inclu-
sive o ministro da Educação, Jean-
Michel Blanquer e a primeira-dama
Brigitte Macron. Além do ”il” (ele) e
”elle” (ela), o dicionário agora tam-
bém conta com o pronome neutro
”iel”, uma mistura dos dois.

RECÉM-NASCIDA É SALVA DE
BUEIRO NA ÍNDIA APÓS ALERTA DE

GATOS.
➧ Uma bebê com poucos dias de
vida foi resgatada de um bueiro em
Mumbai, na Índia, no último final de
semana, graças ao alerta dado por
gatos, que chamaram a atenção de
pessoas que passavam pelo local. A
menina vestia apenas uma camiseta
e estava gelada quando foi retirada
da água, mas se recupera bem em
um hospital, onde sua saúde está
sendo monitorada.

FRANÇA PROÍBE VENDA DE CÃES E
GATOS EM PET SHOPS A PARTIR

DE 2024.
➧ A França aprovou um projeto de lei
de ”combate ao abuso de animais”,
que proíbe a venda de filhotes de
cães e gatos em pet shops e, pro-
gressivamente, a presença de ani-
mais selvagens em circos. A venda
de filhotes em ”pet shops” estará
proibida a partir de 1º de janeiro de
2024. Eles não poderão mais ser ex-
postos em vitrines, e sua venda on-
line será mais bem regulamentada.

MIKE TYSON FUMA VENENO DE
SAPO PARA TERMAIS FOCO.

➧ Por incrível que pareça, Mike Ty-
son fuma veneno de sapo para au-
mentar seu potencial e foco. Em
entrevista ao New York Post, o ex-
lutador de 55 anos fez a revelação
sobre seu hábito bastante peculiar.
”Isso me deixou mais criativo e me
ajuda a me concentrar. Estou mais
presente como empresário”, afirmou.

SYLVESTER STALLONE REVELA
MAIOR ARREPENDIMENTO NA

SAGA "ROCKY".
➧ Sylvester Stallone tem um grande
arrependimento na franquia ”Rocky”:
ter matado Apollo Creed. Em entre-
vista ao site Screen Rant, o ator de
75 anos refletiu sobre a decisão de
ter tirado o querido personagem vi-
vido por Carl Weathers da saga. “Foi
uma tolice ter matado Apollo Creed.
Rocky V nunca teria acontecido e
Rocky VI talvez nunca tivesse acon-
tecido daquele jeito”, lamentou.

ED SHEERAN E ELTON JOHN
DIVULGAM PARCERIA NATALINA.

➧ Vem aí! Ed Sheeran e Elton John
prometem uma canção natalina iné-
dita, que deve chegar ao público em
dezembro deste ano. Em divulgação
misteriosa da música, a dupla surgiu
em uma foto temática nas redes soci-
ais para aumentar a expectativa dos
fãs. Sheeran havia revelado sobre
a colaboração com o veterano britâ-
nico durante uma entrevista à NPO
Radio 2, da Holanda, em outubro.

TAYLOR SWIFT SE IGUALA A
WHITNEY HOUSTON NO TOP 100

DA BILLBOARD.
➧ Taylor Swift segue quebrando re-
cordes! Com o lançamento de ”Red
(Taylor’s Version)”, que chegou ao
público na última sexta-feira, 12, a
cantora se igualou a Whitney Hous-
ton com um feito histórico. A norte-
americana emplacou sete álbuns no
Top 100 da Billboard 200 e se junta
a Houston como as duas únicas ar-
tistas femininas a conquistarem o pú-
blico nesse nível.

KIRSTEN DUNST EXPÕE
DESIGUALDADE SALARIAL EM

"HOMEM-ARANHA".
➧ Kirsten Dunst expôs o problema da
desigualdade salarial entre homens
e mulheres em Hollywood em entre-
vista ao The Independent. A atriz
afirma ter recebido muito menos que
o seu parceiro de cena, Tobey Ma-
guire, intérprete de Homem-Aranha.
“A desigualdade salarial entre mim e
o Homem-Aranha era muito extrema.
Nem pensei nisso ”, admitiu.

HALLE BERRY SE OFERECE PARA
DIRIGIR REMAKE DE
"MULHER-GATO".

➧ Halle Berry estreia na direção em
24 de novembro com ”Ferida”, filme
da Netflix em que interpreta uma ex-
lutadora de MMA. Animada com a
nova jornada por trás das câmeras,
a atriz de 55 anos já pensa em um
novo projeto: dirigir um remake de
”Mulher-Gato” (2004), o filme mais
criticado da sua carreira. “Eu adora-
ria dirigir Mulher-Gato”, disse ela em
entrevista ao canal Jake’s Takes.
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CLÁUDIO HUMBERTO

BRASIL CHEGA A 300 MILHÕES
DE VACINAS APLICADAS

O Brasil chega nesta sexta-feira (19) à impressionante marca de 300
milhões de vacinas contra covid-19 aplicadas, segundo dados do
portal de monitoramento vacinabrasil.org. Ao todo, o governo federal
aplicou ao menos uma dose em cerca de 163 milhões de pessoas,
equivalente a 76,4% da população. Além disso, 128 milhões (60%)
de brasileiros estão com ciclo vacinal completo e 13 milhões já têm
dose de reforço.

Esforço nacional
São 18 Estados e o DF que superaram amarca de 50% da população
com ciclo vacinal completo, mantendo a covid sob controle.

Em perspectiva
O Amapá tem a menor proporção de imunizados, 34,8%, e ainda
assim é um sucesso comparado ao continente africano, com apenas
6,7%.

Quase milhão
Com 300 milhões de doses aplicadas em 308 dias de campanha, o
PNI mantém média de 977,2 mil doses aplicadas/dia desde 17 de
janeiro.

Expertise campeã
A expertise brasileira em vacinação tem sido fundamental e o Brasil
já vacinoumais que Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França
etc.

Críticos fazem de Bolsonaro ‘defensor do servidor’
O presidente Jair Bolsonaro não é exatamente especialista na guerra
de comunicação, mas dá seus tirinhos. Seu feito mais recente é
colocar a oposição e todos os críticos, inclusive os ativistas da mídia,
para divulgar sua intenção de aumentar os salários dos servidores
federais, ainda que o ataquem pela iniciativa. Aconteceu o que ele
queria. No Planalto, a avaliação é quemuitos dos críticos do aumento
estariam apenas preocupados com os eventuais ganhos eleitorais do
presidente.

Aumento, talquei?
A “sacada” de Bolsonaro ocorreu durante a visita Dubai. Aproximou-
se dos jornalistas e os surpreendeu, garantindo as manchetes do dia.

Oposição a favor
Político experiente, o presidente sabia que os críticos se encarre-
gariam de espalhar que, no que depender dele, os servidores terão
aumento.

Pego no contrapé
Nada estava combinado. Até o líder do governo e relator da PEC dos
Precatórios, Fernando Bezerra (MDB-PE), desdenhou da promessa.

Sem desmerecer
Para Wilson Pedroso, coordenador da campanha do governador de
São Paulo, João Doria, nas prévias do PSDB, a tentativa de diminuir o
valor do voto dos tucanos-eleitores de SP pelo gaúcho Eduardo Leite
é “desdém”. “Nosso adversário revela ser seletivo”, disse Pedroso.

Investigar é preciso
Procurando explicação para a atitude abusiva do presidente da CCJ,
Davi Alcolumbre (DEM-AP), a senadora Simone Tebet (MDB-MS)
citou “cargos públicos que foram dados ou que não foram dados”.
Há suspeitas ainda mais graves, que deveriam ser investigadas.

Pedala, Pacheco
Além da molecagem de Alcolumbre, recusando-se a pautar votações
na CCJ, impressiona a falta de autoridade e de liderança do presi-
dente do Senado, Rodrigo Pacheco. Sua omissão é constrangedora.

Pegou mal
Lasier Martins (Pode-RS) ficou “perplexo” com a afirmação do mi-
nistro Dias Toffoli sobre o “poder moderador” do STF. “Sem votos, o
ministro quer que o STF seja superior aos outros poderes”, disse o
senador.

CRE funciona
AComissão deRelações Exteriores do Senadomarcou para a quinta-
feira (25) a sabatina de dez indicados para embaixadas brasileiras
mundo afora, incluindo China, Espanha, Colômbia e Equador.

Deboche continua
Senadores da Comissão de Constituição e Justiça reclamam que
nem sequer foram numerados para entrar na pauta, requerimentos
apresentados a fim de agendar a sabatina de André Mendonça.

Tsunami solar
O uso da energia solar no Brasil segue em franca expansão e parece
um tsunami, passando por cima do lobby. O setor informa que o Sol
já é responsável por 12 gigawatts gerados, alta de 10% em um mês.

Não caia na fake News
O IBGE informa que em 2019 só 9,4% da população brasileira se
declarou negra. Mas as ONGs que atuam na área mascaram os
dados ao incluir na conta a real maioria de 46,8% que se declara
parda.

Pensando bem...
...o maior problema de fazer campanha na Europa é conseguir votos
no Brasil.

PODER SEM PUDOR

Era uma vez Pió
Campina Grande (PB) também vivia sob a lei marcial da Revolução
de 1932 quando, certa madrugada, o vereador Zé Pió retornava de
uma farra, em pleno blecaute, e foi interceptado por um sentinela:
“Alto lá!” Zé Pió não percebeu que a advertência era para a ele e
continuou a andar, tateando a escuridão. O milico engatilhou o fuzil:
“Quem vem lá? Fale ou leva fogo!”. O vereador gritou: “É Pió! Não
atira que é Pió!” Pior para ele. O soldado achou que era provocação
e mandou bala.
Com André Brito e Tiago Vasconcelos



Porto Alegre . Sexta, 19 de Novembro de 2021 . 59

LEANDRO MAZZINI

NA SUA CONTA
Os custos de bilhetes aéreos e hospedagem dos 13 de-
putados federais que participaram da COP26, em Glas-
gow, entre 31 de outubro e 12 de novembro, soma-
ram mais de R$ 309 mil. Tudo bancado com dinheiro
público. Nessa conta ainda não entraram as despe-
sas com alimentações – eles já apresentam notas fis-
cais das refeições em hotéis e restaurantes à Mesa da
Câmara. Embarcaram Carla Zambelli (PSL-SP), Carlos
Veras (PT-PE), José Airton (PT-CE), Gaguim (DEM-TO),
Zé Silva (Solidariedade-MG), João Carlos Bacelar (PL-
BA), Zé Rocha (PL-BA), Paulo Bengtson (PTB-PA), Aliel
Machado (PSB-PR), Arthur Maia (DEM-BA), Joenia Wapi-
chana (Rede-RR), NiltoTatto (PT-SP), Rodrigo Agostinho
(PSB-SP) – que ficou 8 dias.
Seu dinheiro voa
Só em diárias o grupo gastou R$ 156 mil. As passagens
também custaram caro: R$ 137.923,30. Outros R$ 16 mil
foram para o “adicional de embarque e desembarque”.
12 dias
Com exceção de Agostinho, que ficou oito diárias, todos
os outros ficaram 12 dias na cidade escocesa, segundo
informações via Lei de Acesso à Informação à Coluna.
Tem mai$
A reportagem ainda não conseguiu os dados da comitiva
do Senado, que foram solicitados via Lei de Acesso à
Informação.
Cerco ao Padre
A Polícia Federal pediu na quarta-feira a prisão do Pe.
Robson Pereira, o líder religioso do Santuário Pai Eterno,
em Trindade (GO). A informação foi confirmada à Coluna
pelo advogado de defesa, Cléber Lopes, de Brasília.
Nas mãos
Lopes questionou o pedido na PF e no Superior Tribu-
nal de Justiça, ao relator do processo, ministro Benedito
Gonçalves. Mas até ontem não impetrou habeas corpus
preventivo. E o ministro não se decidira pela prisão ou
não-acolhimento do pedido.
Cestinha dos bilhões
Fontes da Coluna informam que o padre já sumiu de Goi-
ânia desde ontem de manhã, ciente do cerco da PF. Pe.
Robson, conhecido nacionalmente pelo trabalho no San-

tuário e na TV, é alvo desde ano passado de investigação
sobre suspeita de um esquema bilionário de lavagem de
dinheiro de doações, por anos.
BRB parte 1
Marcando gols no campo do marketing e no saldo com o
Flamengo, o Banco de Brasília anda dando canelada em
cliente na capital com débito não programado.
Alerta ignorado
Antes da segunda onda da pandemia de Covid-19, que
ceifou a vida de mais de 600 mil de brasileiros até agora, a
Fundação Oswaldo Cruz emitiu alertas sobre a “tendência
de retomada do crescimento no número de novos casos”.
As projeções científicas foram ignoradas e a onda avas-
saladora se espalhou pelo Brasil após as festas de fim de
ano.
Novo alerta
Agora, a Fiocruz reforça a preocupação com o cenário
agravante na Europa. “A doença ainda representa um
grande desafio”, sublinha o boletim: “Os indicadores de
distanciamento físico mostram que no Brasil, desde julho,
o índice se encontra abaixo de zero. A população tem
circulado nas ruas de forma mais intensa do que antes”.
Rachadinha & sabatina
Chegou ao Conselho de Ética do Senado pedido para que
o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (DEM-AP), seja
investigado pelas denúncias de “rachadinha”. A petição foi
protocolada pelo advogado Arthur Hermógenes. O PTB
também ingressou com representação por ele segurar a
sabatina do indicado ao STF André Mendonça.
ESPLANADEIRA
# Paulo Markun palestra dia 29 sobre ”A verdade do suicí-
dio do Reitor Cancellier”, no 4º Congresso Confies - 2021.
# 17ª edição do Invitational Golf Cup Instituto Ronald Mc-
Donald acontece hoje em SP, e arrecada recursos para
crianças e adolescentes com câncer.
# Pravaler vence Prêmio Revelação em Finanças 2021,
promovido pelo IBEF-SP.
# Frazão Leilões promove dia 29 leilão de 13 imóveis do
Itaú Unibanco.
# Banco Mercantil do Brasil registra lucro líquido acumu-
lado de R$ 140 milhões no 3º trimestre de 2021.
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FLAVIO PEREIRA

SE EDUARDO LEITE PERDER
PRÉVIA TUCANA, PODE MUDAR
CENÁRIO NA ELEIÇÃO GAÚCHA

O governador gaúcho Eduardo Leite emitiu um sinal
na declaração feita à jornalista Andreia Sadi, da Glo-
boNews, ao afirmar que se perder para João Doria - o
que é provável - na prévia dos tucanos para escolha
do pré-candidato à Presidência da República neste
domingo, poderá voltar seu olhar para a eleição no
Rio Grande do Sul. As alternativas que restariam
ao governador gaúcho seriam a disputa à vaga do
Senado ou, remotamente, uma cadeira na Câmara
dos Deputados. Eduardo Leite tem declarado que não
concorda com a reeleição para o governo do Estado.
Mas, em 2018 na campanha eleitoral, ele afirmava
que não venderia a Corsan, companhia de água e
saneamento do Rio Grande do Sul, e a empresa foi
colocada à venda.
Mudança de cenário
No Rio Grande do Sul, o atual cenário mostra as
pré-candidaturas ao Palácio Piratini, de Alceu Mo-
reira (MDB), Beto Albuquerque (PSB), Edegar Pretto
(PT), Luis Carlos Heinze (PP), Romildo Bolzan Ju-
nior (PDT), Onyx Lorenazoni (DEM), Roberto Robaina
(PSOL) e Ranolfo Vieira Junior (PSDB).
Relator do processo do deputado Ruy Irigaray de-
fine entrega do parecer
Odeputado Beto Fantinel (MDB) é o relator na Assem-
bleia Legislativa do processo que analisa a conduta
do deputado Ruy Irigaray (PSL), suspeito de utilizar
funcionários do Legislativo para serviços de limpeza e
reparos na casa da sua sogra que foi utilizada como
gabinete, e para cuidados das filhas. A denúncia
também cita ”gabinete do ódio” e rachadinhas. On-
tem, Fantinel informou ao colunista, que entregará seu
parecer até a próxima quarta-feira, antes portanto, do
prazo final de que dispõe. Pela estimativa da trami-
tação do processo, cumpridos os prazos legais, Beto
Fantinel acredita que o processo possa ser levado ao

plenário até o dia 21 de dezembro para decisão final.
Em Caso de cassação do mandato de Irigaray, pena
máxima prevista no regimento interno do Legislativo,
assumiria o suplente, o atual presidente estadual do
DEM, Rodrigo Lorenzoni.
Não hámais uma Constituição em vigor; ela é des-
respeitada, caso após caso, pelo STF, segundo J.
R. Guzzo
”O Brasil está sem governo. O problema é que no Bra-
sil de hoje não existe governo nenhum no alto da ár-
vore. Quem tem a obrigação legal, política e moral de
governar não está governando— ou, muito pior ainda,
um dos Três Poderes está impedindo ativamente os
outros dois de governarem, com a ilusão de que go-
verna tudo; no fim das contas, acaba sem governar
nada, pois o que governa é apenas a desordem. Não
há mais uma Constituição em vigor; ela é desrespei-
tada, caso após caso, pelo Supremo Tribunal Federal.
Não há segurança jurídica, pois cidadãos e empresas
não sabem, simplesmente, se a lei de hoje é a mesma
de ontem, e se vai estar valendo amanhã. Ninguém
sabe, também, se quando o Congresso aprova algum
projeto é à ganha ou é à brinca. Juízes, procuradores
e outros barões da Justiça, que dão a si próprios salá-
rios de R$ 80.000 por mês, oumais, paralisam quando
bem entendem a administração pública. Decisões
econômicas cruciais não podem ser tomadas. A lei
diz que não pode haver presos políticos no Brasil; há
presos políticos no Brasil. A lei garante a liberdade de
expressão; as pessoas são punidas por expressarem
suas opiniões. Investigam-se, julgam-se e punem-se
crimes que não existem no Código Penal Brasileiro,
como o de “desinformação”, ou o de fake news. Não
há mais independência de Poderes; o Congresso e o
Executivo nunca sabem, nunca mesmo, se as suas
decisões vão valer ou não. Se isso não é desordem,
então o que é?”.
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MARÍLIA FANTIN
SIQUEIRA

A HUMANIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS

O mundo está cada vez mais saturado.
Já somos mais de 7,8 bilhões de seres
humanos habitando o planeta Terra. Diari-
amente somos bombardeados de informa-
ções e constantemente vemos surgir novos
produtos, marcas e empresas.
Diante desse cenário de excessos, em que
já existe muito de tudo, cabe aos empre-
endedores ressignificarem seus negócios.
Afinal, o mundo não precisa de mais pro-
dutos e serviços, e sim de soluções.
Se engana quem ainda acha que negócios
com responsabilidades sociais e ambien-
tais não trazem bons resultados financei-
ros. Olhar além dos números e adotar me-
lhores práticas de governança, inclusive,
podem fazer com que a sua empresa seja
mais lucrativa e melhore o seu valor de
mercado a longo prazo.
Não é à toa que termos como ESG este-
jam sendo tão usados no mundo dos ne-
gócios e dos investimentos. A sigla ESG
(Environmental, Social and Governance),
em tradução livre “ambiental, social e go-
vernança”, é usada para medir o quanto
uma empresa está comprometida em ter
uma operação mais sustentável em termos
ambientais, sociais e de governança.
Essa mudança de ótica no mundo dos ne-
gócios coloca em primeiro plano as pes-
soas e o planeta, inclusive, repaginando
antigos sistemas econômicos como o ca-

pitalismo.
Chamado de Capitalismo Consciente, esse
movimento global acredita que a nova eco-
nomia deve gerar valor para todos. Empre-
sas precisam ser construídas baseadas em
propósitos, com líderes conscientes e res-
ponsáveis, impactando positivamente to-
dos os pontos de contato da organização,
sejam eles funcionários, fornecedores, cli-
entes ou parceiros.
Diante desse novo cenário, o ponto de par-
tida para a criação ou reestruturação de um
negócio vem da resposta para estas três
perguntas: ”Qual problema eu resolvo?”,
”Como eu gero menos impacto ambiental?”
e ”Qual o meu propósito?”.
Essas respostas servem como norteadoras
em todas as tomadas de decisão, partindo
de uma visão mais humana e tendo os
resultados financeiros como consequência
dessa nova mentalidade.
A meu ver essa é a chave para criar ne-
gócios prósperos mesmo em um mundo
saturado, afinal, empreender nos dias de
hoje não diz respeito apenas a produtos ou
serviços, e sim sobre relevância e impacto
positivo.
Marília Fantin Siqueira Federasul - Divi-
são Jovem Cofundadora da Brazô Alimen-
tos Naturais Publicitária, empreendedora e
pós-graduada em Gestão Empreendedo-
rismo e Marketing pela PUC-RS.
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EFEMÉRIDES

FATOS HISTÓRICOS DO
DIA 19 DE NOVEMBRO

Eventos
1819 – Inauguração do Museu do Prado em
Madri, Espanha.
1889 – O governo provisório brasileiro baixa
os primeiros decretos, regulamentando a ban-
deira, o brasão de armas, o hino e o selo
nacionais.
1906 – Comemora-se pela primeira vez o Dia
da Bandeira no Brasil.
1910 – Chegada dos missionários da Assem-
bleia de Deus no Brasil.
1946 – Afeganistão, Islândia e Suécia são ad-
mitidos como Estados-membros da ONU.
1977 – O voo TAP Portugal 425 falha durante
a terceira tentativa de aterrissagem e sai da
pista caindo sobre uma ponte no Aeroporto
do Funchal, na Ilha da Madeira, matando 131
pessoas.
2000 – No Japão, o presidente do Peru, Al-
berto Fujimori, anuncia a sua renúncia ao
cargo.
2002 – O petroleiro Prestige parte em dois e
afunda ao largo da costa da Galiza, dando
origem àmaior catástrofe ambiental da história
de Portugal e Espanha.
2010 – Explosão em mina na Nova Zelândia
soterra 29 mineiros.
Nascimentos
1863 – Borges de Medeiros, político brasileiro
(m. 1961).
1865 – Leandro Gomes de Barros, escritor
brasileiro (m. 1918).
1917 – Indira Gandhi, política indiana (m.

1984).
1919 – Gillo Pontecorvo, cineasta italiano (m.
2006).
1920 – Tinoco, cantor e compositor brasileiro
de música sertaneja (m. 2012).
1936 – Francisco Milani, ator brasileiro (m.
2005).
1938 – Ted Turner, magnata e filantropo esta-
dunidense.
1942 – Calvin Klein, estilista norte-americano.
1959 – Leila Lopes, atriz brasileira (m. 2009).
1960 – Matt Sorum, músico, compositor e pro-
dutor, ex-baterista do Guns N’ Roses depois
do Steven Adler e atual baterista do Velvet
Revolver.
1961 – Meg Ryan, atriz norte-americana.
1962 – Jodie Foster, atriz norte-americana.
1974 – Sandro Meira Ricci, árbitro de futebol
brasileiro.
1985 – Bianca Comparato, atriz brasileira.
Falecimentos
1967 – João Guimarães Rosa, escritor brasi-
leiro (n. 1908).
1983 – Tom Evans, membro da banda de rock
Badfinger (n. 1947).
1995 – Adolpho Bloch, empresário ucrani-
ano, naturalizado brasileiro (fundador da Rede
Manchete) (n. 1908).
2002 – Neville George, ator, dublador e locutor
brasileiro.
2009 – Mário Barradas, encenador e ator por-
tuguês (n. 1931).
2011 — John Neville, ator britânico (n. 1925).



Aguirre comenta momento ruim do Inter
fora de casa: “Se não tivermos pontos
fora vai ser difícil conseguir o objetivo”.

Ricardo Duarte/S.C. Internacional

“Temos que focar em acabar bem os últimos jogos e depois pensar
o planejamento para o futuro”, disse Aguirre.

Elenco do Grêmio realiza seu
penúltimo treino para enfrentar
a Chapecoense no Brasileirão.

Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O grupo realizou uma intensa movimentação de posse de bola com
pressão pós-perda e finalização.

O Inter voltou a perder no
Campeonato Brasileiro. A

derrota para o Cuiabá pelo pla-
car de 1 a 0, evidencia um time
frágil quando atuando fora de
casa. O Colorado não vence
uma partida fora do Beira-Rio há
mais de dois meses. O técnico
Diego Aguirre falou em entre-
vista coletiva após o confronto
na Arena Pantanal.

Decepcionado, o uruguaio
não escondeu sua insatisfação
com a atuação da sua equipe.
Apesar de ter vários desfalques
para a partida, o treinador não
quis focar na pauta para justifi-
car a derrota. “Temos que focar
em acabar bemos últimos jogos
e depois pensar o planejamento
para o futuro”, comentou.

Mais uma vez o assunto so-
bre Diego Aguirre ser o ficha
1 para treinar a Seleção Uru-
guaia em caso de demissão do

atual treinador Óscar Tabárez,
o técnico colorado negou nova-
mente qualquer contato. Ques-
tionado sobre o foco no Inter
em 2022, o comandante desta-
cou: “Nós estamos planejando
e falando de possíveis contra-
tações, esperando o que acon-
tece. Temos que classificar para
Libertadores na vaga direta”.

Analisando a partida,
Aguirre admitiu observar um
time com uma intensidade
diferente fora de casa. “Eles
encontraram o gol de pênalti
que não sei se foi ou não. Eles
foram para trás e tentamos o
empate. Nós deveríamos ter
tido este ritmo de jogo desde
o começo. Primeiro tempo,
muito ruim, o jogo todo não
gostei”, comentou. Ele também
ressaltou a importância de
ganhar longe de Porto Alegre:
“Se não tivermos pontos fora vai
ser difícil conseguir o objetivo”.

Questionado sobre a dife-
rença de postura no clássico
Grenal para outras partidas,
Aguirre discordou parcialmente.
“Está faltando foco nos ou-
tros jogos. Já fizemos jogos
muito bons, não apenas no Gre-

nal. Mas não podemos ser
tão irregulares. Precisamos do
foco e da mentalidade. Pa-
rece que o Beira-Rio dá uma
força, uma intensidade aos jo-
gadores”, disse.

N a tarde desta quinta-feira
(18), no CT Luiz Carvalho,

o plantel gremista realizou o pe-
núltimo trabalho antes do duelo
diante da Chapecoense, neste
sábado (20), válido pela 34ª
rodada do Campeonato Brasi-
leiro.

Após o aquecimento, o
grupo realizou uma intensa
movimentação de posse de
bola com pressão pós-perda e
finalização em campo reduzido.

Na segunda parte, já com
o gramado ampliado, movimen-
tação focada na organização
defensiva com ênfase na de-
fesa em inferioridade numérica
e transição defensiva em dispu-
tas de dez contra seis, dez con-
tra sete e dez contra oito.

O treino finalizou com com-
plementos específicos por seto-
res com cruzamentos e finaliza-
ções.

O grupo volta a trabalhar na
manhã desta sexta (19) e, às
12h15, embarca em voo fretado
rumo a Chapecó, onde perma-
nece concentrado até a hora do
jogo, marcado para as 19h, na

Arena Condá.

STJD
O pedido do Grêmio para o

retorno da presença de seus tor-
cedores na Arena para o res-
tante do Campeonato Brasileiro

foi negado na tarde desta quinta
pelo Supremo Tribunal de Jus-
tiça Desportiva (STJD). Desta
forma, os jogos do Tricolor per-
manecerão sem a presença da
torcida até o fim da competição.

Esta questão se dá por
conta da invasão de campo
após a derrota gremista para o
Palmeiras, na 29ª rodada. Tor-
cedores, revoltados com o re-
sultado negativo e decisões da
arbitragem, desceram até o gra-
mado, correram em direção aos
vestiários e derrubaram a ca-
bine do VAR com chutes e ponta
pés.

Até a 38ª rodada, a última
do Brasileirão, o Grêmio ainda
terá três partidas para disputar
na Arena: contra Flamengo (na
terça, 23), São Paulo (2 de de-
zembro) e Atlético-MG (9 de de-
zembro).
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Após polêmicas, árbitros
brasileiros começam a treinar na
Granja Comary a partir desta sexta.

Reprodução/TV

Anderson Daronco é um dos árbitros escalados pela CBF para trabalhar na reta final do Brasileiro.

O s árbitros que vão
atuar nas rodadas

finais do Campeonato
Brasileiro ficarão con-
centrados na Granja
Comary até o final da
competição, prevista
para encerrar no dia
9. A partir desta sexta-
feira (19), 74 árbitros,
assistentes e árbitros
de vídeo vão começar
a se preparar no cen-
tro de treinamento da
Seleção, em Teresó-
polis. Neste período,
eles farão atividades
práticas nos campos
da Granja e teóricas
nas instalações da
CBF Academy.

A CBF (Confedera-
ção Brasileira de Fu-
tebol) divulgou nesta
quinta os 19 árbitros
escolhidos para traba-
lhar nas rodadas deci-
sivas.

São eles: Anderson
Daronco (FIFA-RS);
Alisson Furtado (CBF-
TO); Braulio Machado
(FIFA-SC); Bruno Arleu
de Araújo (FIFA-RJ);
Caio Max (CBF-RN);
Felipe Lima (CBF-MG);
Flávio Souza (FIFA-
SP); Leandro Vuaden
(CBF-RS); Luiz Flávio
de Oliveira (FIFA-SP);
Marcelo Henrique de
Lima (CBF-RJ); Mari-
elson Silva (CBF-BA);
Paulo Roberto Alves

(CBF-PR); Paulo Za-
novelli (CBF-MG); Ra-
mon Abati (CBF-SC);
Raphael Claus (FIFA-
SP); Rodolpho Toski
(FIFA-PR); Sávio Pe-
reira Sampaio (CBF-
GO); Wagner Maga-
lhães (FIFA-RJ) e Wil-
ton Pereira Sampaio
(FIFA-GO)

A concentração dos
árbitros na serra flu-
minense é uma deci-
são do presidente inte-
rino da CBF, Ednaldo
Rodrigues. Na se-
mana passada, o di-
rigente decidiu intervir
na Comissão de Arbi-
tragem e demitiu Leo-
nardo Gaciba, que co-
mandava o órgão.

Rodrigues preten-
dia desfazer a atual
comissão no final da
temporada atual, mas
decidiu antecipar a
decisão após a série

de erros da arbitragem
nas últimas rodadas.

A polêmica arbitra-
gem de Vinicius Gon-
çalves Dias Araújo em
Flamengo x Bahia, na
semana passada, no
Maracanã, antecipou
a mudança. O árbi-
tro marcou um pênalti
para o Rubro-Negro
depois que a bola to-
cou no peito do za-
gueiro Conti, do Trico-
lor baiano. Ele man-
teve a decisão mesmo
depois de ver as ima-
gens no monitor.

Na reta final do Bra-
sileiro, Alício Pena Jú-
nior comandará interi-
namente a comissão.
Os escolhidos pela
CBF ficarão concen-
trados no CT até o final
da temporada. Eles
só deixarão a Granja
para atuarem nas par-
tidas e retornarão no

dia seguinte. Pelo
planejamento da CBF,
eles serão avaliados
individualmente pelos
integrantes da comis-
são após cada rodada

”A CBF e a Comis-
são de Arbitragem têm
feito todos os esforços
para dar as melhores
condições de trabalho
para a arbitragem bra-
sileira. Ter os árbitros
concentrados, dis-
tantes de polêmicas,
compartilhando infor-
mações e podendo fo-
car apenas no trabalho
e na própria evolução
será fundamental para
aumentar ainda mais o
nível de acertos nesta
reta final de tempo-
rada”, afirmou Rodri-
gues.
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Ministro da Economia diz que árabes vão
comprar dois times de futebol no Brasil.

Edu Andrade/Ministério da Economia

Ministro não entrou em detalhes sobre investimentos no país.

E m viagem ao
Oriente Médio,

o ministro da Eco-
nomia, Paulo Gue-
des, disse nesta
quinta-feira (18)
que investidores
árabes anunciaram
que irão “comprar”
dois times de fute-
bol no Brasil, du-
rante o itinerário
dele e do presi-
dente Jair Bolso-
naro a Dubai, nos
Emirados Árabes
Unidos, nesta se-
mana – a comitiva
também passou
por Bahrein e Qa-
tar.
”Eles anuncia-

ram: ’calma, nós
vamos comprar
dois times; esta-
mos examinando
e vamos comprar
dois times’. Eles
vêm aí com os in-
vestimentos. Isso
ontem e anteontem
na viagem”, disse
o ministro Guedes,
durante um evento
em Brasília, sem
dizer, no entanto,
quais times serão
comprados.
O emir do Qatar,

Tamim bin Hamad
al-Thani, é torcedor

do Vasco, como
mostrou a coluna
do jornalista An-
celmo Gois.
Guedes brincou

que queria que os
investimentos fos-
sem feitos no Fla-
mengo, enquanto
outros membros da
comitiva presiden-
cial defenderam a
compra do Vasco e
do Palmeiras.
”(Os árabes) Vão

investir em estra-
das, vão investir em
poços de petróleo,
até em clubes de
futebol. Eles com-
praram o Manches-
ter United, compra-
ram o Cristiano Ro-
naldo, etc. En-
tão, vários brasilei-
ros da comitiva co-
meçaram a pensar.
Eu pensei: ’vem

ser sócio do Fla-
mengo’. Aí tinha
umoutro lá do lado,
que é vascaíno, e
falou: ’vem para
o Vasco’. Eu fa-
lei ’olha, vai per-
der dinheiro’. Ti-
nha um outro pal-
meirense, que falou
para comprar o Pal-
meiras”, acrescen-
tou Guedes.
O ministro da

Economia fez parte
da comitiva do pre-
sidente Jair Bol-
sonaro que visitou
Dubai nesta se-
mana em busca
de investimentos.
Guedes disse que
os árabes indica-
ram um investi-
mento no valor de
10 bilhões de dó-
lares, dinheiro que
vem de “petrodóla-

res”.
”É uma imensa

riqueza em cima
de areia. Eles cri-
aram cidades, in-
vestiram bastante,
mas está sobrando
dinheiro. Ainda tem
muito petrodólares.
Eles têm que re-
ciclar isso. Invés
de reciclar, como
nos anos 1970 e
1980, em forma de
empréstimos, vão
reciclar em forma
de investimentos.
Ao final da nossa
visita, recebemos a
pista de que vem
mais 10 bilhões de
investimentos, por-
que nós estamos
modernizando os
nossos marcos”,
finalizou o ministro.
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Entenda as quatro fases da
enxaqueca e como lidar.

Reprodução

A enxaqueca atinge 1 bilhão de pessoas no mundo.

E nxaqueca não é tudo
igual. Especialistas ex-

plicam que a doença, que
atinge 1 bilhão de pes-
soas no mundo, segundo
a Organização Mundial da
Saúde (OMS), se mani-
festa em quatro fases di-
ferentes: Pródromo, aura,
dor e pósdromo.

Apesar de muita gente
confundir a enxaqueca
com dor de cabeça, elas
são diferentes. Dor de
cabeça é o nome genérico
dado a toda e qualquer
cefaleia. Desse modo, a
enxaqueca é um tipo de
dor de cabeça, mas não o
único.

”O que muitas pessoas
não sabem é que a en-
xaqueca não é uma do-
ença que se resume ape-
nas a fase de dor. A enxa-
queca é uma doença que
é composta, basicamente,
de quatro fases Pródromo,
aura, dor e pósdromo”, ex-
plica a neurologista Aline
Turbino.

Pródromo
Pródromo são as alte-

rações cerebrais que an-
tecedem a fase de dor e
nem sempre são perceptí-
veis. Elas podem durar de
24 a 72 horas.

“Geralmente, esses pa-
cientes podem ter boce-
jos, aumento de diurese,
sensação de fadiga, cra-
ving (vontade de comer
alimentos específicos), al-
terações na qualidade do
sono e até mesmo irritabi-
lidade”, explica Turbino.

Aura
Aura é caracterizada

pela presença de pontos
brilhantes ou pretos na

visão e a sensação de
formigamentos na palma
das mãos ou na boca.
Essa fase pode durar de
5 a 60 minutos.

“Apenas um terço dos
pacientes com enxaqueca
experimentam aura, sendo
seu sintoma mais comum
as alterações na visão ”,
afirma Turbino.

Dor
A terceira fase da en-

xaqueca é a da dor, que
é caracterizada por uma
dor latejante e unilateral,
ou seja, presente apenas
de um dos lados da ca-
beça.

“A dor pode ou não
vir acompanhada dos sin-
tomas clássicos da enxa-
queca, como náuseas, vô-
mitos e intolerância à luz,
ruídos e odores”, explica
Turbino.

Segundo a especia-
lista, os sintomas descritos
acima podem se manifes-
tar individualmente e não,
necessariamente, todos de
uma mesma vez.

A duração da dor varia
de caso a caso. O usual é
que dure de 4 a 72 horas,
mas há indivíduos que po-
dem sentir dor por dias se-
guidos, como é o caso de
pessoas que sofrem de en-
xaqueca crônica. Caso o
paciente sinta dor por mais
de quatro dias consecuti-
vos, o recomendado é bus-
car ajuda com um especia-
lista.

Pósdromo
Após terminado o pe-

ríodo de dor, o paciente
entra na quarta fase da
enxaqueca: o pósdromo.
De acordo com a especi-

alista, nesta fase os pa-
cientes costumam relatar
uma sensação semelhante
à ressaca. “Isso acontece
porque a dor já cessou,
mas as alterações no cére-
bro podem durar de 24 a
48 horas”, explica Turbino.

Os sintomas mais fre-
quentes são mialgia (dor
muscular), fraqueza, sono-
lência, dificuldade de con-
centração e confusãomen-
tal.

Tratamento
”A enxaqueca tem con-

trole. Como doença gené-
tica, ainda não sabemos a
cura, mas temos tratamen-
tos preventivos altamente
eficazes em que é possível
você cortar a dor da enxa-
queca sem que ela mani-
feste crises fortes de dor de
cabeça”, explica o neurolo-
gista Henrique Carneiro.

De acordo com Car-
neiro, o paciente deve pro-
curar auxílio de um espe-
cialista para identificar qual
o melhor tratamento para
o seu caso e, principal-
mente, evitar o uso abu-
sivo de analgésicos, que

podem agravar ainda mais
o problema.

“Tomar quatro ou cinco
comprimidos de analgési-
cos por semana já confi-
gura abuso de analgésicos
e fará com que o efeito do
medicamento não seja o
mesmo”, explica o neuro-
logista Antonio Cezar Gal-
vão, especialista no as-
sunto e chefe do ambulató-
rio de enxaqueca do Hos-
pital das Clínicas de São
Paulo (HC).

De acordo com Turbino,
para se evitar o abuso
de analgésicos, os paci-
entes podem buscar alí-
vio nos tratamentos não-
medicamentos, que tam-
bém são muito eficientes.

”Existe uma série de tra-
tamentos não medicamen-
tos como apoio nutricional,
comer bem e evitar longos
períodos de jejuns, prati-
car atividade física, dor-
mir bem e terapias como,
mindfulness e ioga, são
extremamente interessan-
tes”, afirma Turbino.
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Saiba por que os alimentos
orgânicos custam mais caro.

Reprodução

O fornecimento destes alimentos é limitado em relação à demanda por eles.

N a hora de tirar o
dinheiro do bolso,

o valor dos orgânicos
realmente assusta. É
o preço que se paga
por um sistema socioe-
conômico que não pri-
vilegia a comida sem
veneno nem os produ-
tores que trabalham de
forma sustentável.
1. Demoram para

ficar prontos
Bichos que não to-

mam antibióticos cres-
cem mais devagar –
ou melhor, no tempo
deles. Vegetais culti-
vados sem adubo quí-
mico, nem agrotóxicos,
nem sementes geneti-
camente modificadas
para se tornarem resis-
tentes a pragas tam-
bém demoram mais
para ficar no ponto.
Se comparada à pro-
dução convencional, a
orgânica pode chegar
a ser 40% menor.
2. São produzidos
em menor escala
Se um fazendeiro só

cultiva milho, trigo e
soja, tem ao fim das
colheitas uma enorme
quantidade desses
produtos e pode ven-
der para grandes com-
pradores por bom pre-
ços. Quem planta
orgânicos tem bem
menos a oferecer e não
consegue baixar tanto
os valores sem tomar
um prejuízo enorme.

3. Têm mais
custos

embutidos
Fazendeiros orgâ-

nicos arcam com o
custo da certificação
e da produção soci-
almente responsável,
que deveria ser modelo
para a tradicional, com
trabalhadores com car-
teira assinada e legali-
zação da propriedade
segundo normas de
preservação ambien-
tal. Fora que a ração
usada para alimentar
os frangos ou comple-
mentar a comida de
bois, vacas ou porcos
deve ser orgânica –
e isso pode custar o
dobro.
4. Sobrevivem em

um mercado
pequeno

Não temmuita gente
comprando orgânicos.
Só 1,8% das indústrias
no Brasil manuseiam,
embalam, processam

ou fabricam produtos
usando esse tipo de ali-
mento. Na Holanda,
são 36%.
5. Estão na moda

Como orgânicos
são mais caros, não é
todo mundo que con-
segue comprar. Isso
leva a um efeito Ferrari:
quem tem pode mais e
não se importa em pa-
gar o dobro – mesmo
que esse dobro vá
para o bolso de quem
vende, e não de quem
produz.
Popularidade
Produtos orgânicos

ganharam grande po-
pularidade por duas
razões principais: Em
primeiro lugar, o con-
sumidor percebe como
alimentos saudáveis
os livres de pestici-
das e fertilizantes; Em
segundo lugar, eles
contribuem para a pre-
servação do meio am-
biente.

Os consumidores
que optam por consu-
mir os orgânicos, não
levam em considera-
ção o alto preço em
relação aos produtos
convencionais, haja
vista que acreditam ser
um investimento na
saúde, pois ao con-
sumirem os produtos
orgânicos estarão con-
tribuindo para a saúde
pessoal e para a me-
lhoria do planeta.

Os princípios agro-
ecológicos da produ-
ção de alimentos or-
gânicos contemplam o
uso saudável e res-
ponsável do solo, do
ar, da água e dos
demais recursos natu-
rais, evitando a con-
taminação e desperdí-
cios desses elementos
e contribuindo para o
desenvolvimento sus-
tentável.
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Instagram testa função de adicionar
música a fotos no feed; veja como usar.

Reprodução

Será possível adicionar músicas às fotos na última etapa de publicação.

O Instagram anun-
ciou nesta

quinta-feira (18) que
está testando uma
função que permite
aos usuários adi-
cionarem músicas
a fotos publicadas
no feed da rede so-
cial, local em que as
publicações não se
autodeletam e cos-
tuma ser o cartão de
entrada dos perfis.
Segundo a empresa,
o teste é apenas no
Brasil.

O recurso irá per-
mitir que as pessoas
selecionem trechos
de até 90 segundos
de canções dispo-
níveis para uso na
biblioteca do Ins-
tagram – não será
possível selecionar
qualquer música de
plataformas de stre-
aming, como o Spo-
tify, como acontece
nos Stories. Ainda,
a funcionalidade não
funcionará para pu-
blicações em carros-
sel, que trazem mais
de uma foto.

A música poderá
ser ouvida ao clicar
sobre um ícone no
canto inferior direito
da publicação. No
topo, onde hoje fi-

cam as informações
de localização, a
canção será listada
e, ao clicar sobre
ela, o usuário pode
checar quais outros
posts usam amesma
trilha sonora.

A novidade se
junta aos Stories e
Reels, duas funções
em que usuários
podiam acrescentar
canções nas ima-
gens temporárias e
nos vídeos curtos.
Como adicionar
música nas fotos
do Instagram
Primeiro, antes de

publicar uma foto no
feed, clique em “Adi-
cionar Música” na
última etapa, antes
de finalizar a publi-
cação.

Em seguida, pes-
quise canções espe-
cíficas ou navegue

nas seções “Tendên-
cias” ou “Para você”
para selecionar a tri-
lha sonora da sua
foto. Cada usuário
poderá selecionar o
trecho e até 90 se-
gundos da música.
Em seguida, é só
concluir e comparti-
lhar.

Monetização

Anunciado em
2020, o recurso Ins-
tagram Badges (Se-
los, em tradução li-
vre), até então dispo-
nível para uma base
selecionada de per-
fis para testes, agora
passou a ter abran-
gência mais ampla
na plataforma. Ainda
assim, nem todas as
contas terão acesso
à ferramenta.

Isso porque o Ins-
tagram Badges é um

recurso restrito às
contas comerciais
ou de criadores, per-
tencentes a maiores
de 18 anos e que
tenham mais de 10
mil seguidores. A
ferramenta está em
funcionamento, por
enquanto, somente
nos Estados Unidos.

De acordo com
a Meta, a novidade
consiste em ajudar
criadores de con-
teúdo a lucrar com o
aplicativo, por meio
de selos que per-
mitem que as pes-
soas demonstrem
apoio ao seu cria-
dor favorito durante
uma transmissão ao
vivo. Além disso,
o recurso também
permite maior en-
volvimento entre os
criadores e seus se-
guidores.
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Cliente que tiver um iPhone 12 ou
13, em caso de quebra ou defeito,
poderá comprar a câmera, tela ou
a bateria e consertar em casa.

Reprodução

A Apple disse que a loja online começará com cerca de 200 peças.

A Apple anunciou nesta
quarta-feira (17) que

vai começar a vender pe-
ças de reposição e ferra-
mentas para o público em
geral fazer seus próprios
reparos em alguns iPho-
nes e computadores Mac.

O programa de re-
paro self-service surge
após anos de pressão de
grupos de consumidores
que resultaram no forne-
cimento de maior acesso
da Apple a manuais de
reparo e peças originais.

Em 2019, a Apple ini-
ciou um programa em que
oficinas de reparo inde-
pendentes podem com-
prar suas peças, ferra-
mentas e manuais. A Ap-
ple disse que agora exis-
tem 2.800 lojas indepen-
dentes em seu programa,
além de seus 5.000 forne-
cedores de reparos autori-
zados diretamente.

“A criação de maior
acesso às peças genuí-
nas da Apple dá aos nos-
sos clientes aindamais es-
colha se um reparo for
necessário”, escreveu Jeff
Williams, diretor de opera-
ções da Apple, em comu-
nicado.

No programa de auto-
atendimento, os clientes
da Apple poderão com-
prar essas peças direta-
mente para realizar seus
próprios reparos, após ler
um manual. A Apple disse
que a loja online come-
çará com cerca de 200
peças e ferramentas des-
tinadas a corrigir os pro-

blemas mais comuns com
monitores, baterias e câ-
meras nos modelos 12 e
13 do iPhone.

O programa eventu-
almente se estenderá a
computadores Mac que
usam o chip M1 da Apple
e, posteriormente, a repa-
ros menos comuns. Os
clientes terão os mesmos
preços de peças e ferra-
mentas que as oficinas de
reparo independentes e
poderão devolver suas pe-
ças usadas à Apple após
concluir o reparo e, assim,
receber um desconto.

A Apple disse que o
programa começará no
início de 2022 nos Esta-
dos Unidos e se expandirá
para mais países no final
do ano.

Óculos
antifofoca

Uma nova patente re-
gistrada pela Apple nos
Estados Unidos indica
que o iPhone poderá pre-
cisar de óculos especiais
para funcionar no futuro.
De acordo com o projeto,
a função do dispositivo
seria fornecer privacidade
para o usuário utilizar o
celular em público, sem
que outros indivíduos pu-
dessem enxergar o que
aparece na tela.

Conhecido como “ócu-
los de privacidade”, o pro-
jeto do acessório foi re-
gistrado como um dispo-
sitivo para “saídas gráfi-
cas com visão corrigida e
saídas gráficas padrão em

umdispositivo eletrônico”.
Na prática, o usuário se-
ria capaz de desfocar o
que está aparecendo na
tela do iPhone para que se
torne ilegível aos olhos de
quem está próximo.

Na patente registrada,
o iPhone detectaria auto-
maticamente os óculos
especiais no rosto do
usuário. E isso aconte-
ceria por meio de um sis-
tema capaz de identificar
também detalhes como
barba e bigode, além de
diferenciar se o indivíduo
estaria usando óculos
de leitura ou de sol, por
exemplo. O objetivo seria
tornar mais eficiente o
Face ID para desbloquear
a tela do dispositivo.

Vale ressaltar, entre-
tanto, que ter uma pa-
tente registrada não sig-
nifica que esta tecnologia
esteja próxima de ser lan-
çada, pois pode demorar
anos para que o produto

chegue às mãos do con-
sumidor final. Muitas ve-
zes, inclusive, uma em-
presa apenas faz o regis-
tro para que nenhuma ou-
tra companhia rival possa
lançar algo similar.

Utilizar óculos como
acessório tecnológico não
seria novidade. O pri-
meiro dispositivo neste
formato a ganhar re-
percussão foi o Google
Glass, que causou fu-
ror na ocasião do lan-
çamento, em 2012, mas
não obteve sucesso nas
vendas. Mais recente-
mente o Facebook – que
recentemente passou a se
chamar Meta – anunciou
um equipamento em par-
ceria com a Ray Ban, que,
dentre outras funções, é
capaz de gravar Stories
para compartilhar nas
redes sociais.
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Processador quântico da
IBM supera seu rival chinês.

Divulgação/IBM

Eagle, o novo processador quântico da IBM.

O desenvolvimento da
computação quân-

tica, destinada a revolu-
cionar a informática con-
forme a conhecemos, por
elevar exponencialmente
a capacidade de cál-
culo das máquinas, está
experimentando avan-
ços notáveis nos últimos
anos. O mais novo deles
tem como protagonista
a americana IBM, que
apresentou o Eagle, um
processador quântico de
127 bits quânticos, ou
qubits.

Sua potência duplica
a do Zuchongzhi, desen-
volvido por engenheiros
da Universidade de Ci-
ência e Tecnologia da
China e da Universidade
Tsinghua de Pequim, e
que até agora era a mais
avançada – seus criado-
res disseram na revista
Science que ele era ca-
paz de resolver em cerca
de três minutos um pro-
blema de geração de nú-
meros aleatórios que os
mais poderosos super-
computadores habituais
levariam 600 milhões de
anos.

O novo processador
da IBM tem a capacidade
de pulverizar essa marca.

”O Eagle é um marco
porque supera a barreira
dos 100 qubits. Já che-
gou ao limite em que sua
potência de cálculo não
pode mais ser simulada
com processadores clás-
sicos”, disse Zaira Naza-
rio, diretora técnica de
Teoria e Aplicações de

Computação Quântica da
IBM, por videoconferên-
cia.

Segundo a empresa, o
número de bits clássicos
necessários para igualar
a potência de cálculo do
processador de 127 qu-
bits supera o número total
de átomos contidos nos
7,5 bilhões de seres hu-
manos vivos atualmente.

Passo
importante

O avanço é impor-
tante, mas ainda esta-
mos longe de ver os
computadores quânticos
levarem a informática a
um nível desconhecido.
Para isso, será preciso
que sua potência ronde
um milhão de qubits.

“A chegada do proces-
sador Eagle é um passo
importante rumo ao dia
em que os computado-
res quânticos possam su-
perar aos computadores
clássicos em níveis signi-
ficativos”, disse em nota
Darío Gil, vice-presidente

e diretor de pesquisas da
IBM.

A empresa tecnoló-
gica pretende preparar
até o ano que vem um
novo processador de 433
qubits e, em 2023, outro
de 1.121.

IBM e Google lideram
a corrida para produzir
o primeiro computador
quântico de uso comer-
cial, uma competição da
qual também participam
outras empresas, como
Microsoft e Intel. Isso no
plano empresarial, por-
que na geopolítica a par-
tida é travada entre EUA
e China, com a Europa
como observadora.

Seguindo com esta lei-
tura, os EUA podem ano-
tar um tento, embora te-
nham tudo para perder
o jogo. As cifras são
teimosas quando falamos
de investimento em pes-
quisa e desenvolvimento.

E o desembolso da
China não tem rival: en-
tre 2017 e 2020, destinou
US$ 10 bilhões aos pro-

gramas de computação
quântica de seus cen-
tros de pesquisa. Os
EUA querem dedicar US$
1,2 bilhão até 2023, en-
quanto a UE investirá US$
1 bilhão até 2026.

O que é
computação
quântica

Como seu nome in-
dica, a computação
quântica aproveita a natu-
reza quântica fundamen-
tal da matéria em níveis
subatômicos para ofe-
recer a possibilidade de
uma potência de cálculo
enormemente maior.

Os computadores na-
cionais trabalham com
um sistema binário: o
dos dígitos 0 e 1 (daí o
termo “digital”). Esses
zeros e uns, os bits, se
traduzemnomundo físico
em pequenas correntes
elétricas geradas nos
transístores.
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Eclipse lunar parcial mais longo em 580
anos vai ser visto do Brasil nesta sexta.

Reprodução

Eclipse lunar ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados.

O eclipse lunar par-
cial mais longo

dos últimos 580 anos
vai ocorrer na madru-
gada desta sexta-feira
(19), e pode ser visto
do Brasil. O fenômeno
começa por volta das
4h19 no horário de
Brasília e deve durar
pouco mais de três
horas. No País, o me-
lhor momento para o
observar o eclipse é no
horário inicial, segundo
o astrofísico Roberto
Costa, do Departa-
mento de Astronomia
da Universidade de
São Paulo (USP).

Os melhores lugares
para assistir o eclipse
são locais altos ou com
horizonte livre. A Lua
estará no lado oeste
do céu - ou seja, no
mesmo lugar onde o
Sol se põe. “Quem
conseguir ver a Lua no
momento em que ela
estiver se pondo, vai
ser possível ver a cor
avermelhada que a Lua
adquire nos eclipses”,
afirmou Roberto Costa.

A visibilidade tam-
bém vai ser maior nas
regiões Norte e Centro-
Oeste do País, já que o
fenômeno vai ser mais
intenso quando a Lua
estiver se pondo. Em
lugares com condições
meteorológicas des-
favoráveis não deve
ser possível enxergá-

la. É o caso de São
Paulo, que estará com
uma frente fria durante
a madrugada desta
sexta.

Além disso, uma
hora antes de o eclipse
iniciar de fato, a Lua
entra na parte externa
da sombra da Terra e
escurece, ainda que de
forma sutil.

No auge do eclipse,
97% da superfície da
Lua vai estar coberta
pela sombra da Terra
e ganhará uma aparên-
cia avermelhada. A
previsão é que isso
aconteça às 6h, mas,
como o satélite já es-
tará abaixo do hori-
zonte no Brasil, não
será mais possível vê-
la. A última vez que
houve um eclipse par-
cial tão longo foi em 18
de fevereiro de 1440,
segundo a National Ae-
ronautics and Space
Administration (Nasa).

Entenda o
fenômeno

Um eclipse lunar
ocorre quando o Sol,
a Terra e a Lua se
alinham de forma que o
planeta esteja entre os
dois astros. Quando
isso acontece, a Lua
fica coberta pela som-
bra da Terra e adquire
uma coloração aver-
melhada.

A cor vermelha
acontece graças ao
fenômeno da Disper-
são de Rayleigh, que é
o mesmo que explica
”por que o céu azul
e o pôr do sol verme-
lho”, segundo a Nasa.
”Durante um eclipse
lunar, a Lua fica ver-
melha porque a única
luz solar que atinge a
Lua passa pela atmos-
fera da Terra. Quanto
mais poeira ou nuvens
na atmosfera da Terra
durante o eclipse, mais
vermelha a Lua apare-

cerá. É como se todos
os amanheceres e en-
tardeceres do mundo
fossem projetados na
Lua”, informa a agên-
cia em seu site.

O eclipse desta
sexta-feira é conside-
rado parcial porque
nem toda a superfície
da Lua estará coberta
pela sombra da Terra.
Esse fenômeno é mais
comum que o eclipse
lunar total, quando
o satélite inteiro fica
coberto pela sombra
do planeta, chamada
umbra. O último to-
tal ocorreu no dia 26
de maio deste ano,
mas não foi possível
observá-lo do Brasil.

Ao contrário dos
eclipses solares, os lu-
nares são seguros para
serem observados a
olho nu e podem ser
vistos sem proteção
ocular especial.
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A mansão em Miami do cão
mais rico do mundo está à

venda por 176 milhões de reais.
Divulgação

Pastor alemão herdou fortuna que está avaliada em US$ 500 milhões.

Foto que a Dior produziu está
atraindo a ira dos chineses.

Reprodução

Postagem com foto que a Dior produziu e que irritou os chineses.

N unca antes uma pes-
soa tinha levado o di-

tado “o cão é o melhor
amigo do homem” tão ao
pé da letra. Enquanto,
no Brasil, muitos não têm
ondemorar e dormem nas
ruas, uma milionária que
não tinha filhos faleceu e
deixou toda a sua fortuna
para um cachorro. Parece
história de filme, mas foi o
que a alemã Karlotta Lie-
benstein fez em 1992.

A fortuna, atualmente
avaliada em 500 milhões
de dólares (o equivalente
a 2,7 bilhões de reais), fi-
cou com o pastor alemão

Gunther III, e hoje está
com o herdeiro Gunther
VI. A linhagem de caninos
já tem mais de 40 anos e
seis gerações.

Os executivos do
Grupo Gunther gerenciam
a fortuna do cão e definem
quais investimentos serão
feitos. Gunther VI tem
propriedades em lugares
como Toscana, Florença e
Milão.

Mais recentemente,
uma mansão em Miami
que já pertenceu à cantora
Madonna foi colocada à
venda por 31,75 milhões
de dólares (o que corres-

ponde a 176,5 milhões de
reais) pelo pastor alemão.
Essa é a vida de cão que

qualquer um gostaria de
ter.

A Christian Dior SE,
mais conhecida como

Dior, é a mais nova grife
da moda internacional
a enfrentar críticas na
China, depois que uma
exposição em Xangai exi-
biu uma foto que a mídia
estatal chinesa disse estar
“difamando as mulheres
asiáticas”.

A imagem, incluída na
exibição LADYDIOR,mos-
tra uma mulher asiática
vestida com um traje tra-
dicional e segurando uma
bolsa da grife. Isso atraiu
a ira de um editorial pu-
blicado pelo jornal esta-

tal “Beijing Daily”, na úl-
tima segunda-feira, com
o título: “Esta é a mu-

lher asiática nos olhos da
Dior?”

Fotografada por um

artista chinês, a imagem
deixou os consumidores
daquele país desconfor-
táveis, diz o editorial.
A mulher na foto apre-
senta “olhos assustado-
res, rosto sombrio e unhas
no estilo da armadura da
Dinastia Qing”, ainda de
acordo com o editorial.

Postagens nas mídias
sociais da Dior e do fo-
tógrafo, além de anún-
cios nos jornais, atraí-
ram comentários furiosos
do público chinês, em-
bora não tenha havido ne-
nhuma menção a um pos-
sível boicote à grife.
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Supervisora diz que roteiro do
filme "Rust" não previa disparo e

processa Alec Baldwin: "Eu
revivo o tiroteio repetidamente".

Reprodução

Mamie Mitchell deu entrada em um processo contra o ator e a produção do filme.

A supervisora de
roteiro de ”Rust”

revelou que não es-
tava previsto que
uma arma fosse
disparada durante
a cena que Alec
Baldwin ensaiava
quando matou, aci-
dentalmente, a dire-
tora Halyna Hutchins
e feriu o diretor Joel
Souza no mês pas-
sado.
MamieMitchell deu

entrada em um pro-
cesso contra o ator e
a produção do filme
no Tribunal Superior
de Los Angeles, nos
Estados Unidos. Ela
o acusa de agressão
e inflição intencional
de angústia emocio-
nal e pede uma inde-
nização de valor não
especificado.
”Eu revivo o tiro-

teio e o som da ex-
plosão da arma repe-
tidamente”, lamentou
Mamie em entrevista
coletiva.
A integrante da

equipe foi a primeira
pessoa a fazer uma
ligação para os ser-
viços de emergên-
cia logo após o in-

cidente. Ela conta
que estava “na linha
de fogo”, a menos de
um metro de Halyna
no momento que ela
foi baleada.
”Fiquei pasma.

Eu ouvi alguém ge-
mendo e me virei.
Meu diretor estava
caindo para trás e se-
gurando a parte su-
perior do corpo. Em
seguida eu me virei
na direção de Alec e
vi Halyna caindo para
a esquerda”, contou.
No processo,

consta que ”todos
os protocolos de se-
gurança projetados
para garantir que as
armas de fogo seriam
usadas com segu-
rança foram ignora-

dos e as ações toma-
das foram contrárias
a todas as normas da
indústria”. O docu-
mento ressalta que
Baldwin ”engatilhou
e disparou a arma
carregada, embora a
próxima cena a ser
filmada não exigisse
o engatilhamento e o
disparo”.
”Baldwin escolheu

jogar Roleta Russa
quando disparou
uma arma sem ve-
rificar e sem que o
armeiro estivesse no
local”, alegou a advo-
gada da supervisora,
Gloria Allred.
Esta ação legal é

a segunda contra o
ator. Serge Svetnoy,
o eletricista-chefe de

”Rust”, recentemente
abriu um processo
em Los Angeles que
alegou negligência
por parte dos pro-
dutores do filme –
incluindo Baldwin –
na morte de Halyna.
Ele diz que segurava
a cineasta nos braços
quando ela morreu.
O caso ainda é

investigado pelo Ga-
binete do Xerife do
Condado de Santa
Fé. Nenhuma acu-
sação criminal foi di-
vulgada ainda. Os
agentes apreende-
ram mais de 500 car-
tuchos de munição
do set de “Rust”.
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Shawn Mendes e Camila
Cabello terminam o namoro.

Reprodução

Ex-casal divulgou fim do relacionamento em suas redes sociais.

Adele relembra flertes após divórcio:
"Nunca tinha sido famosa e solteira".

Reprodução/Instagram

Adele que se sentiu desconfortável ao pensar na ideia de flertar no-
vamente após divórcio de Simon Konecki.

S hawn Mendes, de 23
anos de idade, e Ca-

mila Cabello, de 24, termi-
naram o namoro. A infor-
mação foi divulgada pelos
cantores em seus respec-
tivos perfis do Instagram,
na noite desta quarta-feira
(17).

”Olá, pessoal. Decidi-
mos terminar nosso relaci-
onamento amoroso, mas
nosso amor um pelo ou-
tro como humanos está
mais forte do que nunca.
Começamos nosso relaci-
onamento comomelhores
amigos e continuaremos
a ser melhores amigos.

Agradecemos o apoio de
todos desde o início e no
futuro. Camila e Shawn”,
dizia o comunicado.

Camila e Shawn esta-
vam juntos desde 2019,
quando lançaram a par-
ceria na canção Seño-
rita. Camila e Shawn
costumavam fazer apari-
ções públicas e nas re-
des sociais em clima de
romance. O mais recente
clique dos dois foi no Hal-
loween, quando aparece-
ram fantasiados em ho-
menagem ao Dia dos Mor-
tos, famosa celebração
mexicana.

Já no início deste mês,

os dois curtiram um dia

de praia em clima de ro-

mance, trocando beijos

ao cair no mar de uma
praia de Miami, na Flórida,
EUA.

A dele concedeu entre-
vista para Zane Lowe

para a Apple Music, e
na conversa ela relem-
brou como foi viver uma
fase solteira após o divór-
cio de Simon Konecki -
e, claro, antes do namoro
com Rich Paul.

Segundo a estrela,
quando percebeu que
poderia ficar aberta a
encontros, acabou se
sentindo pouco descon-
fortável. ”Em primeiro
lugar, LA não é o lugar
para ir namorar quando
você é Adele, eu te digo.
Eu via meus amigos, era
tudo sexo casual. E todos
tinham dormido uns com
os outros. E eu estava
tipo... não queria fazer
isso. Eu não estou, eu
não estou, isso não ...
Eu deixei meu casamento

para seguir em frente, não
para voltar atrás. É sobre
isso”, explicou ela.

Atualmente Adele man-
tém um relacionamento
com o milionário agente
esportivo Rich Paul. Na
entrevista ela explica que
foi uma fase difícil an-
tes de conhecer o namo-
rado, já que ela optou por
não usar aplicativos de na-

moro para tentar algum af-
fair, e tampouco a ideia
de bater um papo em um
bar para conhecer estra-
nhos não era uma ideia
atraente.

”Eu estava na festa de
aniversário do meu amigo
e pessoas que eu tinha
acabado de conhecer em
Los Angeles... Eu sempre
fui casada. Eu sempre

cheguei acompanhada
nos lugares, e de repente
estavam tentando me bei-
jar no bar. E eu ficava tipo,
’Você está flertando co-
migo? Eu estava tipo, ’eu
sou casada’, e dizia dizia:
’Não, eu não quero sair
com você, sou casada’.
Mas eu não estava mais.
Foi muito, muito estranho.
Mas, meu Deus, foi meio
que isso e não queria
voluntariamente me colo-
car em uma situação da
qual ia me arrepender. E
também sou grata que
não namorei na maior
parte dos 25 anos porque
sinto que realmente con-
segui me safar. Nunca vi
nenhuma pessoa horrível
contar histórias sobre mim
ou qualquer coisa assim”,
disse ela.
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Médico e escritor Paulo Niemeyer
Filho é eleito para a cadeira 12 da
Academia Brasileira de Letras.

Reprodução

Paulo Niemeyer Filho recebeu 25 votos.

O médico e escritor
Paulo Niemeyer Filho

foi eleito para a cadeira 12
da ABL (Academia Brasi-
leira de Letras) em sessão
híbrida no Petit Trianon, na
sede do órgão, no Rio de
Janeiro, nesta quinta-feira
(18).

A vaga foi aberta com o
falecimento do Acadêmico
e professor Alfredo Bosi,
ocorrido no dia 7 de abril
de 2021. O vencedor rece-
beu 25 votos. Participaram
da eleição 34 Acadêmicos
de forma presencial ou vir-
tual (um não votou por mo-
tivo de saúde). Os ocupan-
tes anteriores da cadeira
12 foram: Urbano Duarte
(fundador) – que escolheu
como patrono França Jú-
nior –, Augusto de Lima, Ví-
tor Viana, José Carlos de
Macedo Soares, Abgar Re-
nault e Dom Lucas Moreira
Neves.

“Paulo Niemeyer entra
para a Academia Brasileira
de Letras como agente da
ciência e da cultura, em
sintonia com o humanismo
e a modernidade. Sua pre-
sença reafirma o compro-
misso desta Casa com o
conhecimento integral, de
que ele, Paulo, é mestre
consumado”, declarou o
Presidente da ABL, Acadê-
mico Marco Lucchesi.
O Acadêmico

Eleito
Paulo Niemeyer Filho

nasceu no dia 9 de abril
de 1952, no Rio de Janeiro.
Filho de Paulo Niemeyer
Soares e Maria Pia Rafa-
ela Guilhermina Alice Tor-
res Guimarães, graduou-
se pela Faculdade de Me-

dicina da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro
(UFRJ), em 1975. Iniciou
sua residência em Neuro-
cirurgia na Clínica Neuro-
cirúrgica Dr. Paulo Nie-
meyer, na Casa de Saúde
Dr. Eirasm e dedicou seu
primeiro ano de residên-
cia ao estudo da Neurolo-
gia e Neurorradiologia, no
The National Hospital for
Nervous Diseases, Institute
of Neurology, University of
London, Queen Square,
onde estagiou como Post-
Graduate Fellow.

Em 1977, foi nome-
ado Chefe do Serviço de
Neuro-Tomografia Compu-
tadorizada da Santa Casa
da Misericórdia do Rio de
Janeiro. No ano seguinte,
foi contratado como mé-
dico Neurocirurgião do
Hospital Municipal Souza
Aguiar. Em 1979, intro-
duziu, no Brasil, nova téc-
nica microcirúrgica para
tratamento de nevralgia
do trigêmeo, que teve a
oportunidade de aprender
na University of Gainsville,
na Flórida. Ao final de 1979
foi nomeado Diretor do
Instituto de Neurocirurgia
da Santa Casa da Miseri-
córdia do Rio de Janeiro.

Em 1980, após exame
de seleção, obteve o Tí-
tulo de Especialista em
Neurocirurgia, outorgado
pela Associação Médica
Brasileira e Sociedade Bra-
sileira de Neurocirurgia.
Em 1982, foi aprovado em
exame de seleção, como
Membro Titular do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões.
Foi nomeado Professor
Adjunto e Coordenador do

Curso de Pós-Graduação
em Neurocirurgia da Fun-
dação Carlos Chagas, em
1983. Neste mesmo ano,
foi nomeado Chefe do Ser-
viço de Neurocirurgia da
Escola Paulista de Medi-
cina, aprovado pela banca
examinadora. Em 1984
completou o curso “The
Use of Lasers in Neurolo-
gical Surgery”, realizado
no Mayfield Neurological
Institute, Cincinnati, Ohio,
sob a direção do Prof.
John Tew. Em 1984, como
Membro Fundador, foi
eleito Presidente da Socie-
dade de Neurocirurgia do
Rio de Janeiro e membro
do Conselho Superior da
Sociedade de Medicina e
Cirurgia do Rio de Janeiro.
Foi eleito Irmão da Santa
Casa de Misericórdia do
Rio de Janeiro em 1985.
Em 1986 realizou concurso
para Professor Titular de
Neurocirurgia da Escola
Médica de Pós-Graduação
da PUC-Rio, tendo sido
aprovado em 1º lugar.
Em 1987, foi aprovado
como Membro Internaci-

onal da Sociedade Norte-
Americana Congress of
Neurological Surgeon. Em
1989, foi eleito Membro do
Neurotraumatology Com-
mittee do Word Federation
of Neurological Societies.
É Vice-Diretor da Escola
Médica de Pós-Graduação
da PUC-Rio, nos biênios
1992-1994 e 1994-1996
e Diretor da Escola Mé-
dica de Pós-Graduação
da mesma instituição nos
biênios 1996-1998 e 1998-
2000.

Atualmente é Diretor
Médico do Instituto Es-
tadual do Cérebro Paulo
Niemeyer e Membro do
Conselho da Fundação
do Câncer. Na ocasião
de sua candidatura como
Membro Titular da Acade-
mia Nacional de Medicina,
apresentou memória inti-
tulada “Experiência com a
Cirurgia dos Aneurismas
Intracranianos da Fossa
Posterior”.
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Marília Mendonça estampa capa inédita
da Forbes com Maiara e Maraisa.

Reprodução/Instagram

”As Patroas no lugar em que elas sempre lutaram para estar”, escre-
veram as irmãs, que dividem com a amiga a primeira capa sertaneja
da publicação.

Roberta Miranda volta aos palcos
para comemorar 35 anos de carreira.

Divulgação

Espetáculo marca mais de três décadas de carreira da artista.

M aiara e Maraisa di-
vulgaram nesta terça-

feira (17) a capa para a
Forbes que estrelaram ao
lado Marília Mendonça, ví-
tima de acidente aéreo no
último dia 5. Ao comparti-
lharem a publicação no Ins-
tagram, as cantoras ressal-
taram que essa é a primeira
capa sertaneja da revista e
dedicaram à amiga.

”Marília sempre falou
que o lugar correto da mu-
lher é o lugar de destaque.
Sempre ensaiamos juntas
entrevistas e programas
que sonhávamos em ir e
quem a conheceu sabe o
quanto essa capa era dese-

jada e aguardada por ela.
É por você e pra você mais
essa conquista! A primeira
capa sertaneja da Forbes.
As Patroas no lugar em
que elas sempre lutaram
para estar!”, escreveram as
irmãs.

A Forbes havia infor-
mado no dia da morte da
cantora que o acidente aé-
reo ocorreu minutos antes
de a revista ser enviada
para a gráfica. Segundo a
publicação, durante o en-
saio fotográfico, a cantora
comentou que estava vi-
vendo um sonho: “Nunca
imaginei sair na Forbes!
Nunca imaginei participar

de um ensaio de moda!”.
Em 2017, Marília fez parte
da lista Under 30 da revista.
Na época, tinha acabado

de emplacar hits como Eu
Sei de Cor e De Quem É a
Culpa.

R oberta Miranda se ar-
repende de não ter es-

treitado mais os laços de
amizade com Marília Men-
donça, que morreu aos 26
em um acidente aéreo no
dia 5 de novembro e com
quem gravou Os tempos
mudaram. Pioneira no ser-
tanejo feminino, em 2017, a
paraibana escolheu a com-
posição de sua autoria para
cantar com a Rainha da So-
frência e iniciar o projeto de
seu DVD de 30 anos de car-
reira.

”Sou uma pessoa muito
estranha, de formação
mesmo, é meu isso. Por
exemplo, ligo para alguém
uma vez, duas vezes....
Se eu perceber que estou
incomodando, eu não ligo
mais. Então hoje me arre-

pendo de não ter estreitado
essa amizade com Marí-
lia. Ela participou do meu
DVD, depois de um mês
saí de São Paulo e fui ao
aniversário dela. Trocamos
telefone e ficamos de nos

falar. Mas aí a vida dela
carregou ela para lá, a
minha me carregou para cá
e foi um baque ”, lamenta a
cantora, de 63 anos, que se
apresenta em São Paulo no
sábado (20), na casa Tom

Brasil.
A cantora vai homena-

gear Marília no show em
que celebra seus 35 anos
de carreira. My Life é di-
rigido por Jorge Farjalla.
”Marília e eu tivemos uma
história breve, mas foi linda.
O encontro no palco no
meu DVD, nossa música
inédita, cantando juntas...
Choramos muito, nos en-
contramos, é como disse
na televisão: ’me vejo parte
dela, quando a via nesse
momento, nessa loucura, ti-
nha ali um pedacinho de
mim e sempre tivemuito ca-
rinho por ela. Além de ser
indelicado, seria um pouco
negado da minha parte se
não fizesse uma homena-
gem para ela”, explica.
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Camila Queiroz chora ao falar da
sua saída de "Verdades Secretas".

Reprodução/Instagram

Camila Queiroz postou um desabafo em seu Instagram.

U m dia após o
anúncio de que

havia deixado o
elenco de ”Verdades
secretas 2”, a atriz
Camila Queiroz usou
suas redes sociais
nesta quinta-feira (18)
para fazer um desa-
bafo. No Instagram,
a artista fez alguns
stories explicando sua
versão sobre o caso
e chorou. Ela falou
que nunca viveu nada
semelhante ao que
tem passado desde
que veio à tona sua
saída da trama de
Walcyr Carrasco an-
tes mesmo do fim das
gravações. ”Nunca
tinha vivido tama-
nha exposição como
essa”, disse ela.

Na quarta-feira
(17), a Globo divul-
gou um comunicado
em que afirmou que
Camila não fazia mais
parte do trabalho e
explicou: ”Para as-
sinar a extensão de
contrato necessária
à gravação das ce-
nas finais da novela,
Camila Queiroz quis
determinar o desfe-
cho da personagem
Angel e exigiu um
compromisso formal
de que faria parte de
uma eventual terceira

temporada da obra,
além de outras de-
mandas contratuais
inaceitáveis”.

A saída da atriz do
elenco repercutiu nas
redes, e o nome de
Camila Queiroz e o de
”Verdades secretas”
ficaram entre os as-
suntos mais comenta-
dos nas redes sociais
nesta quarta-feira, 17.

Nos stories, nesta
quinta-feira, Camila
falou:

”Oi, gente. Sei que
vocês estão espe-
rando muito por isso,
que eu venha aqui
falar, mostrar a cara.
Mas eu nunca tinha
vivido nada parecido
com isso, nunca tinha
vivido tamanha ex-
posição como essa.
Todas as vezes em
que tentaram colocar
meu nome em polê-

micas, em fofocas, eu
sempre tentei fugir e
ficar na minha, mais
reservada, sem ter
que ficar provando
que eu estava certa
ou o meu lado da his-
tória para ninguém.
Mas dessa vez me
jogaram aqui e eu
não tenho o que fazer.
Não sei nem por onde
que começa. Sem-
pre procurei ter uma
relação verdadeira
com vocês aqui nas
minhas redes sociais,
então a primeira coisa
que eu queria fazer é
agradecer as mensa-
gens dos amigos, dos
fã-clubes, dos fãs das
novelas, dos meus…
Porque sem sombra
de dúvida esse apoio
e esse carinho de
vocês agora é funda-
mental”.

O pronunciamento

da atriz aconteceu
algumas horas após
a publicação de uma
carta de despedida
que Camila escreveu
para Angel, sua per-
sonagem em “Verda-
des Secretas”. Nos
stories, Camila ainda
pediu que os fãs não
acreditem em notícias
mentirosas e falou
que ainda não está
pronta para contar
sua versão da história.
”Foi dolorido”, cravou
a atriz.

Klebber Toledo,
marido de Camila, co-
mentou a publicação
com o comunicado,
deixando seu apoio.
”Parabéns pela sua
coragem em mostrar
que nós artistas não
somos objetos. Te
amo”, escreveu.
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