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Alegre na tarde desta quinta-
feira (25), depois de um dia
com temperatura de 32 graus,
causou alguns estragos pela
cidade. Até as 18h, a Secre-
taria Municipal de Serviços Ur-
banos (SMSUrb) registrou pelo
menos sete casos envolvendo
quedas de árvores ou galhos,
que estão em atendimento pe-
las Equipes de Manejo Arbó-
reo (EMA), segundo a prefei-
tura. Página 39
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Com 40 endereços disponíveis,
Porto Alegre mantém vacinação
contra covid nesta sexta-feira.

Cristine Rochol/PMPA

Atendimento vai até as 21h em seis postos de saúde.

C om seis postos de
saúde abertos até as

21h e outros 34 locais
com horários variados, a
Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) de Porto
Alegre mantém nesta
sexta-feira (26) a aplica-
ção de vacinas contra
covid para a população a
partir dos 12 anos. Tam-
bém continua a aplicar
a dose de reforço para a
população de 18 anos em
diante, conforme prazos
específicos.

As 40 opções incluem
sala especial no shop-
ping João Pessoa, uni-
dademóvel no Largo Glê-
nio Peres (Centro Histó-
rico), cinco farmácias par-
ceiras e 33 postos de
saúde atendendo em ho-
rários variados. Ende-
reços, imunizantes e ou-
tros detalhes podem ser
conferidos de forma deta-
lhada no site oficial prefei-
tura.poa.br.

Já a ação especial ”Pa-
rada da Vacina” prevista
para o período das 21h
até a meia-noite o bairro
Cidade Baixa foi adiada,
devido à chuva. Em vez
desta sexta-feira, a inici-
ativa deve ser realizada
uma semana depois, no
dia 3 de dezembro, em lo-
cal ainda não definido.

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, os ci-
dadãos com idade a par-
tir de 18 anos precisam
levar a mesma documen-
tação exigida na segunda
dose, desde que o cartão
de controle mostre que o
esquema de imunização
esteja completo há pelo
menos cinco meses.

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

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

maioria das 8h às 17h e
com 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;

– 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;
– 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;
– 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;
– 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 cinco meses e imu-
nossuprimidos que com-
pletaram o esquema vaci-
nal há 28 dias ou mais;

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Endereços: consul-

tar no site da prefeitura.
(Marcello Campos)
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Chega a 36.034 o número de
gaúchos mortos pelo coronavírus
desde o começo da pandemia.

EBC

Estado acumula quase 1,49 milhão de testes positivos nos últimos 20
meses.

O boletim epidemi-
ológico divulgado

nesta quinta-feira (25)
pela Secretaria Estadual
da Saúde (SES) acres-
centou 1.012 testes po-
sitivos de coronavírus
e 27 mortes pela do-
ença. Com a atualiza-
ção, chega a 1.488.101 o
número de contágios co-
nhecidos no Rio Grande
do Sul em mais de 20
meses de pandemia,
com 36.034 desfechos
fatais.

Dentre os infectados
até agora, ao menos
1.447.395 (97%) já se re-
cuperaram, em todos os
497 municípios gaúchos.
Outros 4.571 (1%) são
considerados casos ati-
vos (em andamento), o
que abrange desde os
assintomáticos em qua-
rentena domiciliar até ca-
sos graves atendidos em
hospitais.

A taxa média de
ocupação das unida-
des de terapia intensiva
(UTIs) por adultos estava
em 59% no início da
noite, conforme o pai-
nel de monitoramento
covid.saude.rs.gov.br.
Esse índice resulta da
proporção de 1.901 pa-
cientes para um total de
3.221 leitos da modali-
dade em 301 hospitais.
Já o total de hospitaliza-
ções pela doença em 20
meses de pandemia é de
113.387 (8%).
Perdas humanas

Confira, a seguir, as

novas perdas humanas
relatadas pelo balanço
oficial. A lista está em or-
dem crescente conforme
a idade das vítimas, em
uma faixa que vai de
53 a 88 anos. Tam-
bém menciona o gênero
(masculino ou feminino)
e o município de resi-
dência (e não onde foi
registrado o óbito). –
Porto Alegre (homem, 53
anos); – Caxias do Sul
(homem, 56 anos); – Ca-
choeira do Sul (mulher,
57 anos); – Caxias do
Sul (mulher, 57 anos); –
Santa Maria (homem, 58
anos); – Novo Hamburgo
(homem, 63 anos); –
São Gabriel (mulher, 66
anos); – Redentora (mu-
lher, 68 anos); – Nova
Santa Rita (homem, 69
anos); – Passo Fundo
(mulher, 69 anos); – Ca-
choeirinha (homem, 70
anos); – Porto Alegre
(mulher, 71 anos); – Osó-
rio (homem, 72 anos);
– Passo Fundo (mulher,
74 anos); – Caxias do
Sul (homem, 75 anos);
– Porto Alegre (homem,
75 anos); – Gravataí (ho-
mem, 76 anos); – Pelo-
tas (homem, 76 anos); –
Espumoso (homem, 77
anos); – Pelotas (ho-
mem, 78 anos); – Sapi-
ranga (homem, 78 anos);
– Caxias do Sul (homem,
80 anos); – Caxias do
Sul (homem, 80 anos);
– Pelotas (homem, 81
anos); – Porto Alegre
(mulher, 84 anos); – Va-

caria (homem, 86 anos);
– Porto Alegre (homem,
88 anos).

De todas as 497 ci-
dades gaúchas, apenas
uma não registra até
agora qualquer óbito por
covid. É Novo Tiraden-
tes, localizada na Região
Norte do Estado e que
acumula 126 testes po-
sitivos 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 8,84 milhões
de habitantes do Estado
receberam a primeira
dose. Por segmento de-
mográfico, a cobertura é
de 95,3% dos gaúchos a
partir de 18 anos, 79,1%
dos adolescentes (12
a 17 anos), 93,8% da
população apta a ser
imunizada e 80,1% da
população geral (11,37

milhões).
O esquema completo

de vacinação, por sua
vez, abrange até agora
quase 7,4 milhões de in-
divíduos – seja quem re-
cebeu duas doses para
fármacos com esse sis-
tema ou os contempla-
dos pela vacina da Jans-
sen (apenas uma inje-
ção). Com isso, estão
imunizados 85,1% dos
adultos, 16,6% dos ado-
lescentes, 79,1% do pú-
blico vacinável e 67,5%
da população total.

No caso específico
da Janssen, as aplica-
ções somam 303.819.
E a dose de reforço
já chegou aos braços
de pelo menos 1,1 mi-
lhão de gaúchos, em
todos os 497 municí-
pios. As informações
constam na base de
dados da Secretaria Es-
tadual da Saúde, reu-
nida na plataforma digital
vacina.saude.rs.gov.br.
(Marcello Campos)
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Com 281 óbitos, Brasil volta a ter queda na
média móvel de mortes diárias por Covid.

Fabrícia Costa/CRS/Divulgação

País contabiliza 613.697 óbitos e 22.055.608 casos de coronavírus desde o início da pandemia.

O Brasil registrou
nesta quinta-feira

(25) 281 mortes por
Covid-19 nas últimas
24 horas, com o total
de óbitos chegando a
613.697 desde o início
da pandemia. Com
isso, a média móvel de
mortes nos últimos 7
dias ficou em 217. Em
comparação à média
de 14 dias atrás, a
variação foi de -17%
e aponta tendência de
queda.

Os números estão
no novo levantamento
do consórcio de veícu-
los de imprensa sobre
a situação da pande-
mia de coronavírus no
Brasil. O balanço é
feito a partir de dados
das secretarias esta-
duais de Saúde.

Média móvel
Sexta (19): 211 Sá-

bado (20): 196 Do-
mingo (21): 201 Se-
gunda (22): 208 Terça
(23): 231 Quarta (24):
217 Quinta (25): 217

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

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

Três Estados não ti-
veram registro de mor-
tes nas últimas 24 ho-
ras: AM, MS e RR.

Em casos confir-
mados, desde o co-
meço da pandemia,
22.055.608 brasilei-
ros já tiveram ou têm
o novo coronavírus,
com 12.191 desses
confirmados no úl-
timo dia. A média
móvel nos últimos 7
dias foi de 9.450 no-
vos diagnósticos por
dia. Isso representa
uma variação de -17%
em relação aos casos
registrados em duas
semanas, o que indica
queda nos diagnósti-
cos.

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
Em alta (9 Estados):

RR, RO, AP, SE, AM,
BA, CE, PB e PE. Em
estabilidade (11 Esta-
dos): MT, MA, RN, GO,
TO, AL, AC, SC, PA, PI
e ES. Em queda (6 Es-
tados mais o DF): RS,
SP, RJ, DF, MG, MS e
PR.

Essa comparação
leva em conta a média
de mortes nos últimos
7 dias até a publicação
deste balanço em rela-
ção àmédia registrada
duas semanas atrás.

Vale ressaltar que
há Estados em que o
baixo número médio
de óbitos pode levar
a grandes variações
percentuais. Os da-
dos de médias móveis
são, em geral, em nú-
meros decimais e arre-
dondados para facili-

tar a apresentação dos
dados.

Vacinação

Dados também reu-
nidos pelo consórcio
de veículos de im-
prensa mostram que
131.649.449 pessoas
tomaram a segunda
dose ou dose única de
vacinas, número que
representa 61,72% da
população.

158.447.349 pes-
soas, o que representa
74,28% da população,
tomaram ao menos
a primeira dose de
vacinas. A dose de
reforço foi aplicada em
15.281.170 pessoas
(7,16% da população).

Somando a primeira
dose, a segunda, a
única e a de reforço,
são 305.377.968 do-
ses aplicadas desde o
começo da vacinação.
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"Por mim não teria carnaval", diz
Bolsonaro após pergunta sobre
avanço da covid na Europa.

Alan Santos/PR

Por outro lado, presidente disse ser contra novas medidas restritivas
no Brasil em razão da economia.

O presidente Jair Bol-
sonaro disse nesta

quinta-feira (25) que, se
dependesse dele, não ha-
veria carnaval ano que vem.
A declaração foi dada em
entrevista dada à Rádio
Sociedade da Bahia, após
pergunta sobre a nova
onda de covid-19 na Eu-
ropa e restrições impostas
por alguns países como
forma de frear o avanço da
doença. Por outro lado,
ele afirmou ser contra a
aplicação de medidas res-
tritivas no Brasil em razão
da economia.

A entrevistadora pergun-
tou como ele via as medi-
das impostas na Europa e
se era favorável à realiza-
ção do carnaval. Bolsonaro
respondeu:

”Por mim não teria car-
naval. Só que tem um deta-
lhe: quem decide não sou
eu. Segundo o Supremo
Tribunal Federal, quem de-
cide são os governadores
e os prefeitos. Não quero
aprofundar nessa que po-
deria ser uma nova polê-
mica.”

Ele fez uma referência à
decisão do STF que deu au-
tonomia a estados e muni-
cípios para tomar medidas
de combate à pandemia,
embora sem isentar o go-
verno federal de responsa-
bilidades. Bolsonaro, notó-
rio opositor das medidas de
restrição, culpou governa-
dores e prefeitos pelas mor-
tes da pandemia, citando o
carnaval de 2020, que não
foi cancelado.

”Em fevereiro do ano
passado, ainda estava en-
gatinhando a questão da

pandemia, pouco se sa-
bia, praticamente não ha-
via óbitos no Brasil, eu de-
clarei emergência, e os go-
vernadores e prefeitos igno-
raram, fizeram o carnaval.
As consequências vieram.
Chegamos a 600 mil óbi-
tos. E alguns tentaram im-
putar a mim essa responsa-
bilidade. Não tenho culpa
disso. Não estou esqui-
vando, nem apontando ou-
tras pessoas. É uma reali-
dade, é uma verdade. Todo
o trabalho de combate à
pandemia coube aos pre-
feitos e aos governadores.
O que coube a mim? Man-
dar recursos”, disse Bolso-
naro.

Sobre as restrições na
Europa, o presidente disse:

”Estou vendo que al-
guns países da Europa es-
tão retomando sim medi-
das de lockdown. Se tiver
outro lockdown no Brasil,
em estados e municípios,
vai quebrar de vez a econo-
mia. Esse é a nossa preo-
cupação.”

Até o momento, o Minis-
tério da Saúde não estuda
emitir diretriz sobre realiza-
ção do carnaval em 2022. A
percepção é de que é pre-
ciso ter prudência. A pasta
acompanha com cautela o
cenário epidemiológico in-
ternacional, sobre tudo as
ameaças de quarta onda na
Europa. O órgão pretende
focar na ampliação da co-
bertura vacinal como princi-
pal estratégia de proteção,
sobretudo em áreas com
baixa cobertura, como a re-
gião norte.

Na última quarta-feira
(24), cerca de 70 cidades

do interior de São Paulo
cancelaram o carnaval de-
vido ao temor em relação
a uma nova onda da covid-
19.

”Estamos em pandemia
ainda. Não é momento de
aglomerações. Precisamos
avança nas doses e de do-
ses de reforço. O cenário
internacional está nos mos-
trando que a prudência é
o melhor caminho. Hoje
até mudaram as orienta-
ções”, afirmou a secretária
de enfrentamento à covid-
19 do Ministério da Saúde,
Rosana Melo. ”No mo-
mento não (estudamos di-
retriz sobre isso), estamos
focando na ampliação de
cobertura vacinal, na região
Norte e alguns outros mu-
nicípios com baixa cober-
tura.”

O consórcio nordeste,
que reúne Estados da
região, fará uma reunião
nesta segunda-feira (29)
para discutir sobre o tema.
Técnicos do comitê cien-
tífico do Consórcio estão
reunindo dados para subsi-
diar a discussão dos esta-

dos. O nordeste tem alguns
dos principais carnavais de
rua do Brasil: Salvador e
Recife.

Na tarde de quarta-feira
(24), o Conselho Nacional
de Secretários de Saúde
(Conass) divulgou uma
nota sobre pedindo cau-
tela. O texto pede que
os gestores analisem o
cenário epidemiológico de
seus Estados, o avanço
da vacinação e a situação
nacional e internacional. O
Conass defende monitora-
mento para evitar ”novas
ondas” da doença.

”A pandemia mostrou
até o momento que não
pode simplesmente ser
desconsiderada. Fes-
tas envolvendo multidões,
onde é natural que pessoas
se descuidem mais das
medidas de prevenção,
demandam planejamento
de meses de antecedência,
a exigir uma antecipação
do quadro sanitário que
é impossível traçar”, diz o
texto.
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Anvisa quer exigir passaporte
vacinal de quem chega ao Brasil.

EBC

Recomendação é para a Casa Civil e vale para entrada por ar e terra.

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa)

publicou, nesta quinta-feira
(25), duas notas técnicas re-
comendando à Casa Civil que
a vacinação contra a Covid-19
seja obrigatória para entrada
no Brasil por ar e terra. A se-
gunda dose ou a dose única
da vacina deve ter sido dada
pelo menos 14 dias antes da
entrada no país.

A política de entrada que
está em vigor no país hoje
não exige a vacinação – seja
por terra ou ar. A entrada de
estrangeiros por rodovias ou
quaisquer outros meios ter-
restres está proibida, com al-
gumas exceções. A recomen-
dação da agência é, no fu-
turo, só permitir a entrada de
pessoas por este modal se
estiverem vacinadas.

”A inexistência de uma po-
lítica de cobrança dos cer-
tificados de vacinação pode
propiciar que o Brasil se torne
um dos países de escolha
para os turistas e viajantes
não vacinados, o que é inde-
sejado do ponto de vista do
risco que esse grupo repre-
senta para a população brasi-
leira e para o Sistema Único
de Saúde”, pontuou a Anvisa
em uma das notas.

Em nota, a Casa Civil es-
clareceu que não houve mu-
danças nas recomendações
aos viajantes que desejam vi-
sitar o Brasil e continua vi-
gente a portaria 658, de 05 de
outubro de 2021, que dispõe
sobre medidas excepcionais
e temporárias para entrada no
país.

”Eventuais mudanças na
portaria estão em análise com
a participação de todos os ór-
gãos envolvidos no assunto
(Casa Civil, Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública, Mi-
nistério da Infraestrutura, Mi-
nistério das Relações Exterio-
res, Ministério da Saúde e An-
visa)”, informou a Casa Civil.

Após a publicação da An-
visa, o Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (Co-

nass) e o Conselho Nacio-
nal de Secretarias Municipais
de Saúde (Conasems) divul-
garam uma nota reforçando e
apoiando a medida.

”Estes Conselhos espe-
ram que o Governo Federal
seja sensível às orientações
técnicas da agência regula-
dora e estabeleça as medidas
necessárias nomais breve es-
paço de tempo”, se posicio-
naram, em nota.

Em qualquer tipo de en-
trada, a recomendação da
Anvisa é que sejam aceitas
as vacinas aprovadas ou pela
própria Anvisa ou pela Orga-
nização Mundial de Saúde
(OMS). Além das vacinas já
aprovadas pela Anvisa – da
Pfizer, Oxford/AstraZeneca,
Johnson e Coronavac –, a
OMS também já valida as
da Moderna, Sinopharm e
Covaxin.

Ministério da
Saúde

Em nota, o Ministério da
Saúde disse que ”os crité-
rios para a entrada de estran-
geiros ou brasileiros vindos
do exterior são elaborados de
forma integrada e interminis-
terial, visando sempre a segu-
rança e o bem-estar da popu-
lação brasileira”.

A pasta, entretanto, não
respondeu se a exigência do
passaporte de vacina será co-
locada em prática ou não.
Nesta semana, a prefeitura
de São Paulo pediu ao mi-
nistério que tornasse obriga-
tória a exigência de um pas-
saporte vacinal para viajantes
entrando no país por aeropor-
tos ou portos.

Para o infectologista Ja-
mal Suleiman, do Instituto
Emílio Ribas, em São Paulo,
ligado à USP, a exigência de
vacinação é uma das medi-
das que têm que ser adota-
das pra minimizar o impacto
da pandemia.

”Primeiro, porque você
pode, nesse tipo de situação,
portar variantes que eventu-

almente não estejam nesse
território. Você pode trazer
essas variantes ou esses
subtipos de um lugar pra
outro. A gente deve agregar
várias outras estratégias que
possam minimizar o impacto
disso, o que inclui vacinas,
obviamente”, explica.

Entrada por via
terrestre

A Anvisa propõe as se-
guintes medidas:

— Passageiros vacinados
ou que não possam se va-
cinar (não elegíveis): pode-
rão entrar no país, desde que
a segunda dose ou a dose
única da vacina tenha sido to-
mada pelo menos 14 dias an-
tes da entrada em solo bra-
sileiro. Serão consideradas
válidas as vacinas aprovadas
pela Anvisa ou pela OMS.

— Passageiros não vaci-
nados: não terão permissão
de entrada por terra. Es-
sas pessoas deverão entrar
no país por via área, ”em que
os controles são mais ade-
quados”, segundo a agência.

— Passageiros não va-
cinados que trabalhem no
transporte de carga: poderão
entrar no país sem restrições.

— Passageiros que ve-
nham de países onde a co-
bertura vacinal tenha atingido
a imunidade coletiva ou que
estejam em níveis de cober-

tura vacinal e contexto epide-
miológico considerados se-
guros: não terão exigência de
vacinação.

Entrada por via
aérea

—Passageiros vacinados:
poderão entrar no país, desde
que a segunda dose ou a
dose única da vacina tenha
sido tomada pelo menos 14
dias antes da entrada em solo
brasileiro. Serão considera-
das válidas as vacinas apro-
vadas pela Anvisa ou pela
OMS; terão que apresentar
resultado de teste PCR ou
de antígeno realizados em até
24 horas anteriores ao em-
barque (no caso do teste de
antígenos) ou em até 72 ho-
ras anteriores ao embarque
(no caso do PCR); não terão
necessidade de quarentena;
precisarão apresentar Decla-
ração de Saúde do Viajante
(DSV).

— Passageiros não vaci-
nados: terão que fazer auto-
quarentena; terão que apre-
sentar resultado de teste PCR
ou de antígeno realizados em
até 24 horas anteriores ao em-
barque (no caso do teste de
antígenos) ou em até 72 ho-
ras anteriores ao embarque
(no caso do PCR); precisa-
rão apresentar Declaração de
Saúde do Viajante (DSV).
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Ministro da Justiça diz ser
contrário à exigência de

vacinação para entrada no Brasil.
Marcos Corrêa/PR

Anderson Torres contrariou recomendação da Anvisa, sob argumento de que imunizante ”não impede
transmissão” da covid.

O ministro da Justiça,
Anderson Torres,

afirmou nesta quinta-
feira que é contrário à
exigência de vacinação
contra a covid-19 para
entrada no Brasil. A po-
sição contraria uma re-
comendação da Agên-
cia Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa).

Para embasar a sua
decisão, Torres disse
que o imunizante ”não
impede a transmissão
da doença”. No en-
tanto, as vacinas redu-
zem significantemente
a transmissão e, princi-
palmente, os riscos de
morte pela doença.

”Não precisa (da exi-
gência). Não impede
a transmissão da do-
ença. Ela não impede
a transmissão da do-
ença”, disse o ministro,
após uma cerimônia no
ministério.

Nesta quinta-feira
(25), a Anvisa divulgou
notas técnicas que en-
viou à Casa Civil reco-
mendando a exigência
de vacinação para a
entrada no país. A de-
cisão final será tomada
pela Casa Civil e pelos
ministérios da Saúde,
da Justiça e da Infraes-
trutura. A Anvisa tem
um papel apenas de
assessoramento.

Torres ressaltou que
sua posição é pessoal
e que não há decisão

do governo sobre o as-
sunto:

”É uma posição do
ministro da Justiça.
Não tem nada decidido
isso.”

Chegada ao
Brasil

A Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
(Anvisa) publicou, nesta
quinta-feira (25), duas
notas técnicas recomen-
dando à Casa Civil que
a vacinação contra a
Covid-19 seja obrigató-
ria para entrada no Bra-
sil por ar e terra. A se-
gunda dose ou a dose
única da vacina deve ter
sido dada pelo menos
14 dias antes da entrada
no país.

A política de entrada
que está em vigor no
país hoje não exige a
vacinação – seja por
terra ou ar. A entrada de
estrangeiros por rodo-
vias ou quaisquer outros

meios terrestres está
proibida, com algumas
exceções. A recomen-
dação da agência é,
no futuro, só permitir a
entrada de pessoas por
este modal se estiverem
vacinadas.

”A inexistência de
uma política de co-
brança dos certifica-
dos de vacinação pode
propiciar que o Brasil
se torne um dos paí-
ses de escolha para
os turistas e viajantes
não vacinados, o que é
indesejado do ponto de
vista do risco que esse
grupo representa para a
população brasileira e
para o Sistema Único
de Saúde”, pontuou
a Anvisa em uma das
notas.

Em nota, a Casa Ci-
vil esclareceu que não
houvemudanças nas re-
comendações aos via-
jantes que desejam visi-

tar o Brasil e continua vi-
gente a portaria 658, de
05 de outubro de 2021,
que dispõe sobre medi-
das excepcionais e tem-
porárias para entrada no
país.

”Eventuais mudan-
ças na portaria estão em
análise com a participa-
ção de todos os órgãos
envolvidos no assunto
(Casa Civil, Ministério
da Justiça e Segurança
Pública, Ministério da
Infraestrutura, Ministério
das Relações Exterio-
res, Ministério da Saúde
e Anvisa)”, informou a
Casa Civil.

Após a publicação
da Anvisa, o Conselho
Nacional de Secretários
de Saúde (Conass) e o
Conselho Nacional de
Secretarias Municipais
de Saúde (Conasems)
divulgaram uma nota
reforçando e apoiando
a medida.
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Falha no sistema da Anvisa suspende
exigência de declaração de saúde

para quem chega ao Brasil.
Marcelo Camargo/ABr

Agência avisou às companhias aéreas para não exigirem documento enquanto sistema estiver com falhas.

A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária

(Anvisa) informou que
vem enfrentando insta-
bilidade no sistema de
preenchimento da De-
claração de Saúde do
Viajante (DSV), que só
é disponível online.

Com isso, a agência
avisou às companhias
aéreas na última quarta-
feira (25) que, tempora-
riamente, não precisam
exigir o documento de
quem embarca para o
Brasil.

”As companhias aé-
reas já foram comuni-
cadas pelas autoridades
brasileiras e, a fim de
que não haja qualquer
prejuízo aos viajantes, os
embarques de passagei-
ros internacionais com
destino ao Brasil ocorre-
rão sem a exigência de
apresentação da DSV”,
escreveu a Anvisa.

Viajantes que chegam
de avião ao Brasil, es-
trangeiros ou brasileiros,
têm que apresentar a
DSV desde 30 de de-
zembro de 2020. Tam-
bém precisam portar um
exame negativo para a
covid. As medidas fazem
parte de ações para con-
ter a pandemia.

A Anvisa informou que
ainda não tem uma previ-
são de quando o sistema
da DSV vai voltar a ope-
rar normalmente.

”A agência já está atu-
ando para estabilizar o
sistema o mais breve

possível”, explicou.
Ao preencher a DSV,

a pessoa que embarca
para o Brasil, além de
prestar informações so-
bre atual estado de
saúde, também declara
que concorda em adotar
medidas sanitárias esta-
belecidas por autorida-
des do país durante a
pandemia.

Chegada ao
Brasil

A Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
(Anvisa) publicou, nesta
quinta-feira (25), duas
notas técnicas recomen-
dando à Casa Civil que
a vacinação contra a
Covid-19 seja obrigatória
para entrada no Brasil
por ar e terra. A segunda
dose ou a dose única
da vacina deve ter sido
dada pelo menos 14 dias
antes da entrada no país.

A política de entrada
que está em vigor no país
hoje não exige a vaci-

nação – seja por terra
ou ar. A entrada de
estrangeiros por rodo-
vias ou quaisquer ou-
tros meios terrestres está
proibida, com algumas
exceções. A recomen-
dação da agência é, no
futuro, só permitir a en-
trada de pessoas por
este modal se estiverem
vacinadas.

”A inexistência de
uma política de cobrança
dos certificados de va-
cinação pode propiciar
que o Brasil se torne um
dos países de escolha
para os turistas e viajan-
tes não vacinados, o que
é indesejado do ponto
de vista do risco que
esse grupo representa
para a população bra-
sileira e para o Sistema
Único de Saúde”, pon-
tuou a Anvisa em uma
das notas.

Em nota, a Casa Ci-
vil esclareceu que não
houve mudanças nas re-
comendações aos via-

jantes que desejam visi-
tar o Brasil e continua vi-
gente a portaria 658, de
05 de outubro de 2021,
que dispõe sobre medi-
das excepcionais e tem-
porárias para entrada no
país.

”Eventuais mudanças
na portaria estão em
análise com a participa-
ção de todos os órgãos
envolvidos no assunto
(Casa Civil, Ministério
da Justiça e Segurança
Pública, Ministério da
Infraestrutura, Ministério
das Relações Exterio-
res, Ministério da Saúde
e Anvisa)”, informou a
Casa Civil.

Após a publicação da
Anvisa, o Conselho Na-
cional de Secretários de
Saúde (Conass) e o Con-
selho Nacional de Se-
cretarias Municipais de
Saúde (Conasems) di-
vulgaram uma nota refor-
çando e apoiando a me-
dida.
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Em meio à quarta onda da covid na Europa,
agência reguladora aprova uso da vacina
da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos.

Agência Brasil

Imunizante já foi aprovado para a faixa etária em países como EUA, Israel e Canadá.

A Agência Europeia
de Medicamen-

tos (EMA, na sigla
em inglês) aprovou
nesta quinta-feira (25)
o uso da vacina da
Pfizer/BioNTech contra
a covid-19 em crian-
ças, uma decisão que
poder ajudar a acelerar
a imunização contra
o vírus no momento
em que a pandemia
avança na Europa.

A EMA anunciou que
um painel de espe-
cialistas ”recomendou
ampliar a indicação da
vacina Comirnaty para
incluir as crianças en-
tre 5 e 11 anos” e
disse que os ”benefí-
cios superamos riscos,
especialmente naque-
las com condições que
aumentam o risco de
Covid-19 grave”.

As crianças recebe-
rão um terço da dose
aplicada em adoles-
centes e adultos, em
duas doses com três
semanas de intervalo,
anunciou a agência
europeia. Foi esta a
dosagem usada nos
testes da farmacêutica.

Os efeitos colate-
rais foram classificados
como ”leves a mode-
rados” e podem durar
alguns dias. Entre
as reações estão dor
na área da aplicação,
fadiga, dor de cabeça
e/ou musculares e res-

friado.
Outros países
O primeiro lote da

versão pediátrica de
baixa dosagem da va-
cina será entregue só
em 20 de dezembro,
disse uma porta-voz
da BioNTech, farma-
cêutica alemã que de-
senvolveu o imunizante
com a Pfizer.

Fora da Europa, ela
já foi aprovada para cri-
anças de 5 a 11 anos
em países como Es-
tados Unidos, Israel e
Canadá.

Os EUA já vacinam
crianças desde o dia 3
e Israel, desde terça-
feira (23). A farmacêu-
tica também já pediu
autorização à Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) para
que o imunizante seja
aplicado nesta faixa
etária no Brasil.

Covid-19 na
Europa

O anúncio ocorre
em meio a uma quarta
onda na Europa, que
tem forçado governos
a voltarem a adotar
lockdowns, e no dia
em que a Alemanha se
tornou o 13º país do
mundo e 5º do con-
tinente a ultrapassar
a marca de 100 mil
mortes por covid-19.

A região voltou a ser
a mais afetada pela
pandemia no mundo
e registrou mais de
2,5 milhões de casos
e quase 30 mil óbi-
tos em uma semana.
Na quarta-feira (24), o
braço europeu da Or-
ganização Mundial da
Saúde (OMS) alertou
que o continente pode
ter 700 mil mortes por
covid-19 até março.

Por isso a imuniza-
ção de crianças e jo-
vens é considerada um
passo crítico para con-
trolar a pandemia. Na

Alemanha e na Ho-
landa, por exemplo, as
crianças já respondem
pela maioria dos novos
casos.

Eficácia em
crianças

A Pfizer anunciou
emoutubro que sua va-
cina contra a covid-19
é segura emais de 90%
eficaz na prevenção de
infecções em crianças
de 5 a 11 anos.

O estudo acompa-
nhou 2.268 crianças
que receberam duas
doses da vacina (ou
placebo) com três se-
manas de intervalo.
Cada dose tinha um
terço da quantidade
aplicada em adoles-
centes e adultos.

Segundo os pesqui-
sadores, 16 crianças
que receberam o pla-
cebo foram infectadas
com covid-19, contra
três que receberam o
imunizante.
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Europa implementa novas medidas
de restrição para tentar controlar o

avanço do coronavírus.
Reprodução

A Alemanha bateu nesta quinta mais um recorde de casos diários de
covid-19.

N ovamente epicentro da
pandemia da covid-19, a

Europa tem dedicado esfor-
ços para controlar o avanço
da doença na região antes
das festas de fim de ano.
O continente responde por
mais da metade da média
mundial de infecções nos úl-
timos 28 dias, segundo o
levantamento desta quinta-
feira (25) da universidade
americana Johns Hopkins.

Mortes e hospitalizações,
no entanto, estão mais bai-
xas que durante a primeira
onda da pandemia no con-
tinente – sinal do avanço da
vacinação em alguns países.
O balanço mais recente de
infecções no continente re-
presenta os níveis mais altos
desde abril do ano passado,
quando o vírus começou a se
alastrar pela Itália.

Alguns dos países com
baixa adesão de vacinas op-
taram por voltar com confina-
mentos obrigatórios, outros
tentam incentivar a imuniza-
ção com restrições para os
não-vacinados. Abaixo você
pode ver quais são os esfor-
ços da Europa para deixar
de ser novamente o epicen-
tro da pandemia de covid-19.

Lockdown
parcial

– Eslováquia: Nesta
quinta, a Eslovaquia decre-
tou lockdown parcial – a
exemplo da vizinha Áustria
– que deve durar cerca de
duas semanas. Restauran-
tes e comércios não essen-
ciais deverão permanecer fe-
chados, mas as escolas con-
tinuarão abertas, segundo
um anúncio do governo
feito na véspera. A situação
poderá ser reavaliada em 10
dias, afirmou o executivo.
Um toque de recolher, da
1h00 às 5h00 também foi

imposto em todo o país.
– Áustria: O confina-

mento da Áustria, que pas-
sou a valer na segunda-feira
(22), foi decretado em meio
a um aumento expressivo no
número de casos de covid-
19, especialmente entre não-
vacinados. O país tem uma
das mais baixas taxas de va-
cinação da Europa Ociden-
tal. A decisão foi tomada dias
após o governo ter instau-
rado um confinamento ape-
nas para não vacinados. Co-
mércio não essencial está fe-
chado, trabalhadores foram
instruídos a seguir de casa,
mas as escolas continuam
abertas.
Passaporte de

vacina
A Comissão Europeia de-

verá propor em breve um
prazo de validade de nove
meses para o certificado de
vacinação, segundo a agên-
cia de notícias Bloomberg.
Depois desse prazo será ne-
cessária uma dose de re-
forço para renovar o docu-
mento. A medida deverá va-
ler tanto para cidadãos do
bloco, quanto para pessoas
vindas de fora.

Além disso, a Comissão
Europeia também deverá re-
comendar que os países do
bloco aceitem viajantes va-
cinados com um dos imu-
nizantes aprovados pela Or-
ganização Mundial da Saúde
(OMS). A medida passaria a
valer a partir de 10 de janeiro,
segundo informou a Bloom-
berg. Atualmente, cada país
tem a autonomia de decidir
quais são as vacinas apro-
vadas para turistas poderem
cruzar a fronteira.
Restrições para
não vacinados
– Alemanha: A Alemanha

bateu nesta quinta mais um

recorde de casos diários de
covid-19 – e passou dosmais
de 100 mil mortos pela do-
ença desde o início da pan-
demia. O país enfrenta a
onda mais intensa da covid-
19, mas o número de mortes
não tem acompanhado a dis-
parada de casos.

A taxa da população
adulta completamente vaci-
nada na Alemanha é de 81%,
segundo o Centro Europeu
de Controle e Prevenção
de Doenças (ECDC). No
entanto, esse número cai
para 67% em comparação
à população total. A meta do
governo é a de atingir 75%
de toda a sua população
totalmente imunizada. Para
isso, diversos estados da
Alemanha vêm adotando
restrições para não vacina-
dos – como a apresentação
de certificado de vacinação
nos transportes, por exem-
plo.

– Portugal: Mesmo com
uma das melhores taxas
de vacinação da Europa,
Portugal, voltou a exigir o
certificado de vacinação para
entrada em hotéis e restau-
rantes. O país tem 92% da
população adulta ou 87%

de toda a sua população
completamente vacinada,
segundo levantamento do
ECDC. O governo português
também anunciou que irá
oferecer doses de reforço da
vacina contra o coronavírus a
um quarto de sua população
até o final de janeiro.

– França: A agência de
vigilância sanitária da França
recomendou nesta quinta a
dose de reforço para todos
os adultos. O passaporte
sanitário será reforçado e, a
partir de 15 de janeiro, o
documento dos adultos per-
derá a validade se o reforço
não for aplicado até sete me-
ses depois da segunda dose.

O certificado e o uso de
máscara também voltará a
ser exigido em todos os luga-
res fechados com presença
de público ou espaços aber-
tos com concentração de
pessoas, como as feiras de
Natal. O governo francês
aposta na vacinação em no-
vas medidas de distancia-
mento social para evitar um
novo confinamento. As in-
formações são do portal de
notícias G1.
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Alemanha ultrapassa 100 mil
mortes por covid com avanço
da quarta onda na Europa.

EBC

Conforme o Instituto Robert Koch (RKI), autoridade federal de saúde,
foram contabilizados 351 óbitos e 75.961 casos em 24 horas.

A Alemanha ultrapas-
sou nesta quinta-

feira (25) o número
de 100 mil mortes por
covid-19 desde o início
da pandemia. Con-
forme o Instituto Robert
Koch (RKI), autoridade
federal de saúde, foram
contabilizados 351 óbi-
tos e 75.961 casos em
24 horas.

A chanceler Angela
Merkel, que em dezem-
bro deixará o governo
após 16 anos e pas-
sará o cargo ao social-
democrata Olaf Scholz,
se disse “muito triste”
com a notícia. “Só sei
que precisamos de mais
restrições de contatos”,
disse ela.

A pandemia é o prin-
cipal desafio para o fu-
turo governo, que deve
assumir o poder em de-
zembro e será formado
por social-democratas,
verdes e liberais. “A situ-
ação é terrível”, admitiu
Olaf Scholz.

A marca de 100.119
óbitos ocorre em meio
ao avanço da quarta
onda de covid-19 na Eu-
ropa. A taxa de in-
fecções a cada 100 mil
habitantes na Alemanha
nos últimos sete dias foi
de 419,7 – a mais alta
desde o início da pande-
mia. No dia anterior, o
valor era 404,5; na se-
mana passada, 336,9 e
em outubro, 110,1.

Alguns hospitais da
Alemanha já enfren-
tam uma “sobrecarga
aguda” de atendimen-
tos, tornando necessá-
ria a transferência de pa-
cientes infectados para
outros países, disse
Gernot Marx, chefe da
Associação Interdisci-
plinar Alemã de Terapia
Intensiva e Medicina de
Emergência à agência
AFP.

A taxa de vacinação
no país está em 67,6%,
índice menor do que em
países como Portugal e
Espanha. Há bolsões
de resistência à vacina
principalmente no Leste
e no Sul da Alemanha.

Na tentativa de au-
mentar a taxa de vaci-
nação, o governo anun-
ciou, na semana pas-
sada, restrições mais
rígidas de circulação,
como a exigência de
comprovante de imuni-
zação ou teste recente
com resultado negativo
para usar o transporte
público ou frequentar o
local de trabalho. Re-
luta, porém, a impor
a obrigatoriedade da
vacina, seja para setores
profissionais, como fez
a Itália, ou para toda a
população, como fez a
Áustria.

Outros países na Eu-
ropa têm tomado medi-
das para conter o au-
mento de casos. A Itália,

por exemplo, vai restrin-
gir o acesso de pessoas
não vacinadas contra a
covid-19 a alguns locais
fechados. A Áustria tor-
nou a imunização obri-
gatória para todos os ci-
dadãos.

Na Rússia, diante da
resistência de parte da
população a se imuni-
zar, um grupo de médi-
cos de 11 hospitais do
país fez uma sugestão a
celebridades e políticos
antivacina: os convidou
a visitar as alas desti-
nadas ao tratamento de
pessoas infectadas pelo
novo coronavírus.

Covid-19 na
Europa

O departamento eu-
ropeu da Organiza-
ção Mundial da Saúde
(OMS) advertiu na
quarta-feira (25) que a
covid-19 pode provocar
700 mil mortes no conti-
nente até março.

A OMS atribui a nova
onda de covid-19 na Eu-
ropa à proliferação da
variante delta, a uma co-
bertura insuficiente de
vacinação e a uma flexi-
bilização das restrições.

Embora 67% dos mo-
radores da União Eu-
ropeia estejam comple-
tamente vacinados, as
diferenças entre países
são notórias: apenas
24% dos búlgaros toma-
ram as duas doses, con-
tra 87% dos portugue-
ses. Vários países es-
tão endurecendo as me-
didas de restrição, e elas
têm provocado protes-
tos – alguns violentos –
em países como Áustria,
Bélgica e Holanda. As
informações são do jor-
nal O Globo, do por-
tal de notícias G1 e de
agências internacionais
de notícias.
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Descoberta na África nova
variante do coronavírus com
grande número de mutações.

Reprodução

Variante foi encontrada pela primeira vez em Botsuana.

O s cientistas aler-
tam que a variante

B.1.1.529, descoberta pela
primeira vez em Botsuana
e com seis casos de infec-
ção confirmados na África
do Sul, tem um ”número
extremamente alto” de mu-
tações, o que pode levar a
novas ondas de Covid-19.

Foram confirmados dez
casos em três países (Bot-
suana, África do Sul e
Hong Kong) por sequen-
ciamento genético, mas
a nova variante causou
grandes preocupações
aos pesquisadores porque
algumas das mutações
podem ajudar o vírus a
escapar à imunidade. Os
primeiros casos da vari-
ante foram descobertos
no Botsuana, em 11 de
novembro, e os primeiros
na África do Sul três dias
depois. O caso encon-
trado em Hong Kong foi
de um homem de 36 anos
que teve um teste PCR
negativo antes de voar de
Hong Kong para a África
do Sul, onde permaneceu
de 22 de outubro a 11 de
novembro. O teste foi ne-
gativo no regresso a Hong
Kong, mas deu positivo em
13 de novembro quando
estava em quarentena.

A variante B.1.1.529 tem
32 mutações na proteína
spike, a parte do vírus
que a maioria das vacinas
usa para preparar o sis-
tema imunológico contra a
Covid-19. As mutações na
proteína spike podem afe-
tar a capacidade do vírus
de infectar células e se es-

palhar, mas também difi-
cultar o ataque das célu-
las do sistema imunológico
sobre o patógeno.

O virologista do Impe-
rial College London Tom
Peacock revelou vários de-
talhes da nova variante,
afirmando que “a quanti-
dade incrivelmente alta de
mutações de pico sugere
que isso pode ser uma pre-
ocupação real”.

Na rede social Twitter,
ele defendeu que “deve ser
muito, muito, monitorado
devido a esse perfil horrível
de picos”, acrescentando
que pode acabar por ser
um “aglomerado estranho”
que não é muito transmis-
sível. “Espero que seja
esse o caso”.

A médica Meera Chand,
microbiologista e diretora
da UK Health Security
Agency, afirmou que, em
parceria com órgãos cien-
tíficos de todo o mundo,
a agência monitora cons-
tantemente a situação das
variantes de SARS-Cov-2
emnível mundial, àmedida
que vão surgindo e se
desenvolvem.

“Como é da natureza
do vírus sofrer mutações
frequentes e aleatórias,
não é incomum que surjam
pequenos números de
casos apresentando no-
vas mutações. Quaisquer
variantes que apresentem
evidências de propaga-
ção são avaliadas rapida-
mente”, acrescentou ao
The Guardian.

Os cientistas observam
a nova variante, em busca

de qualquer sinal de que
esteja a ganhar força e
acabe por se espalhar am-
plamente. Alguns viro-
logistas da África do Sul
já estão preocupados, es-
pecialmente devido ao re-
cente aumento de casos
em Gauteng, uma área ur-
bana que inclui Pretória e
Joanesburgo, onde já fo-
ram detectados casos com
a variante B.1.1.529.

Ravi Gupta, professor
microbiologista da Univer-
sidade de Cambridge, afir-
mou que o seu trabalho em
laboratório revelou duas
mutações na B.1.1.529
que aumentam a infecção
e reduzem o reconhe-
cimento de anticorpos.
“Parece certamente uma
preocupação significativa
com base nas mutações
presentes”, disse.

“Contudo, uma priori-
dade chave do vírus des-
conhecida é a infeccio-
sidade, pois é isso que
parece ter impulsionado

principalmente a variante
Delta. A fuga imune é ape-
nas uma parte da imagem
do que pode acontecer”,
acrescentou Gupta.

Já o professor Fran-
çois Balloux, diretor do
Instituto de Genética do
University College London,
considera que o grande
número de mutações na
variante, aparentemente
acumuladas num “único
surto”, sugere que pode
ter evoluído durante uma
infecção crônica em uma
pessoa com o sistema
imunológico enfraquecido,
possivelmente um doente
com aids não tratada.

“É difícil prever o quão
transmissível pode ser
nesta fase. Por enquanto,
deve ser acompanhado de
perto e analisado, mas não
há razão para demasiada
preocupação, a menos
que comece a subir de
frequência num futuro pró-
ximo”, afirmou Balloux.
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Novo estudo indica que casos
graves de covid estão ligados
a um sistema imune "exausto".
Reprodução

Pesquisa mostra que células de proteção de quem desenvolve a infecção grave ficam cansadas e envelhecidas.

A covid-19 grave está
associada à exaus-

tão e ao envelhecimento
do sistema imunoló-
gico. É o que aponta
um estudo feito pelo
Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz) e pela
Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ),
publicado na revista
científica Journal of In-
fectious Diseases.

O trabalho analisou
amostras de sangue de
22 pacientes internados
com casos graves de
covid-19 e as compa-
rou com amostras cole-
tadas de indivíduos sau-
dáveis. Foram encon-
trados sinais de hipera-
tividade, exaustão e en-
velhecimento de células
de defesa conhecidas
como linfócitos T auxili-
ares, causados pela in-
fecção por coronavírus.
Segundo os cientistas,
os dados indicam perda
da capacidade de res-

posta dessas células na
covid-19 grave, o que
pode facilitar infecções
secundárias e reinfec-
ções.

Segundo Alexandre
Morrot, pesquisador do
Laboratório de Imuno-
parasitologia do Ins-
tituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz), profes-
sor da Faculdade de
Medicina da UFRJ e
coordenador do estudo,
os linfócitos T auxiliares
são os ”maestros” do
sistema imune, condu-
zindo a produção de
anticorpos diante do
reconhecimento de pro-
teínas virais.

”Nos pacientes com
covid-19 grave, obser-
vamos que os linfócitos
T CD4 estão em está-
gio final de diferencia-
ção, apresentando mar-
cadores de exaustão e
senescência. São cé-
lulas que perderam a
capacidade de expan-

são clonal, ou seja, não
vão se multiplicar ao en-
trar em contato com as
proteínas virais e não
vão conseguir coman-
dar uma resposta imuni-
tária eficiente”, afirma o
imunologista.

De acordo com o
pesquisador, o qua-
dro pode ser caracteri-
zado como um estado
de imunodeficiência
aguda. A queda na
imunidade deixa os indi-
víduos mais vulneráveis
para contrair outras in-
fecções, como as pneu-
monias bacterianas, que
são comuns em pacien-
tes hospitalizados por
covid-19.

Esse problema tam-
bém ajuda a explicar o
alto número de reinfec-
ções por covid-19, o que
surpreendeu cientistas.
Isso porque infecções
virais agudas costumam
produzir uma memória
imunológica forte, que

evita, por exemplo, que
a mesma pessoa con-
traia sarampo ou cata-
pora duas vezes.

Além da presença de
moléculas consideradas
como marcadores de
senescência e exaustão
nos linfócitos T auxilia-
res, os pesquisadores
encontraram altos níveis
de substâncias infla-
matórias liberadas por
essas células no soro
dos pacientes.

Segundo os cientis-
tas, os dados indicam
um processo de hipe-
rativação, que leva os
linfócitos ao estágio final
de diferenciação celular,
resultando em exaustão
e envelhecimento do
sistema imunológico.

”Tudo isso reforça a
importância de terapias
anti-inflamatórias, volta-
das para controlar a res-
posta imune exagerada,
que é uma vilã na covid-
19”, comenta Morrot.
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Para filiar Bolsonaro, PL quebrará
acordos com João Doria e ACM

Neto; entenda as traições.
Divulgação

O PL anunciou que a cerimônia de filiação ocorrerá no dia 30. Bolso-
naro pediu que o evento fosse discreto.

N a reunião que selou o
compromisso para a

entrada de Jair Bolsonaro
no PL, o presidente do
partido, Valdemar Costa
Neto, descumpriu o pri-
meiro mandamento do
Centrão – nunca quebrar
um acordo – e deu a
palavra a Bolsonaro de
que deixaria na mão dois
aliados: João Doria em
São Paulo e ACM Neto na
Bahia.

O encontro ocorreu na
tarde de terça-feira (23)
no Palácio do Planalto.
Em seguida, o PL anun-
ciou que a cerimônia de
filiação ocorrerá no dia
30. Bolsonaro pediu que
o evento fosse discreto,
sem exuberância.

Para Doria, Valdemar
havia prometido apoiar
a campanha de Rodrigo
Garcia (PSDB), seu vice-
governador que deve
concorrer ao governo do
estado. Na Assembleia
Legislativa, o PL é aliado
dos tucanos. Em troca
de sua filiação, Bolsonaro
pediu que seu novo par-
tido não fizesse qualquer
gesto de apoio ao candi-
dato do PSDB em 2022.

Ainda não está defi-
nido se o ministro da In-
fraestrutura, Tarcísio de
Freitas, será o candidato
de Bolsonaro. Mas Valde-
mar disse explicitamente
que estará com o pro-
jeto de Bolsonaro em São
Paulo.

Na Bahia, o PL es-
tava já fechado com ACM
Neto, candidato ao go-
verno. O ex-prefeito e

vice-presidente do União
Brasil se encontrou com
Valdemar há alguns me-
ses e selou o acordo. O
principal concorrente de
Neto é Jaques Wagner
(PT). Na conversa com
Bolsonaro, porém, o caci-
que do Centrão prometeu
apoiar João Roma, minis-
tro da Cidadania, ao go-
verno.

Um aliado de ACM
Neto define a situação:
Valdemar se apalavrou
com duas pessoas em
sentidos distintos, o que
agora virou “uma ques-
tão do tamanho de quem
fez o pedido”. A insistên-
cia de Bolsonaro na can-
didatura de seu ministro é
vista como uma forma de
pressionar Neto a apoiar
o presidente para, em tro-
car, retirar o nome de
Roma, o que aliados pró-
ximos do ex-prefeito ga-
rantem que não vai acon-
tecer.

Além de dizer que
Bolsonaro é “radioativo”,
Neto já havia articulado
para que o União Brasil
declarasse apoio à ree-
leição de Cláudio Castro
(PL) no Rio de Janeiro
como um gesto em rela-
ção a Valdemar. Ele ame-
aça romper essa aliança
e proibir os candidatos
do União Brasil de apoi-
arem Bolsonaro caso ele
atrapalhe o seu projeto
ao governo.

O Republicanos, par-
tido em que está hoje
João Roma, ainda não
está certo de que irá
lançar sua candidatura.

Pesquisas internas apon-
tam que o ministro tem
1% das intenções de vo-
tos e sobe a 5% com
Bolsonaro. A sigla co-
gita uma eventual aliança
com Neto, o que invia-
bilizaria lançar Roma até
para outro cargo, como
senador.

Quando João Roma
entrou no governo Bolso-
naro, rompeu com ACM
Neto, de quem foi chefe
de gabinete. Neto já
antevia que ter um aliado
ministro o desgastaria na
eleição. Agora, Roma
tem conversado com Val-
demar Costa Neto e não
descarta eventualmente
se filiar ao PL.
Onyx e Marinho

no PL
Há outros ministros do

governo Bolsonaro que
estudam entrar no PL.
Rogério Marinho, do De-
senvolvimento Regional,
deve se filiar ao partido
para concorrer ao Se-
nado no Rio Grande do
Norte. Onyx Lorenzoni

quer entrar no PL para
concorrer ao governo do
Rio Grande do Sul.

Nas últimas semanas,
a possibilidade de o PL
fazer alianças locais com
partidos de esquerda
atrasou a negociação
para filiar Bolsonaro. Se-
gundo integrantes do
partido, há conflitos no Pi-
auí, Ceará, Pernambuco,
Alagoas, Pará e Roraima.
Valdemar trabalha para
conciliar os interesses,
porém, e evitar defecções
no partido.

Interlocutores de Bol-
sonaro dizem que o pre-
sidente está consciente
de que não terá um apoio
irrestrito e terá que engo-
lir as “traições” nos esta-
dos. Sua intenção é evitar
apoios explícitos, como
ocorreria com Rodrigo
Garcia em SP, mas ele
deve fazer vista grossa
para situações isoladas.
As informações são do
jornal O Globo.
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Ex-ministro da Saúde, Mandetta sai do
páreo de disputa presidencial e União
Brasil negocia apoio a Sérgio Moro.

Jefferson Rudy/Agência Senado

Luiz Henrique Mandetta prefere concorrer a senador pelo Mato
Grosso do Sul.

O ex-ministro da Saúde
Luiz Henrique Mandetta

(DEM) informou ao comando
do União Brasil, partido que
será formado a partir da
fusão entre DEM e PSL, que
não deseja mais disputar a
Presidência da República
em 2022. Em reunião com a
cúpula do partido, Mandetta
afirmou que prefere con-
correr a senador pelo Mato
Grosso do Sul. A saída da
lista de presidenciáveis abre
caminho para que o União
Brasil apoie outro nome da
chamada “terceira via” para
enfrentar o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), líder nas pesquisas de
intenção de voto, e o atual
presidente, Jair Bolsonaro,
que aparece em segundo.

Segundo o presidente do
PSL (que vai presidir tam-
bém o União Brasil), Luciano
Bivar, a sigla agora discute
apoiar um desses três nomes
da terceira via: o ex-ministro
Sérgio Moro, do Podemos;
o candidato do PSDB, que
ainda definirá nas prévias en-
tre os governadores João
Doria (SP) e Eduardo Leite
(RS); ou o MDB, que vai lan-
çar a pré-candidatura da se-
nadora Simone Tebet (MS).
Também não está descar-
tada uma candidatura pró-
pria, mas hoje não há um
nome.

“Estamos vendo quem
aceitará efetivamente ser o
candidato. Estamos con-
siderando também outras
candidaturas (de outros par-
tidos), como a gente pode
se agrupar, com o MDB, o
PSDB e o Podemos”, disse
Bivar ao jornal O Estado de
S. Paulo. A desistência de
Mandetta foi antecipada pelo
site Poder 360 na quarta-
feira.

Nesta quinta-feira (25),
após o próprio presidente
do partido afirmar que o
União Brasil não o consi-

dera mais como candidato à
Presidência, Mandetta foi ao
Twitter dizer que seu nome
“continua à disposição”. “Eu
sempre disse que posso ser
candidato ou posso apoiar
outro candidato. Mas jamais
desistirei do Brasil. Médico
não abandona o paciente.
Meu nome continua à dispo-
sição. A fusão de DEM/PSL
vai amadurecer. O que re-
almente precisamos debater
são ideias, com transparên-
cia e humildade”, afirmou.

O ex-ministro da Saúde,
porém, disse em entrevista
à GloboNews que há “uma
possibilidade real” de o
União Brasil apoiar Moro.
“É o início do debate dentro
do União. Foi uma primeira
conversa, pela primeira vez
o partido começou a avaliar
o fator Moro. Passa a ser
possibilidade real no União”,
afirmou à emissora.

Inicialmente, a fusão
DEM-PSL tinha três pré-
candidatos à Presidência.
O apresentador José Luiz
Datena previa se filiar ao
PSL e foi apontado como
pré-candidato em 2022. As-
sim como o presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco,
que era do DEM, e também
cotado como presidenciável.
Pacheco se filiou ao PSD e
Datena deve seguir o mesmo
destino.

Para o vice-presidente do
PSL, o deputado Júnior Boz-
zella (SP), o apoio do União
Brasil ao ex-juiz da Lava-Jato
é o mais provável. “Sem Pa-
checo, sem Datena e sem
Mandetta, não consigo ver
alternativa”, afirmou. Se-
gundo o parlamentar, o pró-
prio Mandetta é um dos en-
tusiastas do apoio da sigla a
Moro.

Como forma de abrir es-
paço para o ex-juiz na le-
genda, Bozzella organizou
na quarta-feira, 24, um jan-
tar em Brasília com Moro e

alguns deputados do PSL.
Entre os participantes esta-
vam Dayanne Pimentel (PSL-
BA), Julian Lemos (PSL-PB) e
Felício Laterça (PSL-RJ). “Eu
quero tirar o Bolsonaro do
segundo turno, sou pragmá-
tico, quero o melhor para
o País, e ganhar do Lula.
Só tem um jeito de ganhar
do Lula, os partidos estarem
unidos em nome de alguém
que tenha densidade”, disse
Bozella.

Com a desistência de
Mandetta, comunicada ao
partido na última terça-feira,
não há nenhum outro inte-
grante do União Brasil que
apresente publicamente a in-
tenção de concorrer à su-
cessão de Bolsonaro. Com
isso, dos 11 nomes até en-
tão na disputa, o número
deve cair para 9 – contando
com apenas um do PSDB.
Estão ainda no páreo: Lula
(PT), Bolsonaro, Moro (Pode-
mos), Simone (MDB), o ex-
ministro Ciro Gomes (PDT),
os senadores Rodrigo Pa-
checo (PSD), Alessandro Vi-
eira (Cidadania), o cientista
político Luiz Felipe d’Avila
(Novo), além de um nome do
PSDB (Doria ou Leite).

O apoio do União Brasil a
alguma dessas candidaturas
deve ser um dos mais dispu-

tados porque terá em 2022
a maior fatia do Fundo Elei-
toral, dinheiro público usado
para financiar campanhas. O
valor ainda não está definido.

Conversas com
Moro

Moro entrou na política
partidária no último dia 10
de novembro. Com menos
de um mês de filiação, ele
já busca alianças com ou-
tras legendas e tem procu-
rado diálogo tanto com o
União Brasil como outras si-
glas, como Novo, Patriota,
Cidadania e Republicanos.

Em evento em São Paulo
no último dia 20, o ex-juiz
disse que mantém diálogo
com outros presidenciáveis
da chamada “terceira via” em
busca de união. “Eu te-
nho conversado com todos
os nomes, acho que a união
deve ser feita em cima de
um projeto consistente para
o País”, disse, ao participar
do Congresso do Movimento
Brasil Livre (MBL). “Quere-
mos aglutinar, trazer outras
pessoas, somar e evitar ex-
tremos”, afirmou, após ser
apresentado à plateia como
“próximo presidente do Bra-
sil”. As informações são do
jornal O Estado de S. Paulo.
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Proposta de emenda à Constituição
aumenta de 65 para 70 anos o limite
de idade para nomeações a tribunais

superiores; Bolsonaro quer
alternativa caso André Mendonça

seja barrado para vaga no Supremo.
Reprodução

Proposta de emenda à Constituição discute mudar a idademáxima para indicações a tribunais superiores,
como o Supremo Tribunal Federal.

A proposta de emenda à
Constituição que dis-

cute mudar a idade má-
xima para indicações a tri-
bunais superiores, como o
Supremo Tribunal Federal,
é uma operação casada
entre deputados da base
aliada e o Palácio do Pla-
nalto, que quer usar a pro-
posta – se aprovada – para
indicar ao STF magistra-
dos aliados, por exemplo.

Segundo informações
do blog de Andréia Sadi,
do portal de notícias G1,
divulgadas na quarta-feira
(24), a revogação da PEC
da Bengala, que determina
a aposentadoria compul-
sória de ministros aos 75
anos, só foi aprovada na
CCJ da Câmara como
parte de um acordo entre
a cúpula da Câmara e o
Palácio do Planalto para
aprovar outra proposta: a
de autoria do deputado
Caca Leão (PP-BA), que
aumenta de 65 para 70
anos a idade máxima para
se indicar um nome para
tribunais superiores.

Com isso, Bolsonaro,
por exemplo, poderia, con-
tar com um plano B caso o
nome de André Mendonça
não passe no Senado: o
do ministro Humberto Mar-
tins, do STJ, nome que
também agrada à Câmara
e tem apoio do presidente
da Casa, Arthur Lira.

Além disso, se for ree-
leito em 2022, Bolsonaro

terá a prerrogativa de mais
indicações ao STF - e, com
a PEC, pode ter a opção de
indicar João Otávio Noro-
nha, ministro do STJ que é
relator do caso das racha-
dinhas envolvendo o sena-
dor Flávio Bolsonaro.

Até agora, Noronha tem
dado decisões favoráveis
a Flávio - e é muito elo-
giado pelo Planalto. Já
foi, inclusive, elogiado pu-
blicamente pelo presidente
Bolsonaro, que disse que
foi “amor à primeira vista”
quando conheceu o minis-
tro, atual responsável pelo
caso Flavio no STJ.

Tanto Martins como No-
ronha, hoje, não poderiam
ser indicados ao STF por
causa da idade.

O que o governo e a
cúpula da Câmara querem
com a PEC de Caca Leão
é abrir o caminho para es-
sas indicações - isso se a

proposta passar. Pautada,
como afirmam deputados
ao blog, ela será.

O objetivo do Planalto e
de aliados no Congresso é
indicar ao máximo nomes
alinhados aos políticos na
Corte, que é alvo de críti-
cas do governo e bolsona-
ristas por decisões que os
contrariam.

Ainda segundo o blog,
a ideia da proposta surgiu,
na verdade, de integrantes
do Judiciário. Ministros do
STJ procuraram parlamen-
tares e a Câmara decidiu
tocar a PEC, batizada nos
bastidores do Congresso
de “PEC Noronha”. De-
putados ouvidos pelo blog,
reservadamente, admitem
que a ideia é beneficiar,
principalmente, Humberto
Martins e também Noro-
nha.

O deputado Cacá Leão
disse que a PEC, “na ver-

dade, vem para atender a
um pleito geral”.

“A PEC vem para fazer
justiça porque deveríamos
ter feito essa atualização
quando da PEC da Ben-
gala. Acho que vai cami-
nhar bem. Na semana que
vem, vamos instalar a co-
missão para discutir a pro-
posta”.

Sobre indicações a
curto prazo, Leão disse:
“A gente sabe que nos
tribunais superiores va-
mos ter vaga de TCU e,
para o STF, sabemos já
que tem André Mendonça.
Então, a PEC, daqui para
frente, vai também deixar
pessoas qualificadas para
exercerem diferentes fun-
ções”. As informações são
do blog de Andréia Sadi,
portal de notícias G1.
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“PEC da Vingança” causa insatisfação
entre ministros do Supremo; juristas

dizem que proposta viola Constituição.
Divulgação

Ministros do Supremo Tribunal Federal evitaram tratar do tema publi-
camente.

A aprovação pela CCJ (Co-
missão de Constituição de

Justiça) da Câmara dos Depu-
tados da proposta que ante-
cipa a aposentadoria de minis-
tros do STF (Supremo Tribu-
nal Federal) gerou reações no
próprio Judiciário e no Legisla-
tivo. A chamada “PEC da Vin-
gança” passou pelo colegiado
com apoio maciço de bolsona-
ristas e de partidos do Centrão.
Ainda assim, o presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ali-
ado do Planalto e um dos líde-
res do Centrão, já adiantou que
não há viabilidade de o projeto
prosperar na Casa.

Na prática, a proposta
anula a lei que, em 2015,
ampliou de 70 para 75 anos
a idade máxima de integrantes
do STF. Se aprovada, a PEC,
de autoria da deputada Bia
Kicis (PSL-DF), restabelece o
teto em 70 anos.

Como foi elaborada por
uma das principais aliadas do
presidente Jair Bolsonaro no
Congresso e saiu da comissão
graças ao esforço da parte sig-
nificativa da base aliada do go-
verno, a medida foi recebida no
tribunal como uma retaliação à
decisão tomada pela Supremo,
no início do mês, de suspen-
der o pagamento das emen-
das do orçamento secreto, um
instrumento pelo qual os parla-
mentares destinam recursos da
União para seus estados sem
que precisem expor suas digi-
tais.

Além disso, o presidente
da República já travou diversos
embates públicos com o Ju-
diciário, rivalizando sobretudo
com membros do próprio STF.
Desde setembro, contudo, a
relação entre os dois Poderes
não tem grandes turbulências.

Os ministros evitaram tra-
tar do tema publicamente, por
duas razões primordiais. Pri-
meiro, por não querem abrir
uma trincheira contra o Legisla-
tivo. Além disso, caso avance,
o tema pode ser judicializado,
ou seja, a legalidade da PEC
deverá ser questionada no Su-
premo. Opinar agora seria an-

tecipar o posicionamento que
poderá embasar votos dos ma-
gistrados em algum momento.

Reservadamente, porém,
os integrantes da Corte acre-
ditam que o projeto vai esta-
cionar na comissão especial
a ser instalada na Câmara
para debater o mérito e nem
chegará ao plenário. Em
consequência dessa avaliação,
de modo geral, os ministros
minimizaram o potencial de ris-
cos domovimento capitaneado
pelo consórcio parlamentar
formado por bolsonaristas e
representantes do Centrão.
Segundo um deles, a aprova-
ção na comissão é resultado
de um processo “que faz parte
do jogo político” em razão de
uma suposta “dificuldade de
diálogo” entre os Poderes.

Mesmo na hipótese de o
projeto virar lei, ministros ava-
liam que o texto não poderia
alcançar os atuais componen-
tes do STF, apenas futuros mi-
nistros. A tese gerou diver-
gências durante a discussão na
CCJ. A própria Bia Kicis ad-
mitiu que, na comissão espe-
cial, poderiam ser criadas re-
gras de transição. Atualmente,
dois nomes da Corte têm mais
de 70 anos: Ricardo Lewan-
dowski e Rosa Weber, ambos
com 73 anos. A ministra foi a
relatora do processo do Orça-
mento secreto no tribunal e ex-
pediu uma liminar pela interrup-
ção dos pagamento das emen-
das. De acordo com a legisla-
ção vigente, Lewandowski, que
foi indicado pelo ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, se
aposenta em maio de 2023 e
Rosa, indicada por Dilma Rous-
seff, em julho de 2023.

Presidente da Câmara e um
dos parlamentares que mais
têm defendido publicamente
os repasses do Orçamento se-
creto, Arthur Lira confirma a
percepção dos magistrados.
Ele afirmou que a proposta de
Bia Kicis só avançou na CCJ
como parte de um acordo en-
tre deputados para que a co-
missão aprovasse uma outra
PEC, de autoria do deputado

Cacá Leão (PP-BA. Esta vai no
sentido contrário da “PEC da
Vingança”: amplia de 65 para
70 anos a idade máxima para
ministros serem indicados para
outro tribunal, o Superior Tribu-
nal Justiça (STJ).

“Num acordo de procedi-
mentos, tão somente na CCJ,
a PEC da deputada Bia foi pau-
tada também, para reduzir de
75 para 70 (anos). A PEC
do deputado Cacá já foi criada
a comissão (especial que irá
analisá-la). A outra não tem
acordo na Casa para prosse-
guir”, resumiu Lira, o principal
expoente do Centrão na Câ-
mara.

O presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (PSD-MG),
também afirmou, em entrevista
à Globonews, que não via es-
paço para o assunto avançar
em “hipótese alguma”.

Aposentado no Corte em ju-
lho, Marco Aurélio Mello foi in-
cisivo ao afirmar que a medida
tomada pela CCJ da Câmara
revela que o Brasil ainda tem
muito a evoluir. “Quando esse
tipo de coisa acontece, a título
de retaliação, vemos que não
evoluímos como Nação. Na
verdade, é o contrário. Não é
viável, nem desejável, que esse
tipo de discussão ocorra mo-
vido pelas vontades e paixões
políticas. Vejo essa proposta
com muito espanto, mas não
acredito que prospere”, previu.

Outro quadro aposentado
do STF, em 2006, portanto, an-
tes da extensão da idade para
75 anos, Carlos Velloso ob-
serva que a nova PEC vai na
contramão de iniciativas como
a reforma da Previdência, que
ampliou o tempo de trabalho
do brasileiro. “Na verdade,
quer se fazer redução para efe-
tivar um aparelhamento de ór-
gãos públicos. E vem num mo-
mento em que o STF manda
cumprir a Constituição e im-
pede que dinheiro público seja
distribuído secretamente. Pa-
rece até que é uma vingança
contra a ministra (Rosa We-
ber)”, disse.

Na opinião do constituci-
onalista e professor da Uni-
versidade do Estado do Rio
de Janeiro (Uerj) Gustavo Bi-
nenbojm, a PEC representa
usurpação de direito adquirido:
“Em relação a ministros que já
tenham passado dos 70 anos,
me parece que haveria violação
de direito adquirido. E talvez
se considere que ministros que
ainda não chegaram a essa
idade, mas já estão no exercí-
cio do cargo, têm uma expec-
tativa legítima, e que a norma
também não poderia alcançá-
los.” As informações são do
jornal O Globo.
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Caso Flordelis: o que a acusação deve
usar no júri da ex-deputada federal.

Fernado Frazão/Agência Brasil

Flordelis dos Santos de Souza é acusada de ser mandante da morte
do marido, o pastor Anderson do Carmo.

O julgamento da ex-
deputada federal Flor-

delis dos Santos de Souza,
acusada de ser mandante da
morte do marido, o pastor
Anderson do Carmo, ainda
não foi marcado. A previsão
dos advogados da pastora
é de que o júri seja agen-
dado ainda para o primeiro
trimestre de 2022. Na quarta-
feira, dois filhos de Flordelis
– Lucas Cezar dos Santos e
Flavio dos Santos Rodrigues
– foram condenados por
envolvimento no assassinato.

No julgamento que ainda
ocorrerá, além de Flordelis,
serão julgados cinco filhos da
pastora, uma neta, um policial
militar e sua esposa. Abaixo,
veja alguns dos pontos que
devem ser usados pela acu-
sação – Ministério Público e
assistente de acusação – no
julgamento da ex-deputada.

– 1) Manipulação dos fi-
lhos e controle: Nos depoi-
mentos de testemunhas no
processo contra Flordelis e
seus filhos, a ex-deputada
foi apontada como manipula-
dora e responsável por dar
o comando final na casa da
família. De acordo com as
investigações, o poder que
exercia sobre os filhos fez
com que a ex-deputada ti-
vesse apoio para o plano de
matar o pastor. Segundo o
MP, Flordelis “arquitetou toda
empreitada criminosa, arregi-
mentou, incentivou e conven-
ceu” os filhos a participar do
seu plano.

Além da manipulação, as
testemunhas foram unísso-
nas ao afirmarem que nada
aconteceria na casa da família
sem a ciência e aval de Flor-
delis. Por isso, para os in-
vestigadores seria impossível
que um plano para executar
Anderson existisse sem que
Flordelis tivesse participação.

– 2) Relacionamento
aberto e troca de casais: Em
seus depoimentos sobre o
caso, a delegada Barbara
Lomba afirmou que Flor-
delis e Anderson possuíam

um casamento aberto e
relacionavam-se com outras
pessoas. Responsável pela
primeira fase das investiga-
ções do caso, a delegada
também já afirmou que havia
sexo entre diferentes inte-
grantes da família. Segundo
ela, as informações foram
dadas à polícia por filhos de
Flordelis e pessoas que ti-
nham convivido coma família.

Para os investigadores,
as revelações expuseram
uma face oculta da família,
bem diferente daquilo que
era de conhecimento do pú-
blico. Evangélicos, Flordelis
e Anderson fundaram uma
igreja, o Ministério Flordelis,
e posavam como uma família
perfeita, modelo de amor e
solidariedade.

– 3) Castigos duros aos
filhos: Os depoimentos so-
bre a morte de Anderson do
Carmo acabaram revelando
ainda que as crianças e ado-
lescentes da família sofriam
duros castigos físicos. Lucas
Cezar dos Santos, filho ado-
tivo condenado a sete anos e
meio pela morte do pastor, re-
latou à polícia que amãe tinha
um taco de beisebol “para ba-
ter nos outros”.

Já Roberta dos Santos,
também filha adotiva da ex-
deputada, relatou uma rotina
de castigos que incluía co-
locar as crianças ajoelhadas
no milho e olhando para a
parede. Segundo ela, o ir-
mão Flávio dos Santos Rodri-
gues, filho biológico de Flor-
delis, era o responsável por
aplicar o “corretivo”.

Os relatos colocaram em
xeque a imagem de Florde-
lis como mãe afetuosa, que
por amor acolheu mais de 50
crianças em sua casa. Com
a bandeira da desburocratiza-
ção da adoção no Brasil, a
pastora foi eleita deputada fe-
deral em 2018 com quase 200
mil votos. Em 11 de agosto
deste ano, a ex-deputada foi
cassada. Com a perda do
mandato, ela foi presa.

– 4) Disputa por poder

e dinheiro: Polícia Civil e
Ministério Público apontam
a disputa por poder e di-
nheiro como motivação para
a morte do pastor Anderson
do Carmo. As investigações
revelaram que o controle ri-
goroso das finanças da casa
pela vítima vinham desagra-
dando Flordelis e alguns de
seus filhos envolvidos com o
crime.

Ainda de acordo com as
investigações, os planos para
executar o pastor Anderson
se intensificaram após a elei-
ção de Flordelis.

– 5) Insatisfação com An-
derson e o casamento: Teste-
munhas do processo como o
filho afetivo de Flordelis, Wag-
ner Andrade Pimenta, o Mi-
sael, e sua esposa, Luana Ve-
dovi, relataram que antes do
crime a pastora vinha dando
demonstrações de que es-
tava insatisfeita com o casa-
mento e o marido.

Em conversa entre Flor-
delis e o filho André, a pas-
tora afirma que não poderia
se separar de Anderson, pois
ia ”escandalizar a obra de
Deus”. Segundo o promotor
Sérgio Lopes Pereira, respon-
savel pela denúncia contra a
ex-deputada, em sua ”lógica
torta”, Flordelis decidiu que o
assassinato do marido escan-
dalizaria menos do que a se-
paração.

Nas mensagens com An-
dré, segundo os investiga-
dores, Flordelis ainda chama
Anderson de traste, pergun-
tando ao filho até quando te-
riam que aguentá-lo. Para a
acusação, as trocas de men-
sagens entre Flordelis e o fi-
lho são prova importante da
insatisfação de Flordelis com
a vítima e de sua tentativa de
iinsuflar o ódio de André con-
tra Anderson.

– 6) Tentativa de atrapa-
lhar as investigações: Flor-
delis é acusada de ter ten-
tado atrapalhar as investiga-
ções do caso, forjando uma
carta com uma nova versão
sobre o assassinato. Na cor-
respondência, seu filho Lu-
cas assumia participação na
morte de Anderson e isen-
tava o irmão Flavio de envol-
vimento na trama. Ele ainda
apontava dois irmãos - Mi-
sael e Luan - como envolvi-
dos no crime. No entanto,
nenhuma outra testemunha ti-
nha apontado qualquer parti-
cipação de ambos na morte
da vítima. Para a acusa-
ção, a tentativa de atrapalhar
as investigações evidencia o
envolvimento de Flordelis na
trama. As informações são do
jornal Extra.
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Investigada por ligação com
facção criminosa assume

mandato como deputada federal.
Antônio Augusto/Câmara dos Deputados

A deputada Ely Santos era suplente do parlamentar Roberto Alves, que é pastor da Universal.

F iliada ao Republica-
nos, Ely Santos as-

sumiu vaga na Câmara
dos Deputados, sendo
ré em processo por
lavagem de dinheiro
e ligação com tráfico
de drogas, segundo
informação publicada
pela Folha de S.Paulo.
A deputada era su-
plente do parlamentar
Roberto Alves, que é
pastor daUniversal. De
acordo com o jornal,
Ely tem dois números
ativos de CPF.

Ainda segundo o jor-
nal, a nova deputada é
acusada de ter ligação
comorganização crimi-
nosa que atua princi-
palmente em presídios
de São Paulo. As
acusações sobre Ely
se estendem também
a seu irmão, Ney San-
tos, prefeito de Embu
das Artes (SP), que atu-
almente está inelegível
por receber em campa-
nha dinheiro de origem
ilegal.

Ely foi presa preven-
tivamente por dois me-
ses, entre 2016 e 2017,
período no qual o Mi-
nistério Público de São
Paulo apresentou a de-
núncia de organização
criminosa tendo como
principal alvo o irmão.
Durante a operação,
Ney Santos ficou fo-

ragido e não compa-
receu à cerimônia de
posse na prefeitura.
Entretanto, o Supremo
Tribunal Federal (STF)
concedeu habeas cor-
pus ao prefeito. O
inquérito ainda não foi
concluído e tem Ney
Santos como principal
alvo. A nova deputada,
Ely Santos, não é alvo
nesse inquérito.

Ney esteve presente
na posse da irmã e
aproveitou a oportu-
nidade para divulgar
compromissos em Bra-
sília e articulou a libe-
ração de recursos para
Embu das Artes. Du-
rante sua primeira ses-
são como deputada
titular, Ely votou com
o governo Bolsonaro.
O partido Republica-
nos é ligado à Igreja
Universal e aliado do
governo de Jair Bol-

sonaro. O vereador
Carlos Bolsonaro, filho
do presidente, é filiado
à legenda.

Ely já foi secretá-
ria municipal do De-
senvolvimento Social e
informou à Justiça Elei-
toral que sua profissão
é empresária. A depu-
tada possui dois núme-
ros ativos de CPF. O
Ministério Público de-
clarou que esse cadas-
tro duplicado foi usado
para confundir autori-
dades em relação à
abertura de empresas.

A denúncia afirma
que a parlamentar par-
ticipava de negócios
usados por Ney para
lavar dinheiro do trá-
fico e o liga a uma
facção criminosa. A
acusação também diz
que Ely teve função
de laranja para con-
tornar bloqueios judici-

ais de bens do polí-
tico. Entretanto, o pro-
cesso teve pouca mo-
vimentação desde que
foi aberto em 2016.

A defesa da depu-
tada federal Ely San-
tos e do prefeito Ney
Santos afirmou que irá
comprovar a inocên-
cia dos dois no anda-
mento da ação penal e
que ”não há qualquer
elemento” que os ligue
ao Primeiro Comando
da Capital. Os advoga-
dos alegam que a de-
putada é ”pessoa ínte-
gra, com o passado ili-
bado e que muito en-
grandecerá o Legisla-
tivo” e que a prisão
preventiva dela foi re-
vogada porque o Su-
premo reconheceu que
faltavam elementos. As
informações são do jor-
nal O Globo.
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Congresso vai descumprir ordem
do Supremo e manter em sigilo

nomes de parlamentares
envolvidos no orçamento secreto.

Reprodução

O comunicado oficial das mesas diretoras da Câmara e do Senado
contraria decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal.

O Congresso Nacional redi-
giu um ato conjunto no

qual afirma que não fará a di-
vulgação dos nomes dos de-
putados e senadores que dire-
cionaram verbas do orçamento
secreto até agora e só abrirá
informações sobre solicitações
feitas daqui para a frente. O
comunicado oficial das mesas
diretoras da Câmara e do Se-
nado contraria decisão do ple-
nário do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) que, há 20 dias, de-
terminou ao Executivo e ao Le-
gislativo dar ampla publicidade
sobre a distribuição das verbas
secretas.

Na terça-feira, o jornal O Es-
tado de S. Paulo revelou uma
articulação para manter sob si-
gilo a caixa-preta das emen-
das de relator-geral do orça-
mento (RP9), base do orça-
mento secreto, o esquema cri-
ado pelo presidente Jair Bolso-
naro para garantir apoio polí-
tico. O ato conjunto será pu-
blicado hoje e terá as assina-
turas dos presidentes do Se-
nado, Rodrigo Pacheco (PSD-
MG), e da Câmara, Arthur Lira
(Progressistas-AL). Além disso,
Pacheco convocará uma ses-
são do Congresso nesta sexta-
feira (26) para votar um projeto
de resolução regulamentando
as emendas de relator a partir
do Orçamento de 2022.

A cúpula do Congresso
apresenta dois argumentos
para manter os nomes dos
parlamentares em sigilo. Um
dos trechos do ato destaca
“a não exigência e a ine-
xistência de procedimento
preestabelecido por Lei para
registro formal das milhares
de demandas recebidas pelo
Relator-Geral com sugestão de
alocação de recursos por parte
de parlamentares, prefeitos,
governadores, Ministros de
Estado, associações, cida-
dãos, formuladas no dia a
dia do exercício dinâmico do
mandato”. Outro trecho do

documento afirma que há uma
“impossibilidade fática de se
estabelecer retroativamente
um procedimento para registro
das demandas referidas no
item anterior”.

De acordo com o ato con-
junto, em seu artigo 4º, “as
solicitações que fundamentam
as indicações a serem realiza-
das pelo Relator-Geral, a par-
tir da vigência deste Ato Con-
junto, serão publicadas em sítio
eletrônico pela Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públi-
cos e Fiscalização e encami-
nhadas ao Poder Executivo”.
Nada, portanto, que se refira
às demandas feitas em 2020 e
2021, que estão englobadas no
objeto da decisão do Supremo.

Na liminar que determinou
a “ampla publicidade” aos do-
cumentos “que embasaram as
demandas e/ou resultaram na
distribuição de recursos das
emendas de relator-geral (RP-
9)”, a ministra Rosa Weber,
do Supremo, estabeleceu que
os nomes dos parlamentares
beneficiados devem ser divul-
gados, incluindo os valores
que já foram pagos. Em
seu voto, a ministra escreveu
que “o regramento pertinente
às emendas do relator (RP 9)
distancia-se desses ideais re-
publicanos, tornando impers-
crutável a identificação dos par-
lamentares requerentes e des-
tinatários finais das despesas
nelas previstas, em relação aos
quais, pormeio do identificador
RP 9, recai o signo do misté-
rio”, deixando claro que a de-
cisão busca tornar públicos os
nomes dos solicitantes por trás
do relator-geral.

O jornal O Estado de S.
Paulo publicou reportagem na
terça-feira revelando a articu-
lação do Congresso para não
dar publicidade às indicações
por trás da fachada do relator-
geral. Na ocasião, diversos es-
pecialistas em contas públicas,
transparência e direito aponta-

ram que seria uma burla à de-
cisão do STF.

Para especialistas e técni-
cos de órgãos de controle, o
governo e o Congresso são
obrigados a dar transparência
a essas indicações e a todos os
critérios adotados para aprova-
ção e execução das emendas,
incluindo a digital de quem in-
dicou o recurso. “Do contrá-
rio, seria um descumprimento
à decisão do Supremo, porque
não é plausível que não exis-
tam as informações”, disse o
diretor da ONG Transparência
Brasil, Manoel Galdino.

“A inexistência de norma
infraconstitucional não afasta
a existência constitucional de
uso transparente dos recursos
públicos”, disse o professor ti-
tular de Direito Financeiro da
USP, Fernando Scaff, ao Esta-
dão.

“Observe que eles estão
dizendo que passarão a fa-
zer, e que não farão retroativa-
mente. Desta forma, reconhe-
cem a existência de irregulari-
dade e buscarão ultrapassá-la,
o que é positivo. Todavia, não
adotar o mesmo procedimento
para as condutas que já ocor-
reram torna a medida insufici-
ente, pois não atinge integral-

mente a necessária transparên-
cia e publicidade no uso dos re-
cursos públicos. Deixa no ar a
impressão de que não querem
informar a sociedade sobre a
origem e destino desses recur-
sos”, observou Scaff.

Parlamentares da oposição
já haviam dito também que,
se isso ocorresse, seria um
drible ilegal. “A decisão do
STF que determinou a total pu-
blicidade e transparência das
emendas destinadas terá que
ser cumprida. É direito do
povo saber como o seu di-
nheiro foi usado. Não há ra-
zão para que todos dados não
sejam divulgados”, disse ao
Estadão o líder da oposição
na Câmara, deputado Alessan-
dro Molon (PSB-RJ), na terça-
feira, 23. “Qualquer tenta-
tiva de ocultar informações so-
bre o orçamento deve ser en-
tendida como descumprimento
da decisão do Supremo, com
as punições consequentes”,
disse o senador Alessandro Vi-
eira (Cidadania-SE), também
na terça-feira. As informações
são do jornal O Estado de S.
Paulo.
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Contas externas do Brasil fecham outubro
no vermelho, em 4,5 bilhões de dólares.

Diego Baravelli/Minfra

As exportações de bens totalizaram US$ 22,764 bilhões em outubro,
aumento de 27,8% em relação a igual mês de 2020.

A s contas externas tive-
ram saldo negativo de

US$ 4,464 bilhões em outu-
bro, informou nesta quinta-
feira (25) o BC (Banco Cen-
tral). No mesmo mês de
2020, o déficit foi de US$
1,152 bilhão nas transações
correntes, que são as com-
pras e vendas de mercado-
rias e serviços e transferên-
cias de renda com outros
países.

A diferença na compara-
ção interanual se deve ao
resultado do superávit co-
mercial que reduziu US$ 2,4
bilhões, enquanto o déficit
em renda primária aumentou
US$ 1,3 bilhão e o déficit em
serviços recuou US$ 207 mi-
lhões.

Em 12 meses, encerra-
dos em outubro, o déficit em
transações correntes é de
US$ 26,704 bilhões, 1,66%
do Produto Interno Bruto
(PIB, soma dos bens e ser-
viços produzidos no país),
ante o saldo negativo de US$
23,392 bilhões (1,47% do
PIB) em setembro de 2021
e déficit de US$ 23,270 bi-
lhões (1,54% do PIB) no pe-
ríodo equivalente terminado
em outubro de 2020.

Segundo o BC, a rela-
ção déficit-PIB em 12 me-
ses se reduziu muito em ra-
zão dos efeitos da pandemia
nas atividades. Em 12 me-
ses encerrados em fevereiro
de 2020, por exemplo, pe-
ríodo pré-pandemia, o déficit
em transações foi US$ 69 bi-
lhões ou 3,79% do PIB.

Já nos dez primeiros me-
ses do ano, o déficit é de US$
15,783 bilhões, contra saldo
negativo de US$ 13,571 bi-
lhões de janeiro a outubro de
2020.

Balança
comercial

As exportações de bens
totalizaram US$ 22,764 bi-
lhões em outubro, aumento
de 27,8% em relação a igual
mês de 2020. As importa-

ções somaram US$ 21,461
bilhões, incremento de 52%
na comparação com outubro
do ano passado. Com esses
resultados, a balança comer-
cial fechou com superávit de
US$ 1,303 bilhão no mês
passado, ante saldo positivo
de US$ 3,683 bilhões em ou-
tubro de 2020. Isso se deve
à retomada do dinamismo da
atividade econômica interna,
aumentando déficit em tran-
sações correntes.

O déficit na conta de
serviços (viagens internacio-
nais, transporte, aluguel de
equipamentos, seguros, en-
tre outros) manteve a trajetó-
ria de retração mas com dé-
ficit menor, com saldo nega-
tivo de US$ 1,468 bilhão em
outubro, redução de 12,4%
ante os US$ 1,675 bilhão em
igual mês de 2020.

A rubrica de aluguel de
equipamentos foi responsá-
vel por parte da redução do
déficit da conta de serviços,
devido à importação de equi-
pamentos no âmbito do Re-
petro. Com a propriedade
na mão de residentes não
há mais necessidade de pa-
gar aluguel para estrangei-
ros. Na comparação inte-
ranual, houve redução de
28,7% nas despesas líquidas
de aluguel de equipamentos,
de US$ 845 milhões em ou-
tubro de 2020 para US$ 602
milhões em outubro de 2021.

O Repetro é o regime
aduaneiro especial, que sus-
pende a cobrança de tribu-
tos federais, de exportação e
de importação de bens que
se destinam às atividades de
pesquisa e de lavra das jazi-
das de petróleo e gás natu-
ral, principalmente as plata-
formas de exploração.

Em linha com a expan-
são do volume de comércio e
aumento das despesas com
viagens, as despesas líqui-
das de transporte aumenta-
ram na comparação intera-
nual, de US$ 194 milhões em

outubro de 2020 para US$
536 milhões no mês pas-
sado.

No caso das viagens in-
ternacionais, as receitas de
estrangeiros em viagem ao
Brasil chegaram a US$ 266
milhões, enquanto as despe-
sas de brasileiros no exterior
ficaram em US$ 531 milhões.
Com isso, a conta de viagens
fechou o mês com déficit de
US$ 265 milhões, ante déficit
de US$ 103 milhões em ou-
tubro de 2020, contribuindo
para elevar o déficit em ser-
viços

De acordo com o BC,
esta é uma conta muito afe-
tada pelas restrições impos-
tas pela pandemia e pe-
las taxas de câmbio, mas
vem se recuperando com o
avanço da vacinação e rea-
bertura dos países, com mé-
dia acima de US$ 200 mi-
lhões de déficit nos últimos
meses. Ainda assim, os va-
lores estão muito abaixo do
período pré-pandemia.

Rendas
Em outubro de 2021, o

déficit em renda primária (lu-
cros e dividendos, pagamen-
tos de juros e salários) che-
gou a US$ 4,596 bilhões, am-
pliação de 38,9% antes os
US$ 3,310 bilhões nomesmo
mês de 2020. Normalmente,
essa conta é deficitária, já

que há mais investimentos
de estrangeiros no Brasil,
que remetem os lucros para
fora do país, do que de bra-
sileiros no exterior.

No caso dos lucros e di-
videndos associadas aos in-
vestimentos direto e em car-
teira, houve déficit de US$
3,715 bilhões no mês pas-
sado, frente ao observado
em outubro de 2020, que
foi US$ 2,343 bilhões. As
despesas líquidas com juros
passaram de US$ 975 mi-
lhões para US$ 899 milhões.

Segundo o BC, o volume
de receitas e despesas es-
tão crescendo em relação
aos patamares muito baixos
do ano passado, causados
pela pandemia, o que tam-
bém aponta para a norma-
lização da atividade econô-
mica e recuperação da lucra-
tividade tanto das empresas
estrangeiras no país quanto
das subsidiárias brasileiras
no exterior.

A conta de renda secun-
dária (gerada em uma eco-
nomia e distribuída para ou-
tra, como doações e remes-
sas de dólares, sem contra-
partida de serviços ou bens)
teve resultado positivo de
US$ 298milhões, contra US$
150 milhões em outubro de
2020. As informações são da
Agência Brasil.
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Governo quer acelerar expansão
de aeroportos em parcerias com

a iniciativa privada.
Edilson Rodrigues/Agência Senado

O presidente da Anac, Juliano Alcântara Noman; governo quer am-
pliar de 120 para 200 o total de aeroportos regionais com voos regu-
lares.

C om as concessões de ae-
roportos da Infraero para

a iniciativa privada chegando
ao fim, o governo federal ar-
ticula uma nova frente de tra-
balho para acelerar a deses-
tatização dos aeroportos regi-
onais, geridos por Estados e
municípios.

O projeto está sendo to-
cado pela Anac (Agência Na-
cional de Aviação Civil) em
parceria com a SAC (Se-
cretaria de Aviação Civil) e
prevê um modelo de parceria
público-privada. A ideia é dar
tração à iniciativa a partir do
ano que vem, segundo o pre-
sidente da Anac, Juliano Al-
cântara Noman.

“Acabando a sétima ro-
dada, queremos ampliar
ações como essa. Temos
120 aeroportos com voos
regulares. Isso está parado
já faz um tempo. Queremos
chegar a 200”, afirmou em
entrevista ao jornal O Estado
de S. Paulo. “A nossa pre-
missa é que se alguém tem
interesse em voar para algum
lugar, então tem que haver
infraestrutura.”

A sétima e última rodada
de concessões de aeroportos
federais para a iniciativa pri-
vada, programada para ocor-
rer no primeiro semestre de
2022, promete ser uma das
mais quentes em termos de
disputa. O leilão deve con-
tar com as “joias da coroa”
do programa, os terminais de
Congonhas (SP) e Santos Du-
mont (RJ).

Nesta semana, o presi-
dente Jair Bolsonaro enviou
ao Congresso um projeto de
lei que autoriza o Executivo
a contratar PPP para conces-
são de aeroportos no Ama-
zonas. Na PPP, o ente
público permanecerá como
parte do negócio fazendo
aportes financeiros que fun-
cionarão como uma espécie
de subsídio para garantir a

viabilidade financeira do ae-
roporto. Nesse tipo de lei-
lão, vence aquele que aceitar
o menor aporte, explicou No-
man.

A primeira PPP terá um
bloco os aeroportos amazo-
nenses de Parintins, Carau-
ari, Coari, Eirunepé, São Ga-
briel da Cachoeira, Lábrea e
Maués. São unidades caren-
tes de infraestrutura e com
voos esporádicos, mas com
demanda para uma operação
maior que a atual. Se a PPP
der certo, a intenção será re-
petir a mesma experiência em
outras regiões futuramente.
“A Região Norte seria uma pri-
meira rodada, depois pode-
riam vir outros”, disse Noman.

O ano de 2022 marcará
o fim de um longo e bem-
sucedido plano de conces-
sões de aeroportos até en-
tão geridos pela Infraero. Até
aqui, já foram seis rodadas
e um total de 44 aeropor-
tos transferidos à iniciativa pri-
vada sob compromisso de in-
vestimentos de aproximada-
mente R$ 20 bilhões. A sé-
tima rodada terá outros 16
aeroportos e prevê mais R$
8,8 bilhões em investimentos
na melhoria da infraestrutura.
Com isso, o Brasil se tornou
o País com o maior número
de operadores profissionais,
com experiência no mundo
agora.

O presidente da Anac con-
cedeu a entrevista em meio a
sua participação noWorld An-
nual General Assembly, Con-
ference & Exhibition (Waga
2021), realizada pelo Conse-
lho Internacional de Aeropor-
tos (ACI), em Cancún, no Mé-
xico. Confira abaixo trechos
da entrevista:

– Após a sétima rodada
de licitações, qual será o foco
do trabalho da Anac? “O
governo está estruturando
também parcerias público-
privadas (PPPs) para peque-

nos aeroportos. A ideia é
começar lançando oito aero-
portos na Região Norte. Aca-
bando a sétima rodada, que-
remos ampliar ações como
essa. Temos 120 aeroportos
com voos regulares. Isso
está parado já faz um tempo.
Queremos chegar a 200. A
mensagem importante é que
ainda temos muito trabalho
pela frente mesmo após a
sétima rodada. O objetivo
final é universalizar o acesso
à aviação, regionalizando
cada vez mais. Podemos
até dar suporte a Estados
e municípios no desenho
desses modelos. Queremos
que a parceria com o setor
privado seja a regra, nãomais
a exceção.”

– Por que vão adotar o
modelo de PPP em vez de
concessão, como nas roda-
das anteriores? “Se o es-
tudo sobre esses aeroportos
mostra que a VPL (valor pre-
sente líquido) do projeto fica
negativo, então o governo
precisa aportar um recurso
para garantir a viabilidade.
Para negócios assim, que não
têm viabilidade, como aero-
portos regionaismuito peque-
nos, quem cobrar o menor
aporte do governo leva o ae-
roporto no leilão.”

– A previsão é iniciar o mo-
delo de PPPs já no ano que
vem? “Vamos começar a es-
tudar osmodelos de PPPs em
conjunto com a Secretaria de
Aviação Civil (SAC) a partir
da conclusão da sétima ro-
dada e da conclusão das re-
licitações de Viracopos e São
Gonçalo do Amarante. A Re-
gião Norte seria uma primeira
rodada, depois poderiam vir
outros. A nossa premissa é
que se alguém tem interesse
em voar para algum lugar, en-
tão tem que haver infraestru-
tura.”

– Qual a data prevista para
o leilão da 7ª rodada de licita-
ções aeroportuárias? “Nossa
ideia é fazer até abril. O calen-
dário é bem desafiador. Es-
tamos terminando de analisar
as contribuições da consulta
pública. A ideia é colocar
o edital no TCU (Tribunal de
Contas da União) o quanto
antes, em dezembro ou até o
começo de janeiro. Depois
que o TCU retornar, faremos
os ajustes e colocaremos o
leilão na praça. É desafia-
dor, mas estamos confiantes
de que vamos conseguir.” As
informações são do jornal O
Estado de S. Paulo.
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Câmara dos Deputados aprova medida
provisória que cria o Auxílio Brasil,

programa que substitui o Bolsa Família.
Marina Ramos/Câmara dos Deputados

Amedida foi aprovada na forma do texto do relator, deputado Marcelo
Aro (PP-MG).

A Câmara dos Deputados
aprovou nesta quinta-

feira (25) a Medida Provi-
sória 1061/21, que troca o
programa de distribuição de
renda Bolsa Família pelo Au-
xílio Brasil, fixando metas
para redução da pobreza
e extrema pobreza e cri-
ando incentivos adicionais
ligados ao esporte, ao de-
sempenho no estudo e à in-
serção produtiva. A MP será
enviada ao Senado.

A medida foi aprovada
na forma do texto do rela-
tor, deputado Marcelo Aro
(PP-MG), que colocou na
lei os valores do benefí-
cio, estipulados pelo De-
creto 10.852/21, além de au-
mentar os pisos para que
a família possa ser enqua-
drada na linha de pobreza
ou extrema pobreza para ter
direito ao benefício. O texto
original daMP remetia a fixa-
ção dos valores do benefício
a um regulamento.

Em vez de considerar
como de extrema pobreza
a renda familiar mensal per
capita de até R$ 100, o texto
passa para até R$ 105. Já
a renda da situação de po-
breza será de R$ 105,01 a
R$ 210 contra os R$ 100,01
a R$ 200 do decreto.

Com a nova estrutura do
programa de transferência
de renda, haverá quatro be-
nefícios financeiros:

– Benefício Primeira In-
fância: no valor de R$ 130
mensais, destinado às fa-
mílias em situação de po-
breza ou extrema pobreza
que possuam em sua com-
posição crianças com idade
entre zero e 36 meses in-
completos;

– Benefício Composição
Familiar: no valor de R$ 65
mensais, destinado às fa-
mílias em situação de po-
breza ou extrema pobreza
que possuam gestantes, nu-

trizes ou pessoas com idade
entre 3 e 21 meses incom-
pletos;

– Benefício de Supera-
ção da Extrema Pobreza:
destinado às famílias em
situação de extrema po-
breza, cuja renda familiar
per capita mensal, mesmo
somada aos dois benefícios
anteriores eventualmente
recebidos, seja igual ou
inferior ao valor da linha de
extrema pobreza; e

– Benefício Compensató-
rio de Transição: concedido
às famílias beneficiárias do
Bolsa Família que tiverem
redução no valor a ser rece-
bido em decorrência do en-
quadramento na nova estru-
tura de benefícios.

Metas
O relator incorporou à

MP metas para reduzir as
taxas de pobreza no Bra-
sil, “observada a condução
sustentável da política fis-
cal, voltada para um ambi-
ente macroeconômico está-
vel compatível com a ge-
ração de empregos e de
renda”.

Segundo o texto, nos
três anos seguintes ao de
publicação da futura lei as
metas serão:

– taxa geral de pobreza
inferior a 12%, 11% e 10%,
respectivamente; e

– taxa de extrema po-
breza inferior a 6%, 4% e 3%,
respectivamente.

Para os anos seguintes
a esses, o Executivo es-
tabelecerá metas inferiores
e decrescentes para a taxa
de pobreza, que deverá ser
apurada pela Fundação Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), com
base na Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
Contínua (PNAD Contínua).

Como referências, deve-
rão ser usadas as linhas in-

ternacionais de pobreza (3,2
dólares) e de extrema po-
breza de (1,9 dólar), ambas
ajustadas pela paridade do
poder de compra.

Caso as metas não se-
jam cumpridas, o Executivo
federal divulgará às razões
que levaram ao descum-
primento e encaminhará
documento público ao
Congresso Nacional, con-
tendo descrição detalhada
das causas do descumpri-
mento; providências para
assegurar o cumprimento; e
prazo no qual se espera que
elas produzam efeito.

Condições
A manutenção da condi-

ção de família beneficiária
dependerá, no mínimo, do
cumprimento de condicio-
nalidades relativas à realiza-
ção do pré-natal, do calen-
dário nacional de vacinação
e acompanhamento do es-
tado nutricional, e frequên-
cia escolar mínima. Entre-
tanto, não há mais referên-
cia ao acompanhamento da
saúde, como no Bolsa Famí-
lia.

O pagamento do benefí-
cio de composição familiar
quando o jovem tiver entre
18 e 21 anos poderá ocor-

rer apenas se eles estive-
rem matriculados na educa-
ção básica, nos termos do
regulamento.

Negociações
Após as negociações

com vários partidos, o re-
lator retirou o limite de cinco
benefícios recebíveis por fa-
mília segundo a MP original.
Outra mudança é o fim da
chamada “fila” para receber
o benefício. Assim, o texto
determina que as dotações
para o programa deverão
ser suficientes para atender
a todas as famílias elegíveis.

Também caiu a permis-
são para o Executivo rea-
valiar os valores referenciais
em razão da dinâmica socio-
econômica do País e de es-
tudos técnicos. Poderá ha-
ver apenas ampliação dos
valores.

Marcelo Aro retirou ainda
a permissão para os bene-
ficiários de programas fede-
rais de assistência social ou
de transferência de renda
pedirem crédito consignado
junto aos bancos no limite
de 30% do benefício. As in-
formações são da Agência
Câmara de Notícias.
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Auxílio Brasil pode atender 20
milhões de famílias, 3 milhões a
mais do que previa o governo.

Leonardo Sá/Agência Senado

Aprovado nesta quinta-feira (25), o texto do relator exige que o Auxílio
Brasil tenha metas específicas, que serão verificadas todos os anos
pelo Congresso Nacional.

O relator da Medida Provi-
sória (MP) que cria o Au-

xílio Brasil, deputado federal
Marcelo Aro (Progressistas-
MG), previu que 20 milhões
de famílias poderão ser be-
neficiadas com as mudan-
ças no desenho do pro-
grama aprovadas pela Câ-
mara dos Deputados. O pro-
grama Bolsa Família, que foi
substituído pelo Auxílio Bra-
sil, atendia 14,7 milhões de
famílias, e o governo prome-
teu subir para 17 milhões de
beneficiados.

Os gastos com o pro-
grama social também devem
aumentar de R$ 34,7 bilhões,
neste ano, para R$ 85 bi-
lhões no ano que vem. ”Es-
tamos zerando as filas. Todo
mundo que estava com de-
manda reprimida do Bolsa
Família passará a receber
imediatamente o Auxílio Bra-
sil”, anunciou.

Entre as medidas para
ampliar o acesso ao pro-
grama social, o relatório de
Marcelo Aro aumentou a li-
nha da extrema pobreza, atu-
almente de uma renda men-
sal de R$ 89 por pessoa, su-
bindo para R$ 105. Já a li-
nha de pobreza mudou de
R$ 178 para R$ 210 per ca-
pita.

”Na prática, muitas pes-
soas que não erambeneficia-
das passarão a ser acolhidas
pelo programa”, explicou. O
texto aprovado também tira
o limite de cinco beneficiá-
rios por casa e aumenta o
atendimento de jovens de até
18 anos para jovens até 21
anos.

Aprovado nesta quinta-
feira (25), o texto do rela-
tor exige que o Auxílio Bra-
sil tenha metas específicas,
que serão verificadas todos
os anos pelo Congresso Na-
cional em reunião com o mi-

nistro da Cidadania. ”Vamos
trazer o debate para dentro
desta Casa, junto com o Par-
lamento e com a sociedade
civil organizada. Terão que
dar satisfação sobre o que
está dando certo e o que não
está dando certo”, disse o
deputado.

Marcelo Aro incluiu no
texto uma previsão de que
o Auxílio Brasil será o pri-
meiro passo para a renda
básica cidadã. ”Estou con-
victo de que nós hoje te-
mos um programa muito me-
lhor, um programa que faz
o amparo social, que pro-
tege socialmente o cidadão,
mas que também, com os
seus programas auxiliares,
transforma o cidadão na sua
individualidade, levando em
consideração as demandas
e a essência daquela família
beneficiada.”

Marcelo Aro ressaltou
que os recursos do Auxílio
Brasil serão garantidos pela
PEC dos Precatórios. Ele
lembrou que países desen-
volvidos investem de 2% a
4% do PIB em programas de
assistência social.

”O correto era elevar este
programa para R$ 200 bi-
lhões. Estamos evoluindo,
mas se quisermos ter um
país mais justo, precisamos
olhar para os mais necessi-
tados. Sempre vão ter pes-
soas que dependerão do Es-
tado para ter o mínimo para
que não passem fome. Se a
gente abrir mão disso, quer
dizer que nós falhamos en-
quanto civilização”, afirmou.

O relator lamentou ape-
nas a retirada de dispositivo
que reajustava o Auxílio Bra-
sil de acordo com a inflação.
”Eu não concordo com o ar-
gumento do governo. En-
tendo a tese de que o Or-
çamento indexado prejudica

a discricionariedade do go-
verno para aquilo que quer
investir. Mas hoje grande
parte do Orçamento já é in-
dexado. O mais pobre é o
que mais sente a inflação”,
comentou.

Marcelo Aro agradeceu o
ministro da Cidadania, João
Roma, que estava presente
no Plenário e, segundo
o deputado, trabalhou na
aprovação do programa, até
mesmo apoiando mudanças
no texto original da MP.

Ele disse ainda que os
deputados da oposição con-
tribuíram com o programa.
Apesar de lamentar o fim
do Bolsa Família, a oposi-
ção seguiu acordo para vo-
tar a favor do mérito da pro-
posta que cria o Auxílio Bra-
sil. ”Conseguimos aprovar
o mérito sem nenhum voto
contrário”, comemorou.

O líder da oposição, de-
putado Alessandro Molon
(PSB-RJ), teme que o Auxílio
Brasil fique defasado com
a inflação. ”Aquilo que o
governo pode gastar, em
vista do teto de gastos, é
corrigido pela inflação. Por
que não corrigir o auxílio que
é dado para o povo com o

mesmo critério com que é
corrigido o dinheiro que o
governo pode gastar? É uma
injustiça”, reclamou.

O deputado José Guima-
rães (PT-CE) e outros depu-
tados da oposição ainda pro-
testaram contra o encerra-
mento do Bolsa Família. ”Foi
um dos mais eficientes pro-
gramas de combate à po-
breza, inclusive a pobreza ru-
ral no Brasil, e se tornou re-
ferência para o mundo. Nós
não estamos votando con-
tra essa medida provisória
em função do compromisso
que temos com as pessoas
que, emergencialmente, pe-
dem socorro, ainda que insu-
ficiente”, explicou.

A líder do Psol, deputada
Talíria Petrone (RJ), acusou
o governo de oportunismo.
”Acaba com o Bolsa Famí-
lia para ter o Auxílio Brasil e
se agarra nisso como uma
boia de salvação, para tentar
esconder o desastre que é
em termos de política econô-
mica”, afirmou. As informa-
ções são do jornal O Estado
de S. Paulo e da Agência Câ-
mara de Notícias.
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Inflação na casa de dois dígitos deve
provocar a primeira queda real nas
vendas da Black Friday desde 2016.

Reprodução

A megapromoção deverá registrar a maior movimentação financeira
desde que foi incorporada ao calendário do varejo nacional, em 2010,
sem contar a inflação.

A inflação na casa de
dois dígitos deve pro-

vocar a primeira queda
real nas vendas da Black
Friday desde 2016. A
megapromoção, marcada
para esta sexta-feira (26),
deve movimentar R$ 3,93
bilhões. A megapromo-
ção, marcada para esta
sexta-feira (26), deverá re-
gistrar a maior movimen-
tação financeira desde
que foi incorporada ao
calendário do varejo naci-
onal, em 2010. De acordo
com projeção da CNC
(Confederação Nacional
do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo), a
data deverá movimen-
tar R$ 3,93 bilhões no
País. Confirmada essa
expectativa, o faturamento
das vendas on-line e
presenciais apresentará
crescimento de 3,8% em
relação ao ano passado.
No entanto, descontada
a inflação, o volume deve
apresentar um recuo de
6,5% pela primeira vez
desde 2016.

Segundo a análise da
CNC, o ritmo atual da
inflação anualizada – em
+10,67%, segundo o Ín-
dice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA)
acumulado nos 12 meses
encerrados em outubro –
tem sido um obstáculo à
expansão do volume de
vendas, mesmo em um
contexto de aceleração
do consumo digital após
a pandemia de covid-19.
Até o início da crise sani-
tária, o e-commerce brasi-
leiro crescia a uma taxa
anual média de 14,1%.
Esse ritmo saltou para

46,2%, de acordo com le-
vantamento baseado nas
emissões de notas fiscais
eletrônicas computadas
pela Receita Federal do
Brasil.

Para o presidente da
CNC, José Roberto Ta-
dros, apesar da situação
econômica, as expectati-
vas são positivas para a
Black Friday, que já é
a quinta data mais im-
portante do setor, depois
do Natal, Dia das Mães,
Dia das Crianças e Dia
dos Pais. “A facilidade
de comparação de pre-
ços on-line, em um evento
caracterizado pelo forte
apelo às promoções, in-
centiva a competitividade
e influencia o aumento ex-
pressivo da data no calen-
dário do varejo”, avalia.

A adesão dos diver-
sos segmentos do varejo
à Black Friday vem se
dando de forma gradual
desde a sua incorpora-
ção definitiva no calendá-
rio de datas-âncora do se-
tor. Em 2010, apenas
os segmentos de móveis
e eletrodomésticos, livra-
rias e papelarias e as lojas
de utilidades domésticas e
eletroeletrônicos estavam
envolvidos com o evento.
Em 2011, a data contou
com a entrada do ramo
de farmácias, perfumarias
e lojas de cosméticos. Em
2012, foi a vez de hiper-
mercados e lojas de infor-
mática e comunicação. Fi-
nalmente, o ramo de ves-
tuário e acessórios embar-
cou de forma definitiva a
partir da edição de 2017.

A projeção é que, neste
ano, os segmentos de

móveis e eletrodomés-
ticos (R$ 1,105 bilhão)
e de eletroeletrônicos e
utilidades domésticas (R$
906,57 milhões) deve-
rão responder por mais
da metade (51,2%) da
movimentação financeira
prevista. Tendem a se
destacar ainda os ramos
de hiper e supermercados
(R$ 779,09 milhões) e
de vestuário, calçados
e acessórios (R$ 693,12
milhões).

O economista da CNC
responsável pela pes-
quisa, Fabio Bentes, ex-
plica que, para avaliar o
potencial de descontos
efetivos durante a data, a
CNC coletou, diariamente,
mais de dois mil preços
de itens agrupados em
34 linhas de produtos
ao longo dos últimos 40
dias encerrados em 16 de
novembro. Destes, 26%
revelaram tendências de
redução no período, per-
centual que contrasta com
os 46% observados às
vésperas da Black Friday
de 2020, quando a taxa de
inflação era de menos da

metade da atual (+3,9%).
“Um determinado pro-

duto que apresenta al-
tas expressivas, superio-
res a 10%, por exemplo,
no preço mínimo prati-
cado durante as semanas
que antecedem a Black
Friday tende a apresen-
tar um baixo potencial de
desconto efetivo durante o
evento promocional”, ob-
serva o economista.

De acordo com o le-
vantamento, pela ordem,
os produtos com as mai-
ores chances de descon-
tos efetivos e respectivas
variações de preços nos
últimos 40 dias são: he-
adsets, com queda de
preço de 13,0%; perfume
feminino (-10,4%); creme
hidratante (-7,2%), prote-
tor solar e bronzeador (-
4,2%); e caixas de som
bluetooth (-3,4%). Por
outro lado, dado o rea-
juste recente de preços,
as chances de descontos
efetivos em consoles de
videogames e jogos ele-
trônicos são reduzidas.
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Governo propõe que um mesmo
imóvel seja usado em mais de

uma operação de crédito.
Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro assinou um projeto de lei com mudanças relacionadas ao uso de garantias
para obtenção de crédito no país.

O presidente Jair Bol-
sonaro assinou

nesta quinta feira (25)
um projeto de lei (PL),
a ser enviado ao Con-
gresso Nacional, com
mudanças relacionadas
ao uso de garantias para
obtenção de crédito no
país. Com a medida,
anunciada em cerimô-
nia no Palácio do Pla-
nalto, será possível, por
exemplo, usar o mesmo
bem imóvel como ga-
rantia em mais de uma
operação de crédito.

Para o secretário de
Política Econômica do
Ministério da Economia,
Adolfo Sachsida, os tra-
balhadores e empreen-
dedores voltarão a ser
os donos de suas finan-
ças e garantias.

“Se pensar em em-
presa, quantos empre-
sários estão precisando
de crédito e não conse-
guem pegar crédito ba-
rato porque não têm ga-
rantia? O novo mer-
cado de garantia torna
o crédito mais barato
para todos os empre-
sários brasileiros, prin-
cipalmente para os pe-
quenos que são aqueles
que não têm acesso ao
banco”, disse. “Com o
apoio do Congresso, va-
mos aprovar esse con-
junto de medidas que
pode ser traduzido em
mais crédito, juros mais
baratos, mais emprego

e mais renda para a so-
ciedade brasileira”, des-
tacou.

O objetivo do go-
verno com o chamado
Novo Marco de Garan-
tias é tornar mais sim-
ples, eficiente e seguro
o uso das garantias de
crédito para investido-
res, além de reduzir
custo e juros de finan-
ciamentos e aumentar a
concorrência no setor.
O projeto cria o serviço
de gestão especializada
de garantias e trata do
aprimoramento das re-
gras de garantias, do
resgate antecipado de
letras financeiras, entre
outras medidas.

De acordo com o Mi-
nistério da Economia,
a operacionalização do
serviço ficará a cargo
das Instituições Gesto-
ras de Garantias (IGGs)
– pessoa jurídica de di-
reito privado cujo fun-

cionamento será autori-
zado pelo Banco Cen-
tral (BC) a partir de cri-
térios definidos pelo Co-
mitê Monetário Nacional
(CMN).

“Os tomadores de
empréstimos passarão
a ter a possibilidade de
fornecer suas garantias
a essas instituições para
avaliação e gestão. As
IGGs definirão, com
base nas garantias, o
limite de garantia que
o mutuário poderá ter
acesso em diversas
instituições do sistema
financeiro”, explicou a
pasta, em comunicado.

Além disso, à me-
dida que o cliente for
honrando os seus paga-
mentos, será aberto es-
paço para novas opera-
ções até o limite estabe-
lecido, sem burocracia
adicional. “Com a IGG
gerenciando a garantia,
os bancos ficam libe-

rados para se concen-
trar apenas em sua ati-
vidade bancária de em-
préstimo”, destacou.

Segundo a pasta,
será vedado às IGGs,
no âmbito do contrato
de gestão de garantias,
a realização de qual-
quer atividade típica de
instituição financeira,
inclusive operações de
crédito, mas elas serão
as responsáveis por
executar a dívida em
caso de inadimplência
do tomador do emprés-
timo. “O intuito é prever
a separação da entidade
que recebe a garantia,
neste caso a IGG, da
entidade que concede
o crédito, para se evitar
conflito de interesse”,
explicou o ministério.
As informações são da
Agência Brasil.
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INSS muda regras para
microempreendedores individuais,
autônomos e domésticos, entenda.

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) publicou a Portaria 1.382
que muda as regras sobre os efeitos das contribuições feitas em
atraso.

O INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social) pu-

blicou a Portaria 1.382 que
muda as regras sobre os
efeitos das contribuições fei-
tas em atraso por MEIs (mi-
croempreendedores individu-
ais), autônomos e domésti-
cos. Na prática, a mudança
pode afetar os trabalhadores
que precisampagar contribui-
ções antigas e que se enqua-
drariam nas regras de transi-
ção da reforma da Previdên-
cia.

Segundo especialistas, a
nova regra já está sendo apli-
cada aos requerimentos pen-
dentes de análise dentro do
INSS, independentemente da
época do recolhimento da
contribuição.

Segundo o texto, os pro-
cessos com pedidos de apo-
sentadoria em análise pode-
rão ser indeferidos, se tiveram
em seu período de contribui-
ção recolhimentos em atraso
feitos a partir de 13 de no-
vembro de 2019 (data em
que começaram a valer as
regras da reforma da Previ-
dência), quando observada
a data do primeiro recolhi-
mento e se ocorreu a perda
da qualidade de segurado (ou
seja, se a pessoa passou
muito tempo sem contribuir,
perdendo o direito a um be-
nefício do INSS, e está ten-
tando recuperar esse direito,
pagando o que ficou devendo
por um longo tempo).

Pagar contribuições atra-
sadas pode ser uma saída
para trabalhadores autôno-
mos, MEIs e domésticas con-
seguirem se aposentar. Es-
ses recolhimentos em atraso
servirão para complementar o
tempo trabalhado (em anos,
meses), mas não para a ca-
rência (ou seja, para incluir no
número de contribuições mí-
nimas necessárias para ter di-
reito a um benefício).

Contribuições
desconsideradas

O autônomo, o MEI ou o
trabalhador doméstico que
recolher contribuição em
atraso após cumprir os re-
quisitos da aposentadoria po-
derá ter essas contribuições
desconsideradas pelo INSS.
De acordo com a portaria,
somente poderão ser con-
siderados os recolhimentos
em atraso até a data da
verificação do direito.

“Os recolhimentos com
data de pagamento posterior
à data da análise do direito
não integrarão o cálculo de
tempo de contribuição nessa
regra, mesmo que se refiram
a competências anteriores.”

“A nova regra vai prejudi-
car os trabalhadores que tal-
vez tivessem o direito de fazer
contribuições em atraso para
entrar em uma regra de tran-
sição mais benéfica (na con-
cessão da aposentadoria). O
segurado já vai pagar as con-
tribuições em atraso com ju-
ros, multa e correção, para
entrar no cálculo da aposen-
tadoria. Mas talvez não con-
siga entrar na regra de transi-
ção (porque os recolhimentos
serão desconsiderados pelo
INSS), e ele será prejudi-
cado”, ressalta Jane Berwan-
ger, diretora do Instituto Bra-
sileiro de Direito Previdenciá-
rio (IBDP)

Antes, a limitação era
para contribuições pagas em
atraso feitas a partir de 1º
de julho de 2020. Agora, a
portaria contempla o período
de novembro de 2019 em
diante.

Segundo o texto, todos os
recolhimentos em atraso rea-
lizados até a data de entrada
do requerimento serão con-
siderados, contando tempo
para ter direito às regras de
transição aplicadas nas apo-
sentadorias por idade, tempo

de contribuição, do professor
e especial.

“O que o INSS está que-
rendo é impossível. A pessoa
não tem como pagar antes de
o INSS fazer o cálculo de con-
tribuições não pagas anterior-
mente e de emitir a guia para
o pagamento, com a multa,
os juros e a correção”, pontua
Jane Berwanger.

Para não perder dinheiro,
antes de gerar a guia de
recolhimento, é preciso reu-
nir documentos que compro-
vem que exerceu a atividade
na época em que trabalhou
por conta própria. E, de-
pendendo do período, há co-
brança de juros e multa.

No caso do emprego do-
méstico, atividade que tradici-
onalmente tem umgrande nú-
mero de trabalhadores na in-
formalidade, a aplicação das
novas regras complicam a si-
tuação dos segurados que
estão tentando regularizar a
situação junto ao INSS para
se aposentar.

“A pessoa quer tentar re-
gularizar sua situação e suas
contribuições anteriores, mas
agora o INSS criou uma sé-
rie de bloqueios para tirar o
máximo do acesso do segu-
rado. Além disso, no ano

passado, com as agências fe-
chadas por causa da pande-
mia, e o acúmulo de proces-
sos para análise, ficou ainda
mais complexo trabalhador”,
ressalta Mario Avelino, presi-
dente do Instituto Doméstica
Legal.

A portaria estabelece
ainda que seja mantida a qua-
lidade de segurado para que
a contribuição em atraso seja
contabilizada. Se ocorreu a
perda (se a pessoa passou
muito tempo sem recolher
nada), os recolhimentos fei-
tos com atraso podem ser
desconsiderados pelo INSS.

Também não é mais pos-
sível complementar o valor
de contribuição para garan-
tir a contagem do tempo, a
carência e a qualidade de
segurado após ter cumprido
os requisitos do benefício,
independentemente do mês
de competência. De acordo
com a regra anterior, em
vigor até 30 de junho de
2020, considerava-se a carên-
cia com base na competên-
cia, e não na data do paga-
mento. As informações são
do jornal Extra.
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Nova expectativa de vida do
brasileiro afeta aposentadoria do
INSS para trabalhadores antigos.

Tomaz Silva/Agência Brasil

A expectativa de vida do brasileiro ao nascer ficou em 76,8 anos, em 2020, segundo o IBGE.

A expectativa de vida
do brasileiro ao nas-

cer ficou em 76,8 anos,
em 2020, segundo o
IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatís-
tica). A Tábua de Morta-
lidade foi divulgada pelo
órgão nesta quinta-feira
(25), no Diário Oficial da
União, por meio da Por-
taria PR-400. Apesar do
grande número de mor-
tes por covid-19 no país
– ao fim de 2020, o nú-
mero de óbitos chegou
a 230.452, segundo da-
dos revistos pela Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fi-
ocruz) e divulgados em
agosto deste ano –, a ex-
pectativa de vida oficial
do país em 2020 cres-
ceu 2 meses e 26 dias
em relação ao ano ante-
rior. O IBGE ainda con-
siderou para essa proje-
ção os dados do Censo
2010.

De acordo com o
órgão, para efeito de
comparação, uma pes-
soa nascida no Brasil
em 2019 tinha expecta-
tiva de viver 76,6 anos.
Em 2018, a projeção
de mortalidade era de
76,3 anos. E o aumento
da expectativa de vida
altera aposentadorias
concedidas pelo INSS.

Fator
previdenciário do

INSS
Amudança na expec-

tativa de vida do bra-
sileiro resulta, também,
na alteração da tabela
de fator previdenciário
do INSS, utilizado para
o cálculo de benefícios
para trabalhadores anti-
gos da iniciativa privada.

A reforma da Pre-
vidência – promulgada
em 12 de novembro de
2019 – acabou com o fa-
tor previdenciário, mas
garantiu que as pes-
soas que já estavam
perto da aposentadoria
por tempo de contribui-
ção pelas regras anti-
gas (35 anos, homem,
e 30 anos, mulher) fos-
sem beneficiadas por re-
gras de transição (me-
nos prejudiciais) na hora
de calcular seu benefí-
cio inicial.

Uma dessas regras
de transição ainda con-
sidera o fator previden-
ciário – criado em 1999
–, que varia conforme a

idade e o tempo de con-
tribuição do trabalhador.
Quanto mais jovem é a
pessoa, menor o fator, o
que contribui para uma
renda menor, uma vez
que se pressupõe que o
cidadão vai viver mais, e
o INSS vai pagar seu be-
nefício por mais tempo.

O fator ainda existe
no caso de quem es-
tava a dois anos da apo-
sentadoria por tempo de
contribuição na época
da reforma. Neste caso,
a pessoa teria que traba-
lhar mais 50% do tempo
que faltava. Se faltavam
dois anos, teria que tra-
balhar mais um, totali-
zando três. É a regra do
pedágio de 50%.

Divisão por sexo
Para a população

masculina, a esperança
de vida ao nascer, em
2020, era de 73,3 anos,
e, para as mulheres, de
80,3 anos.

Segundo o IBGE, as
Tábuas de Mortalidade
são calculadas a partir
de projeções populacio-
nais, baseadas nos da-
dos dos censos demo-
gráficos. A metodologia
é adotada pelo instituto
desde 1991.

As últimas tábuas fo-
ram projetadas a partir
dos dados de 2010, já
que o Censo 2020 não
foi realizado por conta
da pandemia e deve ser
retomado em 2022.

“Um novo conjunto
de tábuas de mortali-
dade será elaborado
após a publicação dos
resultados do Censo
2022, quando o IBGE
terá uma estimativamais
precisa da população
exposta ao risco de
falecer e dos óbitos
observados na última
década”, informou o
IBGE. As informações
são do jornal Extra.
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Petrobras deve construir 15
novas plataformas de petróleo no
Brasil nos próximos quatro anos.

Getty Images

Os investimentos previstos entre 2022 e 2026 somam US$ 68 bilhões.

A Petrobras anunciou
o seu Plano Estraté-

gico para o período de
2022-2026. E dentre as
inúmeras informações
divulgadas, uma bas-
tante relevante passou
quase despercebida.

A estatal petrolífera
foca na construção de
nada menos que 15 no-
vas plataformas maríti-
mas de petróleo no Bra-
sil nesses quatro anos.
Isto significa, segundo
dados da consultoria
IHS, algo como… me-
tade das 37 unidades do
mesmo tipo programa-
das por todas as empre-
sas no mundo inteiro,
neste mesmo período.

Também está ali re-
fletida a importância do
pré-sal. Os investimen-
tos previstos entre 2022
e 2026 somam US$ 68
bilhões – 84% deste total
alocado na exploração
e produção de petróleo
e gás natural E desses
84%, cerca de 67% vão
para ativos do pré-sal –
US$ 57 bilhões.
Bacia de Campos

A Petrobras planeja
investir R$ 16 bilhões na
Bacia de Campos nos
próximos cinco anos.
O montante representa
23% da estimativa total
de investimentos que
a estatal tem para o
período entre 2022 e
2026.

A Bacia de Campos

é uma bacia sedimen-
tar marítima que se es-
tende das imediações
da cidade de Vitória, no
Espírito Santo, até Ar-
raial do Cabo, no lito-
ral norte do Rio de Ja-
neiro. Nessa área, es-
tão localizados campos
com importantes reser-
vas na camada pré-sal.
Atualmente, ela é a se-
gunda maior produtora
do país, atrás apenas da
Bacia de Santos.

”Estamos avançando
em grandes revitaliza-
ções na Bacia de Cam-
pos”, disse o diretor
de comercialização e lo-
gística da estatal, Fer-
nando Borges, durante
o Petrobras Day, evento
de relacionamento com
investidores. Borges
confirmou a desistência
da venda do campo de
Marlim, que deverá con-
tar com duas novas uni-
dades a partir de 2023.

Descoberto em 1985,
o campo de Marlim
situa-se na Bacia de
Campos e está distante
aproximadamente 110
quilômetros do litoral flu-
minense. ”Não consta
mais na nossa carteira
de desinvestimentos.
Ressalto que a gestão
ativa de portfólio é di-
nâmica. No mínimo
anualmente fazemos
uma revisão. E isso vai
acontecer com todos
os ativos”, acrescentou
Fernando Borges.

Diversos esclareci-
mentos foram feitos so-
bre o andamento da
estratégia de desinvesti-
mentos que vem sendo
adotada desde 2019.
Nos últimos anos, a Pe-
trobras já se desfez de
diferentes ativos como
as subsidiárias TAG, BR
Distribuidora, Gaspetro
e alguns campos de
petróleo.

Continua sendo avali-
ada a venda da sua fatia
na petroquímica Bras-
kem, mas não há ainda
uma agenda específica.
A estatal possui 47%
das ações com direito
a voto, enquanto a No-
vonor, nova denomina-
ção do Grupo Odebre-
cht, detém 50,1%.

Outros acionistas res-
pondem por 2,9% do
capital votante. ”Nesse
momento, estamos
tendo discussões com
o outro sócio relevante
que é a Novonor e a
gente tem desenhado
um modelo de venda
que gere mais valor,
que ambas as partes
consigam tirar valor”,
disse o diretor de rela-
cionamento institucional
e sustentabilidade, Ro-
drigo Araújo.
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Delegado da Polícia Federal do
Brasil é eleito vice-presidente
da Interpol nas Américas.

Reprodução/Twitter

Valdecy Urquiza obteve 55,8% dos votos e venceu o delegado colombiano Jorge Luis Vargas Valencia.

U m delegado da
Polícia Federal do

Brasil foi eleito vice-
presidente das Améri-
cas para o Comitê Exe-
cutivo da Organização
Internacional de Polí-
cia Criminal (Interpol),
nesta quinta-feira (25),
em Istambul, na Tur-
quia. Valdecy Urquiza
é o primeiro brasileiro a
assumir o cargo.

O mandato dele é de
três anos. O comitê
executivo é responsá-
vel por traçar as estraté-
gias da Interpol, definir
o orçamento e escolher
o secretário-geral, um
cargo com amplos po-
deres na organização.

Valdecy Urquiza re-
cebeu 55,8% dos vo-
tos e derrotou o candi-
dato da Colômbia, ge-
neral Jorge Luis Vargas
Valencia, que é diretor-
geral da Polícia Nacio-
nal daquele país. Em
seu discurso, o bra-

sileiro destacou a im-
portância de uma In-
terpol ”mais democrá-
tica, transparente e efi-
ciente”.

Na redes sociais, o
ministro da Justiça e
Segurança Pública, An-
derson Torres, come-
morou a eleição de Val-
decy Urquiza.

”Fato inédito para o
governo brasileiro, fruto
de esforço conjunto do
Ministério da Justiça
e do Itamaraty no go-
verno Bolsonaro”, disse
o ministro Anderson
Torres.
Como funciona a

eleição
A eleição na Interpol

funciona com o sistema
de voto único por país.
Cada um dos 195 paí-
ses integrantes da orga-
nização pode votar.

O presidente da In-
terpol tem mandato de
quatro anos e ocupa a

função em período par-
cial, de forma não remu-
nerada, a partir de seu
país de origem. O es-
tatuto da Interpol con-
cede ao presidente um
papel sobretudo hono-
rário. O verdadeiro co-
mandante da organiza-
ção é o secretário-geral
que, atualmente, é Jür-
gen Stock, reeleito em
2019.

Na mesma eleição, o
general Ahmed Nasser
Al Raisi, inspetor-geral
do Ministério do Inte-
rior dos Emirados Ára-
bes Unidos e alvo de
denúncias de torturas
na França e Turquia, foi
eleito em Istambul pre-
sidente da Interpol (Or-
ganização Internacional
de Polícia Criminal).

Apesar de o cargo
de presidente ser pro-
tocolar, vários analistas
manifestaram preocu-
pação com a chegada
de Al Raisi à presidên-

cia da organização. Or-
ganizações de defesa
dos direitos humanos e
legisladores europeus
consideram que sua
eleição afetará a Inter-
pol.

”Estamos convenci-
dos de que a eleição do
general Al Raisi afeta-
ria a missão e a repu-
tação da Interpol”, es-
creveram a presidente
da Comissão Europeia,
Ursula Von der Leyen,
e três deputados euro-
peus — inclusive Ma-
rie Arena, presidente da
subcomissão de Direi-
tos Humanos do Parla-
mento Europeu.

Várias acusações de
tortura foram apresen-
tadas contra Al Raisi
nos últimos meses na
França, onde fica a
sede da Interpol, e
na Turquia, país que
recebe a assembleia
geral da organização
deste ano.
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Equipe de resgate encontra corpo e
destroços no mar, nas proximidades
do acidente de avião em Ubatuba.

Corpo de Bombeiros/Divulgação

Corpo foi resgatado por um helicóptero da FAB.

U m corpo e destroços
foram encontrados

no mar, na tarde desta
quinta-feira (25), nas pro-
ximidades do acidente
aéreo com um avião bi-
motor em Ubatuba, no
litoral norte de São Paulo.
A Força Aérea Brasi-
leira (FAB), que integra a
equipe de resgate, diz em
nota que a suspeita é que
seja de uma das vítimas.

”Localizaram o corpo
de uma vítima não identifi-
cada na área de busca,
provavelmente do aci-
dente envolvendo a ae-
ronave de prefixo PP-
WRS, que se encontrava
desaparecida no litoral do
estado do Rio de Janeiro”,
diz a nota.

Até a noite desta
quinta, não havia identi-
ficação do corpo.

O resgate foi feito por
uma equipe em um heli-
cóptero da FAB, que trans-
portou o corpo até a Base
Aérea de Santa Cruz, na
Zona Oeste do Rio de Ja-
neiro, onde foi entregue a
órgãos competentes.

No comunicado, a FAB
”se solidariza com a fa-
mília da vítima” e informa
que ”permanece enga-
jada nas operações de
buscas aéreas no local do
acidente”.
Desaparecimento

O avião bimotor desa-
pareceu por volta das 21h
de quarta-feira (24). A
mãe do copiloto, identi-
ficado como José Porfí-
rio de Brito Júnior, de 20
anos, confirmou que o fi-
lho estava na aeronave
com outras duas pessoas:

o piloto e um tripulante.
A mãe do piloto, identi-

ficado como Gustavo Car-
neiro, natural de Corumbá
(MS), também confirmou
a presença do filho na ae-
ronave.

O voo saiu às 20h30 do
Aeroporto dos Amarais,
em Campinas, e pousaria
no Aeroporto de Jacare-
paguá, na Zona Oeste do
Rio. A torre do Rio de
Janeiro perdeu o contato
com a aeronave às 21h40.

Em nota, o Centro de
Coordenação de Salva-
mento Aeronáutico de
Curitiba informou que foi
notificado sobre o desa-
parecimento da aeronave
de prefixo PP-WRS e que
às 4h15 desta quinta-
feira (25), um helicóptero
iniciou as buscas na área
delimitada.

Resgate
Segundo o Corpo de

Bombeiros, a ação de res-
gate às vítimas está sendo
realizada pelo Centro de
Coordenação de Salva-
mento Aeronáutico (Salva-
ero). Uma equipe dos
bombeiros do Rio de Ja-
neiro está atuando em
apoio à Aeronáutica.

Uma lancha, tripulada
por quatro bombeiros,
percorre a divisa entre Rio
e São Paulo, a aproxima-
damente 9 km da costa.

No início da manhã,
a Força Aérea Brasileira
localizou destroços com
probabilidade de serem
da aeronave desapare-
cida. A localização foi
repassada aos órgãos de
busca marítima e os voos
continuam.

Família de
copiloto

Desde a manhã desta
quinta, a família do copi-
loto chegou a Paraty —
onde equipes dos bom-
beiros e da Capitania dos
Portos auxiliam nas bus-
cas — e alugaram um
barco por conta própria.

”Chegamos em Paraty
por volta das cinco da ma-
nhã. Acionamos todos os
órgãos para fazerem as
buscas. A gente ligou pra
Capitania dos Portos e só
iam começar as buscas
agora pela manhã. Vamos
alugar um barco e seguir
aonde estão as coorde-
nadas que nos falaram”,
disse a mãe do copiloto.

Em entrevista, a namo-
rada do copiloto, Thalya
Viana, falou sobre a difi-
culdade de conseguir in-
formações.

”Estamos tentando
conseguir qualquer infor-
mação. A primeira infor-
mação que nós tivemos foi
que o avião caiu, depois a
informação era que caiu,
mas que eles já tinham

sido resgatados, depois
a informação foi que não
caiu, que eles fizeram um
pouso forçado por perda
de motor, e o pouso foi
entre Ubatuba e Trindade,
e que eles teriam sido
resgatados. Só que eles
não foram resgatados. A
gente ligou para todos os
hospitais próximos ao lo-
cal, e ele não deu entrada
— nós procuramos pelo
nome, pelo CPF, tudo”,
disse.
Sem autorização

Segundo consta na
Agência Nacional de Avi-
ação Civil, a aeronave,
modelo PA-34-220T, per-
tencia ao copiloto José
Porfírio de Brito Júnior.

O avião estava em si-
tuação normal, com auto-
rização para realizar voos
noturnos, porém, não po-
deria fazer táxi aéreo.

O bimotor foi fabricado
em 1981. Seu Certificado
de Verificação de Aerona-
vegabilidade (CVA) vence-
ria em 6 de agosto de
2022.
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Passageiros ficam feridos ao abandonarem
avião às pressas após pane.

Reprodução

Aeronave não chegou a decolar, e passageiros precisaram sair pela
saída de emergência.

P assageiros ficaram
feridos após uma

pane em um avião da
Azul Linhas Aéreas que
sairia do Aeroporto Ma-
rechal Rondon, em Vár-
zea Grande, região me-
tropolitana de Cuiabá,
com destino a Guaru-
lhos, em São Paulo, na
madrugada desta quinta-
feira (25).

O Airbus 32, não che-
gou a decolar, mas se
movimentava no solo
quando parou de re-
pente. O escorregador
inflável de emergência
precisou ser acionado
para que os passageiros
pudesse descer. Algu-
mas pessoas se feriram
na hora quando saíram
do equipamento.

A Azul confirmou por
meio de nota que a aero-
nave que realizaria o voo
Cuiabá-Guarulhos teve
sua decolagem abortada
após a identificação de
uma pane na aeronave,
tendo o comandante do
voo realizado o proce-
dimento padrão previsto
para esse tipo de situa-
ção.

A passageira Juliana
Amorim contou que algu-
mas pessoas tiveram di-
ficuldade na hora de sair
da aeronave pelo escor-
regador porque o motor
estava ligada e o vento
era muito forte.

”As comissárias co-
meçaram a falar que ia
explodir o avião, que era
para evacuar o avião e foi
aquele desespero. Nin-
guém conseguia abrir

porta. Eu não sei quan-
tas pessoas já tinham
saído na minha frente,
mas consegui sair, gra-
ças a Deus, sem nenhum
ferimento. Saí pela pelo
escorregador (inflável).

”A gente via que tinha
muita gente machucada,
porque quando descia
no escorregador, a tur-
bina estava ligada, então
ventava e derrubava as
pessoas”, relata.

Ela também explicou
que havia mais dificul-
dade para descerem
pelo escorregador de
trás.

”Não sei se é por
causa da turbina ou por-
que não abriu tudo, ele
não encostava no chão.
Então tiveram pessoas
que caíram lá de cima.
Uma pessoa quebrou a
perna ao cair”, afirma.

O passageiro Wen-
derson Campos conta
que houve uma fre-
ada brusca e, em se-
guida, uma comissária
de bordo gritou para
que todos deixassem a
aeronave pela saída de
emergência.

“A comissária apare-
ceu gritando, mandando
todo mundo sair pela
saída de emergência.
O pessoal começou a
empurrar e eu estava
com uma criança. Todo
mundo desceu pelo es-
corregador, atrás da
turbina. Eu deixei meu
bebê e voltei para pegar
minha esposa e ela caiu
e se machucou. Uma
outra mulher quebrou o

pé e uma grávida passou
muito mal. Tinha apenas
uma ambulância”, disse.

Amulher dele, Natalya
do Nascimento Campos,
falou que o socorro de-
morou a chegar.

“O atendimento do
Samu e do Corpo de
Bombeiros demorou
muito. O pessoal não
sabia o que tinha aconte-
cido e não sabia passar
para nós o que estava
acontecendo. Os funcio-
nários da Azul tentaram
ajudar, separar quem
estava mais machucado,
mas até o momento nin-
guém ligou para passar
nada para nós”, disse
ela.

A naturóloga Andréia
Gregoli afirma que o
cheiro de fumaça e de
combustível estava forte
dentro do avião.

”Na hora que abriu a
porta ficou mais intenso
ainda. Quando desce-
mos pelo escorregador,
a turbina estava muito
forte. Muitas pessoas
caíram por causa disso”,

relata.
Apoio

A Azul Linhas Aéreas
confirmou por meio de
nota que a aeronave que
realizaria o voo Cuiabá-
Guarulhos teve sua de-
colagem abortada após
a identificação de uma
pane na aeronave, tendo
o comandante do voo re-
alizado o procedimento
padrão previsto para
esse tipo de situação.

”Os clientes evacua-
ram a aeronave por meio
das saídas de emergên-
cia do avião. A Azul des-
taca que está prestando
todo o apoio necessá-
rio aos clientes, lamenta
o ocorrido e reforça que
ações como essa são ne-
cessárias para garantir a
segurança de suas ope-
rações”, diz a nota.

O voo 2751 sairia de
Cuiabá as 2h (horário lo-
cal) e chegaria em São
Paulo às 5h05. No site
do Aeroporto Marechal
Rondon o voo aparece
como cancelado.
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Ministro do Supremo nega liberdade a
Monique, presa pela morte do menino

Henry Borel, seu filho de 4 anos.
Tânia Rêgo/Agência Brasil

Defesa alegou que ela não passou por audiência de custódia após a prisão preventiva.

O ministro Edson
Fachin, do STF

(Supremo Tribunal
Federal), indeferiu
pedido liminar de re-
laxamento de prisão
preventiva de Mo-
nique Medeiros da
Costa e Silva, mãe
domenino Henry Bo-
rel, de 4 anos, morto
em 8 março deste
ano.

Os advogados de
Monique ajuizaram
reclamação no STF,
alegando que o 2º
Tribunal do Júri da
Justiça do Estado
do Rio de Janeiro
descumpriu determi-
nação da Suprema
Corte em relação às
audiências de cus-
tódia, ao não reali-
zar nova audiência
depois da conversão
da prisão temporária
em preventiva.

Monique foi presa
temporariamente
junto com o ex-
vereador Jairo Souza
Santos Júnior, co-
nhecido como Dr.
Jairinho, em 8 de
abril deste ano. Jai-
rinho é acusado
de homicídio tripla-
mente qualificado.

Além da morte de
Henry, o ex-vereador
foi denunciado pelo
Ministério Público
Estado do Rio de Ja-
neiro em dois casos
de torturas de filhos
de ex-namoradas e
por violência domés-
tica. No dia 30 de ju-
nho, Jairinho perdeu
o mandato de vere-
ador por quebra de
decoro parlamentar,
em decisão unânime
dos vereadores da
Câmara Municipal
do Rio de Janeiro.

A audiência de
custódia do casal
foi realizada no dia
seguinte. Em 6 de
maio, a medida foi
convertida em pri-
são preventiva e, se-
gundo a defesa, não
houve nova audiên-

cia. Além de desres-
peito à decisão do
STF na Arguição de
Descumprimento de
Preceito Fundamen-
tal 347, quando foi
firmada a exigência
das audiências de
custódia, os advo-
gados sustentavam
que o caso de Mo-
nique está em des-
conformidade com
a jurisprudência da
Corte Interamericana
de Direitos Huma-
nos, em relação ao
prazo de cinco dias
para a realização do
ato e pediu a conces-
são da medida limi-
nar para a revogação
da prisão preventiva.
Excepcionalidade

Na decisão, o mi-
nistro Edson Fachin
afirmou que o defe-

rimento de liminar
em reclamação é
medida excepcional
e somente se jus-
tifica quando a si-
tuação representar
manifesto constran-
gimento ilegal, o que
não se verificou no
caso. Ele também
não constatou ilega-
lidade evidente que
permitisse a conces-
são da medida.

O ministro desta-
cou, entretanto, que
essa decisão não
prejudica a análise
futura do pedido,
no julgamento do
mérito da reclama-
ção, após a ma-
nifestação da PGR
(Procuradoria-Geral
da República).
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Médium João de Deus é condenado
a mais 44 anos de prisão por causa
de estupro de quatro mulheres.

Reprodução de TV

João de Deus cumpre pena desde 2018.

J oão Teixeira de
Faria, conhecido

como João de Deus,
que se apresentava
como médium na
Casa Dom Inácio de
Loyola, em Abadi-
ânia (GO), foi con-
denado a mais 44
anos e seis meses
de prisão, em regime
fechado, por quatro
crimes de estupro,
sendo dois deles de
vulnerável.

A sentença, do juiz
Marcos Boechat, da
comarca de Abadi-
ânia, foi publicada
nesta quinta-feira
(25) pelo Tribunal
de Justiça de Goiás
(TJ-GO), mas o teor
completo da decisão
não foi divulgado.

Os casos de estu-
pro ocorreram entre
2009 e 2018. João
de Deus foi denunci-
ado em cinco casos,
mas foi absolvido em
um deles, por insufi-
ciência de provas. A
Justiça goiana fixou
indenizações por da-
nos morais às víti-
mas em valores que
variam de R$ 20 mil
a R$ 75 mil. João
de Deus poderá re-
correr da sentença.

Atualmente, ele está
em prisão domiciliar,
que foi decretada em
outro processo.

João de Deus
sempre negou todas
as acusações de cri-
mes sexuais. A de-
fesa do condenado
informou que ainda
não foi intimada, e
que não sabe o teor
da condenação.

As denúncias con-
tra João de Deus vie-
ram à tona em 2018,
após relatos de ví-
timas à imprensa.
Depois dos primei-
ros casos, outros
surgiram, e centenas
demulheres informa-
ram que haviam sido
vítimas do suposto
médium ao longo de
décadas de atuação
em Abadiânia.

A casa recebia em
alguns dias da se-
mana, quando João
Teixeira fazia aten-
dimentos, mais de
5 mil pessoas. Ele
abusava das mulhe-
res sob a alegação
de que fazia parte
do tratamento, e
quando algumas o
questionavam ele as
coagia, dizendo que
não encontrariam a
cura para o que pro-
curavam.

Em dezembro de
2018, poucos dias
após as primeiras
denúncias, João de
Deus foi preso pela
primeira vez. Ele
saiu da prisão no iní-
cio da pandemia da
covid-19, em março
do ano passado, e
ficou detido em sua

residência. Ele vol-
tou a ser preso em
agosto deste ano,
acusado de estupro
de vulnerável. Em
setembro, a Justiça
determinou que ele
voltasse a cumprir
prisão domiciliar.

João de Deus tem
outras três conde-
nações por crime
sexual. Em janeiro
do ano passado ele
foi condenado a 40
anos de prisão por
estupro de cinco mu-
lheres durante aten-
dimentos na Casa
Dom Inácio. A úl-
tima condenação ha-
via sido em maio
deste ano, por viola-
ção sexual mediante
fraude.
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Pressão internacional pela preservação
ameaça a soja e a carne do Brasil.

Arquivo/Agência Brasil

Brasil terá que aprimorar genética de seu rebanho bovino para cum-
prir novas exigências internacionais.

A última conferência da Or-
ganização das Nações

Unidas (ONU) sobre o clima,
a COP26, deu combustível
para uma série de mudan-
ças em regras comerciais que
estão sendo discutidas por
grandes países e podem ter
impacto significativo no Bra-
sil.

As propostas de mudan-
ças buscam combater a com-
pra de produtos associados
ao desmatamento e têm sido
debatidas por legisladores ou
grupos de importadores na
China, União Europeia e Es-
tados Unidos.

Na COP26, os dois países
e o bloco assumiram o com-
promisso de zerar o desma-
tamento no planeta até 2030
e prometeram usar políticas
comerciais para alcançar a
meta.

O combate ao desmata-
mento é uma das principais
estratégias globais para frear
as mudanças climáticas, já
que a destruição das flores-
tas lança na atmosfera uma
grande quantidade de gases
causadores do efeito estufa.

As iniciativas em discus-
são podem atingir os dois
principais pilares do agrone-
gócio nacional: a soja e a
carne bovina.

Isso porque os dois pro-
dutos, que hoje têm grande
penetração no mercado glo-
bal, são frequentemente as-
sociados ao desmatamento
ocorrido no Brasil.

Analistas concordam que
há uma pressão inédita sobre
os produtos, mas há diver-
gências sobre a postura que a
China adotará nesse cenário.

E a posição do país asiá-
tico é a que mais importa,
pois a China respondeu por
73,2% das compras de soja
em grãos e por 43,2% das
compras de carne bovina do
Brasil em 2020.

A soja e a carne bovina
ocupam, respectivamente, o
primeiro e o sexto lugar no
ranking de exportações brasi-
leiras.

Ofensiva da
União Europeia
Para Raoni Rajão, profes-

sor do Departamento de En-
genharia de Produção da Uni-
versidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), as mudanças
legislativas em discussão na
União Europeia podem fechar
as portas para pelo menos
um quinto da soja brasileira
que hoje é exportada para o
bloco.

Segundo Rajão, esse é
o volume da soja cultivada
em propriedades que desma-
taram ilegalmente após 2008
- embora essa área desma-
tada não tenha sido usada pe-
los proprietários para produ-
zir soja, e sim outros produtos
como milho, sorgo ou carne.

O cálculo foi publicado em
um artigo de Rajão na revista
científica Science em 2020 e
se baseou nos dados de 815
mil propriedades rurais com
registro no Cadastro Ambien-
tal Rural (CAR), um sistema
oficial do governo.

Segundo Rajão, essa soja
hoje entra no mercado euro-
peu, mas seria barrada caso
a União Europeia aprove as
regras que estão em discus-
são e que determinam que
o bloco só compre alimentos
produzidos de forma legal.

”Se aquele imóvel está
desmatando ilegalmente,
toda a produção naquela área
é ilegal”, diz o pesquisador.

Mas o alcance das novas
regras pode ser ainda maior e
entrar em conflito com a legis-
lação brasileira.

Hoje, o Código Florestal
brasileiro exige que proprie-
tários rurais conservem entre
20% e 80% de suas proprie-
dades, percentual que varia
conforme o bioma onde elas
estão. As áreas restantes das
propriedades podem ser des-
matadas legalmente, desde
que se obtenha uma licença.

Pelas novas regras emdis-
cussão na União Europeia,
no entanto, qualquer produto
oriundo de áreas desmatadas
a partir de 2021 seria barrado,

ainda que esse desmate seja
considerado legal pelo país
de origem.

A medida impactaria prin-
cipalmente a soja produzida
na região de Cerrado conhe-
cida como Matopiba, que en-
globa partes do Maranhão,
do Tocantins, do Piauí e da
Bahia.

Essa é a principal região
brasileira por onde a soja tem
se expandido e ainda pode-
ria se expandir nos próximos
anos.

Já na Amazônia, um
acordo entre as principais
empresas compradoras de
soja já impede a comerciali-
zação de grãos cultivados em
áreas desmatadas após 2008,
o que tem freado a expansão
deste cultivo nas áreas re-
centemente derrubadas no
bioma.

Restrições à
carne

Se há divergências quanto
ao impacto de novas regras
comerciais para a soja brasi-
leira, a carne nacional parece
estar mais pressionada.

Raoni Rajão afirma que
um grupo de 60 grandes im-
portadores de carne chineses
enviou um sinal importante ao
Brasil nos últimos meses.

O grupo anunciou a meta
de só comprar gado abatido
até os 30 meses de idade e
agora discute a possibilidade

de barrar carne oriunda de
qualquer ecossistema natural
que venha a ser transformado
em pastagem.

A idade de abate do gado
interfere na quantidade de
metano que ele produz ao
longo da vida. O gás metano
é um dos principais causado-
res do aquecimento global e
tem como uma de suas princi-
pais fontes a digestão de bo-
vinos.

Na COP26, mais de cem
países - entre os quais o Brasil
- assumiram o compromisso
de cortar as emissões globais
de metano em 30% até 2030
em relação aos padrões de
2020.

Para alcançar a meta,
especialistas afirmam que a
idade média de abate dos
bois terá de cair no Brasil,
país com um dos maiores
rebanhos bovinos do mundo.

Hoje, Rajão diz que a mé-
dia de abate no Brasil ”é
acima dos 36 meses, bei-
rando os 40 meses”, o que
deixaria boa parte da carne
produzida aqui fora dos no-
vos padrões chineses.

Segundo ele, é possível
antecipar o abate no País,
mas para isso seria necessá-
rio melhorar a genética dos
rebanhos e complementar
a alimentação dos animais
mantendo-os confinados,
ações que exigiriam investi-
mentos dos pecuaristas.
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Alemanha promete só ratificar acordo
entre União Europeia e Mercosul se o

Brasil proteger a Amazônia.
Reprodução

Desmatamento ilegal impediu efetivação de acordo assinado em
2019.

A nova coalizão de go-
verno da Alemanha,

anunciada na quarta-
feira (24), afirma em
seu programa que só
irá ratificar o acordo de
livre comércio entre a
União Europeia e o Mer-
cosul se os países sul-
americanos adotarem
compromissos efetivos e
verificáveis para proteger
o meio ambiente e os
direitos humanos.

“Defendemos a ratifi-
cação do Acordo doMer-
cosul se os países par-
ceiros já tiverem firmado
obrigações viáveis e ve-
rificáveis, juridicamente
vinculantes, em matéria
de proteção ambiental,
social e dos direitos hu-
manos, e se acordos adi-
cionais práticos e apli-
cáveis sobre a proteção
e manutenção de áreas
florestais existentes tive-
rem sido concluídos”, diz
o texto do programa do
novo governo, que tem
177 páginas.

A condicionante
alemã aumenta a pres-
são da Comissão Euro-
peia — que tem a prer-
rogativa de submeter ou
não o acordo ao Conse-
lho Europeu e ao Parla-
mento Europeu para sua
aprovação final — para
que seja feito um adendo
com compromissos e
garantias voltados ao
meio ambiente.

O novo governo da
Alemanha, de centro-

esquerda, será formado
por uma inédita coalizão
entre três partidos: o
Social-Democrata (SPD),
Os Verdes e o Par-
tido Democrático Liberal
(FDP).

A presença dos Ver-
des, segundo maior par-
ceiro na coalizão, impli-
cou em um grande des-
taque à agenda ambien-
tal nos compromissos do
governo. A coalizão pro-
mete pôr medidas con-
tra a mudança climática
no centro de seu pro-
jeto e aposta no fortale-
cimento da União Euro-
peia. Nesta quinta-feira à
noite, foi confirmado que
Annalena Baerbock, líder
dos Verdes, será a minis-
tra das Relações Exterio-
res do próximo governo.

A vice-presidente da
Comissão do Parla-
mento Europeu para o
Brasil, Anna Cavazzini,
que participou das nego-
ciações para a coalizão
representando Os Ver-
des, disse que “o tratado
de coalizão deixa isso
claro: queremos ape-
nas acordos comerciais
que tenham padrões de
sustentabilidade verificá-
veis!”

“A negociação entre
UE e Mercosul sempre
foi uma prioridade para
mim. O novo governo,
graças aos Verdes, só
apoiará o acordo se a
proteção da Amazônia
puder ser garantida e

se houver compromis-
sos verificáveis e juridica-
mente vinculantes sobre
o meio ambiente e os di-
reitos humanos”, afirmou
ela numa rede social.

Cavazzini afirmou que
essa condicionante se
aplica também a outras
negociações em anda-
mento, como a com o
Chile e com a Nova Ze-
lândia.

Em abril, o ministro
das Relações Exteriores,
Carlos França, afirmou
que o Brasil está aberto
à negociação de um
documento paralelo ao
acordo de livre comércio
entre Mercosul e União
Europeia, de natureza
política, para dar maior
segurança ao tratado
sob o ponto de vista
ambiental.

França disse no en-
tanto que não o go-
verno não aceitará qual-
quer tipo de proposta
de reabertura do texto
do acordo, concluído em

meados de 2019.
Atualmente, a União

Europeia discute um pro-
jeto de lei que proíbe
a importação de pro-
dutos provenientes de
áreas desmatadas.

Em entrevista nesta
quinta-feira (25), o em-
baixador alemão em Bra-
sília, Heiko Thoms, afir-
mou que a Alemanha
apenas exige que “a le-
gislação brasileira, que
proíbe o desmatamento
ilegal, seja cumprida”.

Na semana passada,
o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais
(Inpe) informou que no
período 2020 e 2021 o
desmatamento ilegal na
Amazônia atingiu seu
pior índice em 15 anos,
dando sequência a uma
tendência de alta que já
dura 4 anos. O desmata-
mento é a principal fonte
de emissões de CO2 do
Brasil.
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Donald Trump se reúne com
assassino de ativistas antirracistas
nos Estados Unidos: "Bom garoto".

Reprodução

Ex-presidente americano revelou que recebeu Kyle Rittenhouse em
seu resort de luxo na Flórida.

O ex-presidente dos Es-
tados Unidos Donald

Trump afirmou que recebeu
uma visita de Kyle Ritte-
nhouse, jovem branco de 18
anos que matou dois mani-
festantes durante uma mar-
cha contra o racismo, e o
chamou de ”bom garoto”.
A revelação, feita ao canal
Fox News na última terça-
feira (23), ocorre quatro dias
após Rittehouse ser absol-
vido de todas as acusações
contra ele por um júri no es-
tado de Wisconsin.

”Ele ligou. Ele queria
saber se poderia vir, dizer
olá, porque é meu fã”, disse
Trump em entrevista à emis-
sora americana. ”Ele é um
bom garoto. Acabou de
sair de Mar-a-Lago (resort
de luxo do republicano) há
pouco tempo e nunca deve-
ria ter passado por isso.”

Rittenhouse foi consi-
derado inocente das cinco
acusações contra ele por
matar a tiros dois ativistas
do movimento Black Lives
Matter e ferir um terceiro du-
rante protesto antirracismo
na cidade de Kenosha em
agosto do ano passado.
Segundo os jurados, Ritte-
nhouse agiu em ”legítima
defesa” ao balear os três
homens com um rifle AR-15,
quando caminhava ao lado
de uma milícia armada.

Desde a absolvição, uma
série de protestos irrompe-
ram nas ruas de várias ci-
dades americanas. Após
o julgamento que polarizou
o país, foram registrados
atos em locais como Por-
tland, Chicago, Nova York e
Columbus, segundo o New
York Times.

Após a decisão, Trump
saiu em defesa de Ritte-
nhouse e o parabenizou por
ter sido inocentado. ”Para-

béns a Kyle Rittenhouse por
ser inocentado de todas as
acusações”, disse o republi-
cano. ”Isso se chama ser
inocente — e, a propósito,
se isso não é legítima de-
fesa, nada é!”, emendou.

Na quarta-feira (24), o
filho mais velho do ex-
presidente, Donald Trump
Jr, publicou uma foto de seu
pai ao lado de Rittenhouse
com a legenda ”GOATs”,
acrônimo para ”Greatest of
all times”, que significa o
”maior de todos os tempos”
em tradução livre.

Caso
Rittenhouse se juntou a

milícias armadas na noite de
25 de agosto durante pro-
testos contra o racismo, im-
pulsionados pelo caso de
um homem negro, Jacob
Blake, que foi baleado sete
vezes nas costas por poli-
ciais e ficou paralisado da
cintura para baixo. O caso
de Blake ainda ocorreu em
meio ao movimento naci-
onal antirracismo, iniciado
após o assassinato de Ge-
orge Floyd, um homem ne-
gro, por um policial branco
em Minneapolis.

Na ocasião, junto de Rit-
tenhouse estavam pessoas
vestidas com roupas camu-
fladas e carregando rifles
com munição amarrada ao
peito, o que é legal para
adultos em Wisconsin. A
defesa de Rittenhouse alega
que ele era um adolescente
”marcado pelo civismo” que
foi a Kenosha junto de ou-
tras pessoas portando ar-
mas de grosso calibre para
proteger ”propriedades pri-
vadas”.

Imagens gravadas na-
quela noite mostraram Ritte-
nhouse circulando pela re-
gião oferecendo assistên-

cia médica a manifestantes.
Pouco antes da meia-noite,
ele foi perseguido até o es-
tacionamento de uma con-
cessionária de automóveis
por uma das vítimas, Joseph
Rosenbaum, que havia se
juntado àmultidão no centro
da cidade.

Um homem próximo dis-
parou uma arma para o ar,
e, assim que Rittenhouse se
movimentou na direção dos
tiros, Rosenbaum lançou-
se contra ele. Rittenhouse
disparou quatro vezes, ati-
rando na cabeça de Rosen-
baum, como mostram as
imagens.

Rittenhouse, então, fugiu
com pelo menos uma dú-
zia de membros da multi-
dão perseguindo-o. Mo-
mentos depois, Rittenhouse
tropeçou e caiu, atirando
na sequência em mais duas
pessoas que o perseguiam,
Anthony Huber — que tam-
bém morreu — e Gaige
Grosskreutz. Na sequên-
cia, veículos da polícia che-
garam, e Rittenhouse cami-
nhou na direção das viatu-
ras com os braços levanta-
dos, mas os agentes passa-
ram por ele, tentando che-

gar às pessoas baleadas.
O caso reacendeu a dis-

cussão sobre uma profunda
divisão nos EUA em rela-
ção ao porte de armas e
ao limite da legítima defesa.
Enquanto alguns condena-
ram Rittenhouse como um
justiceiro, outros o classifi-
caram como um herói que
exerceu seus direitos pre-
vistos na Segunda Emenda
da Constituição americana,
que garante o direito da po-
pulação de se defender, in-
clusive pelo porte de armas
de fogo.

Na ocasião, Rittenhouse
carregava uma arma que,
segundo autoridades, fora
comprada ilegalmente para
o jovem menor de idade —
o equipamento teria sido ad-
quirido por um amigo. Rit-
tenhouse chegara a ser acu-
sado por porte de arma peri-
gosa por uma pessoamenor
de 18 anos. No entanto, o
juiz rejeitou a acusação an-
tes das deliberações do júri,
após a defesa ter argumen-
tado que a lei de Wiscon-
sin não se aplicava ao rifle
usado pelo atirador.
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Temporal causa estragos em Porto
Alegre depois de dia quente e abafado.

Giulian Serafim/PMPA

A população deve fazer o registro das demandas pelo telefone 156.

O temporal que atin-
giu Porto Alegre

na tarde desta quinta-
feira (25), depois de
um dia com tempe-
ratura de 32 graus,
causou alguns estra-
gos pela cidade. Até
as 18h, a Secretaria
Municipal de Serviços
Urbanos (SMSUrb)
registrou pelo menos
sete casos envolvendo
quedas de árvores
ou galhos, que estão
em atendimento pelas
Equipes de Manejo Ar-
bóreo (EMA), segundo
a prefeitura. Em al-
guns pontos pode ha-
ver a pendência da
coleta dos resíduos,
pois a prioridade das
ações foca nos locais
que apresentam riscos
à população, vias de
grande circulação ou
com bloqueios totais
ou parciais.

A Defesa Civil do
município atende a
ocorrência de deste-
lhamento em uma re-
sidência no Morro da
Cruz. Há registro de
bloqueio total no trân-
sito devido à queda de
dois vegetais. Tam-
bém há acumulo de
água bloqueando em
parte tráfego na av.
Otto Niemeyer, entre
a rua Sílvio Silveira
Soares e a Cavalhada.
Há 14 semáforos ino-
perantes e registro de

postes ou fios caídos
com obstrução parcial
na Estrada das Batilla-
nas, na rua Visconde
de Pelotas e av. Assis
Brasil, próximo à BR-
290.

As equipes de fisca-
lização e manutenção
elétrica da Empresa
Pública de Transporte
e Circulação (EPTC)
foram reforçadas e
deslocadas para os
pontos mais críticos e
com mais risco de aci-
dentes para monitorar
a circulação, restaurar
a sinalização e auxiliar
os usuários.

O temporal também
gerou falta de energia
elétrica e a parada de
Estações de Bombe-
amento de Água Tra-
tada (Ebats) em diver-
sos pontos da Capital.
Há vários bairros e lo-
calidades que podem
sofrer desabasteci-
mento na Zona Norte:

Boa Vista, Chácara
das Pedras, Cristo
Redentor, Jardim Car-
valho, Jardim Europa,
Jardim Itu, Jardim Le-
opoldina, Jardim Sa-
bará, Mario Quintana,
Morro Santana, Passo
D’Areia, Passo das
Pedras, Rubem Berta,
Três Figueiras, Vila
Ipiranga, Vila Jardim
e Vila das Laranjeiras.
Nas zonas Leste e Sul:
Aberta dos Morros,
Agronomia, Alta Tere-
sópolis, Belém Velho,
Bom Jesus, Camaquã,
Cascata, Cavalhada,
Cel. Aparício Borges,
Cristal, Hípica, Ipa-
nema, Jardim Botâ-
nico, Jardim Carvalho,
Jardim do Salso, Jar-
dim Sabará, Lomba do
Pinheiro, Medianeira,
Menino Deus, Nonoai,
Partenon, Petrópolis,
Sétimo Céu, Santa
Tereza, São José, Te-
resópolis, Tristeza, Vila
Assunção, Vila Con-

ceição, Vila João Pes-
soa, Vila Nova e Vila
São José.

Na Zona Norte, a
falta de luz atingiu
também a Estação
de Bombeamento de
Águas Pluviais (Ebap)
Sílvio Brum, que drena
a água das chuvas na
região da av. Sertó-
rio. O Departamento
Municipal de Água e
Esgotos (Dmae) acio-
nou a concessionária
de energia e aguarda
o restabelecimento da
luz para retomar a dis-
tribuição de água e o
bombeamento pluvial.

A prefeitura pede
que a população faça
o registro das deman-
das pelo telefone 156,
a fim de que os téc-
nicos das secretarias
tomem conhecimento
dos casos, com poste-
rior envio das equipes.
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Homem que falsificava placas
de veículos é preso na Região
Metropolitana de Porto Alegre.

EBC

Criminoso produzia dispositivos adulterados em uma casa de Alvo-
rada.

Em um mês, quadras do novo trecho
da Orla do Guaíba, em Porto Alegre,
tem mais de 7 mil agendamentos.

Giulian Serafim/PMPA

As quadras ficam abertas das 8h às 21h, todos os dias da semana.

U m homem de 25 anos foi
preso em flagrante emAl-

vorada (Região Metropolitana
de Porto Alegre) pela Polícia
Civil gaúcha, por suspeita de
adulteração e falsificação de
placas veiculares. De acordo
com a corporação, ele forne-
cia os dispositivos de identifi-
cação tanto para comprado-
res tanto no Rio Grande do
Sul quanto fora do Estado.

O rapaz foi encontrado à
noite em uma casa alugada
no bairro Bela Vista, cuja lo-
calização havia sido indicada
por meio de denúncia anô-
nima sobre atividades irregu-
lares no local. O investigado
possui antecedentes por esse
tipo de fraude, além de re-
ceptação de veículos furtados
ou roubados e tráfico de dro-
gas. A Polícia já está apu-

rando quem era a clientela.

Estelionato
Já na Região Norte do Es-

tado, a Delegacia de Erechim
conseguiu evitar que dois es-
telionatários aplicassem mais
uma vez o golpe envolvendo
a simulação de pagamento na
compra de veículo. A dupla
escolhia as vítimas em anún-
cios comerciais na rede social
Facebook e já havia aplicado
o mesmo golpe em outra pes-
soa no dia anterior.

O esquema já é manjado,
mas ainda causa estragos.
Funciona mais ou menos as-
sim: após acertar a aquisição
de carro com o vendedor (ge-
ralmente pessoa física e sem
muita experiência nesse tipo
de negócio), o criminoso in-
sere envelope bancário sem

dinheiro em um caixa eletrô-
nico que aceita esse tipo de
depósito.

Como o equipamento re-
gistra o procedimento mas
só confirma horas depois a
efetivação (ou não) do va-
lor creditado, o responsável

pela fraude aproveita esse
tempo para enviar ao vende-
dor um pré-comprovante im-
presso pela própria máquina.
O veículo então é entregue ao
estelionatário e só depois a ví-
tima descobre que foi lesada.
(Marcello Campos)

A prefeitura de Porto Ale-
gre divulgou o balanço

do primeiro mês de agenda-
mentos das 29 quadras de es-
portes no Trecho 3 da Orla
do Guaíba, localizado na ave-
nida Edvaldo Pereira Paiva,
com 1,6 quilômetro de exten-
são, entre a foz do Arroio Di-
lúvio e o Parque Gigante.

Até o momento, foram re-
gistrados mais de 7 mil re-
servas pelo site e aplica-
tivo 156+POA. “O sistema
de agendamento das qua-
dras do Trecho 3 da Orla é
um sucesso e, mais do que
isso, a prova de que as pes-
soas sabem conviver com ci-
vilidade. Até o momento,

não se tem notícias de desen-

tendimentos”, afirmou o titu-

lar da Secretaria Municipal de

Transparência e Controlado-

ria, Gustavo Ferenci.

O novo trecho revitalizado

conta com quadras poliespor-
tivas, de futebol de grama sin-
tética, de futebol de areia, de
vôlei de areia, de beach tênis
e de tênis. Também há quatro
quadras infantis, sendo duas
de concreto e duas de grama
sintética.

As quadras ficam abertas
das 8h às 21h, todos os dias
da semana, e podem ser uti-
lizadas gratuitamente. É pre-
ciso agendar pelo site agen-
daorla3.portoalegre.rs.gov.br
ou pelo App 156+POA (sis-
tema Android). Os agenda-
mentos são de uma hora de
duração.
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Prefeitos gaúchos têm só até esta
sexta-feira para solicitar verba

referente à dívida do governo estadual
com os municípios na área da saúde.

EBC

Montante de quase R$ 430 milhões contempla 494 dos 497.

C omo parte de uma
ação do governo do

Rio Grande do Sul para
quitar dívidas do setor
da Saúde não empenha-
das no período 2014-
2018 com os municí-
pios, 494 dos 497 pre-
feitos gaúchos recebe-
ram nesta semana um
documento com o va-
lor que cada município
tem direito a receber.
O prazo para manifesta-
ção formal de interesse
na verba termina nesta
sexta-feira (26), através
de e-mail divulgado no
site estado.rs.gov.br.

A partir da resposta
por parte dos chefes de
Executivos municipais, o
Estado poderá gerar os
empenhos que viabiliza-
rão, por sua vez, a efeti-
vação dos pagamentos.
O montante chega a R$
430milhões e foi definido
a partir da realização de
auditorias.

São créditos refe-
rentes a programas
como Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgên-
cia (Samu), Primeira In-
fância Melhor (PIM), As-
sistência Farmacêutica
Básica, Equipe da Saúde
da Família e Política de
Incentivo da Atenção
Básica em Saúde.

”Queremos muito ze-
rar essa dívida do Es-
tado com os municípios,
para que eles possam
reinvestir em ações con-
cretas que beneficiem a

população, como muti-
rões para diminuir de-
mandas reprimidas com
a pandemia, cirurgias e
consultas”, explica a ti-
tular da Secretaria Es-
tadual da Saúde (SES),
Arita Bergmann.

Ela acrescenta: ”Para
que possamos avançar
no processo, precisa-
mos que os prefeitos
retornem o documento
no prazo”.

O presidente do Con-
selho das Secretarias
Municipais de Saúde
(Cosems), Maicon Le-
mos, também salienta
que o recurso será fun-
damental para ampliar
o acesso dos usuários
do Sistema Único de
Saúde (SUS) a consultas
e cirurgias represadas
nos últimos meses, por
causa da pandemia de
coronavírus:

”Em sua maioria, os
municípios estão com o
orçamento de 2021 ex-

tremamente comprome-
tido, então esse paga-
mento representa uma
possibilidade de voltar-
mos a investir e qualificar
o setor da saúde no Rio
Grande do Sul”.

Alerta sobre
precatórios

A Procuradoria-Geral
do Estado (PGE) alerta
para um novo tipo de
golpe envolvendo solici-
tações de pagamentos
de custas processuais a
credores para uma su-
posta liberação mais rá-
pida de valores decor-
rentes de precatórios.

Relatos apontam que
golpistas apresentam
documentos, via redes
sociais, firmados supos-
tamente por advogados
e procuradores em que
comunicam a liberação
antecipada do valor do
precatório mediante o
depósito do valor de
“custas”.

Todos os credores de
precatórios devem ficar
atentos a esse tipo de
estelionato. As publica-
ções envolvendo a Câ-
mara de Conciliação de
Precatórios da PGE-RS
são realizadas, formal-
mente, no site da PGE
e a tramitação não exige
nenhum tipo de paga-
mento.

A PGE não encaminha
nenhum tipo de solicita-
ção de pagamento para
a conclusão de processo
envolvendo acordo de
precatórios.

Em caso de dúvida,
deve ser acionada imedi-
atamente a Câmara de
Conciliação de Preca-
tórios da PGE-RS, por
meio dos telefones (51)
3288-1780 ou WhatsApp
(51) 98416-7274 (so-
mente mensagens de
texto). (Marcello Cam-
pos)
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Site ajuda a população de Porto
Alegre a encontrar remédios na

rede municipal de saúde.
Cristine Rochol/PMPA

Consulta pode ser feita sem a necessidade de o usuário do remédio
sair de casa.

U m serviço disponibi-
lizado pela Secreta-

ria da Saúde de Porto
Alegre tem ajudado a
busca por medicamen-
tos essenciais na rede
municipal. Trata-se da
página ”Onde está o
seu medicamento?”,
inserida no site oficial
prefeitura.poa.br e que
analisa os estoques e
aponta a quantidade
de itens disponíveis. O
endereço é

Conforme o coorde-
nador da Assistência
Farmacêutica do ór-
gão, Leonel Almeida,
o cidadão não precisa
se deslocar até uma
unidade de saúde ou
farmácia distrital para
saber se omedicamento
está disponível. Basta
informar o nome correto
do medicamento.

Interligada ao sis-
tema da Companhia
de Processamento de
Dados de Porto Ale-
gre (Procempa), a fer-
ramenta funciona em
computadores do tipo
PC ou ”notebook”, bem
como nos tablets e tele-
fones celulares.

A lista abrange 165
itens. Para fazer a re-
tirada, é exigido docu-
mento de identificação
com foto, receita médica
válida (em duas vias)
e, preferencialmente, o
cartão do Sistema Único
de Saúde (SUS). Os re-
médios podem ser re-
tirados na unidade de

saúde ou na farmácia
distrital, mas é preciso
que o indivíduo more na
capital gaúcha.

As farmácias distritais
oferecem a lista com-
pleta dos medicamen-
tos e os postos de saúde
oferecem os medica-
mentos que não são
antimicrobianos nem
controlados. Confira,
a seguir, os endereços
das farmácias munici-
pais.

– Farroupilha (Mo-
delo) - avenida Jerônimo
de Ornelas nº 55 - Fone:
3289-2560; – Centro
(Santa Marta) - rua Ca-
pitão Montanha nº 27 -
Fone: 3289-2930 / 3289-
2991; – Murialdo - ave-
nida Bento Gonçalves
nº 3722 - Fone: 3289-
8257; – Camaquã - rua
Professor Doutor João
Pitta Pinheiro Filho nº
176 - Fone: 3289-5611;
– Vila dos Comerciários
- rua Professor Manoel
Lobato 151 - Fone:
3289-4123; – Bom Jesus
- rua Protásio Alves nº
7.771 - Fone: 3289-
5446; – Sarandi - ave-
nida Baltazar de Oliveira
Garcia nº 744 - Fone:
3289-8232; – Navegan-
tes - avenida Presidente
Roosevelt nº 5 - Fone:
3289-5518; – Restinga -
rua Álvaro Difini nº 520 -
Fone: 3289-5503; – IAPI
- rua Três de Abril nº 90
- Fone: 3289-3427.

Ainda sobre
medicamentos
Presente em Aracaju

(SE) para a 81ª Reu-
nião da Frente Nacio-
nal de Prefeitos (FNP),
Sebastião Melo assu-
miu oficialmente nesta
quinta-feira (25) a vice-
presidência do Consór-
cio Conectar na Re-
gião Sul. A posse do
conselho de chefes de
Executivos municipais
do consórcio foi reali-
zada no primeiro evento
presencial da entidade
desde o início da pan-
demia.

A primeira parte da
programação foi dedi-
cada a debater as estra-
tégias da compra com-
partilhada de insumos
e medicamentos para a
área da Saúde. Criado
em março, o consórcio
já congrega mais de 2
mil cidades.

A primeira compra
de insumos médico-

hospitalares teve pre-
gão eletrônico de cap-
tação de fornecedores
em outubro e chegou a
valores 40% mais bai-
xos que os preços de
referência. O próximo
edital será publicado em
dezembro, para compra
de medicamentos.

Melo afirma que a
prefeitura de Porto Ale-
gre deverá se incorporar
às aquisições, naqueles
procedimentos que se
ajustarem às necessida-
des locais:

“Acredito muito no
formato de consórcio
para conquistar mais
benefícios para as cida-
des. Em Porto Alegre,
nossa equipe técnica já
está trabalhando para
viabilizar a participação
nas compras, especial-
mente neste período em
que os preços aumenta-
ram de forma absurda
diante da pandemia”.
(Marcello Campos)
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Procon de Porto Alegre promete
fiscalizar o comércio nesta

sexta-feira, dia de “Black Friday”.
Marcello Campos/O Sul

Órgão municipal alerta para uma série de cuidados na data temática
do varejo.

N esta sexta-feira (26),
dia de “Black Fri-

day”, o Procon Munici-
pal promete circular com
sua equipe pelo comér-
cio de Porto Alegre, a
fim de fiscalizar os des-
contos e demais pro-
moções oferecidas pe-
los estabelecimentos do
varejo na data temática
anual. A iniciativa tam-
bém tem por objetivo
prestar orientações aos
consumidores.

O diretor do órgão, ex-
vereador Wambert Di Lo-
renzo, chama a atenção
para a importância de se
redobrar os cuidados no
que se refere à veraci-
dade das ofertas, bem
como as garantias forne-
cidas ao produto ou ser-
viço adquirido. ”É muito
importante que o con-
sumidor esteja atento e
faça uma compra res-
ponsável”, reitera.

Ele chama a atenção,
ainda, para a necessi-
dade de que uma pes-
quisa prévia evite pro-
moções enganosas por
parte de empresas que
aumentam significativa-
mente os preços às vés-
peras da “Black Friday”
para depois baixá-los du-
rante a promoção temá-
tica.

A internet é outro mo-
tivo para cautela: ”De-
vemos ter cuidado prin-
cipalmente nas compras
via internet, checando a
autenticidade dos sites,
analisando o seu histó-
rico de venda. Muitos

fraudadores criam pági-
nas de produtos idênti-
cas às originais”.

Qualquer irregulari-
dade pode – e deve
– ser denunciada aos
órgãos de defesa do
consumidor. Denúncias
ao Procon devem ser
encaminhadas por meio
do aplicativo ”156+POA”
ou pelo site procon-
poa.rs.gov.br.

Wambert também
considera fundamental
planejar as compras
para não comprometer
o orçamento pessoal ou
familiar. Até porque a
época coincide com bo-
letos de impostos como
IPTU e despesas como a
matrícula escolar. Uma
das dicas é listar os
produtos de que a pes-
soa realmente precisa.
Com isso, fica mais fácil
definir um limite realista
de gastos.
Crescimento nas

fraudes na internet
Segundo a empresa

ClearSale, especializada
em soluções antifraude,
as tentativas de golpe
alusivas à “Black Fri-
day” através da internet
devem crescer mais de
50% nesta edição. O
número estimado é de
aproximadamente 34 mil
incidentes, contra 22,4
mil no evento promocio-
nal do ano passado.

Outra empresa, a In-
fracommerce, explica
que o acesso a um link
enviado por mensagem
pode ser suficiente para

que o consumidor te-
nha seus dados vazados
(como cartão de crédito
e CPF), especialmente
em plataformas de com-
pras.

Confira, a seguir, al-
gumas dicas elaboradas
por especialistas para
evitar esse tipo de pro-
blema:

– Desconfie das pro-
moções cujos preços se-
jammuitomenores que o
valor real do produto.

– Sempre confira o va-
lor namaquininha de car-
tão antes de digitar a sua
senha.

– Após uma compra
presencial, sempre con-
fira se o cartão devolvido
é realmente o seu cartão.

– Não preencha for-
mulários comdados pes-
soais para ter acesso às
promoções da “Black Fri-
day”.

– Em pagamentos
com boleto, confira
quem é a empresa be-
neficiária que aparece na
hora do pagamento, in-

clusive em aplicativo ou
site bancário. Se o nome
for diferente da marca ou
empresa onde a compra
é feita, a transação não
deve ser concluída.

– Nunca use um com-
putador público ou de
um estranho para efetuar
compras e digitar seus
dados bancários.

– Tenha cuidado ao
clicar e só clique em links
se tiver certeza de que o
procedimento é seguro.

– Ao utilizar sites de
busca, verifique o ende-
reço (URL) para garantir
que se trata do site que
deseja acessar. Frau-
dadores utilizam-se de
“links patrocinados” para
ganhar visibilidade nos
resultados de buscas.

– Dê preferência a si-
tes conhecidos e jamais
clique em links se você
tem dúvida sobre a se-
gurança. (Marcello Cam-
pos)
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Caso Kiss: Na última decisão antes do
julgamento em Porto Alegre, número de

lugares na plateia é ampliado.
Divulgação/MP-RS

Foram concedidos mais 3 lugares para cada uma das defesas dos
réus e mais 6 vagas para as famílias das vítimas.

O número de vagas na
plateia do plenário

onde será realizado o júri
do caso Kiss, em Porto
Alegre, foi ampliado de 86
para 124 assentos. Em
decisão proferida na tarde
desta quinta-feira (25), o
juiz Orlando Faccini Neto,
que presidirá o Tribunal
do Júri, concedeu mais
3 lugares para cada uma
das defesas dos réus,
que passam a contar com
um total de 28 cadeiras,
e mais 6 vagas para as
famílias das vítimas, num
total de 56 lugares.

Haverá ainda mais 2 lu-
gares para o serviço de
apoio às famílias, 10 para
familiares não associados
à Associação dos Famili-
ares de Vítimas e Sobre-
viventes da Tragédia de
Santa Maria (ASTSM), 12
para a imprensa, 2 para
o Ministério Público, 8
para autoridades e 6 as-
sentos reservados, totali-
zando 124 lugares.

A decisão do magis-
trado considera as novas
orientações do governo
do Estado em relação aos
protocolos sanitários de
prevenção à Covid-19 e a
manifestação do Departa-
mento Médico Judiciário
(DMJ).

Julgamento não
deve ser

interrompido

Também nesta tarde,
o juiz Orlando Faccini
Neto e o desembargador
Antonio Vinicius Amaro
da Silveira, presidente
do Conselho de Comu-
nicação Social do TJRS
(Tribunal de Justiça do Rio

Grande do Sul), visitaram
as instalações do Salão
do Júri, onde ocorrerá o
julgamento.

Localizado no 2º an-
dar do Foro Central I, em
Porto Alegre, o salão pos-
sui área total de 350 me-
tros quadrados, e está di-
vidido em palco (ou plená-
ria) – que é onde ficam o
Juiz, assessoria, jurados,
réus, acusação e defesa
– e plateia – onde estará
o público (familiares, im-
prensa, autoridades, etc).
O espaço fica na parte do
Foro que foi revitalizada.

O desembargador An-
tonio Vinicius detalhou a
logística que o TJRS vem
realizando para estrutu-
rar o júri. “Pretendemos
que não haja nada que
interrompa o julgamento.
Aliás, esse é o propósito
de todo esse trabalho que
vem sendo feito, desde o
momento em que foi defi-
nido que seria realizado
o júri. O TJRS passou
a trabalhar no intuito de
dar toda assistência e
estrutura possível para
que esse júri se realize”,
afirmou o desembargador
Antonio Vinicius. “To-
dos nós queremos uma
resposta. A sociedade
clama por essa resposta.
E é preciso que todos
trabalhem nesse sentido”,
frisou o presidente do
Conselho de Comunica-
ção Social do TJRS.

Lozza e Schirmer
O depoimento do pro-

motor de Justiça Ricardo
Lozza, arrolado como tes-
temunha pela defesa do
réu Elissandro Callegaro

Spohr, foi agendado para
o dia 9, às 9h. Na deci-
são, o magistrado explica
que o membro do Ministé-
rio Público possui prerro-
gativa legal de ser ouvido
em horário previamente
agendado. ”Trata-se de
uma data que poderá ser
alterada conforme anda-
mento dos trabalhos, en-
tretanto, o quanto antes
possível, será o promotor
informado”.

A ASTSM havia questi-
onado a decisão do juiz,
que permitiu a indicação
de Lozza como testemu-
nha, recorrendo ao Tribu-
nal de Justiça por meio
de uma correição parcial.
Mas o pleito foi rejeitado
pelo desembargador Ma-
nuel José Martinez Lucas,
da 1ª Câmara Criminal do
TJRS.

Já o ex-prefeito de
Santa Maria, Cezar Schir-
mer, comparecerá no dia
1º, às 13h, em razão da
ausência de disposição
legal acerca da possibi-
lidade de agendamento
prévio para a tomada de

seu depoimento.

Debates orais
O tempo total foi redu-

zido para 9 horas:
• 2 horas e meia para

MP e assistente de acusa-
ção (dividem o tempo)

• 2 horas e meia para
as defesas dos réus (divi-
dem o tempo)

• 2 horas de réplica
para o MP/assistente
de acusação (dividem o
tempo)

• 2 horas de tréplica
(dividem o tempo)

O júri do caso Kiss
terá início no dia 1°, às
9h, no Foro Central I (en-
trada pela Av. Aureliano
de Figueiredo Pinto), na
Capital. Além das par-
tes, terão acesso ao local
apenas pessoas credenci-
adas previamente no site
do TJRS. Todos deverão
apresentar passaporte va-
cinal ou exame de PCR re-
alizado com 72 horas de
antecedência. O julga-
mento será transmitido ao
vivo pelo canal do TJRS
no YouTube.
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Projeto de revitalização do Cais
Mauá, em Porto Alegre, deve ter
investimento de R$ 1,3 bilhão.

Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O terreno do cais é de propriedade do Estado, com área de 181,3 mil
metros quadrados às margens do Guaíba.

O governo do Estado, o
Banco Nacional de De-

senvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e o Consór-
cio Revitaliza apresentaram,
nesta quinta-feira (25), no Pa-
lácio Piratini, o projeto de
revitalização do Cais Mauá,
em Porto Alegre. A par-
tir de estudos técnicos e de
workshops de diálogo reali-
zados com a sociedade, o
projeto busca a reintegração
doGuaíba e do cais com a ci-
dade, especialmente com o
Centro Histórico.

Os investimentos previs-
tos em urbanização, revi-
talização e desenvolvimento
imobiliário da área do cais
são de R$ 1,3 bilhão em
15 anos. Cerca de R$
300 milhões serão investi-
dos já nos primeiros cinco
anos, período no qual se es-
pera a completa revitalização
da área dos armazéns e do
Gasômetro, além do início de
desenvolvimento da área das
docas.

A proposta de urbaniza-
ção prevê o uso e ocupa-
ção contínua do cais du-
rante os sete dias da se-
mana. O projeto prevê der-
rubada parcial do muro da
Mauá por outro sistema mais
moderno de proteção contra
as cheias, com barreiras re-
movíveis, além da elevação
do piso em 1,5 metro. O
novo sistema, além de pro-
teger a cidade contra possí-
veis inundações, também vai
proteger o próprio cais e o
patrimônio histórico do local.

O projeto apresentado
prevê a alienação da área
das docas e a utilização
dos recursos para a revi-
talização de outras áreas,
que serão operadas pela
iniciativa privada em regime
de concessão. Na área dos
armazéns e do Gasômetro,

há a indicação de espaços
voltados para contemplação,
entretenimento, cultura, co-
nhecimento histórico e do
patrimônio, inovação, gas-
tronomia, comércio, tecnolo-
gia e eventos. Na área das
docas, é sugerida a implan-
tação de empreendimentos
imobiliários residenciais, cor-
porativos e hoteleiros.

O terreno do cais é de
propriedade do Estado, com
área de 181,3 mil metros
quadrados às margens do
Guaíba, e se divide entre os
armazéns, as docas e o es-
paço do Gasômetro. Em fe-
vereiro deste ano, o governo
do RS e o BNDES assinaram
o contrato para a estrutura-
ção da modelagem de de-
sestatização do local.

O governador Eduardo
Leite lembrou da rescisão de
contrato por parte do go-
verno do Estado, em 2019,
com a antiga concessioná-
ria responsável pelo cais. À
época, a Procuradoria-Geral
do Estado (PGE) apontou ir-
regularidades e descumpri-
mento de obrigações contra-
tuais. “Foi uma decisão ar-
rojada na época, criticada,
inclusive. Mas se tratava
de uma operação de con-
cessão que não se susten-
tava e não apresentava re-
sultado. E sem esse rompi-
mento, hoje não estaríamos
aqui”, afirmou.

O governador também
destacou a importância da
efetiva ocupação do es-
paço e da movimentação
econômica e cultural que
o novo cais irá promover.
“Esse porto já movimentou
muito as riquezas do nosso
Estado e, agora, terá uma
nova movimentação, com
gastronomia, lazer, tecno-
logia e inovação, sendo uma
alavanca para a nova econo-

mia. Será um símbolo para
todo o Estado, um espaço
de encontros que não pode
mais estar escondido atrás
de um muro”, disse Leite.

Com a realização do pro-
jeto, se estima a geração de
45 mil empregos diretos na
fase de obras e 4 mil empre-
gos diretos em caráter per-
manente. Os estudos apon-
tam a circulação de aproxi-
madamente 15 mil visitantes
por dia na área reurbanizada.

A modelagem da deses-
tatização do Cais Mauá é re-
alizada pelo BNDES desde
maio de 2021, com auxí-
lio de consultores especiali-
zados que integram o Con-
sórcio Revitaliza. Durante
a fase inicial do trabalho,
foram realizados workshops
com os diferentes grupos
de interesse, levantamentos
de campo e estudos am-
bientais, mercadológicos e
técnico-jurídicos.

Os sete workshops reali-
zados buscaram compreen-
der as demandas, perspecti-
vas e necessidades dos gru-
pos que se relacionam como
Cais Mauá. Foram ouvidos o
poder público, representan-
tes da classe empresarial, re-

presentantes da sociedade,
entidades acadêmicas, seto-
riais e diversos cidadãos.

A partir da etapa de levan-
tamento e diagnóstico, foi
elaborado o masterplan de
usos e ocupação da área
com as seguintes premissas:

• A criação de um novo
espaço urbano de acesso
público, propício ao fomento
do turismo, do empreende-
dorismo, da tecnologia e da
inovação • O fomento à eco-
nomia criativa buscando a
retenção de jovens talentos
em Porto Alegre • A pro-
moção do desenvolvimento
sustentável, com a revitaliza-
ção do patrimônio histórico-
cultural do Centro da cidade
e o resgate da relação com o
Guaíba.

A modelagem de negó-
cio, a jurídica e o master-
plan ainda serão apresenta-
dos para potenciais investi-
dores e passarão por audi-
ências públicas. O processo
licitatório será realizado pelo
Estado, com a publicação do
edital prevista para maio de
2022.
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Teste do pezinho ampliado detecta
mais de 20 novas doenças raras em
unidades de saúde de Porto Alegre.

Cristine Rochol/PMPA

O teste do pezinho deve ser feito entre o terceiro e o quinto dia de vida do recém-nascido.

A s unidades de
saúde de Porto

Alegre disponibili-
zam agora o teste
do pezinho am-
pliado, diagnosti-
cando mais de 20
novas doenças a
partir da coleta de
uma gota de san-
gue do calcanhar
do bebê na pri-
meira semana de
vida.
A iniciativa re-

sulta de projeto de
pesquisa piloto li-
derado pelo Ser-
viço de Genética
Médica do Hospi-
tal de Clínicas de
Porto Alegre e pelo
Serviço de Refe-
rência em Triagem
Neonatal do Rio
Grande do Sul, que
funciona no Hospi-

tal Materno Infantil
Presidente Vargas.
Para eficácia do

resultado, o exame
deve ser feito de
três a cinco dias
após o nascimento,
permitindo o di-
agnóstico precoce
e a prevenção de
doenças que po-
dem trazer seque-
las para toda a vida.
O teste do pezinho

convencional iden-
tifica seis doenças:
fenilcetonúria, hi-
potireoidismo con-
gênito, fibrose cís-
tica, anemia falci-
forme, hiperplasia
adrenal congênita
e deficiência de bi-
otinidase.
Já a versão am-

pliada é capaz de
diagnosticar mais
22 doenças, entre

as quais leucinose,
acidemia propiô-
nica e acidemia
glutárica tipo 1, por
exemplo. As co-
letas são realiza-
das nas unidades
de saúde de refe-
rência do recém-
nascido e da mãe,
bem como a reti-
rada do resultado
do exame.
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CÔNSUL-GERAL DO CANADÁ
CUMPRE AGENDA NO ESTADO.

➧ A cônsul-geral do Canadá em
São Paulo, Heather Cameron, foi
recebida nesta semana pelo gover-
nador Eduardo Leite no Palácio Pi-
ratini, em visita de cortesia. Ela
cumpre agenda no setor metalme-
cânico, um dos mais representati-
vos do Estado. O Brasil é o ter-
ceiro maior parceiro comercial do
Canadá nas Américas, depois dos
EUA e do México.

AGRESSOR DE ÁRBITRO
RESPONDERÁ POR HOMICÍDIO

QUALIFICADO.
➧ O Ministério Público denunciou o
jogador que chutou a nuca de um
árbitro durante partida entre Gua-
rani de Venâncio Aires e São Paulo
de Rio Grande pela Série B do
Gauchão no dia 4 de outubro. A
acusação é de homicídio qualifi-
cado por motivo fútil. Em recupera-
ção, a vítima ficará ao menos três
meses afastado da atividade.
HOMEM É SOLTO APÓS QUASE

DOIS ANOS DE PRISÃO
PREVENTIVA.

➧ Preso preventivamente desde 17
de dezembro de 2019 por um crime
que não cometeu, um morador de
Novo Hamburgo foi libertado. De
acordo com a Defensoria Pública,
pesava contra ele acusação de ten-
tativa de latrocínio, com base em
um reconhecimento fotográfico que
se mostrou falho. Outras supos-
tas provas também foram conside-
radas frágeis.
DUPLA APLICAVA ESTELIONATO NA

COMPRA DE VEÍCULOS.
➧ A Polícia Civil gaúcha prendeu
em flagrante dois homens por ten-
tativa de estelionato em Erechim.
Eles tentavam aplicar um golpe
envolvendo depósito de envelope
sem dinheiro em um caixa eletrô-
nico, a fim de simular pagamento
na compra de veículo anunciado no
Facebook. Um dia antes, a dupla
havia conseguido enganar outra ví-
tima.

DMAE TERÁ 4 QUILÔMETROS DE
TUBULAÇÃO SUBMERSA NO

GUAÍBA.
➧ Primeira obra do novo sistema da
Ponta do Arado, em Porto Alegre,
a adutora subaquática de capta-
ção de água bruta terá trecho sub-
merso de 4 quilômetros no Guaíba,
a fim de abastecer as regiões Sul,
Extremo-Sul e Lomba do Pinheiro.
A construção da estrutura está em
andamento e a previsão do Dmae
é de que seja inaugurada em 2024.

PREFEITURA DE IMBÉ TEM
CONCURSO PARA 38 VAGAS.

➧ Prossegue até a próxima quinta-
feira (25) no site fundatec. org. br
o período de inscrições para o con-
curso público da prefeitura de Imbé
(Litoral Norte). São 38 vagas (mais
cadastro de reserva) para agente
comunitário na área da saúde, com
carga horária básica de 44 horas
semanais. As provas serão reali-
zadas no dia 18 de dezembro.

CONCURSO DA BM SELECIONARÁ
4MIL NOVOS SOLDADOS.

➧ De 30 novembro a 30 de dezem-
bro, a Brigada Militar (BM) rece-
berá inscrições para concurso pú-
blico prevendo 4 mil vagas de sol-
dado, com salário inicial de R$ 4,6
mil. Os candidatos devem ter en-
tre 18 e 25 anos, altura mínima de
1,65 metro (homens) ou 1,60 me-
tro (mulheres) e possuir carteira de
motorista . Edital e outros detalhes
em fundatec. org. br.

INAUGURADO NOVO FORO NA
CIDADE DE SOBRADINHO.

➧ Foi inaugurado nesta quinta-feira
(25) o novo prédio do Foro de So-
bradinho. A cerimônia contou com
a presença do presidente do Tri-
bunal de Justiça do Rio Grande
do Sul, desembargador Voltaire de
Lima Moraes. Localizado na rua
Capitão Veríssimo, o edifício pos-
sui área de quase 1,5 mil metros-
quadrados, distribuídos em três pa-
vimentos.

AVENIDA DE FLORES DA CUNHA É
TEMA DE CONCURSO NACIONAL.

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

ADVB DIVULGA VENCEDORES DO
PRÊMIO “TOP OFMARKETING”.

➧ Sediada no Rio Grande do Sul, a
Associação dos Dirigentes de Mar-
keting e Vendas do Brasil (ADVB)
divulgou os 26 vencedores da 38ª
edição do prêmio “Top of Marke-
ting”. A cerimônia de entrega será
realizada na noite de 14 de dezem-
bro no Teatro do Bourbon Country,
em Porto Alegre, e a lista pode ser
conferida no site advb. com. br.

PROJETO “ARTE NA PERIFERIA”
BUSCA APOIO FINANCEIRO.

➧ Responsável por levar aulas
de instrumentos musicais e ofici-
nas culturais a duas comunidades
carentes de Porto Alegre, o pro-
jeto “Arte na Periferia” precisa de
ajuda. Iniciada em março, a ativi-
dade esgotou em setembro os re-
cursos recebidos no âmbito da Lei
Aldir Blanc. Mais informações pe-
los telefones (51) 98334-2888 ou
(51) 99506-4663.

“TOC – UMA COMÉDIA OBSESSIVA
COMPULSIVA” ESTÁ DE VOLTA.

➧ Em nova temporada, a peça
“TOC – Uma Comédia Obsessiva
Compulsiva” tem três apresenta-
ções nesta sexta-feira (26), sábado
e domingo no Theatro São Pedro,
em Porto Alegre. O espetáculo tem
texto de Artur José Pinto e direção
de Lutti Pereira, com elenco for-
mado por Daniel Lion, Juliana Bar-
ros, Letícia Kleemann e Vinícius
Petry.
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MEDO DA COVID É UM DOS
MOTIVOS DO DÉFICIT DE EXAMES.
➧ A estatística leva em conta o pe-
ríodo até 1º de novembro. Como
desmotivação mais comum (25%)
foi apontada a dificuldade de aten-
dimento no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS), medo de
contágio por coronavírus (24%) e
temor de que o exame aponte al-
gum problema (6%). Já 20% dis-
seram que pretendem marcar o
exame em breve.

CÂNCER DEMAMA DEVE TER 66
MIL NOVOS CASOS NO PAÍS.

➧ O câncer de mama é o segundo
tipo mais comum entre as mulhe-
res brasileiras, com número infe-
rior apenas ao de pele. Segundo
estimativa do Instituto Nacional de
Câncer (Inca), o País deve regis-
trar mais de 66mil novos casos em
2021. Com um diagnóstico pre-
coce, entretanto, as chances de
cura aumentam de forma significa-
tiva.

SÓ 26% DAS BRASILEIRAS
FIZERAMMAMOGRAFIA EM 2021.

➧ Um levantamento da Federação
Brasileira de Instituições Filantró-
picas de Apoio à Saúde da Mama
(Femama) junto a 1. 264mulheres
de todo o País aponta que apenas
26% realizaram mamografia neste
ano. Dentre as que não contam
com plano de saúde, o índice cai
para 15%. Por faixa etária, a taxa
é de 33% no segmento de 45 a 55
anos.

FALTA DE SANEAMENTO CAUSA
0,9% DASMORTES NO BRASIL.

➧ Doenças relacionadas ao sa-
neamento ambiental inadequado
causaram 0,9% das mortes ocor-
ridas no Brasil entre 2008 e 2019.
Dentre os óbitos atribuídos so-
mente a problemas infecciosos e
parasitários no Brasil, o índice é
de quase 22%. Os dados constam
em relatório produzido pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

PORTARIA PREVÊ MUDANÇAS NA
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA.

➧ Uma nova portaria destinada
a regulamentar o processo classi-
ficatório para programas exibidos
em espetáculos públicos, veicula-
ções de rádio e TV, cinema, jogos
eletrônicos e aplicativos, dentre
outros, foi apresentada nesta se-
mana pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública. O texto deve
entrar em vigor no dia 3 de janeiro
de 2022.
NETFLIX PRODUZIRÁ SÉRIE SOBRE

INCÊNDIO NA BOATE KISS.
➧ Ocorrido em 27 de janeiro de
2013 na cidade gaúcha de Santa
Maria e responsável por 242 mor-
tes imediatas, o incêndio na Boate
Kiss será tema de uma minissérie
da Netflix, com início das grava-
ções em 2022. A produção é ins-
pirada no livro-reportagem ”Todo
Dia a Mesma Noite”, lançado há
quatro anos pela jornalista Daniela
Arbex.

TV BRASIL AVANÇA E DEVE
COBRIR TODAS AS CIDADES.

➧ Ligada ao governo federal, a
TV Brasil deve chegar a todas
as cidades do País no ano que
vem. A previsão é do presidente
da Empresa Brasil de Comunica-
ção (EBC), Glen Valente. A emis-
sora pública avançou do 27º para
o 6º lugar em audiência nacional
ao longo dos últimos quatro anos.
A expansão também é planejada
para rádios da rede.
BOLSONARO CONDICIONA SUA
PARTICIPAÇÃO EM DEBATES.

➧ Em entrevista à RedeTV, Jair
Bolsonaro garantiu que pretende
participar de debates televisivos
na campanha presidencial do ano
que vem, diferente do que acon-
teceu na disputa de 2018. Mas
fez a ressalva de que não acei-
tará questionamentos sobre pes-
soas próximas a ele. ”É para falar
do meu mandato, não de familia-
res ou amigos”, ressaltou.

BOTAFOGO TEM QUADRO SOCIAL
AMPLIADO EMMAIS DE 11%.

➧ Passados dez dias desde o seu
retorno à Série A do Campeonato
Brasileiro, o Botafogo-RJ já am-
pliou em mais de 11% o seu nú-
mero de sócios, passando de de
17. 190 para 19. 094. A expansão
do quadro alvinegro tem contado
com um estímulo-extra: uma pro-
moção que oferece desconto total
nos três primeiros meses de men-
salidade.

MEGA-SENA OFERECE R$ 7
MILHÕES NESTE SÁBADO.

➧ A Mega-Sena promete R$ 7
milhões no concurso nº 2. 432,
que será realizado neste sábado
(27). No sorteio da última quarta-
feira (24), nenhuma aposta acer-
tou todas as seis dezenas. Os
números contemplados foram 08,
11, 22, 25, 26 e 36. Já a quina
da modalidade teve um total de 46
vencedores, cada um fazendo jus
a um prêmio de R$ 35,5 mil.

DÓLAR CAI PARA R$ 5,56, MENOR
VALOR EM OITO DIAS.

➧ Em dia de menor movimenta-
ção por causa do feriado de Ação
de Graças nos Estados Unidos, o
dólar comercial voltou a cair nesta
quinta-feira (25), com baixa de
0,53% e amenor cotação no Brasil
em oito dias: R$ 5,56. A moeda
norte-americana acumula desva-
lorização de 1,43% em novembro
e uma alta de 7,24% desde o co-
meço de janeiro.

BOLSA SOBE 1,24% E TEMMAIOR
NÍVEL EM DUAS SEMANAS.

➧ Em seu terceiro pregão seguido
de alta, A Bolsa de Valores alcan-
çou nesta quinta-feira (25) o seu
nível mais alto em duas semanas:
105. 811 pontos, 1,24% a mais
que no dia anterior. A elevação foi
puxada pelas ações da Petrobras,
após a estatal divulgar plano de
negócios para 2022-2026. O ce-
nário nacional também influenciou
no desempenho.



OSUL | 49 Porto Alegre . Sexta, 26 de Novembro de 2021

J. K. ROWLING REVELA TER
RECEBIDO AMEAÇAS DEMORTE.

➧ A britânica J. K. Rowling, autora da
saga de sucesso Harry Potter, reve-
lou que recebeu ameaças de morte,
segundo ela, de ativistas dos direitos
dos transgêneros que a acusam de
transfobia. ”Recebi tantas ameaças
de morte que agora poderia colocar
de papel de parede”, disse a roman-
cista em uma série de tweets.

IDOSA FICA PENDURADA EM
VARAL DE JANELA DO 18º ANDAR

DE PRÉDIO.
➧ Uma mulher de 82 anos ficou pen-
durada de cabeça para baixo nas gra-
des de um varal localizado em janela
de um apartamento no 18º andar de
um edifício residencial em Yangzhou
(China). A idosa ficou pendurada pe-
las pernas após sofrer um acidente no
19º andar. Uma equipe de resgate
salvou a mulher, que foi levada com
segurança para um apartamento no
andar inferior.

MANUSCRITO DE ALBERT
EINSTEIN É LEILOADO POR VALOR

RECORDE.
➧ Manuscritos de Albert Einstein com
anotações sobre a Teoria da Relativi-
dade foram arrematados por um va-
lor recorde de 11,6 milhões de euros
(72,7 milhões de reais) em um leilão
em Paris na terça-feira. O valor es-
timado dos manuscritos antes do lei-
lão era de um quarto da soma arre-
cadada, o que torna este o montante
mais alto pago por uma anotação feita
pelo cientista.

CASA DEMANDELA É
TRANSFORMADA EM
HOTEL-BOUTIQUE.

➧ Na tranquila casa de Nelson Man-
dela em Johanesburgo, transformada
em um elegante hotel, os clientes po-
dem degustar os pratos preferidos do
primeiro presidente negro da África do
Sul, preparados por aquela que foi
sua cozinheira. Localizado em um
bairro nobre de Joanesburgo, o antigo
imóvel manteve apenas sua fachada
branca. O interior foi totalmente refor-
mado.

CANADÁ INICIA VACINAÇÃO
ANTICOVID PARA CRIANÇAS DE 5

A 11 ANOS.
➧ A vacinação contra a covid-19 para
crianças de 5 a 11 anos começou na
quarta-feira (24) no Canadá, que se-
gue a linha de Estados Unidos e Is-
rael de reduzir a idade de acesso às
vacinas para combater a pandemia.
No palácio do Congresso, no centro
de Montreal, dezenas de crianças de
Quebec foram as primeiras a receber
a vacina Pfizer.

ATAQUE DE PIRANHAS FERE MAIS
DE 30 PESSOAS NA ARGENTINA.

➧ Mais de 30 pessoas, incluindo 20
crianças, ficaram feridas em um ata-
que de piranhas no Rio Paraná em
Santa Fé, Argentina, no último do-
mingo. O calor é propício ao apa-
recimento desses peixes carnívoros.
A maior parte dos banhistas sofreu
com mordidas nos tornozelos, dedos
e mãos.

ECONOMIA DOS EUA CONFIRMA
SUA SOLIDEZ.

➧ A força da reativação econômica
dos Estados Unidos se confirma, ali-
mentada pelo consumo que avança
apesar da alta inflação, enquanto os
pedidos de seguro-desemprego caem
para seu nível mais baixo desde 1969,
dados que agradam Joe Biden antes
do fim de semana de Ação de Gra-
ças. As famílias americanas continua-
ram consumindo em outubro, indicou
o Departamento de Comércio.

VENDAS DE NOVASMORADIAS
NOS EUA CRESCEM EM OUTUBRO.
➧ As vendas de novasmoradias unifa-
miliares nos Estados Unidos subiram
em outubro, mas o ritmo de vendas do
mês anterior foi revisado para baixo
de forma acentuada. As vendas de
casas novas cresceram 0,4% no mês
passado, para uma taxa anual ajus-
tada sazonalmente de 745 mil unida-
des, informou o Departamento do Co-
mércio.

BIDEN RETIROU ADENOMA
TUBULAR POSSIVELMENTE

PRÉ-CANCEROSO.
➧ A Casa Branca detalhou na quarta-
feira (24) que o presidente dos Es-
tados Unidos, Joe Biden, retirou
um adenoma tubular na colonoscopia
feita na sexta-feira passada. Esse
adenoma, segundo a nota do governo
americano, é um pólipo benigno, que
cresce vagarosamente, mas que pos-
sivelmente está em um estágio pré-
canceroso. Por isso, os médicos re-
comendam exames de rotina.

MULHER TENTA CONTRATAR
ASSASSINO DE ALUGUEL EM SITE

FALSO E É PRESA.
➧ Umamulher admitiu ter tentado con-
tratar um assassino de aluguel em um
site falso para matar seu ex-marido
por US$ 5. 000 (cerca de R$ 27.
865,00), em Michigan, nos Estados
Unidos. Wendy Lynn Wein, de 52
anos, deve ser condenada a pelo me-
nos nove anos de prisão após confes-
sar ter preenchido um ”formulário de
solicitação de serviço” na internet.

ESTÁTUA DE THOMAS JEFFERSON É
RETIRADA DA CÂMARA DE NOVA

YORK.
➧ A estátua de Thomas Jefferson, um
dos pais fundadores dos EUA e prin-
cipal autor da Declaração de Indepen-
dência do país, deixou de dominar a
sala de assembleias da Câmara Mu-
nicipal de Nova York, por seu histórico
escravagista. Jefferson foi o terceiro
presidente americano, entre 1801 e
1809: ele possuiu mais de 600 escra-
vos e teve seis filhos com a escrava
Sally Hemings.

NAUFRÁGIO DE BOTE DE
IMIGRANTES NO CANAL DA
MANCHA DEIXAMORTOS.

➧ Ao menos 27 pessoas morreram
depois que o bote onde elas estavam
naufragou enquanto tentavam atra-
vessar o Canal da Mancha da França
para o Reino Unido, na quarta-feira
(24), de acordo com o prefeito da ci-
dade de Teteghem. O número chegou
a ser anunciado em 31 e depois 33
mortos pelas autoridades francesas,
que corrigiram e voltaram à cifra de 27
vítimas.
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CLÁUDIO HUMBERTO

GOVERNO BOLSONARO
AVALIA MOSTRAR AMAZÔNIA

A RIVAL DE MACRON
O político conservador francês Eric Zemmour, que a imprensa brasi-
leira chama de “extrema-direita” e que vem encantando a pátria da
Liberdade, Igualdade e Fraternidade, poderá ser convidado pelo go-
verno de Jair Bolsonaro a visitar o Brasil, principalmente a Amazônia.
O convite está sob avaliação.
Diplomatas brasileiros, inclusive que atuam na França, acham que
essa seria uma forma de o Brasil se aproximar de Zemmour, que
sugere favoritismo e que poderá ser o próximo presidente do país
europeu.

Bateu, levou
A eventual visita do político também seria uma resposta ao presidente
Emmanuel Macron, que recebeu o ex-presidiário Lula no Elysée.

Pernas curtas
Outra vantagem da visita de “Z” seria a chance de mostrar ”in loco”
que Macron mente quando ataca o Brasil por “destruir a Amazônia”.

Inteligência elogiada
O cientista político Paulo Kramer define “Z” (como os franceses se
referem a Eric Zemmour) como “um político inteligente e culto”.

O show de “Z”
Zemmour já está no segundo lugar em várias pesquisas – e ainda
nem se lançou oficialmente. Ele tem dado um show em debates e
entrevistas.

Caças terão logística intricada
Após a entrega oficial de quatro aeronaves, os novos caças F-39
Gripen do projeto F-X2 da Força Aérea Brasileira (FAB) sairão da
Suécia de navio para uma viagem de duas semanas até o Porto de
Navegantes (SC).
Depois, seguirão por terra até o aeroporto da cidade de onde farão o
voo inaugural no Brasil, até Gavião Peixoto (SP), sede do Grupo de
Acompanhamento de Controle do Programa Aeronave de Combate
da FAB.
Anápolis como destino
Após essa fase introdutória, os quatro caças vão ficar baseados em
Anápolis (GO), no 1° Grupo de Defesa Aérea da FAB.

Compra bilionária
O contrato de compra das aeronaves da FAB vai custar 39 bilhões
de coroas suecas ao Brasil (cerca de R$ 24 bilhões atualmente).

Concorrência dura
Além da sueca Gripen, que ofereceu transferir tecnologia dos caças
para o Brasil, a Rafale (França) e a Boeing (Estados Unidos) compe-
tiram pelo contrato.

MP da libertação
A Câmara dos Deputados aprovou (finalmente) a medida provisória
(MP) da venda direta de etanol aos postos de combustíveis, sem
atravessadores. Cada gota era obrigatoriamente entregue às dis-
tribuidoras, aumentando em 16% o preço ao consumidor.

Saída honrosa
O MDB anunciou Simone Tebet (MS) para presidente em 2022, ga-
rantindo uma saída honrosa à senadora e evitando sua humilhação
nas urnas em uma disputa contra Tereza Cristina. Ela almeja ser vice,
no máximo.

Idas e vindas
Após dois anos insinuando candidatura a presidente, o ex-ministro
Luiz Henrique Mandetta (Saúde) decidiu se lançar a deputado, mas
horas depois desistiu de desistir. Vai que consiga o que sempre quis:
emplacar como vice de João Doria.

Manipuladores
Na lacrolândia Brasil, conservadores são chamados de “ultradireitis-
tas” ou “extrema-direta”, quando apenas são de direita e se orgulham
disso. Já a esquerda é “progressista”, nunca de “extrema-esquerda”.
No Rio, só dá PL
Com o confirmação de Flávio Bolsonaro sobre sua filiação ao PL no
dia 30, para acompanhar o pai, o partido de Valdemar Costa Neto
terá os três senadores do Rio de Janeiro.

Complexo de vira-lata
Com média de casos e covid abaixo de 10 mil desde o início do mês
e mortes próximas de 200 por dia, o Brasil é visto como sucesso e
virou exemplo de como vacinar. O reconhecimento é mundial. Já no
Brasil...
Diálogo e amizade
Bolsonaro recebeu o presidente do Paraguai, Marito Abdo, com o
ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Discutiram usina
de Itaipu, investimentos, energia e aquicultura.

Inteligência escassa
A Câmara promove debate nesta sexta-feira (26) sobre uso de inteli-
gência artificial no Legislativo, até porque o declínio da inteligência
natural tem sido evidenciada por alguns parlamentares nas redes
sociais.

Pensando bem...
... Há muitos que a criticam, mas a urna eletrônica do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) é melhor que muitos aplicativos por aí.
PODER SEM PUDOR

Cafezinho impertinente
O jornalista gaúcho Aparício Torelli, terror dos poderosos, foi preso
em 1935 e levado à presença do juiz Castro Nunes. “A que o senhor
atribui a sua prisão, seu Aparício?”, perguntou o magistrado. “Te-
nho pensado muito, excelência, e só posso atribuí-lo ao cafezinho”,
respondeu o jornalista, também conhecido como Barão de Itararé.
E completou: “Vou explicar. Eu estava no Café Belas Artes, tomando
o meu oitavo cafezinho e pensando em minha mãe, que sempre me
advertiu contra o excessivo consumo de café. Nesse momento, che-
garam os policiais eme deram voz-de-prisão. Só pode ser um castigo
pelo abuso do cafezinho...”. Com André Brito e Tiago Vasconcelos



Porto Alegre . Sexta, 26 de Novembro de 2021 . 53

LEANDRO MAZZINI

GOVERNO X STF
Além de aprovar a admissibilidade da Proposta de Emenda à Consti-
tuição 159/19, que revoga a chamada PEC da Bengala – reduz de 75
anos para 70 a idade da aposentadoria compulsória dos ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF), dos tribunais superiores e do Tribu-
nal de Contas daUnião (TCU) -, a bancada bolsonarista prepara outra
proposição para tentar alterar a composição, a competência e a forma
de nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Fiel
aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o deputado federal
Bibo Nunes (PSL-RS) será o autor da PEC que, entre outros pontos,
pode aumentar o número de ministros da Suprema Corte.

Mais quatro
A intenção de Bibo é incluir mais quatro ministros no STF: “Quinze
porque eles dizem que têm trabalho demais, então põe mais quatro.
Assim, o presidente Jair Bolsonaro poderia indicar mais quatro”.

Sabatina
Para evitar que indicações demorem passar pelo Senado, como
ocorreu com André Mendonça, o deputado incluirá no texto trecho
que “acaba com essa história de o presidente escolher um indicado
para o STF e o presidente do Senado escolher a hora que quiser
fazer a sabatina. Serão 60 dias ou é automaticamente colocado”.

Munição
Possíveis futuros adversários de Bolsonaro em 2022 – como Lula,
Sérgio Moro e Ciro Gomes – têm direcionado seus discursos e en-
trevistas à fragilidade econômica do atual governo (inflação, desem-
prego, reveses no Congresso, etc). Esse será o mote das campa-
nhas no próximo ano. Diferente de 2018, quando os embates foram
travados em torno de segurança pública, agenda de costumes e cabo
de guerra ideológico.

Moderação
O presidenciável Rodrigo Pacheco (PSD-MG) tem seguido e vai con-
tinuar seguindo à risca os conselhos de estrategistas que o preparam
para a disputa em 2022. A orientação ao presidente do Congresso
Nacional é se distanciar da polarização e dos discursos acirrados –
entre petistas e bolsonaristas – e manter imagem de moderador.

Ódio
Asmenções ao ex-presidente Juscelino Kubitschek são permanentes
até no cafezinho do Senado enaltecendo a figura do político que,
segundo Pacheco e próximos, “uniu o Brasil”. No recente encontro
do PSD que o oficializou na disputa à Presidência, o senador se
posicionou, novamente, como alternativa às outras vias belicistas:
”Vivemos hoje no Brasil um clima de radicalismo, de extremismo,
de uma cultura de ódio que está acabando com o Brasil e que
precisamos conter”.

Como assim?
Presa na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, na
Zona Oeste do Rio, acusada de ser mandante do assassinato do
marido, o pastor Anderson do Carmo, a deputada cassada Flordelis

mantém seu passaporte diplomático. Consta como ativo no sistema
da Câmara dos Deputados.

Reserva
Depois de se filiar ao Podemos, o ex-ministro do governo Bolsonaro,
general Carlos Alberto Santos Cruz, terá uma missão estratégica na
legenda: recrutar colegas da reserva para integrar o exército da cam-
panha de Sérgio Moro. Tem tido êxito nas conversas e nos próximos
dias apresenta a lista de nomes de ex-bolsonaristas que vão marchar
junto com o ex-juiz da Lava Jato na disputa à Presidência.

Cantilena
A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), dá o
tom de como será a campanha contra Moro. Sobre a defesa do
ex-juiz de necessidade de geração de empregos, a petista, rançosa,
rebate: “Foi ele com a Operação Lava Jato que destruiu 4,4 milhões
de empregos e inviabilizou investimentos”.

Pedágio
O deputado José Nelto (Podemos/GO) quer tornar obrigatório o pa-
gamento da tarifa de pedágio por meio de PIX, cartão de débito ou
crédito. Justifica, no Projeto de Lei 4112/21, que uma das vantagens
da medida é a segurança: “É inegável que andar com dinheiro em
espécie, em mãos, acaba expondo a pessoa a um risco muito maior”.

Braços abertos
O Senado Federal realiza hoje sessão especial para comemorar os
90 anos do Cristo Redentor, símbolo máximo do Rio de Janeiro. A
comemoração foi um pedido do senador Carlos Portinho (PL-RJ) que,
em seu requerimento, destacou a fama internacional do monumento
que recebe a todos na Cidade Maravilhosa de braços abertos.

Riscos
Levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg)
mostra que, atualmente, dez empresas oferecem cobertura para
riscos cibernéticos no Brasil. Até agosto de 2021, o volume de prêmio
foi de R$ R$ 63,5 milhões - crescimento de 161,3% em relação aos
oito primeiros meses de 2020, que fechou o ano com o acumulado
de R$ 41,3 milhões.

ESPLANADEIRA
# Associação Brasileira de Serviços Compartilhados promove dia 30
evento com lançamento de livro e pesquisas para o mercado. #
FCE Pharma e Cosmetique acontecem de 30 de novembro a 2 de
dezembro, em São Paulo.
# Integrantes da Zetta movimentam 25% das transações do PIX no
Brasil.
# ENS oferece hoje (26) desconto de 50% no curso online prepara-
tório para Exame para Habilitação de Corretores de Seguros.
# Voaa e ONG Cabelegria criam vaquinha para doar perucas para
pacientes com câncer.
# Dois grandes e-commerces do País vão presentear suas equipes
com iFood Card, vale-presente do iFood na Black Friday.
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FLAVIO PEREIRA

ALINHADO COM PROJETO
NACIONAL DE JAIR

BOLSONARO, PL RECEBE O
PRESIDENTE NA TERÇA-FEIRA

O presidente Jair Bolsonaro conseguiu resol-
ver o impasse em São Paulo, onde conside-
rava imprescindível ter candidatos ao governo
e ao Senado alinhados com o projeto da can-
didatura nacional. O PL cedeu, abandonou
João Dória e vai aceitar a pré-candidatura do
ministro Tarcísio de Freitas (da Infraestrutura)
ao governo de São Paulo e o ex-titular do Meio
Ambiente Ricardo Salles para o Senado.
Esse e outros impasses foram resolvidos e
Bolsonaro acertou com o presidente nacio-
nal do PL, Valdemar Costa Neto, a filiação
à legenda 22 na próxima terça-feira (30), às
10h30min, em Brasília.
Aeronautas em greve
Um fato novo que preocupa: a decisão anun-
ciada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas
de que pilotos e comissários de voo entrarão
em greve na primeira hora de segunda-feira
(29), por tempo indeterminado e em todo o
País, conforme decidido em assembleia rea-
lizada na quarta-feira.
A paralisação será de 50% dos tripulantes por
dia, enquanto os outros 50% permanecerão
em serviço. O Sindicato atribui a decisão
à ”intransigência das companhias aéreas nas
negociações para renovação da Convenção
Coletiva de Trabalho ”.
STF governa e fulmina lei de Rondônia

A Assembléia Legislativa de Rondônia apro-
vou projeto do deputado Eyder Brasil (PSL)
definindo, com base na Constituição Federal,
que ”a Língua Portuguesa é o idioma oficial do
Brasil”, vedando no Estado o uso da aberração
que significa a chamada ”linguagem neutra”.
Com a habitual agilidade em casos como este,
o ministro Edson Fachin, do STF (a Côrte que
já governa o País sob a forma de Poder Mo-
derador, segundo o ministro Dias Toffoli), sus-
pendeu a lei de Rondônia que proíbe a ”lingua-
gem neutra” na grade curricular e no material
didático de instituições locais de ensino, pú-
blicas ou privadas, e em editais de concursos
públicos.
A decisão liminar foi tomada nos autos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) nº
7.019 e será submetida a referendo do plená-
rio.
Primeira reunião do novo PL
Os presidentes do PL, deputado Giovani Che-
rini, e do Democratas, Rodrigo Lorenzoni
reuniram-se ontem em Porto Alegre com o mi-
nistro do Trabalho e pré-candidato ao governo
do Estado Onyx Lorenzoni, e lideranças dos
dois partidos, além de lideres do PSL. Foi a pri-
meira reunião de trabalho para definir a partici-
pação harmônica dos lideres dos três partidos,
que passarão a trabalhar sob o guarda-chuva
do PL.
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CARLOS ROBERTO
SCHWARTSMANN

O ESPECIALISTA
O Conselho Federal de Medicina (CFM) reco-
nhece 55 especialidades médicas. Segundo o
mesmo, somente a metade dos médicos que
atuam no Brasil possuem título de especialista.
Após 6 anos de estudo em tempo integral, o mé-
dico necessita continuar frequentando um pro-
grama de residência médica para obter o título
de especialista após concurso.
A maioria das especialidades exige 3 anos, mas
para obtenção do título em neurocirurgia e cirur-
gia cardiovascular são necessários mais 5 anos.
Portanto no final serão onze anos de estudo!!
A 1ª especialidade certificada nos EUA foi a Of-
talmologia em 1908. No nosso País a primeira
residência médica surgiu em 1945 na área de
ortopedia no Hospital das Clínicas da USP.
Inúmeros fatores influenciam o jovem médico na
escolha da especialidade. A personalidade junto
com características pessoais são os fatores que
mais influenciam na decisão.
Os objetivos, os agressivos, os exigentes de
soluções rápidas são inclinados a cirurgia. Os
meditadores, os contemplativos e os questiona-
dores serão clínicos. Os que desejam entender
o pensamento e a alma humana serão psiquia-
tras. Os que têm empatia pelas crianças serão
pediatras. Os ligados às atividades físicas ou
ao esporte serão ortopedistas. Evidentemente,
são um conjunto de fatores que influenciam na
escolha.
O sexo feminino é o preferencial entre os der-
matologistas e pediatras. Nas especialidades de
urologia, ortopedia, neurocirurgia, cirurgia torá-
cica e cardiovascular os homens são mais de
90%.
Outros fatores que influenciam na decisão são:
profissão dos pais, aconselhamento familiar,

condições de trabalho, carga horária e remune-
ração.
Outro tópico relevante é a faculdade frequen-
tada. Influencia muito na escolha: o conteúdo,
a qualidade e a organização da disciplina. Pro-
fessores exemplares são modelos inspiradores!
Corsi, analisando 456 estudantes de medicina
em São Paulo, concluiu que novas variantes fo-
ram incluídas nos últimos anos: avaliação do
desgaste psíquico, controle do estilo de vida e
das possibilidades de lazer.
A autonomia de decisões sobre a carga de tra-
balho e domínio da sua própria vida aumentou o
número de candidatos a dermatologia, oftalmo-
logia, otorrinolaringologia, psiquiatria, radiologia.
Por estes mesmos motivos, menos escolhem a
obstetrícia, pediatria e cirurgia.
Certamente faltaria espaço para analisar todas
as variáveis afetivas, psicológicas, econômicas
e sociais que interferem nesta difícil escolha do
médico: ser especialista!
A especialização veio para ficar! Mas é preciso
ter cuidado! Bernard Shaw escreveu: “Especia-
lista é o homem que sabe cada vez mais sobre
cada vez menos e por fim acaba sabendo tudo
do nada”
O que o médico especialista jamais pode es-
quecer é que o paciente é um todo. Não é um
membro isolado, um órgão ou uma víscera!
A cura do paciente está intrinsecamente relacio-
nada a harmonia de todos os sistemas do corpo
humano.
Ser atencioso, bom ouvinte, agradável, cari-
nhoso, respeitoso e humano independe da es-
pecialidade médica!!!
Prof. Dr. Carlos Roberto Schwartsmann – mé-
dico e professor
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KARINA GARCIA

A FISIOTERAPIA E A
UTILIZAÇÃO DE OZÔNIO
EM FERIDAS CRÔNICAS

A ozonioterapia faz parte, desde de
2018, das modalidades de práticas inte-
grativas e complementares em saúde, in-
cluídas pela Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares (PNPIC),
no Sistema Único de Saúde (SUS). Em
razão da recente inserção, esta prática
complementar de tratamento ainda ca-
rece de maior investimento público em
formação de profissionais e de estrutura
como forma de fomentar a utilização des-
ses recursos de tratamento complemen-
tar.
Diversas patologias podem ser tratadas
com ozonioterapia. A Úlcera do pé dia-
bético (uma das complicações sérias e
comuns de diabetes mellitus de tipo 1
e tipo 2) é um exemplo. Isso porque a
ozonioterapia contribui acelerando a for-
mação de tecidos e diminuindo o tempo
de cicatrização.
O ozônio também possui um mecanismo
de ação dupla, pois age tanto como anal-
gésico quanto anti-inflamatório. Além
disso, é um potente oxidante e melhora
a oxigenação sanguínea. Sendo assim,
recebe o papel de potencializar o tra-

tamento para úlceras do pé diabético,
uma vez que a ozonioterapia é uma fer-
ramenta terapêutica complementar que
auxilia na melhora da qualidade de vida
de pacientes e reduz a necessidade de
amputação do membro acometido.
Vale destacar que a ozonioterapia come-
çou a ser utilizada na medicina há mais
de 20 anos como complemento de tera-
pias estéticas e como potencial agente
no tratamento de doenças autoimunes. É
preciso frisar ainda que a função principal
do ozônio não é substituir os fármacos,
mas sim melhorar os resultados do trata-
mento clínico e farmacológico.
O tratamento com ozônio pode ser con-
siderado uma vantagem para saúde pú-
blica, já que trata-se de uma alternativa
de baixo custo e que promove a acele-
ração do processo cicatricial. A fisiote-
rapia, inserida no contexto de equipes
multidisciplinares na área da saúde e as-
sociada a outras áreas do conhecimento,
tem importante papel na promoção da
cicatrização de feridas crônicas.
Karina Garcia - fisioterapeuta
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PEDRO ALBITE

EMPREENDEDOR X
ADMINISTRADOR

Peter Drucker, considerado pai da administração,
disse: “O planejamento não diz respeito a decisões
futuras, mas às implicações futuras das decisões
presentes”. Ainda que pareça uma afirmação ób-
via, é muito comum que aprendamos da pior ma-
neira: errando, sofrendo e perdendo dinheiro.
O brasileiro tem uma veia empreendedora muito
forte. Os empreendedores são a força motriz desse
país. Os empreendedores são guerreiros e corajo-
sos. No entanto, também são os grandes respon-
sáveis pelos seus fracassos e por trilharem rumo à
falência. Por isso, precisamos refletir sobre o pa-
pel do Empreendedor e o papel do Administrador.
Eles podem estar dentro da mesma pessoa ou em
pessoas diferentes. São dois papéis fundamentais
para o bom andamento de qualquer negócio. O
empreendedor é aquele com perfil arrojado, que
está apto a assumir riscos, que dá o pontapé inicial,
que convence os outros sobre os seus sonhos e
assim vai vencendo os obstáculos até botar a sua
ideia em prática. O administrador é aquele respon-
sável por controlar, analisar, gerenciar e planejar o
que foi criado pelo empreendedor, tendo um papel
fundamental para a continuidade do negócio.
Entretanto, se você não possui alguém com o papel
de administrador no seu negócio, provavelmente as
suas decisões, desde a sua fundação, foram base-
adas no seu feeling, ou seja, nos seus sentimentos,
e isso requer um grande ponto de atenção. 25%
das empresas brasileiras fecham antes de com-
pletar dois anos de vida. Isso ocorre, em grande
medida, porque o empreendedor não possui dentro
do seu negócio o papel de um administrador. É
importante ressaltar que, aqui, não falamos sobre
formação acadêmica, mas sim da capacidade téc-
nica de executar o papel de um administrador.
Questões relacionadas à projeção de fluxo de

caixa, planejamento orçamentário, evolução de
faturamento, margem de contribuição, despesas,
EBITDA e lucro líquido são grandes determinantes
neste processo, pois se não é um tema recorrente
dentro da empresa, é porque nela não existe um
administrador. Pode ser que isso, no início, não
reflita no caixa da empresa e no bolso do empre-
endedor, mas logo refletirá. Por isso, é importante
tomar o controle do negócio e garantir que o papel
do administrador esteja presente na trajetória em-
preendedora.
Para abrir um negócio basta ser empreendedor,
mas para mantê-lo em pé, é preciso encontrar o
seu administrador. Não podemos abrir mão do
planejamento, do controle, da análise técnica e de
toda a gestão do negócio. Também não podemos
burocratizar a empresa, com diversos controles, se
não tivermos uma pitada de ousadia e pensamen-
tos fora da caixa para inovar e estar sempre em
evolução. O equilíbrio entre os dois papeis é o
grande triunfo de uma empresa. Portanto, muita
atenção, ser somente o empreendedor pode te cus-
tar caro.
Pedro Albite – Divisão Jovem Federasul. Bacharel
em Administração pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, M&A pelo Insper, Valuation
pela Saint Paul e MBA de auditoria e controla-
doria pela FGV. Entusiasta do Empreendedorismo
e da Gestão Empresarial, também é especialista
na condução de processos de Turnaround. Foi
Gerente De Relacionamento do Segmento Mid-
dle/Corporate Market no Banco Continental e Ge-
rente de Relacionamento do segmento Middle Mar-
ket - Plataforma PJ da Rede Sul do Banco Santan-
der S.A. É fundador e CEO da Octo Business, uma
assessoria especializada em processos de turna-
round.
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EFEMÉRIDES

FATOS HISTÓRICOS DO
DIA 26 DE NOVEMBRO

Eventos
1922 - Aberto o túmulo do faraó egípcio Tutan-
câmon. O britânico Howard Carter torna-se a
primeira pessoa a entrar na tumba do monarca
em 3 mil anos.
1930 - Criação do Ministério do Trabalho no
Brasil.
1938 - Na Alemanha, Hermann Göring dá a
Albert Speer o direito de preferência sobre as
construções desocupadas pelas expulsões dos
Judeus.
1950 - O Exército da China entra na Coreia do
Norte e ataca as tropas norte-americanas e sul-
coreanas.
1959 - O argentino Ernesto Che Guevara as-
sume a presidência do Banco Nacional de
Cuba.
1984 - Golpe Militar de 1964: segunda explosão
em um comitê da Aliança Democrática, desta
vez em Brasília.
2001 - Mais de 100 detentos fogem do presídio
do Carandiru, em São Paulo.
2003 - O jato francês Concorde é retirado defi-
nitivamente dos voos comerciais.
2005 - O Grêmio vence a série B do Campe-
onato Brasileiro, em partida contra o Náutico-
PE que seria conhecida como a “Batalha dos
Aflitos”.
2007 - O estádio da Fonte Nova, em Salvador
(BA), é fechado devido a um desabamento na
arquibancada.
2008 - Atentados terroristas atingem a cidade
de Bombaim, na Índia, matando 125 pessoas.
2011 - ANasa envia a sondaROVCuriosity para

explorar o solo de Marte.
Nascimentos
1911 - Mário Lago, ator, compositor e poeta
brasileiro (m. 2002).
1918 - Patricio Aylwin, ex-presidente do Chile.
1921 - Otello Zeloni, ator ítalo-brasileiro (m.
1973).
1922 - Charles Schulz, cartunista norte-
americano, criador do personagem Snoopy (m.
2000).
1931 - Adolfo Pérez Esquivel, arquiteto e ati-
vista argentino de direitos humanos, ganhador
do Prêmio Nobel da Paz em 1980.
1939 - Tina Turner, cantora, compositora e atriz
norte-americana.
1971 - Vanessa Lóes, atriz brasileira.
1979 - Deborah Secco, atriz brasileira.
1983 - Sheron Menezzes, atriz brasileira.
Falecimentos
1696 - Gregório de Matos, poeta barroco brasi-
leiro (n. 1623 ou 1633).
1993 - César Guerra-Peixe, compositor brasi-
leiro (n. 1914); e Grande Otelo, ator e músico
brasileiro (n. 1915).
2000 - Plínio Doyle, advogado e bibliófilo brasi-
leiro (n. 1906).
2003 - Soulja Slim, rapper estadunidense (n.
1977).
2006 - Dave Cockrum, desenhista estaduni-
dense (n. 1943).
2016 - Roberto Corrêa, cantor e compositor bra-
sileiro (n. 1940).
2018 — Bernardo Bertolucci, diretor de cinema
italiano (n. 1941).
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Após derrota para o Fluminense,
técnico do Inter diz que gol sofrido no
início da partida foi um “golpe duro”.

Reprodução/S.C. Internacional

Para Aguirre, o Fluminense “encontrou” a penalidade.

Em jogo decisivo pela luta
contra o rebaixamento, Grêmio
enfrenta o Bahia fora de casa.

Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Atividade aconteceu no CT do Vitória durante a tarde desta quinta
(25).

O Inter continua com o
marco de dois meses sem

vencer fora de casa. A nova
derrota desta vez para o Flumi-
nense deixou o colorado longe
do objetivo de se classificar
diretamente para a Copa Liber-
tadores nas últimas rodadas do
Campeonato Brasileiro. Após a
partida, o técnico Diego Aguirre
falou em entrevista coletiva.

A partida iniciou pratica-
mente com o placar adverso
tendo em vista o pênalti mar-
cado antes de um minuto e
meio. Para Aguirre, o Flu-
minense “encontrou” a penali-
dade, que foi um “golpe duro”,
e o time colorado acabou não
conseguindo reagir após o gol
carioca.

Diego Aguirre surpreendeu
na escalação ao mandar a
campo Renzo Saravia atuando
mais adiantado na beirada di-
reita do campo. Sobre o que
imaginou para a modificação, o

uruguaio explicou: “Eu escalei
ali porque ele tem jogado mui-
tas vezes nessa posição. Para
mim ele fez um bom jogo. Pen-
sei que era uma boa escolha
para começar”.

Ainda sobre a escalação ini-
cial, o técnico colorado ressal-
tou: “Não perdemos porque
começamos com Cadorini ou
com o Saravia pelo lado. To-
mamos o gol muito cedo e não
conseguimos fazer o gol de
empate”. E destacou a falta de
Yuri Alberto, lesionado: “O time
está com saudade dele, pela
sua qualidade”.

O momento seria de ten-
tar somar o máximo de pon-
tos possíveis para garantir a
vaga na Libertadores, porém,
nas últimas 10 partidas o Co-
lorado caiu bruscamente de
rendimento, vencendo apenas
duas. Aguirre comentou so-
bre o tema: “Eu falei para os

jogadores que ainda não aca-
bou. Ainda temos 3 jogos pela
frente”.

Assunto importante em
pauta foi sobre o desligamento
de Paulo Paixão após áudio
vazado do preparador físico.
“A respeito do áudio, não
influenciou em nada. São

coisas que aconteceram. Não
pensamos muito nessas coi-
sas, tentamos focar no jogo”,
comentou o Aguirre, que com-
pletou ressaltando o carinho
que tem pelo multicampeão.
As informações são da Rádio
Grenal.

O Grêmio finalizou os pre-
parativos para enfrentar o

Bahia, em duelo decisivo que
acontece na noite desta sexta-
feira (26), às 19h, na Arena
Fonte Nova. O duelo válido
pela 36ª rodada. O Grêmio
está na 18ª posição, já o Bahia,
com um ponto de diferença,
está em 17º. Um vitória trico-
lor faz com que o Grêmio suba
uma posição.

A última atividade antes
do confronto ocorreu na tarde
desta quinta-feira (25) com um
trabalho de dois toques, em
campo reduzido.

Após o aquecimento, co-
mandado pela preparação fí-
sica, com o rondo, que tem
foco a troca de passes curta,
enquanto outro grupo tenta to-
mar a posse, os atletas ouvi-

ram as orientações táticas do
técnico Vagner Mancini e sua
comissão sobre o adversário.
Na sequência, foram divididos
para a tradicional atividade que

acontece às vésperas dos jo-
gos, de dois toques e finaliza-
ções.

Douglas Costa
Douglas Costa estará à dis-

posição de Vagner Mancini
para a decisão diante do Bahia.
O atacante, que desfalcou a
equipe durante três partidas,
por conta de uma lesão no adu-
tor da coxa esquerda, está re-
cuperado é será uma das op-
ções para o ataque do Grêmio.

De acordo com reportagem
da Rádio Grenal, o camisa
terá condições de atuar du-
rante apenas 45 minutos no
confronto. Ele, junto com Alis-
son, serão as alternativas para
a vaga de Jhonata Robert, que
foi expulso na última rodada,
no empate contra o Flamengo.

Em 25 partidas disputadas
na temporada de 2021, Dou-
glas Costa soma dois gols mar-
cados, junto de duas assistên-
cias.
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Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique,
Rony, Weverton e Veiga disputam
prêmio de melhor da Libertadores.

Divulgação/Bridgestone

Anel de diamantes será entregue ao vencedor.

No Uruguai, torcedores cobram
diretoria do Flamengo pela

demissão de Renato Portaluppi.
Alexandre Vidal/Flamengo

Mesmo com a chance do time conquistar o título continental pela
terceira vez, um torcedor demonstrou sua insatisfação com Renato.

R ony, Raphael Veiga e
Weverton, do Palmei-

ras, e Bruno Henrique, Ar-
rascaeta e Gabigol, do Fla-
mengo, disputam o prêmio
de melhor jogador da Copa
Libertadores 2021. O vence-
dor levará para casa um anel
de diamantes.

A votação está sendo
feita na página da patrocina-
dora do evento e será encer-
rada no sábado, dia da fi-
nal. O anúncio do vencedor
acontecerá logo após a par-
tida entre alviverdes e rubro-
negros.

Dos seis jogadores, ape-
nas Bruno Henrique já con-
quistou o prêmio, em 2019,
ano do título do Flamengo.
Em 2020, mesmo com o Pal-

meiras campeão, o vence-

dor foi o atacante Marinho,

do Santos, vice da Liberta-

dores.

O anel de diamantes en-

tregue ao vencedor tem o

desenho inspirado no es-
tádio Centenário, palco da
partida em Montevidéu.

J á no Uruguai para a deci-
são da Libertadores con-

tra o Palmeiras, neste sá-
bado (27), membros da dire-
toria do Flamengo foram co-
brados por torcedores nas
ruas de Montevidéu na úl-
tima quarta-feira (24).

Mesmo com a chance do
time conquistar o título con-
tinental pela terceira vez, um
rubro-negro fez questão de
demonstrar sua insatisfação
com Renato Portaluppi e pe-
diu a demissão do técnico
em vídeo divulgado nas re-
des sociais.

”Depois do que o Re-
nato fez ontem ele não en-
tra mais no Ninho, né?”, co-
brou o homem ao encontrar
os membros da diretoria do

clube, lembrando o empate
em 2 a 2 com o Grêmio na
última terça-feira.

O torcedor filmou sua
abordagem a Luiz Eduardo
Baptista, Vice-Presidente

de Relações Externas e
membro do ”conselhinho”
do futebol do Flamengo.
Outros dirigentes também
aparecem nas imagens,
como o Vice-Presidente de
Marketing, Gustavo Oliveira,
o Vice-Presidente Jurídico,
Rodrigo Dunshee e outros
conselheiros ligados à dire-
toria de Rodolfo Landim

Os dirigentes respon-
dem pedindo calma e afir-
mando que o “momento não
é esse”.

”Vamos ganhar a Liberta-
dores e não deixa ele entrar
o Ninho mais não, tá BAP?”,
continuou o torcedor, que
depois deixou o local can-
tando em apoio ao time.
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Abel e Renato tentam igualar feito de 4
técnicos brasileiros: um dos dois será,
neste sábado, bicampeão continental.

Reprodução de TV

Enquanto Renato foi campeão da Libertadores com o Grêmio em
2017, Abel pode ganhar dois títulos em um ano.

A bel Ferreira e Renato
Portaluppi estão na imi-

nência de entrar para um
restrito grupo: o de trei-
nadores bicampeões conti-
nentais por clubes brasilei-
ros. O comandante do Pal-
meiras ou o do Flamengo vai
ganhar a Libertadores pela
segunda vez e repetirá a fa-
çanha de outros quatro téc-
nicos: Lula, Telê Santana,
Paulo Autuori e Luiz Felipe
Scolari.

Se for campeão, Abel
se iguala a Lula e Telê no
número de títulos continen-
tais e também no fato de
conquistá-los pela mesma
equipe e de maneira conse-
cutiva. Luís Alonso Pérez,
o Lula, conduziu o Santos
às conquistas da Libertado-
res em 1962 e 1963. Foi
responsável por treinar um
esquadrão liderado por Pelé
na década de 60.

Três décadas depois,
Telê repetiu a façanha ao
vencer as edições de 1992
e 1993 pelo São Paulo. Mas
depois perdeu a chance de
ser o único técnico brasi-
leiro tricampeão da América
no ano seguinte, ao ver a
equipe do Morumbi ficar
pelo caminho na decisão
diante do Vélez Sarsfield, da
Argentina.

Felipão esteve perto de
ser bicampeão consecutivo
da Libertadores por um
mesmo clube, mas não
conseguiu. Ele ganhou o
torneio em 1999 pelo Pal-
meiras, entretanto, no ano
seguinte, a taça escapou
depois que o time perdeu a
disputa de pênaltis para o
Boca Juniors. Foi a primeira
conquista do Palmeiras na
competição sul-americana.

O veterano treinador
gaúcho já havia, porém,
faturado o torneio anteri-

ormente, em 1995, pelo
Grêmio. Ele foi considerado
por muito tempo especia-
lista nos jogos de Copas,
de mata-mata, e comandou
times que aliavam disciplina
tática e talento.

Paulo Autuori, hoje
na função de executivo
do Athletico-PR, recém-
campeão da Sul-Americana,
é outro a conseguir duas
taças do torneio mais im-
portante da América do Sul.
A primeira veio em 1997,
à frente do Cruzeiro. Oito
anos mais tarde, em 2005,
foi campeão pelo São Paulo.

Português x gaúcho
Embora ainda não tenha

vencido o Flamengo - foram
três derrotas e um empate
-, Abel Ferreira já derrotou
Renato Gaúcho em uma fi-
nal de campeonato. Em fe-
vereiro, os dois se encon-
traram na decisão da Copa
do Brasil, na qual o Palmei-
ras levou a melhor sobre o
Grêmio. Menos de um ano
depois, a escola portuguesa
e gaúcha de técnicos estão
em lados opostos mais uma
vez.

O bom trabalho dos
portugueses é uma das sen-
sações recentes do futebol
brasileiro. Jorge Jesus e
Abel Ferreira foram os dois
últimos campeões da Liber-
tadores. O pequeno país
europeu é bem-sucedido
quando o assunto é a for-
mação de treinadores im-
portantes, como José Mou-
rinho, Nuno Espírito Santo e
tantos outros profissionais.

”A nossa formação é
boa. Os técnicos são muito
empenhados. Gostam do
que fazem, têm prazer. São
dispostos a ouvir o jogador
e estudar as equipes”, diz
ao Estadão José Pereira,
presidente da Associação

Nacional dos Treinadores de
Futebol de Portugal (ANTF).
Organizada com a Federa-
ção Portuguesa de Futebol
(FPF), a ANTF ministra um
curso de técnicos tão reco-
nhecido a ponto de parte do
seu currículo ser utilizado
como referência pela Uefa
para aplicação em outros
países. São mais de 12 mil
profissionais licenciados em
terras lusitanas.

”A grande competência
dos técnicos portugueses
está na ideia de jogo, que
é aprimorada nos treinos”,
explica Pereira. Ele acom-
panha o trabalho de Abel no
Palmeiras e entende que a
coragem é o principal atri-
buto do comandante pal-
meirense. ”É até teimoso
com suas ideias e as de-
fende até a morte”.

Abel divide os méritos
com os atletas e membros
de sua comissão técnica.
Gosta de dizer que, no Pal-
meiras, ”todos somos um”.
”Em Portugal, nós comparti-
lhamos conhecimento e ex-
periência, e cada um faz
o seu caminho. Acima de
tudo, (o meu trabalho) foi in-
dicar um caminho e, de uma
forma simples, foram cons-

truindo uma forma de jogar
coletivamente”, disse o co-
mandante em entrevista re-
cente.

O Rio Grande do Sul,
Estado de onde saíram
campeões como Luiz Felipe
Scolari, Tite, Mano Mene-
zes, Tiago Nunes e Renato
Gaúcho, não vê mais tantos
”filhos” seus em alta no
mercado como antes. Ainda
sim, tem um representante
no comando da seleção bra-
sileira e outro em busca do
segundo título continental
neste sábado.

Natural de Guaporé, pe-
queno município de 25 mil
habitantes na serra gaúcha,
Renato colecionou títulos à
beira do gramado pelo Grê-
mio. Foi pelo trabalho à
frente do time tricolor que
seu nome foi especulado na
seleção. O treinador mar-
rento e irreverente ganhou
a Copa do Brasil (2016), a
Libertadores, (2017), a Re-
copa (2018) e o tricampe-
onato Estadual (2018, 2019
e 2020). Agora, quer ser
campeão com o Flamengo,
outro clube com o qual tem
identificação.

Porto Alegre . Sexta, 26 de Novembro de 2021 OSUL | 62



Fifa testará tecnologia de impedimento
automático na próxima semana.

Reprodução

Sistema identificará automaticamente os jogadores em posição irre-
gular.

Conmebol anuncia fim do critério
do gol fora de casa e todos
passam a ter o mesmo valor.

Getty Images

Presidente Alejandro Domínguez acredita que a confederação promo-
verá maior ”justiça esportiva” em suas competições.

U m ano antes da Copa
do Mundo de 2022, a

Fifa testará uma tecnologia
que identifica automatica-
mente jogadores em posi-
ção de impedimento. O
teste será feito na Copa
Árabe, torneio organizado
pela Fifa a partir do dia
30 de novembro, no Catar,
que servirá como prepara-
ção para o Mundial.

Haverá um sistema de
inteligência artificial insta-
lado nos seis estádios que
sediarão o torneio. Ele en-
viará imediatamente ao ár-
bitro de vídeo uma men-
sagem quando um jogador
estiver impedido. A partir
daí, o árbitro de campo de-
cidirá a marcação ou não.

Este será o primeiro
teste oficial de um sis-
tema que já foi testado
extra-oficialmente em algu-
mas oportunidades na Eu-
ropa, em estádios como
o Etihad, do Manchester
City, a Allianz Arena, do
Bayern de Munique e o Es-
tadio La Cartuja, de Sevi-
lha.

Caso o teste seja bem
sucedido, é esperada uma
aprovação formal na reu-
nião anual da International
Football Association Board
(IFAB) em março para que
seja colocado em prática
na Copa doMundo, em no-
vembro de 2022.

Os sistemas automati-
zados de impedimento uti-

lizam câmeras e tecnologia
computadorizada para ras-
trear os movimentos dos
jogadores e da bola. Espe-

cialistas afirmam que deve
ser mais preciso do que os
impedimentos observados
pelo VAR.

A Conmebol anunciou
nesta quinta-feira (25)

que não vai ter mais o cri-
tério do ”gol do visitante”
em suas competições.
Todos os gols passam a
ter o mesmo valor, e o
gol fora de casa não será
considerado como fator de
desempate. Com isso, se-
gundo a entidade, haverá
maior ”justiça esportiva”.

A decisão foi anunciada
primeiro pelo presidente
da Conmebol, Alejandro
Domínguez, e depois com-
partilhada pela confedera-
ção em seus canais ofici-
ais. A medida é divulgada
no mesmo dia de reunião
do conselho da entidade
na sede em Luque, no Pa-
raguai, que tratou do en-
cerramento da Copa Sul-
Americana e da Copa Li-

bertadores dos times femi-
ninos.

Além disso, a reunião
desta quinta-feira tratou
dos preparativos para a
final da Copa Libertadores

masculina, marcada para
o próximo sábado, entre
Palmeiras e Flamengo, em
Montevidéu. Representan-
tes dos dois clubes brasi-
leiros estiveram com inte-

grantes da confederação
sul-americana e autorida-
des uruguaias para acertar
os últimos detalhes, como
a operação de segurança.

A Conmebol segue en-
tão o mesmo caminho da
Uefa, que decidiu no fim de
junho acabar com a regra
do gol fora de casa para
as competições de clubes.
Nas competições do fute-
bol brasileiro, a CBF tam-
bém abandonou o critério,
em 2018.

O critério do ”gol como
visitante” havia sido im-
plementado em confrontos
eliminatórios da Libertado-
res e da Sul-Americana a
partir de 2005. De 2008
em diante já não valia mais
para a final (disputada em
duas partidas até 2018).
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Morte de paciente aumenta a polêmica
sobre medicamento para Alzheimer

aprovado nos Estados Unidos.
Reprodução

O Aduhelm é o primeiro novo tratamento contra a doença em duas
décadas, mas há preocupação em relação à sua eficácia e segurança.

A morte de uma pa-
ciente de 75 anos

após receber infusões
do novo medicamento
para Alzheimer aumen-
tou ainda mais as pre-
ocupações sobre os ris-
cos de segurança do
novo e controverso tra-
tamento. A mulher, que
vivia no Canadá, faleceu
no final de setembro.

O óbito foi relatado
recentemente por um
médico ao sistema de
notificação de even-
tos adversos da Food
and Drug Administration
(FDA), agência que re-
gula medicamentos nos
Estados Unidos. O caso
está em investigação
pela FDA e pela Biogen,
empresa fabricante do
medicamento, também
conhecido pelo nome ci-
entífico, aducanumabe.

”É preciso cautela
pois o caso está em
investigação. Ainda não
se sabe se a morte da pa-
ciente foi causada pelo
remédio, mas é possível
que sim”, pondera o
médico geriatra Otavio
Castello, diretor cientí-
fico da regional Distrito
Federal da Associação
Brasileira de Alzhei mer.

Antes de morrer, a
paciente apresentou in-
chaço cerebral, que é um
dos possíveis efeitos co-
laterais graves do trata-
mento, assim como san-
gramentos cerebrais. De
acordo com informações

do New York Times, en-
tre julho e setembro, três
outros casos de hospita-
lização por anormalida-
des de imagem relaci-
onadas ao amiloide ou
ARIA, síndrome que in-
clui o inchaço temporá-
rio em áreas do cérebro
e pequenos pontos de
sangramento dentro ou
na superfície do cérebro
com o inchaço, foram re-
latados à FDA.

De acordo com o
médico, esse é um
efeito colateral possível
e aceitável do medica-
mento, desde que em
grau leve. Dados de
segurança dos testes
clínicos do medicamento
foram publicados essa
semana na revista JAMA
Neurology. Os resul-
tados mostraram que
41% dos pacientes que
receberam a alta dose do
Aduhelm apresentaram
inchaço ou sangramento
cerebral.

Os principais sinto-
mas relatados foram
sintomas dores de ca-
beça, confusão, tontura
e náusea. Menos fre-
quentenmente também
foram relatados fadiga,
deficiência visual, visão
turva e distúrbios da mar-
cha. Em comunicado,
a Biogen afirmou que
a maior parte desses
casos surgiu no início do
período de tratamento.
Nenhuma morte asso-
ciada ao problema foi

relatada. A paciente que
faleceu participava de
um estudo de extensão
do medicamento, de
acordo com a empresa.

O Aduhelm é um anti-
corpo monoclonal admi-
nistrado via infusão men-
sal. O medicamento foi
aprovado em junho pela
FDA, mesmo após um
comitê consultivo de es-
pecialistas externos da
agência ter contraindi-
cado sua aprovação por
julgar que não estava
claro se o aducanumabe
poderia trazer benefícios
clínicos aos pacientes e
por preocupações em re-
lação à sua segurança.
Isso fez com que a libe-
ração do medicamento
tenha sido alvo de críti-
cas e esteja sob investi-
gação.

Para Castello, o caso
da morte da partici-
pante do estudo clínico
é problemático porque
aumenta ainda mais a

suspeita em relação a
um medicamento cuja
aprovação já era alvo de
insegurança na comuni-
dade científica.

Os dados de eficá-
cia do medicamento vem
de dois ensaios clíni-
cos de fase 3 que fo-
ram encerrados em 2019
após um comitê de moni-
toramento independente
concluir que o medica-
mento não trazia me-
lhora clínica aos pacien-
tes, embora conseguisse
reduzir a placa de beta-
amiloide.

Uma análise posterior
da Biogen descobriu que
os participantes que re-
ceberam a dose mais
alta da droga em um
desses ensaios, apre-
sentaram uma ligeira de-
saceleração do declínio
cognitivo. Esses foram
os dados utilizados pela
FDA para aprovação do
medicamento.
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Casos de diabetes e obesidade são mais
altos em bairros com menos oferta de
academias, mostra estudo espanhol.

Reprodução

Acesso a espaços para exercícios físicos é determinante para redução
de casos de diabetes e obesidade.

Q uem mora no Paseo de la
Esperanza, no bairro Aca-

cias, em Madri (Espanha), con-
segue chegar, em cinco minu-
tos, em uma dezena de acade-
mias, estúdios de crossfit e de
ioga, além de uma quadra de
basquete pública, campos de
futebol e um skatepark. Se an-
dar mais cinco minutos, chega
a uma área de remo. Mais um
pouco, há uma academia de ar-
tes marciais e um centro espor-
tivo municipal.

”Pela lógica, onde é mais
provável que você faça exercí-
cios?”, questiona o epidemiolo-
gista Manuel Franco.

Em Acacias, é claro. Mas
não se trata apenas de mais lu-
gares para se exercitar. Há da-
dos sólidos que demonstram a
relação entre essa oferta e o
risco para algumas doenças.

”Não se tratava apenas de
concluir que as instalações es-
portivas importam, no sentido
de que você vai fazer mais ati-
vidade física e ter menos obe-
sidade, menos diabetes ou me-
nos hipertensão e, portanto,
melhor saúde e menos doen-
ças cardiovasculares. Isso tinha
que ser estudado e demons-
trado”, explica o especialista em
saúde pública, um dos pesqui-
sadores da Universidade de Al-
calá, que cruzou dados sobre
recursos esportivos e a preva-
lência de diabetes e obesidade
na população de 40 a 75 anos
na cidade de Madri.

O resultado “conclusivo” é
que as regiões com menos aca-
demias e centros esportivos têm
22% mais casos de obesidade
e 38% mais casos de diabetes
tipo 2 (omais comum) do que os
bairros que tinham maior oferta
dessas instalações.

Por outro lado, bairros com
menor nível socioeconômico
apresentam maior prevalência
de obesidade (13%) e dia-
betes (17%) do que aqueles
que, também tendo baixa dis-
ponibilidade de instalações,
apresentam maior nível socio-
econômico. Nas mulheres, a
prevalência de diabetes é mais

que o dobro (24%) do que a
de homens que vivem em áreas
com as mesmas características
(10%).

Pesquisa ampla
Os números utilizados para

chegar a essa conclusão não
são uma amostra pequena,
mas, sim, os prontuários médi-
cos de 1.270.512 pessoas, 91%
dos madrilenhos na faixa etária
observada.

”São dados de atenção pri-
mária e, ter acesso a esses
prontuários é ter a uma fonte
de informação impressionante
que dá uma imagem exata do
que acontece na saúde das
pessoas”, explica o epidemiolo-
gista, também porta-voz da So-
ciedade Espanhola de Saúde
Pública.

O estudo foi realizado em
2017 em colaboração com pes-
quisadores do australianos e
americanos e já foi publicado na
revista clínica Diabetologia.

”Descobri que poderia en-
contrar um campo de estudo
que unisse a atividade física
à esportiva, como ela impacta
a saúde e como se relaciona
com as desigualdades sociais”,
conta o pesquisador Luis Ce-
reijo.

Por quê?
”A atividade física praticada

em instalações esportivas está
associada a um gasto metabó-
lico maior do que outros tipos
de atividade física e está corre-
lacionada a maiores benefícios
na saúde e na prevenção de do-
enças como obesidade ou dia-
betes. Além disso, a presença
de pessoal qualificado também
leva a práticas de exercícios físi-
cosmais benéficas”, explica Ce-
reijo.

O estudo anterior do qual
partiram já mostrava que os
vieses econômicos dos mais
desfavorecidos apontavam para
umamenor disponibilidade des-
ses recursos. A diferença que
eles encontraram agora é alta.

Pandemia do
sedentarismo
Há anos, a Organização

Mundial da Saúde (OMS) já afir-
mava que o diabetes tipo 2 ”em
grande parte se deve ao ex-
cesso de peso e à falta de ati-
vidade física”. E Cereijo insiste:

”É sabido que a falta de
exercício físico aumenta o risco
de sofrer de doenças cardiovas-
culares.”

Ele fala de uma pandemia,
mas não se refere ao coronaví-
rus, mas ao sedentarismo.

O número de jovens que
praticam esportes não aumen-
tou desde 2012, e 80% não
seguem as recomendações da
OMS para essa área. Em 2019,
segundo a organização, essas
doenças causaram diretamente
1,5 milhão de mortes no mundo
— na Espanha, foram 11.297
pessoas em 2020, 721 delas em
Madrid, de acordo com os últi-
mos dados do Instituto Nacional
de Estatística. Mas essas são
apenas as mortes diretas des-
sas patologias. Mais de qua-
tro milhões de mortes por ano
são atribuídas à obesidade e,
em Madri, estima-se que cerca
de metade da população esteja
com excesso de peso.

Para abrir um caminho que
modifique esses números, Ce-
reijo pensa nas conclusões da
análise.

”As prefeituras têm que
abandonar a política esportiva
sob e ótica do lazer e do
tempo livres, por isso existem

desigualdades na saúde e a
nossa saúde está como está”,
afirma ele.

O pesquisador diz que não
só se refere à cidade de Ma-
dri, mas “qualquer outra cidade
grande” onde “quem tem me-
nos recursos também faz me-
nos exercício físico”.

Aumentar a
oferta

O pesquisador, juntamente
com os demais investigadores,
propõe um aumento de oferta
nas regiões mais desfavoreci-
das, “sob a forma de novas
instalações desportivas gratui-
tas ou com um preço mensal
baixo; pois há evidências de
que as instalações esportivas
com preços variáveis (como o
pagamento por sessão) repre-
sentam uma barreira de acesso
para populações de menor nível
socioeconômico”.

E também não pode ser ”de
qualquer maneira”, ele avisa.
A abordagem da atividade fí-
sica nos bairros e os progra-
mas pelos quais ela é realizada
“devem ser desenvolvidos com
uma perspectiva de gênero e le-
vando em conta a cultura do es-
porte e os gostos da população,
porque quanto mais próximos
do gosto das pessoas onde eles
são desenvolvidos, mais gente
se beneficia e há maior aderên-
cia ”.
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Black Friday: brasileiros se
rendem a liquidações de sites

chineses e produtos "baratinhos".
Reprodução

Sites chineses aumentampromoções e facilidades para o consumidor
brasileiro.

E m tempos de dinheiro
curto, como participar

da Black Friday? A res-
posta que muitos brasileiros
estão encontrando para es-
sas perguntas está na China
- ou, mais especificamente,
nos sites asiáticos que ven-
dem produtos baratinhos,
partindo de R$ 1,99. É de
olho nesse grande contin-
gente de pessoas que não
podem gastar muito que si-
tes como Shopee, Shein e
AliExpress ganham força no
Brasil.

Esses gigantes chineses,
que têm ampliado sua es-
trutura no País e garantido
frete grátis para uma par-
cela maior de suas com-
pras, já são rivais de peso
para as gigantes nacionais
que sempre dominaram a
Black Friday, como Maga-
zine Luiza, Via (dona de Ca-
sas Bahia e Ponto) e Ameri-
canas. Nas buscas da inter-
net, essas forças asiáticas
chamam mais a atenção do
que as tradicionais varejis-
tas locais.

De acordo com um le-
vantamento de menções
à Black Friday na inter-
net, feito pela plataforma
Wiz&Watcher entre 11 e 23
de novembro, das cinco
marcas mais lembradas em
relação à data de compras
na rede, apenas uma era
brasileira. Ao todo, foram
analisadas 52 mil publica-
ções que citam a data de
descontos. Nomes como
Shopee, AliExpress, Shein,
Amazon e Lojas Americanas
saíram na frente.

As varejistas Magalu e
Mercado Livre também apa-
receram nas publicações
da internet, mas em menor
quantidade. “Existe uma
desconfiança do brasileiro
em relação a efetividade das

promoções da Black Friday
no País. Com essa super di-
gitalização do processo de
compra, é mais fácil compa-
rar e ver os preços que são
praticados lá fora”, afirma a
fundadora da Wiz&Watcher,
Cíntia Gonçalves.

Nem o dólar alto ou o
tempo mais longo para a
entrega tem sido um em-
pecilho para as compras
além das fronteiras. Para
a empreendedora Fernanda
Magalhães, de 30 anos, o
foco das compras na China
são as decorações de Na-
tal. ”Fui a lojas físicas
atrás de promoções, mas
o preço estava muito mais
alto”, afirma. “Meu carri-
nho de compras na Shopee
está cheio, vou esperar até
sexta-feira para ver se dimi-
nui ainda mais o valor.”

"Quinquilharias"
Segundo um levanta-

mento da plataforma Buzz-
monitor sobre intenção de
compras para a Black Friday
- que analisou dados do
Twitter entre agosto e outu-
bro deste ano -, as principais
categorias de desejo dos
brasileiros para a data de
descontos serão itens de
vestuários (46,7%), entre-
tenimento (23,9%), livros
(21,3%) e tecnologia (8,2%).

Com a grana mais curta
em 2021, portanto, uma par-
cela dos consumidores dei-
xou de lado a busca por
itens mais caros, como os
eletrônicos, e acabou mi-
grando para as superficiali-
dades. Uma compra focada
não na necessidade, mas no
prazer de gastar.

Para o estudante Tainan
Toldo, de 24 anos, a ex-
pectativa é angariar produ-
tos que não sejam tão afe-
tados pela variação cambial

e ainda ofereçam o frete
grátis. ”Nas lojas gringas,
agora na Black Friday, vou
focar mais em coisas mais
superficiais como capinha
para celular, fones de ou-
vido e fita led”, conta.

Promoções
"tropicalizadas"
Diante o crescimento do

consumo brasileiro de pro-
dutos importados, algumas
plataformas já trazem op-
ções de pagamento conver-
tidas para a moeda local,
como explica o fundador da
Vixtra, Guilherme Rosenthal.
“Nós temos sites chineses
hoje que nacionalizaram a
forma de pagamento, o que
facilita para os clientes e
evita que eles sejam tarifa-
dos pela autoridade alfande-
gária do País”, conta.

Para atender ao público
que está em busca das pro-
moções e quer comprar on-
line nos sites estrangeiros,
a gigante do e-commerce
AliExpress decidiu aumen-
tar sua frota para voos no
País. A partir da Black Fri-
day, a companhia passa de
cinco para seis voos sema-
nais com as cargas dos cli-

entes.
A ação ocorre diante do

aumento de compras no
mercado brasileiro, que atu-
almente é o quinto país em
vendas para a empresa chi-
nesa. “Nós tentamos ofere-
cer um preço de fábrica nos
produtos para os consumi-
dores no Brasil. Somos até
39% mais baratos do que os
concorrentes”, afirma o exe-
cutivo da companhia no Bra-
sil, Yan Di.

Dados da empresa de in-
teligência e análise de da-
dos App Annie mostram
que o AliExpress ultrapas-
sou seus concorrentes Ma-
gazine Luiza e Americanas
no número de usuários ca-
dastrados.

Segundo divulgado, atu-
almente a companhia do
conglomerado chinês Ali-
baba tem mais de 4,7 mi-
lhões de consumidores liga-
dos à plataforma no Brasil.
Desde agosto, a empresa
decidiu aceitar no seu mar-
ketplace vendedores brasi-
leiros que podem comerci-
alizar os produtos em solo
nacional, ou para omercado
internacional.
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Os produtos mais procurados na
Black Friday, segundo o Google.

Reprodução

A moda permanece como a categoria de maior crescimento; acessó-
rios eletrônicos também têm aumento.

U m estudo realizado pelo
Google nesta quinta-feira

(25) mostrou que a categoria
de roupas teve o maior cres-
cimento em intenção de com-
pras na Black Friday, com au-
mento de 237%. O segundo
lugar fica com relógio inteli-
gente, com 208% de aumento
e, o terceiro, com laptop, com
aumento de 165%. O levan-
tamento compara dados das
11h às 13h de hoje ante o
período das 9h às 11h da
mesma data.

“Há muitos produtos rela-
cionados à retomada da vida
social, como roupas e relógio
para monitorar exercícios, por
exemplo”, diz Rodrigo Cha-
morro, diretor de Insights e
Analytics do Google. Impos-
sível ignorar, também, o pa-
pel da inflação elevada corre-
lacionado à busca dos brasi-
leiros por itens de tíquete mé-
dio mais baixo no período.

Veja a lista completa:
1 - Roupas (+237%)
2 - Relógio inteligente

(+208%)
3 - Laptop (+165%)
4 - Lâmpada inteligente

(162%)
5 - Máquina de

café(+158%)
6 - Vinho (+154%)
7 - Tênis (+154%)
8 - Cômoda de bebê

(+153%)
9 - Chapéu (+148%)
10 - Smart TV 4k (+148%)
Dentro da categoria de

moda, o Google detalhou
quais os termos que têm des-
taque no volume de inten-
ções de busca. “Botas fe-
mininas”, “Calça pantalona
branca”, “sandálias femini-
nas”, “vestido paetê” e até
“croc” aparecem na lista.

Já em relação aos eletrô-
nicos, os smartwatches têm
destaque. O Galaxy Fit 2 tem
o maior destaque em volume
de buscas, junto ao Amazfit
Band. “A maior busca por
esses itens pode refletir dois
tipos de comportamento. Ou

as pessoas estão procurando
itens de tíquetemédiomesmo
ou aguardam o ápice da BF
pra ver se o tíquete médio
aparece melhor amanhã”,
diz Rodrigo. Olhando espe-
cificamente para produtos,
dados do Google Shopping
desta quinta-feira mostram
aumento de buscas princi-
palmente direcionado para o
smartphone Samsung Galaxy
S20, Galaxy M52 e iPhone 11.

Por fim, eletrodomésticos
e eletroportáteis também
têm destaque no levanta-
mento realizado pelo Google,
com termos como “geladeira
brastemp frost free”, “cerve-
jeira electrolux”, lava roupas,
dolce gusto e fritadeira sem
óleo.

Em relação aos móveis,
uma das principais categorias
da Black Friday do último ano,
há aumento de buscas em
categorias como cama box e
guarda-roupa. “Agora que as
pessoas têm uma visão um
pouco melhor do modelo de
trabalho, elas estão tomando
decisões mais acertadas do
que elas precisam dentro de
casa”, diz Rodrigo.

Ampliando o olhar para
as buscas, o Google tam-
bém mostra quais são as 10
categorias com maior cresci-
mento de buscas na semana
de 14 a 20 de novembro ante
o mesmo período do ano an-
terior. Nesse sentido, o topo
do ranking é ocupado mais
uma vez por Moda (+34%),
Esportes e Lazer (+23%) e
Bebidas (+17%).

Semana de 14 a 20 de no-
vembro x mesmo período do
ano anterior:

1 - Moda (+34%)
2 - Esportes e Lazer

(+23%)
3 - Bebidas (+17%)
4 - Eletroportáteis (+11%)
5 - Beleza e Saúde (+155)
6 - Alimentos (+9%)
7 - Perfumaria (+6%)
8 - Eletrodomésticos

(+4%)

9 - Cama e banho (+3%)
10 - Bebê (+3%)

Black Friday do
cashback

Se em 2020 o frete grátis
foi a ”grande estrela” da Black
Friday, em 2021 é o cash-
back que mais está presente
na mente dos consumidores
na hora de procurar on-line
por ofertas. Ainda olhando
para os dados do Google de
14 a 20 de novembro versus o
mesmo período do ano ante-
rior, a procura por cashback
cresceu 38%, superando to-
das as demais condições co-
merciais analisadas.

Ainda assim, o frete grá-
tis tem alta em relação ao
mesmo período do ano an-
terior, refletindo a preocupa-
ção dos brasileiros com cus-
tos para entrega em um mo-
mento de inflação elevada.

Busca por condições co-
merciais:

— Promoção (-4%)
— Cupom (+7%)
— Frete grátis (+3%)
— Cashback (+38%)
— Retire na loja (+6%)
— Frete rápido (-17%)

Varejo físico
Para monitorar as vendas

nas lojas físicas, o Google
conta com ferramentas que
possibilitem à plataforma en-

tender o fluxo de pessoas
que vão para os locais físicos
após verem um anúncio on-
line. por exemplo.

Para a Black Friday, al-
gumas lojas específicas rece-
beram uma nova função, em
que é possível ter mais deta-
lhes sobre geolocalização e o
reflexo disso nas lojas físicas.
”Por enquanto, não são todas
as lojas, mas algumas para
testar essa nova função”, diz
André Silva, gerente de enge-
nharia comercial do Google
Brasil.

Além disso, a companhia
realizou uma pesquisa re-
cente com foco nas principais
razões pelas quais consumi-
dores vão às lojas físicas ou
realizam uma compra on-line.
Do lado presencial, os prin-
cipais motivos apontados fo-
ram ”não esperar tanto” ou
”saber se o produto está em
perfeitas condições”. Já do
lado do varejo digital, preva-
lece a oferta exclusiva para o
site—mostrando que o brasi-
leiro já entendeu os esforços
de marketing das marcas ao
longo dos últimos anos para
comprar de forma digital.
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Longa-metragem gaúcho de ficção
científica chega aos cinemas em dezembro.

Divulgação

Na trama, adolescente de 1999 recebe mensagens para salvar a humanidade do ano de 2165.

C om uma aven-
tura ambientada

na combinação en-
tre passado recente
e futuro distante, o
longa-metragem gaú-
cho de ficção científica
“Contos do Amanhã”
tem estreia marcada
para o dia 9 de de-
zembro em cinemas
das principais capitais
brasileiras. A trama é
escrita e dirigida por
Pedro de Lima Mar-
ques, estreante nesse
tipo de produção.

E a história pro-
mete: em 1999, sob
a ameaça do ”bug do
milênio” (lembram?)
no ano seguinte, o
adolescente Jefer-
son (Bruno Barcelos)
recebe misteriosos
áudios enviados de
2.165, quando uma
cidade em guerra e
que abriga o último
reduto humano no
planeta é abalada pelo
sequestro de Michele
Medeiros (Daiane Oli-
veira). Com uma in-
ternet discada e muito
lenta, ele precisará en-
contrar uma forma de
salvar a humanidade.

Além das mensa-
gens do futuro, o pro-
tagonista precisa lidar
com provas do co-
légio, preocupações
exageradas da mãe e
relacionamentos pes-

soais que não engre-
nam. Aventura é re-
pleta de efeitos visuais
e referências à última
década do século 20,
contando com um
elenco de mais de 100
atores e figurantes,
escolhidos por meio
de chamada pública
que atraiu mais de 700
candidatos.

O trabalho come-
çou em 2014, com
filmagens em Porto
Alegre, Litoral e Serra
Gaúcha. Veículos e
cenários virtuais foram
criados pelo próprio
cineasta em sua em-
presa de efeitos visu-
ais, a Forno FX, res-
saltados por uma pós-
produção inteiramente
realizada no Brasil,
com baixo orçamento
e muita criatividade.

”Contos do Ama-
nhã” é uma realiza-
ção da Bactéria Fil-

mes, com coprodução
da Druzina Content
e distribuição da Eu-
ropa Filmes em par-
ceria com Araçá Fil-
mes e Cavideo. Já
o financiamento é da
Secretaria Municipal
de Cultura (SMC) de
Porto Alegre, por meio
do Fundo Municipal
de Apoio à Produção
Artística e Cultural de
Porto Alegre (Fum-
proarte). O site ofi-
cial é contosdoama-
nha.com.br.

Inspiração e
reconhecimento
”Podemos criar

mundos novos, não
é um monopólio do
estrangeiro”, acredita
Pedro. “Isso pode ser
feito do nosso jeito.
Tenho a intenção de
propor um caminho
narrativo e estético
diferente, que viabi-
lize novos universos.”

Dentre as referências
citadas por ele estão
os filmes da saga ”Ma-
trix” e os animações
japonesas ”Ghost in
the Shell” e ”Akira”.

A produção nacio-
nal entrará em cartaz
na semana do dia 11
de dezembro, Dia da
Ficção Científica Brasi-
leira, em homenagem
ao nascimento do es-
critor Jeronymo Mon-
teiro (1908-1970), con-
siderado o pai da fic-
ção científica nacional.
E chegará aos cine-
mas do País depois de
obter 27 seleções e 15
prêmios em festivais
internacionais do gê-
nero, incluindo o Bos-
ton Sci-fi Film Festival
(Estados Unidos), um
dos mais importantes
eventos da categoria.
(Marcello Campos)
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Cineasta mostra os Beatles
de 1969 sob novo prisma.

Disney+

Série ’The Beatles: Get Back’ foca no humor, a criatividade e a
amizade dos integrantes e não na dissolução da banda.

P eter Jackson tinha um so-
nho: que, como nas his-

tórias de ficção científica, al-
guém inventasse uma má-
quina do tempo. Se ela exis-
tisse, o diretor sabe exata-
mente para onde gostaria de
ir: os anos 1960, mais preci-
samente para um estúdio em
que os Beatles estivessem en-
saiando ou compondo.

Pois seu sonho foi reali-
zado. Durante quatro anos, foi
como se ele tivesse se sen-
tado no cantinho, só vendo
John, Paul, George e Ringo fa-
zerem sua mágica. O resul-
tado é a série The Beatles: Get
Back, que é exibida em três
partes, no Disney+.

O desejo do diretor ven-
cedor do Oscar por O Se-
nhor dos Aneis: O Retorno do
Rei é colocar cada especta-
dor no cantinho daquele estú-
dio. “Queria que viajássemos
50 anos e que os Beatles nos
guiassem”, disse ele em en-
trevista coletiva à imprensa da
América Latina, por videocon-
ferência. “Não queria imagem
granulada, nem entrevistas no
presente. Queria que estivés-
semos lá com eles.”

Lá, no caso, é janeiro de
1969, quando eles prepara-
vam 14 novas canções para
seu primeiro show em dois
anos, que resultaria em um
novo disco e em umdocumen-
tário. A filmagem foi feita por
Michael Lindsay-Hogg para o
longa Let it Be, que foi lan-
çado apenas em maio de
1970, junto com o álbum de
mesmo nome e um mês de-
pois do anúncio do final da
banda. Por causa disso, ficou
conhecido como um longa-
metragem que documentou a
relação desgastada entre os
membros da banda e seu fim.

Jackson sempre teve cu-
riosidade de saber se havia
material não utilizado no filme
de Lindsay-Hogg. A oportu-
nidade se apresentou quando
Jeff Jones e Jonathan Clyde,

respectivamente CEO e diretor
de produção da Apple Corps,
a companhia fundada pelos
Beatles, convidaram o dire-
tor para conversar sobre rea-
lidade virtual e realidade au-
mentada.

O cineasta estava em Lon-
dres fazendo pesquisa de ima-
gem no Imperial War Museum
para They Shall Not Grow Old,
seu documentário sobre a Pri-
meira Guerra Mundial que re-
cuperou vídeos antigos do co-
meço do século passado.

“Não queria agir como fã,
mas acabei perguntando se
havia mais material, se ti-
nha sobrevivido”, contou Peter
Jackson. E eles confirmaram
que havia 60 horas de vídeo e
130 horas de áudio.

O cineasta, fã ardoroso da
banda, ficou empolgado. Jo-
nes e Clyde confessaram que
andavam pensando em dar
uma olhada no que tinham.
“Perguntei: vocês têm um di-
retor? Porque vão precisar
de um. E disse que tinha
um tempo disponível. Se
eles tivessem interesse, que
pensassem em mim”, afirmou
Jackson.

Claro que ninguém ia dei-
xar passar a oportunidade de
contar com um diretor do ca-
libre de Peter Jackson em um
projeto como esse. O cineasta
sabia, porém, que, se encon-
trasse um material tão triste
quanto eram os relatos das
gravações, deixaria de lado.
“Eu pensava: bem, se aquilo
que está em Let it Be é o que
eles deixaram ser visto, ima-
gine o que eles não querem
que o mundo veja?”, contou
Jackson.

Ao começar a analisar as
60 horas, sua preocupação se
dissipou. “Eu comecei a rir.
Era inacreditável estar vendo
Paul compor Get Back”, disse.
Há, sim, o momento em que
George Harrison abandona a
gravação. “Mas isso é da
vida, não são os Beatles rom-

pendo.” Porque, na verdade,
não era mesmo: era janeiro
de 1969, 15 meses antes do
anúncio do fim. “Na verdade,
o timing para Michael Lindsay-
Hogg foi terrível.”

Essas horas todas ficaram
escondidas do mundo porque
os próprios Beatles tinham a
impressão de que as sessões
haviam sido desastrosas. “Foi
só quando comecei a mostrar
a Paul e Ringo parte das ima-
gens no meu iPad que eles vi-
ram que não era nada disso.”

Para Jackson, são horas
e horas das imagens e sons
mais íntimos já registrados da
banda. O diretor usou as
técnicas inventadas por sua
equipe para separar os sons
de cada instrumento das vo-
zes, recuperando assim as
conversas, além demelhorar a
qualidade de imagem para pa-
recer o máximo com um filme
captado hoje.

Há humor, há a mágica
que eles conseguiam criar jun-
tos e, claro, algumas rusgas.
Mas nenhum xingamento. Só
muita amizade e companhei-
rismo. Mesmo a presença
de Yoko Ono, sempre con-
troversa, pode ser analisada
com outros olhos. “Ela está
lá porque John está apaixo-
nado”, disse. “Os outros tal-

vez preferissem que ela não
estivesse lá, lógico. Mas eles
aceitam porque amam John.
E Yoko em momento nenhum
interfere no que eles estão fa-
zendo.”

No fim, a experiência foi
das mais positivas da carreira
de Peter Jackson. Não apenas
porque ele é fã incondicional,
mas porque as observações
que achou que viriam simples-
mente não vieram. Nem de
Paul, nem de Ringo, nem das
viúvas Yoko Ono e Olivia Harri-
son.

“Eu recebia páginas e pá-
ginas de observações durante
O Senhor dos Aneis. E eles
simplesmente disseram: É es-
tressante de ver, mas é a his-
tória definitiva da época, en-
tão não mude nada. Tenho de
lhes dar crédito, porque isso é
extremamente corajoso.”

Ele tem a impressão de
que Paul McCartney - que,
aliás, é fã da trilogia baseada
em J.R.R. Tolkien que Jackson
dirigiu - está feliz com o resul-
tado, porque desfez a impres-
são ruim que tinha da grava-
ção. E isso faz o diretor, que
em toda sua vida só comprou
álbuns dos Beatles, feliz.

Porto Alegre . Sexta, 26 de Novembro de 2021 . 69



"Casa Gucci": veja quem é quem no
elenco do filme cheio de estrelas.

Reprodução

Interpretação de Lady Gaga como Patrizia Reggiani tem sido muito
elogiada.

F amoso por dirigir filmes
como Blade Runner

(1982) e Alien: O Oitavo
Passageiro (1979(, o cine-
asta Ridley Scott lançou
nesta quinta-feira (25) Casa
Gucci (House of Gucci, no
original), uma produção
polêmica que tenta realizar
desde a década de 2000.

Contando com um
elenco de peso, o filme
aborda o assassinato do
empresário italiano Maurizio
Gucci e a relação turbulenta
que ele mantinha com sua
esposa, Patrizia Regianne.

Conheça o elenco princi-
pal de Casa Gucci e quem
os atores e atrizes interpre-
tam:

Lady Gaga como
Patrizia Reggiani
Vencedora do Oscar de

Melhor Música Original em
2019 por “Shallow”, Lady
Gaga possui uma carreira
sólida na música, acumu-
lando prêmios no Grammy
e Billboard. Na trama, ela
interpreta a protagonista Pa-
trizia Reggiani, uma figura
bastante controversa que te-
ria mandado matar seu pró-
prio marido em meados dos
anos 1990.

A performance de Gaga
tem sido bastante elogiada
por quem já viu o filme e
ela deve ser uma das favori-
tas ao Oscar de Melhor Atriz
em 2002, ao lado de Kristen
Stewart e Penélope Cruz.
Adam Driver como
Maurizio Gucci

Ao longo de sua carreira,
Adam Driver interpretou per-
sonagens bem diferentes
entre si, como Adam, de
Girls, Kylo Ren, de Star Wars
(2015), e ainda Charlie,
em Marriage Story (2019).
Como Maurizio Gucci, o
ator promete uma atuação
cheia de nuances e drama.
Assim como sua ex-esposa,
a vida do empresário em

questão também é marcada
por polêmicas. Quando foi
assassinado, ele era um dos
diretores da Gucci.
Salma Hayek como

Giuseppina Auriemma
A melhor amiga de Patri-

cia Reggiani é interpretada
por uma atriz de grande re-
nome. Salma Hayek tem as
séries 30 Rock e Ugly Betty
em seu currículo, além dos
filmes Eternos (2021), Frida
(2002) e UmDrink no Inferno
(1996).

Giuseppina Auriemma,
também conhecida apenas
por Pina, foi uma das peças
fundamentais para que a
morte de Maurizio Gucci
acontecesse. Durante anos,
ela trocou diversas confi-
dências com Patrizia, mas
a amizade culminou em um
grande tormento para sua
vida.
Jared Leto como

Paolo Gucci
Vencedor do Oscar de

Melhor Ator Coadjuvante
por O Clube de Compras
Dallas (2013), Jared Leto
se divide entre a carreira
musical com a banda 30
Seconds to Mars e perso-
nagens diversificados no
cinema. Conhecido por sua
versatilidade em frente às
câmeras, na trama de Casa
Gucci, ele interpreta o primo
de Maurizio, consistindo
em um dos empresários e
também designers de moda
mais respeitados da Itália.

Al Pacino como
Aldo Gucci

Para interpretar o pai de
Paolo Gucci, Al Pacino foi
escalado. Entre seus tra-
balhos mais notáveis está a
franquia O Poderoso Che-
fão, no qual interpreta o filho
de Vito Corleone.

Scarface (1983) e Per-
fume de Mulher (1992) tam-
bém podem ser vistos em

sua filmografia. Aldo é o cri-
ador da logomarca da Gucci
e um dos responsáveis por
fazer a grife italiana se tor-
nar uma dasmais glamouro-
sas entre a alta sociedade.
Durante anos, ele também
atuou como vice-presidente
da companhia.
Jeremy Irons como

Rodolfo Gucci
O pai de Maurizio tam-

bém pode ser visto no filme,
sendo interpretado por Je-
remy Irons. Aos 73 anos de
idade, o ator acumula perso-
nagens inesquecíveis, como
Scar, de O Rei Leão (1994)
e também Simon Gruber em
Duro de Matar (1995).

Após a morte de Guccio
Gucci, o pai de Rodolfo, o
empresário travou uma ver-
dadeira guerra contra Aldo,
sobretudo por conta dos ne-
gócios da família. Acabou
morrendo em meados dos
anos 1980 em Milão.

Mãdãlina Ghenea
como Sophia Loren

Para viver uma das fi-
guras mais icônicas do ci-
nema italiano, a atriz Mã-
dãlina Ghenea foi escalada.
Nascida na Romênia, mui-
tos de seus créditos incluem
participações em filmes de
seu país e também na Itália.

Sua carreira foi iniciada
aos 15 anos de idade,
quando se tornou modelo.
Não demorou muito para
que ela se tornasse o rosto
oficial da Gattinoni, em Mi-
lão. No longa, ela é Sophia
Loren, que possui alguma
relação com Aldo e Paolo.

Reeve Carney
como Tom Ford
Para fechar a lista, é pre-

ciso falar de Reeve Carney,
que se destaca na produ-
ção no papel de Tom Ford,
proprietário de uma grife
que leva seu próprio nome.
O artista é famoso por di-
versos musicais, tendo em
vista que também possui
uma carreira bastante prolí-
fera como cantor. Em proje-
tos audiovisuais, ele já deu
vida a Dorian Grey na série
Penny Dreadful por diversos
episódios.

Ao que tudo indica, sua
participação no filme de Ri-
dley Scott será bastante pro-
funda e interessante, tendo
em vista que Tom Ford é co-
nhecido como o grande res-
ponsável pela revitalização
da marca nos anos 1990.
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Em show, Jessie J faz desabafo
comovente sobre aborto espontâneo.

Reprodução

Cantora de 33 anos deu notícia sobre a perda do bebê pelas redes
sociais.

Ator indicado ao Oscar diz que ficar careca
o ajudou na carreira: "Nunca fui bonitão".

Reprodução

”Sempre soube que conseguiria mais trabalho à medida que ficasse
mais velho e foi isso que aconteceu”, disse.

M enos de um dia de-
pois de compartilhar

com seus fãs que havia so-
frido um aborto espontâ-
neo, Jessie J realizou um
show em Los Angeles –
e desabafou com a plateia
sobre a perda do bebê.

Em um trecho da apre-
sentação de duas horas,
que foi realizada no The
Hotel Cafe, a cantora de
33 anos explicou que mé-
dicos lhe haviam dito que
ela não podia ter filhos há
um tempo, mas ela decidiu
tentar uma gravidezmesmo
assim. ”Quis ter um bebê
sozinha. E, por um milagre,
isso funcionou por um pe-
queno período de tempo. E
ontem... É, ontem foi uma
m****, ela declarou, emo-
cionada, à plateia.

”Este ano certamente foi
o mais difícil que já tive
que enfrentar”, a britânica
continuou. ”Em dezem-
bro do ano passado, perdi
minha audição. Fui diag-
nosticada com doença de
Ménière e aí eu perdi mi-
nha voz, o que foi horrí-
vel para c******. Simples-
mente porque eu não sabia
que eu era sem o canto. E
agora perdi o meu bebê. E
sei que vou ficar bem, por-
que não há mais nada que
eu possa escolher na forma
como vivo.”

Jessie também explicou
que não quis cancelar sua
apresentação em Los An-
geles após sofrer o aborto
porque não queria escon-
der seu lado ”humano”.
”Ser vulnerável e ser real”,

ela disse, entre lágrimas.
”E nunca me senti tão so-
zinha como na última se-
mana. Mas não me sinto
sozinha agora.”

A artista, no entanto,
brincou com os fãs quando

um assistente de palco lhe
trouxe alguns lenços de pa-
pel para enxugar o rosto:
”Não acredito que é a p****
de um papel toalha. É um
daqueles duros”.

D e acordo com o jor-
nal Page Six, o ator

Richard Jenkins disse que
ficar careca foi benéfico
para a sua carreira em
Hollywood. Hoje aos 74
anos, ele já foi indicado ao
Oscar duas vezes: na ca-
tegoria de melhor ator, em
2009, por seu trabalho em
‘O Visitante’ (2008); e na ca-
tegoria de melhor ator co-
adjuvante, em 2018, por
sua atuação em ‘A Forma
da Água’ (2017).

“Pode-se dizer que
nunca fui um galã”, afirmou
o ator ao Page Six em meio
a risos enquanto divulgava
seu mais novo trabalho, o
drama ‘The Humans’, com
chegada prevista ainda
para 2021 nos cinemas dos
Estados Unidos.

“Nunca fui um cara bo-
nitão, então sempre soube
que conseguiria mais traba-
lho à medida que ficasse
mais velho e foi isso que
aconteceu”.

Jenkins iniciou sua car-

reira nos anos 1970, em
produções de baixo orça-
mento em Hollywood, mas
focado principalmente em
seus trabalhos empeças de
teatro. Apenas em 2001,
quando se tornou um dos

protagonistas da série ‘A
Sete Palmos’, ele passou a
ser mais valorizado na in-
dústria.

O ator ainda lembrou na
entrevista sobre suas ten-
sões antes de cada teste
quando ainda estava no iní-
cio de sua vida profissional:
“Eu passava 15 minutos re-
zando para cada teste. E
o trem de volta para casa
era um sofrimento. Era um
sentimento horrível”.

Adaptação da peça anô-
nima do escritor Stephen
Karam, ‘The Humans’ ainda
conta em seu elenco com
Amy Schumer, Beanie
Feldstein, Steven Yeun,
June Squibb e Jayne
Houdyshell. O longa é
centrado em um encontro
de família em Nova York no
Dia de Ação de Graças.
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Polícia diz que Marília Mendonça
morreu vítima de politraumatismo
provocado por queda de avião.

Reprodução

Marília Mendonça faleceu vítima de um acidente aéreo.

A Polícia Civil de Minas
Gerais confirmou que

a cantora Marília Men-
donça morreu vítima de
politraumatismo, provo-
cado pelo acidente de
avião ocorrido em Cara-
tinga, na Região do Vale
do Rio Doce, no último
dia 5.

Além da artista, tam-
bém morreram o piloto,
Geraldo Medeiros; o co-
piloto, Tarciso Viana; o
produtor Henrique Ri-
beiro; e o tio e assessor
de Marília, Abicieli Sil-
veira Dias Filho. Todos
foram vítimas de poli-
traumatismo contuso, de
acordo com o médico-
legista Thales Bittencourt
de Barcelos.

Os detalhes do laudo
do Instituto Médico Le-
gal (IML) e do andamento
das investigações da Po-
lícia Civil foram apresen-
tados em coletiva de im-
prensa na tarde desta
quinta-feira (25).

Segundo delegado,
todos os ocupantes mor-
reram em consequência
do choque da aeronave
com o solo. Ou seja,
as mortes aconteceram
apenas depois que todos
já estavam no chão.

Linhas de
investigação
Um piloto que pousou

20 minutos depois do aci-
dente aéreo disse que
não ouviu no rádio qual-
quer problema vindo da
aeronave em que Marília
Mendonça estava.

A afirmação foi feita

em depoimento à Polí-
cia Civil, que investiga
as causas do acidente, e
também foi detalhada na
coletiva de imprensa.

Esse piloto vinha de Vi-
çosa e pousou no aero-
porto de Caratinga. Ele
se comunicou com a ae-
ronave onde Marília es-
tava e nenhuma anorma-
lidade foi relatada.

Segundo o delegado
Ivan Lopes Sales, a teste-
munha disse que o avião
da cantora estava empro-
cedimento de pouso.

A polícia agora traba-
lha com duas linhas de in-
vestigação para explicar a
queda do avião:

a hipótese de que as
linhas de distribuição de
uma torre da Companhia
Energética de Minas Ge-
rais (Cemig) teriam pro-
vocado o acidente a pos-
sibilidade de pane nos
motores, o que depende
de investigação do Ce-
nipa, o Centro de Inves-
tigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos.

”A gente avançou com
essa oitiva. Não descar-
tamos nenhuma possibi-
lidade. Mas há fortes in-
dícios que as linhas de
transmissão teriam sido
as causadoras do aci-
dente”, disse o delegado
Ivan Lopes Sales.

Não há prazo para a
conclusão do inquérito.

Crea também
apura

O Conselho Regional
de Engenharia e Agro-
nomia de Minas Gerais

(Crea-MG) abriu investi-
gação sobre a instalação
de torres de distribuição
da Cemig em Caratinga,
segundo o delegado Ivan
Lopes Sales.

MPF
O Ministério Público

Federal (MPF) em Mi-
nas Gerais acompanha
as investigações sobre
a queda do avião. O
órgão instaurou procedi-
mento um dia após o aci-
dente. Quem avalia as
causas da queda é o Cen-
tro de Prevenção e Inves-
tigação de Acidentes Ae-
ronáuticos (Cenipa)

OMPF enviou ofício ao
3º Serviço Regional de In-
vestigação e Prevenção
de Acidentes Aeronáuti-
cos (Seripa) requisitando
o encaminhamento do re-
latório final do acidente,
quando então será ana-
lisada a necessidade de
adoção das medidas ca-
bíveis.

Também foi pedido
que, caso constatado

algum elemento que con-
firme riscos à segurança
do tráfego aéreo, que
o fato seja comunicado
imediatamente ao MPF
antes mesmo da conclu-
são das investigações.

A aeronave
O avião que caiu era

um Beechcraft King Air
C90a, um bimotor bas-
tante utilizado na aviação
executiva no mundo in-
teiro, da companhia de
táxi aéreo PEC.

A aeronave fabricada
em 1984 tinha capaci-
dade para 6 passagei-
ros e estava em situa-
ção normal de aeronave-
gabilidade, ou seja, es-
tava dentro dos parâme-
tros para fazer esse tipo
de transporte, e autori-
zado para a aviação exe-
cutiva.

O Centro de Investi-
gação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos
(Cenipa) informou que
o avião não tem caixa-
preta.
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Danielle Winits, mulher de André Gonçalves,
quebra silêncio e pede "empatia".

Reprodução

“Empatia: um caso de utilidade pública”, diz a mensagem da atriz.

Após 26 anos de casamento, Herson
Capri e Susana Garcia se separam.

Reprodução

Os dois encerraram a relação de forma cordial e sem ressentimentos.

D anielle Winits usou
suas redes sociais

para fazer um post, nos
stories, que faz referência,
indiretamente, sobre a si-
tuação atual vivida por seu
marido, André Gonçalves.
O ator foi condenado a
cumprir prisão domiciliar,
com o uso de tornozeleira
eletrônica, por atraso de
pensão. “Empatia: um
caso de utilidade pública”,
diz a mensagem da atriz.

O ator, que alega estar
desempregado, foi comuni-
cado da decisão da Justiça
sobre o caso em sua resi-
dência no Rio de Janeiro
onde mora com Danielle. A
decisão foi tomada em pro-
cesso movido por sua ex-
mulher, a jornalista e atriz

Cynthia Benini, por dívidas
com a pensão alimentícia
da filha que tiveram.

Aguardo
O ator André Gonçalves,

de 46 anos, ainda aguarda
ser notificado com umman-
dado de prisão pela Justiça
de Santa Catarina para co-
meçar a cumprir sua pena
por falta de pagamento da
pensão alimentícia da filha
de 18 anos.

A decisão do Tribunal
de Justiça de Santa Cata-
rina saiu na última segunda-
feira (22), e determina que
ele use tornozeleira eletrô-
nica e cumpra prisão domi-
ciliar por 60 dias.

“Por ora ela ainda não foi
notificado e leva a vida nor-
mal. Quer dizer, quase nor-

mal, já que no meio disso
tudo ainda está com a gripe
Influenza. Ele aguarda ser
notificado pela Justiça de
Santa Catarina e receber
o equipamento eletrônico”,
disse o advogado do ator,
Sylvio Guerra.

Sylvio contou ainda que
considera a pena uma vi-
tória de sua defesa, uma
vez que Cynthia Benini pe-
dia pena extrema, com re-
clusão em presídio.

H erson Capri e a diretora
Susana Garcia termi-

naram o casamento após
26 anos juntos. Segundo
informações divulgadas
nesta quinta-feira (25), os
pais de Lucas, Luiza e Sofia
encerraram o relaciona-
mento de forma cordial e
sem ressentimentos.

A irmã de Mônica Mar-
telli era uma das melhores
amigas de Paulo Gustavo
(1978-2021) e, devido a
sua formação médica, foi a
porta-voz da família do hu-
morista no período em que
ele esteve internado com
complicações da covid-19.
Susana dirigiu os filmes Mi-
nha Mãe É Uma Peça 3
(2019) e Minha Vida em
Marte (2018).

A separação de Capri e
Susana foi divulgada pela

jornalista Patrícia Kogut, do
jornal O Globo. Em 2017,
durante entrevista ao Mais
Você, o ator detalhou a sua
relação com a diretora.

”A Susana tinha o sonho
enorme de ter três filhos.
Quando me casei com ela,
não podia deixar de ter um
filho. Aí, ela insistiu no se-

gundo, eu não podia dei-
xar de ter o segundo. Aí
depois ela falou que que-
ria três, depois de 15 anos.
Tivemos que trabalhar mais
um pouco para a sobrevi-
vência”, brincou Capri.

Afastado da TV desde o
trabalho emÓrfãos da Terra
(2019), o ator de 70 anos

está confirmado no elenco
de Novela, nova série naci-
onal do Prime Video prota-
gonizada por Monica Iozzi.

A série criada por Ga-
briel Esteves e Valentina
Castello Branco contará a
história de Isabel (Monica),
roteirista que dedicou sua
vida a alcançar o posto
de autora da novela das
nove. Quando a opor-
tunidade enfim chega, ela
é traída pelo seu mentor,
Lauro Valente (Miguel Fa-
labella), que aproveita a
chance de emplacar um
novo sucesso.

Passada para trás, Isa-
bel ganha a chance de se
vingar ao conquistar o pa-
pel de protagonista do fo-
lhetim recheado de melo-
dramas e reviravoltas clás-
sicos de uma novela.
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