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ENTREGA DO CARTÃO CIDADÃO
SERÁ PRORROGADA POR UMA
SEMANA EM TODO O ESTADO.
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i O Banrisul e Secretaria da Fa-
zenda (Sefaz) vão prorrogar por
mais uma semana em todo o Es-
tado as entregas do Cartão Ci-
dadão do Devolve ICMS. Assim,
a força tarefa será estendida até
3 de dezembro, e os beneficiá-
rios que não puderam compa-
recer no dia programado terão
uma nova oportunidade de reti-
rar o cartão na próxima semana.
Página 49

BOLSONARO DIZ QUE O BRASIL E OMUNDO
NÃO AGUENTAM UMNOVO LOCKDOWN.

Página 10
Lucas Uebel/Grêmio FBPA

GRÊMIO PERDE CONFRONTO DIRETO PARA O BAHIA E SE COMPLICA NA LUTA CONTRA O REBAIXAMENTO.
A situação do Grêmio nunca esteve tão complicada no Brasileirão de 2021. Em confronto direto para escapar da degola, o
Tricolor foi derrotado por 3 a 1 para o Bahia, na Fonte Nova, em partida que valia como final para as duas equipes.Com o
resultado, o rebaixamento gremista é iminente. A equipe estaciona nos 36 pontos e, faltando três rodadas, pode chegar a, no
máximo, 45 pontos, soma que pode significar a permanência. Página 63

BANCO CENTRAL REGULAMENTA PIX SAQUE
E PIX TROCO; ENTENDA COMO SERÁ.
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Vacinação contra a covid ocorre em três
locais neste sábado em Porto Alegre.

Cristine Rochol/PMPA

Haverá aplicação de primeira, segunda e terceira dose.

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde

(SMS) mantém a
vacinação contra a
covid-19 em três
pontos de Porto Ale-
gre neste sábado
(27), e em um no
domingo (28). Ha-
verá aplicação de
primeira, segunda
e terceira dose em
todos os locais.
A primeira dose

será oferecida para
todas as pessoas
com 12 anos ou
mais. Para rece-
ber a vacina, basta
apresentar docu-
mento de identi-
dade com CPF. A
segunda dose es-
tará disponível para
vacinados com Ox-
ford/AstraZeneca e
Pfizer/BioNTech há
pelo menos oito se-
manas e Corona-
vac/Butantan, para
vacinados há pelo
menos 28 dias.
Além do docu-

mento de identi-
dade, é necessário
levar a carteira de
vacinação com o
registro da primeira
dose. Já a dose de
reforço estará dispo-
nível para pessoas
com 18 anos ou

mais vacinados com
a segunda dose há
cinco meses e imu-
nossuprimidos com
a segunda dose há
pelo menos 28 dias.
Para receber a ter-

ceira dose, é pre-
ciso apresentar do-
cumento de identi-
dade com CPF e
carteira de vacina-
ção com o regis-
tro das duas do-
ses. Imunossuprimi-
dos devem apresen-
tar também compro-
vante da condição
de saúde, por meio
de atestado médico,
nota de alta hospita-
lar ou receita de me-
dicação.

Locais
Sábado (27) - 9h

às 15h
— Shopping João

Pessoa - Av. João
Pessoa, 1831 - Far-

roupilha (Loja 01)
— Unidade de

Saúde Glória - Av.
Professor Oscar Pe-
reira, 3229 - Bairro
Glória
— Unidade de

Saúde Tristeza - Av.
Wenceslau Escobar,
110 - Bairro Tristeza
Domingo (28) - 9h

às 13h
— Esplanada da

Restinga - Av. João
Antônio Silveira -
Restinga.

Adiamento
A prefeitura trans-

feriu a Parada da
Vacina que estava
prevista para esta
sexta-feira (26), na
Cidade Baixa, de-
vido às chuvas. A
próxima edição será
realizada na sexta-
feira que vem, dia
3 de dezembro, em
local ainda a ser

confirmado.
A ação, em ho-

rário noturno, das
21h até ameia-noite,
ocorre em locais
com grande circu-
lação de pessoas.
Tem o objetivo de
facilitar o acesso ao
imunizante para o
cidadão completar
o esquema vacinal
em trânsito e consci-
entizar a população
sobre a importância
da segunda dose e
dose de reforço.
A Parada da Va-

cina é realizada pela
Empresa Pública de
Transporte e Circu-
lação (EPTC) e se-
cretarias municipais
de Mobilidade Ur-
bana e de Saúde.
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Rio Grande do Sul confirma 20 mortes por
covid nesta sexta-feira e 1.055 novos casos.

EBC

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 58,7%.

O Rio Grande do Sul
registrou a morte

de 20 pessoas em de-
corrência de complica-
ções da covid e 1.055
novas infecções nesta
sexta-feira (26). Com es-
tes números, o Estado
chega ao total de 36.054
mortes por coronavírus
e 1.488.680 casos con-
firmados da doença.

As informações são
da Secretaria Estadual
da Saúde (SES), que
atualizou o boletim so-
bre a pandemia refe-
rente as últimas 24 ho-
ras.

Ainda conforme a
Saúde do Rio Grande do
Sul, do total de pessoas
contaminadas, já se
recuperaram da doença
1.447.919 (97% dos ca-
sos). Outras 4.606 (0%)
pessoas seguem em
acompanhamento.

A taxa de ocupação
dos leitos de UTI em ge-
ral é de 58,7% (1.891
pacientes em 3.221 lei-
tos em unidades de tra-
tamento intensivo).

Desde o início da
pandemia, 8% de
1.488.680 necessita-
ram hospitalização por
síndrome respiratória
aguda grave (SRAG),
o que corresponde a
113.486 pessoas no Rio
Grande do Sul.

Confira abaixo osmu-
nicípios de residência
das vítimas do coronaví-
rus:

- Barra do Ribeiro (ho-
mem, 79 anos); - Barra
do Ribeiro (homem, 42

anos); - Capão da Ca-
noa (homem, 75 anos);
- Caxias do Sul (mu-
lher, 58 anos); - Ca-
xias do Sul (homem, 75
anos); - Erechim (ho-
mem, 70 anos); - Gra-
vataí (homem, 72 anos);
- Ijuí (mulher, 81 anos);
- Lagoa Vermelha (ho-
mem, 58 anos); - Pal-
meira das Missões (ho-
mem, 74 anos); - Pelotas
(homem, 63 anos); - Pe-
lotas (homem, 75 anos);
- Porto Alegre (mulher,
66 anos); - Porto Ale-
gre (homem, 72 anos);
- Porto Alegre (homem,
72 anos); - Porto Ale-
gre (homem, 77 anos);
- Rio Grande (homem,
70 anos); - Roque Gon-
zales (mulher,74 anos);
- Sapucaia do Sul (mu-
lher, 68 anos); - Uruguai-
ana (mulher, 95 anos).

Vacinação em
Canoas

O final de semana
será de vacinação em
Canoas. No sábado
(27), as doses estarão
disponíveis na Central
de Vacinas e em oito
Unidades Básicas de
Saúde (UBSs), das 8h
às 17h, com entrega
de fichas até 16h45.
No domingo (28), ha-
verá dois pontos de
vacinação na cidade:
no Canoas Shopping e
no Parkshopping, das
11h às 20h (fichas até
19h45).

Para se vacinar, é
preciso apresentar do-
cumento de identidade
com foto, CPF, compro-

vante de residência e
carteira de vacinação.

Veja abaixo como vai
funcionar a vacinação
contra a covid, em Ca-
noas.

Sábado (27) - da 8h
às 17h com entrega de
fichas até às 16h45:

- Primeira dose – a
partir dos 12 anos. - Se-
gunda dose – AstraZe-
neca e Pfizer para quem
fez a primeira dose até
02/10. - Segunda dose
– Coronavac para quem
tomou a primeira dose
até 30/10. - Terceira
dose – para quem fez a
segunda dose até 27/06
e imunossuprimidos
com a segunda dose até
30/10.

Central de Vacinas –
Estação Canoas – Av.
Guilherme Schell, nº
5670/1 – Centro

UBS Niterói – UBS
Niterói – Rua Marechal
Rondon, 132, Niterói
UBS Concoban – Rua
Rodrigues Alves, 769,
Niterói UBS Rio Branco
– Rua Edgar Fritz Mül-
ler, 83, Rio Branco

UBS Boa Saúde – Rua
Boa Saúde, 1640, Rio
Branco UBS União –
Rua São Borja, 395,
Mathias Velho UBS Har-
monia – Rua Machado
de Assis, 201, Harmonia
UBS Guajuviras – Av. 17
de Abril, 1991, Guajuvi-
ras UBS Estância Velha
– Rua São Mateus s/n°,
Estância Velha

Domingo (28) - das
11h às 20h com entrega
de fichas até 19h45:

- Primeira dose – a
partir dos 12 anos. - Se-
gunda dose – AstraZe-
neca e Pfizer para quem
fez a primeira dose até
03/10. - Segunda dose
– Coronavac para quem
tomou a primeira dose
até 31/10. - Terceira
dose – para quem fez a
segunda dose até 28/06
e imunossuprimidos
com a segunda dose até
31/10.

Canoas ParkShop-
ping – Av. Farroupilha,
4545, Mal. Rondon.
Canoas Shopping – Av.
Guilherme Schell, 6750,
Centro.
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Com 303 registros de óbitos em 24
horas, Brasil volta a ter estabilidade
na média de mortes diárias por covid.

Reprodução

País contabiliza 614 mil óbitos e 22.066.389 casos de coronavírus desde o início da pandemia.

O Brasil registrou
nesta sexta-feira

(26) 303 mortes por
covid-19 nas últimas
24 horas, com o total
de óbitos chegando a
614 mil desde o início
da pandemia. Com
isso, a média móvel de
mortes nos últimos 7
dias ficou em 227. Em
comparação à média
de 14 dias atrás, a
variação foi de -13%
e aponta tendência de
estabilidade.

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.

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.

Casos

Em casos confir-
mados, desde o co-
meço da pandemia,
22.066.389 brasilei-
ros já tiveram ou têm
o novo coronavírus,
com 10.781 desses
confirmados no úl-
timo dia. A média
móvel nos últimos 7
dias foi de 9.289 no-
vos diagnósticos por
dia. Isso representa
uma variação de -18%
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
Cinco Estados não

tiveram registro de
mortes nas últimas 24
horas: Acre, Amapá,
Mato Grosso do Sul,
Rondônia e Roraima.

Os Estados do Es-
pírito Santo, Maranhão
e Ceará não divulga-
ram seus dados até as
20 horas desta sexta-
feira.

— Em alta (7 esta-
dos): Amapá, Ama-
zonas, Paraíba, Per-
nambuco, Roraima,
Rondônia e Sergipe.

— Em estabilidade
(9 estados): Acre, Ala-
goas, Bahia, Goiás,
Mato Grosso, Pará, Pi-
auí, Rio Grande do
Norte e São Paulo.

— Em queda (7
estados mais o DF):
Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Paraná,
Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Santa
Catarina, Tocantins e

Distrito Federal.
Vacinação

Dados também reu-
nidos pelo consórcio
de veículos de im-
prensa mostram que
132.323.656 pessoas
tomaram a segunda
dose ou dose única de
vacinas, número que
representa 62,03% da
população.

Um total de
158.650.689 pessoas,
o que representa
74,37% da popula-
ção, tomou ao menos
a primeira dose de
vacinas. A dose de
reforço foi aplicada em
15.638.559 pessoas
(7,33% da população).

Somando a primeira
dose, a segunda, a
única e a de reforço,
são 306.612.904 do-
ses aplicadas desde o
começo da vacinação.
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OMS reconhece nova cepa da África do
Sul como "variante de preocupação";
mutação é batizada de Ômicron.

Reprodução

OMS reconhece nova cepa da África do Sul como ”variante de preocupação”.

A OMS (Organização
Mundial da Saúde)

declarou a B.1.1.529
como uma ”variante de
preocupação” e esco-
lheu como nome ”omi-
cron”. Com essa classi-
ficação, a nova variante
foi colocada no mesmo
grupo de versões do
coronavírus que já cau-
saram impacto na pro-
gressão da pandemia:
alfa, beta, gama e delta.

A omicron foi origi-
nalmente descoberta na
África do Sul. Ela é
considerada de preocu-
pação pois tem 50 mu-
tações, sendo mais de
30 na proteína ”spike” (a
”chave” que o vírus usa
para entrar nas células e
que é o alvo da maio-
ria das vacinas contra a
Covid-19).

Ainda não se sabe se
ela é mais transmissível
ou mais letal: a própria
OMS diz que precisará
de semanas para com-
preender melhor o com-
portamento da variante.

Ao menos 9 países
e/ou territórios já anun-
ciaram restrições a voos
de nações africanas de-
vido à B.1.1.529 até o
momento.

Origem da
variante

A variante B.1.1529 foi
reportada à OMS pela
primeira vez em 24 de
novembro de 2021, pela
África do Sul. A situ-
ação epidemiológica no
país tem sido caracteri-

zada por três picos de
casos notificados, sendo
que o último era com a
variante delta.

Nas últimas sema-
nas, as infecções do
coronavírus têm aumen-
tado abruptamente, o
que coincide com a
detecção da nova vari-
ante B.1.1529. O pri-
meiro caso confirmado
da B.1.1529 foi de uma
amostra coletada em 9
de novembro de 2021.

De acordo com OMS,
a variante apresenta um
”grande número de mu-
tações”, sendo que algu-
mas delas trazem preo-
cupação.

”Evidências prelimina-
res sugerem uma alta no
risco de reinfecção com
esta variante, em com-
paração com as outras
versões do coronavírus.
O número de casos da
B.1.1.529 aparenta es-
tar crescendo na maioria
das províncias da África
do Sul”, afirma a OMS.

Classificação
das variantes
A OMS classifica as

variantes do novo co-
ronavírus em 3 catego-
rias: VOC (variante de
preocupação), VOI (vari-
ante de interesse) e VUM
(variante sob monitora-
mento). São elas:

VOC (variantes de
preocupação): alfa (de-
tectada pela primeira
vez no Reino Unido),
beta (detectada na África
do Sul), gama (no Bra-
sil, também conhecida
como P.1), delta (na
Índia) e omicron (tam-
bém detectada na África
do Sul); VOI (variantes
de interesse): lambda
(detectada pela primeira
vez no Peru) e mu (na
Colômbia); VUM (varian-
tes sob monitoramento):
7 cepas que não rece-
bem nome de letras do
alfabeto grego

O virologista Tulio
de Oliveira, diretor do
Centro para Resposta

Epidêmica e Inovação na
África do Sul, que anun-
ciou a descoberta da
nova variante na quinta-
feira (25), afirma que a
B.1.1.529 carrega uma
”constelação incomum
de mutações” e é ”muito
diferente” de outros tipos
que já circularam.

”Esta variante nos
surpreendeu, ela deu um
grande salto na evolução
muitas mais mutações
do que esperávamos”,
afirma Oliveira, que é
brasileiro. Mas ainda é
cedo para dizer o quão
transmissível ou peri-
gosa é a variante – e seu
efeito sobre as vacinas já
desenvolvidas.

O instituto de pes-
quisa de Túlio de Oliveira
é vinculado à Universi-
dade de Kwazulu-Natal
e foi responsável pelo
descobrimento da vari-
ante beta, uma das qua-
tro VOCs.
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Veja o que se sabe sobre a nova variante do
coronavírus detectada na África do Sul.

Reprodução

Cepa possui uma “constelação incomum” de mutações com impac-
tos ainda desconhecidos sobre a transmissão da covid-19.

A África do Sul co-
municou na quinta-

feira (25) a descoberta
de uma nova variante
do coronavírus. Trata-
se da cepa B.1.1.529,
que possui uma “cons-
telação incomum” de
mutações com impactos
ainda desconhecidos
sobre a transmissão da
covid-19. A descoberta
ocorre em um momento
em que o mundo volta
a se preocupar com um
novo avanço da doença.
Nesta sexta-feira, a Or-
ganização Mundial da
Saúde (OMS) classificou
a cepa, batizada de Omi-
cron, como uma variante
de preocupação.

A seguir, entenda o
que se sabe até aqui so-
bre a variante e os efeitos
esperados sobre a pan-
demia.

– O que a África do Sul
divulgou sobre a nova
variante?

Chamada de
B.1.1.529, a nova vari-
ante é responsável por
22 casos de covid-19
no país até o momento.
Adrian Puren, diretor
executivo do Instituto
Nacional de Doenças
Transmissíveis da África
do Sul (NICD), afirmou,
em comunicado à im-
prensa, que embora os
dados até o momento
sejam limitados, os es-
pecialistas do Instituto
estão trabalhando para
estabelecer mecanismos
de vigilância para enten-
der a nova variante e
suas implicações. “Os

desenvolvimentos estão
acontecendo de forma
rápida e o público tem
nossa garantia de que
manteremos todos avi-
sados”.

– Ela já é uma variante
de preocupação?

Sim. Nesta sexta-
feira, 26, a Organização
Mundial da Saúde (OMS)
classificou a variante
B.1.1.529 como uma
nova variante de preo-
cupação (VOC, na sigla
em inglês), batizada com
o nome Omicron.

– O que significa ser
uma variante de preocu-
pação?

Uma variante de preo-
cupação (VOC) é aquela
que tem possíveis efei-
tos sobre o curso da
pandemia de covid-19.
Segundo a OMS, esta
variante apresenta um
grande número de muta-
ções, algumas das quais
preocupantes. ”A evi-
dência preliminar sugere
um risco aumentado de
reinfecção com esta va-
riante, em comparação
com outras variantes”,
informou a OMS. Con-
forme a organização,
esta variante tem sido
detectada em taxas mais
rápidas do que em surtos
anteriores, sugerindo
que ela pode ter uma
vantagem na expansão.

– Qual a velocidade
de detecção da nova va-
riante?

Os casos detectados
e a porcentagem de tes-
tes positivados aumen-
taram rapidamente nas

províncias de Gauteng, a
mais populosa do país,
North West e Limpopo.
Michelle Groome, chefe
da divisão de vigilân-
cia e resposta em saúde
pública do NICD, disse
que as autoridades de
saúde provinciais conti-
nuam em alerta máximo
e estão priorizando o se-
quenciamento de amos-
tras positivas para covid-
19. Autoridades, porém,
afirmaram que ainda é
cedo para dizer se se-
rão impostas novas res-
trições.

– Em que outros paí-
ses e regiões a variante
já foi detectada?

Segundo a Rede para
Vigilância Genômica da
África do Sul, a vari-
ante já foi identificada
em amostras coletadas
de 12 a 20 de novem-
bro em Botswana e em
Hong Kong, de um vi-
ajante sul-africano. Os
governos da Bélgica e
de Israel também anun-
ciaram nesta sexta-feira,
26, a confirmação dos

primeiros casos da nova
variante dentro das suas
fronteiras.

– Como está sendo
avaliado o efeito da vari-
ante sobre as vacinas?

O laboratório alemão
BioNTech, parceiro da
Pfizer na produção de
vacinas contra o coro-
navírus, informou, nesta
sexta-feira, 26, que es-
pera ter, em até duas
semanas, os primeiros
resultados dos estudos
que vão determinar se a
nova variante da covid-
19 identificada na África
do Sul é capaz de es-
capar da proteção ofe-
recida pelo imunizante.
Segundo a BioNTech, a
cepa ”difere claramente
das variantes já conhe-
cidas porque tem muta-
ções adicionais na pro-
teína spike”. A farma-
cêutica anglo-sueca As-
traZeneca também disse
que vai conduzir testes
semelhantes. As infor-
mações são do jornal O
Estado de S. Paulo.
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Brasil fechará fronteiras aéreas para seis
países da África a partir desta segunda.

Reprodução

Decisão afetará passageiros vindos da África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue.

O Brasil vai fechar
as fronteiras aé-

reas para passageiros
vindos de seis países
do Sul da África a par-
tir desta segunda-feira
(29), informou nesta
sexta (26) o ministro
chefe da Casa Civil,
Ciro Nogueira.

A informação foi di-
vulgada em uma rede
social, e a portaria
deve ser publicada em
edição extra do ”Diá-
rio Oficial da União”
neste sábado (27). A
decisão é motivada
pela descoberta de
uma nova ”variante
de preocupação” do
coronavírus, chamada
de ômicron.

A restrição valerá
para passageiros vin-
dos de África do Sul,
Botsuana, Eswatini,
Lesoto, Namíbia e
Zimbábue.

De acordo com Ciro
Nogueira, a decisão
foi tomada em con-
junto pela Casa Civil
e pelos ministérios de
Infraestrutura, Saúde e
Justiça e Segurança
Pública.

”O Brasil fechará as
fronteiras aéreas para
seis países da África
em virtude da nova va-
riante do coronavírus.
Vamos resguardar os
brasileiros nessa nova
fase da pandemia na-
quele país. Portaria

será publicada ama-
nhã e deverá vigorar
a partir de segunda-
feira”, disse Nogueira
em rede social.

A lista de países
incluídos no bloqueio
é similar à divulgada
pelo governo dos Es-
tados Unidos na tarde
desta sexta. A ad-
ministração do presi-
dente Joe Biden, no
entanto, incluiu tam-
bém os passageiros
oriundos de Moçambi-
que e do Malawi.

Variante ômicron
A B.1.1.529, agora

chamada de variante
ômicron, preocupa
pois tem 50 mutações
— algo nunca visto
antes —, sendo mais
de 30 na proteína S
(spike) – a ”chave” que
o vírus usa para entrar
nas células e que é
o alvo da maioria das
vacinas contra a covid-
19.

O virologista Tulio
de Oliveira, diretor
do Centro para Res-
posta Epidêmica e
Inovação na África do
Sul, que anunciou a
descoberta da nova
variante na quinta-feira
(25), afirma que a va-
riante ômicron carrega
uma ”constelação in-
comum de mutações”
e é ”muito diferente”
de outros tipos que já
circularam.

”Esta variante nos
surpreendeu, ela deu
um grande salto na
evolução muitas mais
mutações do que es-
perávamos”, afirma
Oliveira, que é bra-
sileiro. Mas ainda
é cedo para dizer o
quão transmissível ou
perigosa é a variante
— e seu efeito sobre
as vacinas já desen-
volvidas.
Outros países

Também nesta

sexta, o Canadá proi-
biu a entrada de vi-
ajantes oriundos do
sul da África: ”Deve-
mos agir rapidamente
para proteger os ca-
nadenses”, explicou
o ministro da Saúde,
Jean Yves Duclos em
entrevista coletiva.

Na quinta-feira, o
Reino Unido restringiu
viagens à África do Sul
e mais cinco países
do continente. Nesta
sexta, a Comissão Eu-
ropeia propôs a sus-
pensão dos voos do
sul da África para a
União Europeia.

A Alemanha anun-
ciou que não aceitará
a entrada de viajantes
procedentes da África
do Sul e a Itália infor-
mou a proibição de en-
trada em seu territó-
rio de qualquer pessoa
que esteve em 7 na-
ções do sul da África
nos últimos 14 dias.
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Diretor da Anvisa afirma que há
possibilidade de circulação da
nova variante da covid no país.

Jefferson Rudy/Agência Senado

Antonio Barra Torres disse, no entanto, que ainda não há registro oficial da nova cepa no país.

O diretor-presidente
da Agência Naci-

onal de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), Anto-
nio Barra Torres, disse
nessa sexta-feira (26)
que há possibilidades
de circulação no Brasil
da variante Ômicron,
detectada na África do
Sul. Barra Torres afir-
mou, no entanto, que
ainda não há registro
oficial da nova cepa no
país.

“Realmente a possi-
bilidade existe, não te-
mos como dizer que é
zero chance de já es-
tar no Brasil, que não
é possível. A possi-
bilidade de termos al-
gum caso que não te-
nha sido identificado
existe, é uma possi-
bilidade, mas até o
momento não existe”,
comentou o represen-
tante da Anvisa em en-
trevista à CNN.

Nesta sexta-feira, o
Ministério da Saúde
encaminhou um alerta
de risco às secreta-
rias de saúde devido
a nova variante. De
acordo com comu-
nicado, a pasta ori-
enta que as redes de
saúde comuniquem
imediatamente se hou-
ver algum registro de
caso da cepa Ômicron
nos estados. A pasta

ainda recomenda que
caso o paciente tenha
vindo de países com
históricos da variante,
as secretárias devem
acompanhar o paci-
ente sintomático por
até 14 dias e aqueles
sem sintomas por até
7 dias.

A Organização
Mundial da Saúde
classificou Ômicron
como ”variante de pre-
ocupação” por conta
da alta nos casos de
Covid-19 na África
do Sul, além de evi-
dências preliminares
que apontam um riso
maior de reinfecção
em função da nova
variante

O Brasil vai fechar
as fronteiras aéreas
para passageiros vin-
dos de seis países do
Sul da África a partir da
próxima segunda-feira

(29), informou nesta
sexta (26) o ministro
chefe da Casa Civil,
Ciro Nogueira.

A informação foi di-
vulgada em uma rede
social, e a portaria
deve ser publicada em
edição extra do Diário
Oficial da União neste
sábado (27).

De acordo com Ciro
Nogueira, a decisão
foi tomada em con-
junto pela Casa Civil
e pelos ministérios de
Infraestrutura, Saúde e
Justiça e Segurança
Pública.

”O Brasil fechará as
fronteiras aéreas para
seis países da África
em virtude da nova va-
riante do coronavírus.
Vamos resguardar os
brasileiros nessa nova
fase da pandemia na-
quele país. Portaria
será publicada ama-

nhã e deverá vigorar
a partir de segunda-
feira”, disse Nogueira
em rede social.

Mais cedo, a An-
visa havia recomen-
dado ao governo fede-
ral que adote medidas
de restrição a passa-
geiros vindos de paí-
ses africanos.

A lista de países
incluídos no bloqueio
é similar à divulgada
pelo governo dos Es-
tados Unidos na tarde
desta sexta. A ad-
ministração do presi-
dente Joe Biden, no
entanto, incluiu tam-
bém os passageiros
oriundos de Moçam-
bique e do Malawi.
As informações são do
jornal O Globo e do
portal de notícias G1.
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Bolsonaro diz que o Brasil e o mundo
não aguentam um novo lockdown.

TV Brasil

Presidente diz que tomará medidas racionais contra nova variante.

O presidente Jair Bol-
sonaro disse nesta

sexta-feira (26) que o Bra-
sil e o mundo não aguen-
tam um novo lockdown,
ao comentar sobre a pos-
sibilidade da chegada de
uma nova variante da co-
vid, como está sendo co-
gitada com a cepa sur-
gida na África do Sul e
que tem se espalhado por
outros países. Ele partici-
pou, nesta tarde, das co-
memorações do 76° Ani-
versário da Brigada de In-
fantaria Pára-quedista, no
Rio de Janeiro.

“Tudo pode acontecer.
Uma nova variante, um
novo vírus. Temos que
nos preparar. O Brasil, o
mundo, não aguenta um
novo lockdown. Vai con-
denar todo mundo à mi-
séria e a miséria leva à
morte também. Não adi-
anta se apavorar. Encarar
a realidade. O lockdown
não foi uma medida apro-
priada. Em consequên-
cia da política do ’fique
em casa e a economia a
gente vê depois’, a gente
está vendo agora. Pro-
blemas estamos tendo”,
disse Bolsonaro.

Sobre a possibilidade
de fechar fronteiras, o
presidente disse que não
tomará nenhuma medida
irracional. Também disse
que não tem ingerência
sobre a realização de fes-
tas de carnaval, que são
afeitas aos níveis estadu-
ais e municipais de go-
verno.

“Eu vou tomar medi-
das racionais. Carnaval,
por exemplo, eu não vou
pro carnaval. A deci-
são cabe a governado-

res e prefeitos. Eu não
tenho comando no com-
bate à pandemia. A de-
cisão foi dada, pelo STF,
a governadores e prefei-
tos. Eu fiz a minha parte
no ano passado e conti-
nuo fazendo. Recursos,
material, pessoal, ques-
tões emergenciais, como
oxigênio lá em Manaus”,
disse.

Segundo ele, o Brasil
é um dos países que me-
lhor está saindo na eco-
nomia na questão da pan-
demia. “Nós fizemos a
nossa parte. Se o meu
governo não tiver alterna-
tivas, todo mundo vai so-
frer, sem exceção. Não
vai ter rico, pobre, classe
social. Temos certeza
que dá para resolver es-
ses problemas. Eleições
são em outubro do ano
que vem. Até lá, é ar-
regaçar as mangas, tra-
balhar. Tem 210 milhões
de pessoas no Brasil que,
em grande parte, depen-
dem das políticas adota-
das pelo governo”, res-
saltou.

Sobre a aprovação do
projeto de lei que limita
o pagamento dos preca-
tórios - dívidas públicas
com ordem judicial de pa-
gamento -, a maioria com
muitos anos de atraso,
Bolsonaro frisou que não
prejudicará os mais po-
bres.

“Dívidas de até R$ 600
mil, nós vamos pagar.
Nenhum pobre, que há
20, 30, 40 anos tem di-
nheiro para receber, vai fi-
car sem receber. Agora,
quem tem para receber
mais de R$ 600 mil, e
só Deus sabe como apa-

rece esse precatório, nós
vamos parcelar isso daí”,
disse.

Brigada
Pára-quedista
O presidente partici-

pou das comemorações
do 76° Aniversário da Bri-
gada de Infantaria Pára-
quedista, onde serviu
quando estava no Exér-
cito. Devido ao cancela-
mento no ano passado,
por causa da pandemia,
este ano o evento en-
volveu duas turmas de
jubilandos de 25 anos e
duas de 50 anos.

A cerimônia contou
com demonstrações de
salto livre dos Cometas,
a Equipe de Salto Livre
do Exército e da Compa-
nhia de Precursores Pára-
quedista, tropa de desta-
que dentro da Brigada.
Também teve desfile da
tropa de veteranos para-
quedistas.

A Brigada de Infanta-
ria Pára-quedista, tropa
de elite com alto grau
de operacionalidade, foi
criada em 1945, tendo
como origem a Escola
de Pára-quedistas. Ao

longo das últimas déca-
das, a Brigada conquis-
tou a confiança e o res-
peito no país e na comu-
nidade internacional, de-
vido à participação em di-
versas operações de paz
da Organização das Na-
ções Unidas (ONU).

“Retornar a esta casa
é uma emoção incomen-
surável. Por aqui pas-
sei por quatro anos. Me
sinto aquele jovem te-
nente, que cheguei aqui
em 1982, com muita von-
tade e muito amor para
servir à nossa Pátria. Na-
quele tempo já pensava,
vamos um dia não só
saltar da rampa, vamos
subir a rampa do Pla-
nalto Central. Chegamos
à Presidência da Repú-
blica. Começamos a im-
por o ritmo da hones-
tidade e do patriotismo.
Problemas aconteceram
ao longo dos últimos três
anos, mas permanece-
mos firmes na vontade
de acertar e fazer o me-
lhor para a nossa pátria”,
disse Bolsonaro, em seu
discurso.

Porto Alegre . Sábado, 27 de Novembro de 2021 OSUL | 10



Vacinas da Pfizer e da AstraZeneca
serão testadas contra nova variante

identificada na África do Sul.
Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF

Segundo a BioNTech, essa cepa, chamada de B.1.1.529, ”difere claramente das variantes já conhecidas
porque tem mutações adicionais na proteína spike”.

O laboratório ale-
mão BioNTech,

parceiro da Pfizer na
produção de vacinas
contra o coronavírus,
informou nesta sexta-
feira (26) que espera
ter, em até duas se-
manas, os primeiros
resultados dos estudos
que vão determinar
se a nova variante do
coronavírus, identifi-
cada na África do Sul,
é capaz de escapar
da proteção oferecida
pelo imunizante. A far-
macêutica anglo-sueca
AstraZeneca também
disse que vai conduzir
testes semelhantes.

Com alto número
de mutações, essa
cepa tem colocado
autoridades, mercado
e cientistas em alerta.
Entre quinta-feira (25),
e esta sexta-feira houve
queda das bolsas de
valores em todo o
mundo e países como
Reino Unido e Israel,
além do Brasil e ou-
tros, impuseram novas
restrições a viajantes
vindos da África do Sul
e de nações vizinhas.

Segundo a BioN-
Tech, essa cepa, cha-
mada de B.1.1.529, ”di-
fere claramente das va-
riantes já conhecidas
porque tem mutações
adicionais na proteína
spike”. Ainda não há,
porém, confirmação

científica de que a va-
riante esteja ligada a
escape vacinal nem
que seja mais trans-
missível. Se for con-
siderada uma variante
de preocupação pelo
Organização Mundial
da Saúde (OMS), ela
deve ser chamada de
Nu, a próxima letra
grega - esse alfabeto
é usado para nomear
essas mutações.

A Pfizer e a BioN-
Tech têm se prepa-
rado para adaptar seu
imunizante em menos
de seis semanas caso
apareça uma variante
resistente ao produto.
A entrega das primei-
ras doses ajustadas,
conforme as empre-
sas, poderia ser feito
em cerca de cem dias.
A Pfizer é um dos qua-
tro imunizantes usados
na campanha nacional
de vacinação do Brasil,
junto de Coronavac,

AstraZeneca e Jans-
sen.

A AstraZeneca infor-
mou nesta sexta que
está ”esperançosa”
de que seu produto
vai manter a eficácia
contra a nova versão
do vírus. Ainda não
existem informações
sobre o desempenho
das outras marcas ante
a nova cepa identifi-
cada. A farmacêutica
disse que vai conduzir
testes na Botswana,
onde a variante foi
originalmente identifi-
cada, e em Eswatini
(Suazilândia), país que
fica dentro do território
sul-africano.

A empresa também
vai testar a eficácia
do seu coquetel de
remédios AZD7442
contra a variante. Se-
gundo dados divulga-
dos pela farmacêutica
neste mês, esse me-
dicamento é capaz de

reduzir em 83% o risco
de desenvolvimento de
covid-19 sintomática
ao longo de um pe-
ríodo de seis meses.
Para diminuir hospita-
lizações e mortes, a
eficácia seria de 88%.

Segundo a Rede
para Vigilância Genô-
mica da África do Sul,
a variante já foi iden-
tificada em amostras
coletadas de 12 a 20
de novembro em Gau-
teng, Botswana e em
Hong Kong, de um
viajante sul-africano.
“Podemos fazer algu-
mas previsões sobre o
impacto das mutações
nesta variante, mas
ainda é incerto, e as
vacinas continuam a
ser a ferramenta crítica
para nos proteger”,
disse a instituição. As
informações são do
jornal O Estado de S.
Paulo.
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Coronavírus: temor de nova cepa da
África do Sul derruba mercados globais.

Reprodução

Nos Estados Unidos, o dia foi de perdas.

A notícia sobre uma nova
variante da covid-19 po-

tencialmente perigosa locali-
zada na África do Sul provo-
cou uma onda negativa nos
mercados acionários globais
nesta sexta-feira (26). Na Ásia,
na Europa e nos Estados Uni-
dos, todos os principais ín-
dices de ações fecharam em
queda.

O temor também atingiu o
mercado brasileiro. Na B3,
a Bolsa de São Paulo, o Ibo-
vespa fechou em queda de
3,39%, aos 102.224,26 pon-
tos, com recuo generalizado
das ações. Ao longo do dia, o
índice chegou a atingir a casa
dos 101 mil pontos. As perdas
foram maiores nas ações liga-
das ao consumo e ao turismo,
principalmente de empresas
aéreas, em meio a temores de
que novas medidas restritivas
mais hostis sejam necessárias
para conter a disseminação da
nova variante do coronavírus,
o que comprometeria a reto-
mada econômica.

Nos Estados Unidos, o dia
foi de perdas. O índice Dow
Jones, da Bolsa de Nova York,
fechou em baixa de 2,53%, o
S&P 500 (que reúne as 500
principais empresas de capi-
tal aberto) caiu 2,3% e a Nas-
daq, 2,23%. Levando em
conta os três principais índices
dos EUA, as bolsas america-
nas tiveram o pior desempe-
nho já registrado num dia de
Black Friday, segundo o jor-
nal Wall Street Journal. O ín-
dice Dow Jones teve a maior
queda desde outubro de 2020.
A Casa Branca anunciou que
os EUA vão restringir viagens
da África do Sul e outras sete
nações africanas a partir de
segunda-feira, 29.

Na Europa, os investidores
também estão atentos à piora
no quadro de saúde em par-
tes da região, inclusive na Ale-
manha. O índice FTSE 100,
da Bolsa de Londres, fechou
em queda de 3,64%, enquanto
o DAX, de Frankfurt, recuou
4,15%%, o parisiense CAC 40,

teve perdas de 4,75% e o ín-
dice da Bolsa de Milão caiu
4,60%.

A Organização Mundial
de Saúde (OMS) reconheceu
nesta sexta-feira que a cepa é
considerada uma ”variante de
preocupação” por apresentar
um elevado número de muta-
ções, o que pode resultar em
uma versão mais transmissível
e, potencialmente, com mais
risco de contornar a resposta
imune gerada por infecções
anteriores ou pela vacinação.
A cepa, que foi batizada de
Omicron, já foi identificada
também em Hong Kong, Israel
e Bélgica.

O presidente do Banco
Central, Roberto Campos
Neto, falou sobre a piora da
covid na Europa, durante
evento virtual com empresas
do mercado imobiliário. “Hoje
os mercados estão sentindo
isso bastante. Mas, local-
mente, o Brasil está indo bem
contra a covid porque tem
baixa rejeição à vacina”, disse.

Para os analistas, a des-
coberta de uma nova variante
do coronavírus adiciona mais
um elemento de preocupação
ao cenário já desafiador para
a recuperação da economia
global. Nas últimas sema-
nas, o aumento dos casos de
covid-19 na Europa fez com
que alguns países retomas-
sem as restrições à circulação
de pessoas, um novo baque
para a economia em um mo-
mento em que já se come-
çava a imaginar uma retomada
mais consistente das ativida-
des normais, com o avanço da
vacinação.

Segundo a avaliação do
banco Credit Suisse, a preo-
cupação do mercado com a
nova variante do coronavírus
parece compreensível, dado
seu forte potencial de conta-
minação. De acordo com o
banco, os dados de hospitali-
zação e de mortes ainda são
pouco conclusivas, mas a ins-
tituição lembra que a vacina-
ção na África do Sul (origem

da variante) é muito baixa e
que o país não teve uma forte
onda da variante Delta.

A consultoria Capital Eco-
nomics diz que ainda é cedo
para saber ao certo quão ex-
tensa é a ameaça da nova
cepa da covid-19 para a eco-
nomia global. A consultoria
projeta que mesmo as restri-
ções já sendo lançadas por
outras nações não devem im-
pedir a disseminação do ví-
rus, ”particularmente se ele
for tão contagioso como atu-
almente temido”. Na opinião
dela, isso poderia fazer, por
exemplo, bancos centrais adi-
arem planos de aperto mone-
tário, até que a situação esteja
mais clara.

Para os países com cober-
tura vacinal ainda baixa, o prin-
cipal ponto é se a nova cepa é
mais transmissível e tem mais
chance de causar casos gra-
ves ou mortes. No mundo em
geral, porém, o principal é sa-
ber se a nova variante pode
ou não contornar em alguma
medida a proteção dada pelas
vacinas, comenta. A Capital
Economics lembra que essa é
uma questão para os cientis-
tas, não para os economistas,
e que pode levar várias sema-
nas até a resposta para ela sur-
gir.

Por conta da nova cepa,
a Comissão Europeia já in-
formou que pretende propor

um veto à entrada de pessoas
de países do sul da África, o
que provocou forte queda nas
ações de companhias aéreas
do continente.

O petróleoWTI para janeiro
fechou em queda de 13,06%
(US$ 10,24), a US$ 68,15 o
barril, na New York Mercantile
Exchange (Nymex), e o Brent
para fevereiro caiu 11,5% (US$
9,33), a US$ 71,59 o barril,
na Intercontinental Exchange
(ICE). Na comparação sema-
nal, o recuo foi de 10,25% e
9,25%, respectivamente.

O ouro, considerado um
ativo seguro, chegou a su-
bir mais de 1%, impulsionado
pela busca por segurança nos
mercados globais. O me-
tal com entrega prevista para
dezembro fechou o dia com
alta de 0,07%, cotado a US$
1.785,50 por onça-troy, na Co-
mex, divisão demetais da New
York Mercantile Exchange (Ny-
mex). No Brasil, o dólar come-
çou o dia em forte alta, mas
diminuiu o ritmo. A moeda
americana chegou a ser co-
tada a R$ 5,6629, com avanço
de 1,76%, na abertura das
negociações, mas fechou em
queda de 0,55, cotada a R$
5,5958. As informações são
do jornal O Estado de S. Paulo.
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União Europeia anuncia liberação de
turistas vacinados para 1º de março.

Reprodução

Atualmente, as regras da UE para entrada de turistas extracomunitários se baseiam no risco epidemioló-
gico de cada país.

O poder Executivo
da UE (União Eu-

ropeia) anunciou na
quinta-feira (25) uma
mudança na abordagem
da comunidade sobre
a entrada de turistas
provenientes de países
de fora do bloco.

A partir de 1º de
março de 2022, a UE
vai recomendar que os
Estados-membros au-
torizem viajantes que
tenham sido vacinados
contra a covid-19 com
qualquer um dos imu-
nizantes homologados
pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).

No entanto, segundo
a comissária das Rela-
ções Internas daUE, Ylva
Johansson, os turistas
imunizados com fórmu-
las ainda não aceitas no
bloco, como a Corona-
Vac, terão de apresen-
tar resultado negativo de
teste PCR.

Atualmente, as regras
da UE para entrada de
turistas extracomunitá-
rios se baseiam no risco
epidemiológico de cada
país, mas o objetivo de
Bruxelas é adotar uma
abordagem focada no
indivíduo.

”Isso significa que to-
dos os vacinados po-
derão vir à UE”, res-
saltou Johansson. Ca-
berá, no entanto, a cada
Estado-membro decidir
se aplica ou não as reco-
mendações da União Eu-
ropeia, que também su-
geriu uma validade má-

xima de novemeses para
os certificados de vacina-
ção.

”Depois de nove me-
ses, o certificado não
deve ser aceito, a menos
que a pessoa tenha to-
mado um reforço”, expli-
cou o comissário da Jus-
tiça da UE, Didier Reyn-
ders.

”Para o reforço, não
existem estudos próprios
sobre sua eficácia, então
não é possível determi-
nar um período de acei-
tação. Contudo, tendo
em vista os dados, é pos-
sível esperar que a prote-
ção com o reforço dure
mais que aquela resul-
tante da vacinação pri-
mária”, acrescentou.

Suspensão de
voos

A Comissão Europeia
vai propor aos 27 países
membros da União Eu-
ropeia a suspensão dos
voos do sul da África
após a detecção de uma
nova variante do coro-
navírus, anunciou nesta

sexta-feira (26) a presi-
dente do Executivo eu-
ropeu, Ursula von der
Leyen.

”A Comissão Euro-
peia proporá, em estreita
coordenação com os
Estados membros, ativar
o freio de emergência
para interromper os voos
procedentes da região
do sul da África devido
à variante B.1.1.529”,
anunciou von der Leyen.

O anúncio foi feito um
dia após o Reino Unido
restringir viagens à África
do Sul e mais cinco paí-
ses devido à descoberta
da variante e no dia em
que países como Alema-
nha, Itália e Israel anun-
ciaram medidas seme-
lhantes.

A presidente da Co-
missão Europeia não re-
velou quantos nem quais
países do sul da África
podem ser afetados pela
proposta, que vai ser
apresentada aos 27 paí-
ses membros do bloco
nesta sexta.

Antes mesmo da reu-

nião, a Alemanha já
anunciou que não acei-
tará a entrada de via-
jantes procedentes da
África do Sul e a Itália
informou a proibição de
entrada em seu território
de qualquer pessoa que
esteve em 7 nações do
sul da África nos últimos
14 dias.

Os 6 países afetados
pela decisão britânica
são: África do Sul, Bot-
suana, Eswatini, Lesoto,
Namíbia e Zimbábue.
Além destas nações, a
Itália restringiu também
viagens deMoçambique.

”A situação está evo-
luindo muito rápido, que-
remos ter garantias má-
ximas para frear a ex-
pansão da variante”, afir-
mou umporta-voz daCo-
missão Europeia à agên-
cia de notícias France
Presse. As informações
são da agência de notí-
cias Ansa e do portal de
notícias G1.
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Com recorde de contaminações, alta
nas hospitalizações e resistência à
vacinação, Alemanha, França e Itália
tentam conter avanço da covid antes

da chegada do inverno.
Reprodução

Na Alemanha, que ultrapassou a marca de 100 mil mortes, 68,2% da
população está totalmente vacinada, enquanto 70,8% tem apenas a
primeira dose.

A crise sanitária na Eu-
ropa mostra que su-

perar a covid não será
tarefa simples. A União
Europeia vem registrando
uma média de 250 mil
de novos casos por dia,
mais do que em qualquer
momento da pandemia.
Onze meses após o iní-
cio da vacinação, as UTIs
em alguns países estão
quase lotadas. A Organi-
zação Mundial de Saúde
(OMS) estima que mais
700 mil europeus podem
morrer até março. Para
conter o avanço do vírus,
França, Itália e Alemanha
– as três maiores econo-
mias do bloco – anuncia-
ram ontem a volta de res-
trições.

Na Alemanha, que
ultrapassou a marca de
100 mil mortes, 68,2%
da população está to-
talmente vacinada, en-
quanto 70,8% tem ape-
nas a primeira dose.
O novo chanceler, Olaf
Scholz, que assumirá no
lugar de Angela Merkel
em dezembro, defende
um novo confinamento
e a obrigatoriedade da
vacinação. “Estamos
numa situação dramática.
As medidas que estão
em vigor não são sufici-
entes”, disse Merkel.

Os Estados da Bavi-
era e da Saxônia, os dois
mais atingidos pelo coro-
navírus, fecharam merca-
dos de Natal e impuse-
ram lockdowns em todas

as regiões com mais de
mil novos casos a cada
100 mil habitantes. Ba-
res, discotecas, restau-
rantes, espaços culturais
e esportivos também fo-
ram fechados. Uma boa
parte da vida pública em
todo o país foi limitada
apenas a pessoas total-
mente vacinadas ou que
tenham se recuperado da
doença.

A Itália, que vacinou
74% da população – 79%
com uma dose –, res-
tringiu o acesso de pes-
soas não vacinadas a
alguns locais fechados,
como cinemas, restau-
rantes e hotéis a partir de
6 de dezembro. Além
disso, qualquer pessoa
que usar transporte pú-
blico terá de estar imu-
nizada ou apresentar um
teste negativo.

Com as medidas, o
governo do premiê Mario
Draghi torna ainda mais
rígido o “passe verde”,
certificado sanitário exi-
gido para o acesso a
praticamente todas as
atividades na Itália. Ape-
lidado de “superpasse
verde” pela imprensa
italiana, o passaporte
que só admite vacinados
e curados valerá para
atividades de lazer, como
academias, cinemas e
eventos esportivos, mas
não para locais de traba-
lho, que ainda admitirão
indivíduos apenas testa-
dos.

Na França, o governo
de Emmanuel Macron
anunciou que voltará a
ser obrigatório o uso de
máscaras em todos os
ambientes internos. A
medida valerá mesmo em
locais que exijam certifi-
cado de vacinação para a
entrada. O teste negativo
agora só será válido por
24 horas após ser feito –
até então, a validade era
de 72 horas. Cerca de
70% dos franceses estão
totalmente vacinados –
77% têm a primeira dose.

Outros países da UE
também intensificaram
as medidas para conter
o avanço da covid. Na
quarta-feira, a Eslová-
quia anunciou um con-
finamento de 15 dias,
seguindo o mesmo mo-
delo adotado pela vizinha
Áustria. Com o confi-
namento, restaurantes e
lojas de artigos não es-

senciais serão fechados.
Na semana passada,
a Holanda se tornou o
primeiro país europeu a
voltar à quarentena.

Alguns fatores expli-
cam a quarta onda na
UE. Com a proximidade
do inverno, as pessoas
passam mais tempo den-
tro de casa, onde o ví-
rus se espalha facilmente.
Neste contexto, a vacina-
ção se torna ainda mais
essencial. No entanto,
pouco mais de 60% dos
europeus com mais de
12 anos se vacinaram, o
que deixa 150 milhões
de pessoas desprotegi-
das ou apostando em al-
gum tipo de imunidade
por terem se curado da
doença. As informações
são do jornal O Estado de
S. Paulo.

Porto Alegre . Sábado, 27 de Novembro de 2021 OSUL | 14



Portugal volta a exigir o uso de máscara
e teste negativo para entrar no país.

Reprodução

A partir de 1º de dezembro, o uso de máscara será novamente obrigatório em espaços fechados.

M enos de dois me-
ses depois de eli-

minar a maioria das res-
trições pela covid-19, o
governo de Portugal re-
cuou e decidiu, nesta
quinta-feira, 25, reimpor
uma série de medidas
para conter o aumento
de infecções no país
– seguindo a tendência
do continente europeu.

A partir de 1º de de-
zembro, o uso de más-
cara será novamente
obrigatório em espaços
fechados. Também
será exigida a apresen-
tação de um certificado
digital comprovando a
vacinação ou recupera-
ção da covid-19 para a
entrada em restauran-
tes, cinemas e hotéis,
e mesmo as pessoas
vacinadas precisarão
de um teste negativo
para visitar hospitais,
lares de idosos, even-
tos esportivos, bares e
discotecas.

Além disso, todos os
passageiros que entra-
rem no país por via aé-
rea terão que apresen-
tar testes negativos de
covid-19, mesmo aque-
les que já tenham sido
imunizados. As san-
ções a companhias aé-
reas que deixam entrar
pessoas a bordo sem o
teste também serão en-
durecidas, com multa
de 20 mil euros (R$
124.750,00) por passa-
geiro ou até mesmo a

suspensão da licença
de voo de um passa-
geiro em território naci-
onal.

Para cumprir a me-
dida, o governo disse
que irá reforçar os con-
troles nos aeroportos
e utilizará empresas
de segurança privada
para verificar sistema-
ticamente se todos os
passageiros cumprem
as regras. Atualmente,
o procedimento é feito
de forma aleatória.

Com uma taxa de va-
cinação de 86%, Portu-
gal começou a levantar
as restrições há cerca
de dois meses. Po-
rém, o recente aumento
no número de casos de
covid-19, obrigou o go-
verno a agir, segundo
o primeiro-ministro An-
tónio Costa.

Apesar da reimposi-
ção das restrições, con-
tudo, Costa afirmou que
o avanço da pandemia
no país não segue o

mesmo ritmo da escala
de casos vista em ou-
tras partes da Europa.

Oficialmente, 3.150
novos casos foram re-
gistrados no país na
quinta-feira, com 691
pessoas hospitaliza-
das, 103 delas em
unidades de cuidados
intensivos, e quinze óbi-
tos. O patamar é muito
superior ao registrado
no começo de novem-
bro, quando mais de
500 novos casos eram
registrados por dia, o
número de hospitaliza-
dos era pouco superior
a 360 pessoas - com 60
em cuidados intensivos
- e cinco mortes. Desde
o começo da pande-
mia, 18.400 pessoas
morreram pela doença
em Portugal.

”Temos que es-
tar permanentemente
atentos e acompanhar
a evolução da situação,
e buscar antecipá-la
quando for possível

para controlar a pande-
mia”, disse Costa.

Ainda segundo o
premiê, as medidas são
necessárias em função
de alguns fatores, como
o aumento de casos
em outros países da
União Europeia, a apro-
ximação do inverno -
que traz mais infecções
respiratórias - e porque
as famílias estarão em
contato próximo no Na-
tal.

O governo reco-
mendou ainda que
os portugueses façam
testes regularmente e
que trabalhem de casa
sempre que possível,
mas autoridades ne-
gam a necessidade de
um lockdown nacional
neste momento. As
informações são do
jornal O Estado de S.
Paulo e das agências
de notícias AP e Efe.
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Molnupiravir: Anvisa recebe pedido de uso
emergencial de pílula contra covid-19.

Divulgação/MSD

Pílula antiviral contra covid-19 desenvolvida em conjunto pela MSD com a Ridgeback Biotherapeutics.

A farmacêutica ameri-
cana Merck Sharp

& Dohme (MSD) soli-
citou à Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) nesta sexta-
feira (26) o uso emer-
gencial do Molnupira-
vir, pílula antiviral de via
oral desenvolvida pela
farmacêutica em parce-
ria com a Ridgeback Bi-
otherapeutics. O remé-
dio atua prevenindo a re-
plicação do coronavírus
e tem demonstrado ser
eficaz no tratamento da
covid-19.

A Anvisa é a quinta
agência regulatória do
mundo a receber o pe-
dido de uso emergen-
cial do medicamento,
segundo a MSD. “Isso
mostra claramente o
compromisso da MSD
com o Brasil e reforça a
relevância do País para
a companhia”, informou
a farmacêutica.

O medicamento já
foi submetido a órgãos
como a FDA (Estados
Unidos), a EMA (União
Europeia) e a Agência
Japonesa de Produtos
Farmacêuticos e Dispo-
sitivos Médicos. No iní-
cio deste mês, o Molnu-
piravir recebeu aval da
agência reguladora do
Reino Unido e tornou-
se o primeiro tratamento
de via oral aprovado no
mundo.

O remédio age in-
duzindo mutações na
enzima RNA-polimerase
do Sars-CoV-2 conforme

o material genético do
vírus é replicado. Desse
modo, ele consegue en-
fraquecer o vírus e dimi-
nuir os danos causados
ao corpo. Por ser ad-
ministrado por via oral,
a expectativa é que seja
mais acessível que ou-
tros medicamentos.

Ainda não há resul-
tados científicos defini-
tivos, mas a farmacêu-
tica divulgou resultados
de um estudo de fase 3
que apontaram que o re-
médio tem potencial de
reduzir em cerca de 30%
o risco de hospitaliza-
ção ou morte de pacien-
tes com covid-19. Para
isso, ele deve ser ad-
ministrado logo nos pri-
meiros dias após o início
dos sintomas.

A análise avaliou da-
dos de 1.433 de pes-
soas que participaram
do estudo clínico ran-
domizado, duplo-cego
e controlado por pla-
cebo de fase 3. O es-
tudo incluiu sete cen-

tros de pesquisa no Bra-
sil: três em São Paulo
(dois na capital e um em
São José do Rio Preto),
um no Distrito Federal
(Brasília), um em Minas
Gerais (Belo Horizonte),
um no Paraná (Curitiba)
e um no Rio Grande do
Sul (Bento Gonçalves).

Em nota, a Anvisa
confirmou o recebi-
mento do pedido da
MSD e informou que os
dados do estudo serão
revisados pela agência.
O prazo de avaliação
para o uso emergencial
de medicamento contra
a covid-19 é de até 30
dias. Esse período não
considera, contudo, o
tempo em que o pro-
cesso pode ficar em
status de exigência téc-
nica, que é quando o
laboratório precisa res-
ponder questões feitas
pela agência.

Com o avanço da va-
cinação, está ganhando
força a corrida para tra-
tar a doença. Ao lado do

Paxlovid, remédio de-
senvolvido pela Pfizer, o
Molnupiravir é uma das
pílulas antivirais que tem
demonstrado maior po-
tencial.

Fiocruz
A MSD informou

que está em ”conver-
sas avançadas” com
a Fiocruz (Fundação
Oswaldo Cruz) desde
janeiro deste ano para
definir um modelo de
cooperação técnica
por meio do Instituto
de Tecnologia em Fár-
macos (Farmangui-
nhos/Fiocruz).

As negociações em
andamento, acrescenta
a farmacêutica, incluem
a possibilidade de es-
tudos futuros para ava-
liar o antiviral no en-
frentamento de outras
infecções virais, como
dengue e chikungunya.
As informações são do
jornal O Estado de S.
Paulo.
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Indústrias farmacêuticas preparam
medicamentos que podem fechar o

cerco contra a pandemia.
Divulgação

Pfizer aposta no remédio Paxlovid contra o coronavírus e solicitou aval
para uso nos EUA.

P rimeiro, ganhou velocidade
a corrida para criar uma

vacina anticovid. Deu certo,
com bons resultados e queda
de mortes nos locais onde há
imunização em massa. Agora,
a guerra contra o coronavírus
tem avançado por outra trin-
cheira: os remédios. Não pro-
dutos sem eficácia comprovada
contra a doença, como a clo-
roquina, mas os que têm aval
dos especialistas. Desenvol-
vidos não só para tratamento,
mas até como forma de preven-
ção, os medicamentos prome-
tem abrir nova perspectiva para
o controle da pandemia.

A vacinação, dizem especi-
alistas, continua como o carro-
chefe da estratégia de combate.
Mas, em um cenário com risco
de novas ondas e surgimento
de novas cepas, a variedade de
remédios pode ajudar a fechar
o cerco contra a covid-19, so-
bretudo para grupos mais vul-
neráveis, como idosos e quem
tem comprometimento do sis-
tema imune. Para que isso fun-
cione, porém, é preciso superar
questões como os altos custos
e a dificuldade de testagem no
País.

”Sempre existirão aqueles
que vão desenvolver a do-
ença, mesmo tendo porcentual
grande da população vacinada.
Para esses, ter perspectiva
de terapia medicamentosa é
importante”, diz a epidemiolo-
gista da Universidade Federal
do Espírito Santo (Ufes) Ethel
Maciel.

Nas últimas semanas, anún-
cios de aomenos três farmacêu-
ticas trouxeram otimismo. O pri-
meiro foi um remédio produzido
pelas empresas Merck Sharp &
Dohme (MSD) e Ridgeback Bi-
otherapeutics, a pílula Molnupi-
ravir. O laboratório divulgou,
em outubro, potencial de redu-
zir em 50% o risco de hospitali-
zação ou morte dos pacientes.
Nesta sexta-feira, 26, a farma-
cêutica informou que novos tes-
tes apontaram eficácia de 30%.

O medicamento age in-
duzindo mutações na enzima
RNA-polimerase do Sars-CoV-2
conforme o material genético

do vírus é replicado. ”Com
o aumento das mutações, o
vírus não vai mais ser como era
originalmente e isso vai acabar
o enfraquecendo”, explica a
professora da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) Ana Paula Herrmann.

O Molnupiravir foi o pri-
meiro tratamento oral anticovid
aprovado no mundo, no Reino
Unido, e caminha para ter aval
nos Estados Unidos. Por ser um
comprimido, a expectativa é de
que no futuro possa ser vendido
em farmácias. Ainda não há
previsão para liberação no Bra-
sil, mas houve uma pré-reunião
de submissão de dados com a
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) em 19 de no-
vembro, segundo o próprio ór-
gão regulador.

Também neste mês, a Pfizer
divulgou resultados de estudos
apontando que o antiviral Paxlo-
vid teve eficácia de 89% na re-
dução do risco de internação ou
morte entre pessoas com casos
graves de covid. Com os bons
resultados, a farmacêutica soli-
citou à agência reguladora dos
Estados Unidos (FDA) autoriza-
ção para uso da droga, e o pe-
dido está em análise.

Como os dois são remédios
orais, a expectativa é de que,
se tiverem aprovação da Anvisa,
possam chegar ao mercado por
customenor do que os de remé-
dios via injeção, como o antiviral
Remdesivir e os anticorpos mo-
noclonais.

Atualmente, o tratamento
com o Remdesivir, por exemplo,
um dos seis remédios aprova-
dos pela Anvisa para tratar a
covid-19, pode custar cerca de
R$ 15 mil. O custo-efetividade
foi um dos motivos para, após
avaliação da Comissão Naci-
onal de Incorporação de Tec-
nologias (Conitec), o SUS não
ter incorporado o Remdesevir
na rede pública. Dos seis re-
médios aprovados pela Anvisa,
todos são recomendados para
administração hospitalar.

”O primeiro desafio foi a des-
coberta científica desses me-
dicamentos. Agora, a se-
gunda barreira a ser enfrentada

é como esses medicamentos
podem chegar a um preço aces-
sível a todos os países”, diz
Ethel. A MSD indicou que pre-
tende pedir registro no Brasil,
mas não disse quando. A Pfizer
não se manifestou.

Enquanto as pílulas são re-
comendadas para logo depois
da infecção, os anticorpos mo-
noclonais são usados para ten-
tar impedir que o vírus entre no
organismo e/ou se desenvolva a
ponto de causar infecção.

Desse modo, podem ser ad-
ministrados em pacientes com
comorbidades antes mesmo da
contaminação, a depender da
orientação médica. ”Os anticor-
pos monoclonais atuam como
os próprios anticorpos do nosso
organismo. Com a diferença
que eles são selecionados por
sua forte capacidade de comba-
ter o vírus e, por isso, são pro-
duzidos como medicamentos”,
explica o professor do Instituto
de Física de São Carlos da Uni-
versidade de São Paulo (USP)
Adriano Andricopulo. Já há anti-
corpos monoclonais aprovados
no Brasil.

Segundo ele, por serem de-
rivados de pessoas contamina-
das ou mesmo de camundon-
gos expostos a antígenos do
Sars-CoV-2, os anticorpos mo-
noclonais são agentes biológi-
cos que provêm imunidade pas-
siva. No caso da vacinação, há
a imunidade ativa, já que é o

próprio corpo que produz a pro-
teção. O problema é que em
alguns casos a vacinação não
é suficiente para desencadear
a produção desses anticorpos,
a exemplo de alguns idosos ou
imunossuprimidos. Nestes ca-
sos, os anticorpos monoclonais
têm papel importante.

Concorrente direta da Pfizer
na corrida das vacinas, a Astra-
Zeneca informou semana pas-
sada que seu coquetel de remé-
dios AZD7442 é capaz de redu-
zir em 83% o risco de desen-
volvimento de covid-19 sintomá-
tica ao longo de um período de
seis meses. Para diminuir hos-
pitalizações e mortes, a eficácia
seria de 88%. O resultado foi
obtido após estudo em mais de
5 mil participantes, que recebe-
ram o coquetel de remédios an-
tes mesmo de serem contami-
nados.

O AZD7442 é uma combina-
ção de dois anticorpos mono-
clonais de longa ação. Foi envi-
ado pedido de uso emergencial
à agência reguladora americana
em outubro. Se aprovado, a
AstraZeneca negociou o forne-
cimento de 700mil doses do co-
quetel aos Estados Unidos. As
informações são do jornal O Es-
tado de S. Paulo.
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Flexibilizar o uso de máscara é erro ou
acerto? Especialistas analisam decisão.

Ricardo Wolffenbuttel/Governo de Santa Catarina

Governos já começaram a derrubar a obrigação do uso do item de
segurança.

A decisão de liberar o uso
de máscaras em ambi-

entes abertos divide especia-
listas em saúde ouvidos pelo
jornal O Estado de S. Paulo.
Alguns acreditam que, ape-
sar do aumento da cobertura
vacinal no País e da melhora
nos indicadores, a medida
pode acarretar em aumento
na transmissão do coronaví-
rus. Já outros veem a fle-
xibilização ao ar livre como
um passo positivo, contanto
que o uso seja mantido em
ambientes fechados e a co-
municação de risco seja feita
de forma clara. O Estado de
São Paulo vai relaxar a exi-
gência da proteção facial em
11 de dezembro. Outros go-
vernos, como o de Santa Ca-
tarina, derrubaram essa obri-
gação nesta semana.

Diretor da Fiocruz SP, Ro-
drigo Stabeli reforça a im-
portância de levar em conta
que o coronavírus é um vírus
de transmissão respiratória,
sendo a máscara uma ”im-
portantíssima” barreira. ”Em
uma pandemia, a gente julga
que a máscara é o primeiro
item a entrar como com-
bate e o último item a sair
do rol das medidas preven-
tivas”, explica Stabeli, tam-
bém professor de Medicina
da Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar).

Segundo ele, países que
possuem a vacinação muito
próxima ou até superior à
do Brasil, como Portugal e
Israel, retomaram a obriga-
toriedade do uso de más-
caras após alta no índice
de casos. ”A gente tem
visto que a Europa é um
grande espelho para nós: o
que acontece lá, acontece
aqui depois”, comenta Sta-
beli. ”A nossa vantagem,
enquanto Sistema Único de
Saúde (SUS), é que a gente
conseguiu avançar significa-
tivamente na vacinação.”

Stabeli acrescenta que,

estando sozinho e mantendo
o distanciamento de segu-
rança, é ”muito difícil” ad-
quirir a doença, mas no-
vas regras como a adotada
por São Paulo podem causar
outro tipo de consequência.
”Em se tratando de medida
de saúde pública, a gente
sabe que o gesto pode pro-
mover aglomerações de pes-
soas achando que a pande-
mia acabou, e estamos no
curso ainda da pandemia”,
diz o professor.

A infectologista da Univer-
sidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp) Raquel Stuc-
chi pensa de forma parecida.
Ela explica que, embora o
País assista a uma melhora
nos índices da pandemia, a
liberação dasmáscaras ao ar
livre no momento que ante-
cede a realização das festas
de fim de ano pode acarretar
em ”explosão no número de
casos”.

”As máscaras ao ar livre,
sem aglomeração, a rigor,
não são necessárias. Mas
a liberação pode fazer com
que o entendimento das pes-
soas de quando usar más-
caras fique da conveniência
de cada um”, diz ela. Ela
defende que, se a flexibili-
zação ocorrer, uma medida
importante seria aumentar a
quantidade de testagens. ”O
Brasil é hoje o 125º país em
testagem da sua população.
Isso é muito pouco. Talvez
consideramos que a situa-
ção esteja muito boa porque
não conhecemos a situação
que no momento”, diz Ra-
quel.

Físico e pesquisador da
Universidade de Vermont
(EUA) Vitor Mori não vê a
decisão de flexibilizar o uso
de máscara ao ar livre em
São Paulo como precipitada.
”Muitos lugares no Brasil, e
até fora dele, já adotaram
essa medida com sucesso.
A transmissão é predomi-

nante em espaços fechados,
em que as partículas do
vírus vão se acumulando
e acabam sendo inaladas”,
explica o pesquisador.

Mori destaca que estu-
dos indicam que menos de
1%das transmissões aconte-
cem ao ar livre. Desse modo,
seria melhor liberar sob es-
sas condições do que afrou-
xar todas as medidas neste
momento. ”Há uma fadiga
da população quanto às me-
didas, não dá para ficar exi-
gindo o mesmo empenho do
início da pandemia. Nesse
contexto, vale mais a pena
flexibilizar o uso demáscaras
só em locais seguros do que
’liberar geral’”, explica.

Para o epidemiologista da
Universidade Federal de Pe-
lotas (Ufpel) Pedro Hallal, a
medida de desobrigar a utili-
zação demáscaras em ambi-
entes abertos também pode
ser positiva. Ela cita, como
exemplo, a experiência da
Califórnia, nos Estados Uni-
dos, em que a liberação já
foi implementada e não acar-
retou em aumento de casos.
”Acho que se São Paulo se-
guir na mesma linha, só exi-
gir máscara em lugares fe-
chados, ou então em gran-
des aglomerações, não vejo
que vai ser um grande pro-

blema”, aponta Hallal.
Médico do Hospital Uni-

versitário da Universidade
de São Paulo (USP) Márcio
Sommer Bittencourt destaca
que o mais importante seria
ter uma comunicação efetiva,
reforçando para a popula-
ção que ambientes abertos
são mais seguros que os
fechados. ”O maior risco é
comunicar isso (a medida)
e as pessoas entenderem
que, como a pandemia está
menos grave, não há a ne-
cessidade de fazer nenhuma
outra medida de controle”,
explica o médico.

Já o reitor da Universi-
dade Federal de Santa Ca-
tarina (UFSC), Ubaldo Cesar
Balthazar, enviou ofício ao
Executivo estadual pedindo
que o governo reconsidere
o afrouxamento da exigência
de máscara. A proteção fa-
cial, aponta o documento do
dirigente universitário, é uma
das mais importantes cama-
das de proteção. ”Dispen-
sar a máscara, mesmo em
ambientes abertos e sujei-
tos, ainda assim, a aglome-
rações, é desproteger o in-
divíduo de uma medida ba-
rata e eficiente para redução
da transmissão”, aponta. As
informações são do jornal O
Estado de S. Paulo.
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Bolsonaro diz que pode participar de
debates em 2022, mas com uma

condição: que não seja questionado
“sobre família e amigos”.

Alan Santos/PR

Segundo o presidente, esse tipo de pergunta “não vai levar a lugar nenhum”.

O presidente da
República Jair

Bolsonaro disse que
tem a intenção de
participar dos de-
bates eleitorais no
ano que vem, mas
com uma condição:
não ser questionado
sobre família e ami-
gos. Segundo o pre-
sidente, esse tipo de
pergunta “não vai le-
var a lugar nenhum”.

“É para falar do
meu mandato. Até
a minha vida particu-
lar, fique à vontade.
Mas que não entrem
em coisas de família,
de amigos, porque
vai ser algo que não
vai levar a lugar ne-
nhum”, disse o pre-
sidente em entrevista
ao programa ”Agora
com Lacombe”, da
RedeTV!, na noite de
quinta-feira (25).

A restrição é uma
maneira de o chefe
do executivo evitar
questionamentos so-
bre as investigações
que envolvem seus
filhos e aliados. O
senador Flávio Bol-
sonaro (Patriota) e
o vereador Carlos

Bolsonaro (Republi-
canos) são suspei-
tos de fazerem parte
de um esquema de
desvio de salário de
funcionários de seus
antigos gabinetes le-
gislativos, conhecido
como ”rachadinha”.
Já Renan Bolsonaro,
o Zero Quatro, é alvo
de um inquérito da
Polícia Federal que
apura suspeita de
tráfico de influência.
Todos os filhos ne-
gam qualquer irregu-
laridade.

Michelle, esposa
de Bolsonaro, rece-
beu em sua conta
bancária 84 mil reais
em recursos vindos
de Fabrício Queiroz,
amigo de Bolsonaro
acusado de ser orga-

nizador do esquema
de rachadinha no ga-
binete de Flávio na
Assembleia Legisla-
tiva do Rio de Janeiro
(Alerj).

“Eu pretendo par-
ticipar de debates.
Não pude da última
(vez, em 2018) por-
que estava conva-
lescendo ainda (por
conta da facada). Da
minha parte não vai
ter guerra, eu tenho
4 anos de mandato
para mostrar o que fiz
agora, eu não posso
aceitar provocação,
coisas pessoais, por-
que daí você foge da
finalidade de um bom
debate”, afirmou o
presidente.

Na campanha elei-
toral de 2018, Bol-

sonaro também afir-
mou que participa-
ria dos debates, mas
não compareceu a
nenhum após a fa-
cada.

No segundo turno,
ele foi liberado pelos
médicos, mas prefe-
riu não enfrentar Fer-
nando Haddad nos
debates marcados
pelas TVs Record e
Globo alegando des-
conforto. À época,
ele ainda usava uma
bolsa de colostomia,
retirada em uma nova
cirurgia em 2019. As
informações são do
jornal O Globo e da
agência de notícias
Reuters.
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Entrada em cena de Sérgio Moro
vai alterar a campanha de Ciro

Gomes à Presidência da República.
Sérgio Lima/Podemos

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro (Podemos) intensificou a busca
por apoios na disputa de 2022.

A entrada em cena de
Sérgio Moro na su-

cessão, nas duas últi-
mas semanas, mudou
alguns planos da estra-
tégia de Ciro Gomes, se-
gundo informações da
coluna de Lauro Jardim,
do jornal O Globo. Até
aqui, Ciro buscou pola-
rizar com Lula, batendo
no petista sempre que
podia. A partir de agora,
vai mirar os seus mís-
seis verbais em Moro,
de acordo com o colu-
nista.

Ciro e Moro formam
uma espécie de se-
gundo pelotão dos can-
didatos a presidente,
com algo entre 7% em
10% das intenções de
votos cada um, depen-
dendo da pesquisa –
atrás de Lula de Bolso-
naro, que ultrapassam
os 20%.

A campanha de Ciro
avalia que Moro não
tirou votos do pede-
tista. Mas atrapalhou
uma aguardada (pela
campanha) subida de
Ciro nas pesquisas em
dezembro para algo em
torno dos 13%. Por
essa visão, Moro tirou
votos de Bolsonaro, jus-
tamente de eleitores que
poderiam migrar para o
pedetista.

Ciro Gomes não vai
deixar de atirar em Lula,
mas pelo menos num
primeiro momento dar
atenção preferencial ao
ex-juiz. Em resumo, é

como se quisesse dizer
ao eleitor: ”a terceira via
sou eu”.

O ex-ministro da Jus-
tiça Sérgio Moro (Po-
demos) intensificou a
busca por apoios na
disputa de 2022. Em-
bora haja uma profusão
de nomes apresentados
para concorrer à Pre-
sidência da República,
o ex-juiz da Operação
Lava-Jato tem procu-
rado investir em partidos
que ainda não puseram
uma candidatura pró-
pria à mesa, do Centrão
à terceira via.

Nos últimos dias,
por exemplo, Moro e
dirigentes do Podemos
conversaram comRepu-
blicanos, Patriota, Novo,
Cidadania e União Bra-
sil, legenda que será
resultado da fusão do
DEM com o PSL. Li-
gado à Igreja Universal
do Reino de Deus, o
Republicanos integra o
Centrão e está na base
do presidente Jair Bol-
sonaro no Congresso.
Tem o deputado licen-
ciado João Roma no
comando do Ministério
da Cidadania e Bolso-
naro espera contar com
o apoio do partido na
campanha da reeleição,
em 2022.

Mesmo assim, líderes
do Republicanos não fe-
cham a porta para Moro.
O deputado Marcos Pe-
reira, que comanda o
partido, e sua colega de

Câmara Renata Abreu,
presidente do Podemos,
são aliados de longa
data.

Moro também tem
conseguido adesões na
área militar. O general
Carlos Alberto dos San-
tos Cruz, ex-ministro da
Secretaria de Governo,
se filiou ao Podemos.
Nos bastidores há uma
articulação para Santos
Cruz ser vice de Moro.
Alvo de uma rede de
intrigas envolvendo o
vereador Carlos Bolso-
naro (Republicanos-RJ),
o general foi demitido
em junho de 2019, no
primeiro ano de man-
dato do presidente.

Na prática, o ex-juiz
da Lava-Jato está am-
pliando cada vez mais
o leque de conversas
em busca de apoio para
sua candidatura ao Pla-
nalto. Na terça-feira
(23), por exemplo, ele
jantou com a bancada
do Cidadania na Câ-

mara. Organizador do
encontro, o líder do par-
tido, deputado Alex Ma-
nente (SP), fez elogios a
Moro e disse ter “iden-
tidade” com as pautas
que ele apresenta.

“Dialogamos com to-
das as forças da terceira
via, tentando buscar
uma unidade capaz de
vencer Bolsonaro e o
ex-presidente Lula. O
Moro, na minha opi-
nião, é o pré-candidato
mais afirmativo desse
campo”, avaliou Ma-
nente. O partido tem
o senador Alessandro
Vieira (Cidadania-SE)
como pré-candidato ao
Palácio do Planalto, mas
ele mesmo já garantiu
abrir mão da disputa em
nome de um concor-
rente com mais chances
de enfrentar Lula e Bol-
sonaro. As informações
são dos jornais O Globo
e O Estado de S. Paulo.
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Segunda Turma do Supremo derruba
bloqueio de bens de Lula em

processos da Operação Lava-Jato.
Ricardo Stuckert/Divulgação

Relator, Edson Fachin votou por manter bloqueio, mas posição foi
vencida.

A Segunda Turma do
Supremo Tribunal

Federal (STF) derrubou
nesta sexta-feira (26),
por 3 votos a 1, os
bloqueios de bens do
ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva que
tinham sido definidos
em processos ligados
à Operação Lava-Jato.

A decisão decorre da
anulação, definida pelo
ministro Edson Fachin
em março deste ano, de
todas as condenações
de Lula na Lava Jato. O
ministro decidiu que a
Justiça Federal em Cu-
ritiba não tinha a com-
petência formal para jul-
gar as ações contra o ex-
presidente e, com isso,
anulou os julgamentos.
A decisão foi confirmada
pelo plenário do STF em
abril.

Os processos que
tramitavam no Paraná
sobre os casos do tri-
plex, do sítio de Atibaia,
das doações ao Instituto
Lula e da sede do Insti-
tuto Lula foram enviados
à Justiça do DF e, em
seguida, a defesa de
Lula pediu que os bens
que haviam sido bloque-
ados nesses processos
fossem liberados.

Mas em maio, a Jus-
tiça Federal do Paraná
negou o pedido e man-
teve o bloqueio de bens.
Na época, o juiz fede-
ral Luiz Antônio Bonat
avaliou que a revoga-

ção do bloqueio depen-
dia de manifestação de
Fachin, relator da Lava
Jato no STF.

No julgamento con-
cluído nesta sexta, Fa-
chin votou pela manu-
tenção do bloqueio de
bens –mas foi derrotado
porque os ministros Ri-
cardo Lewandowski, Gil-
mar Mendes e Nunes
Marques votaram pelo
desbloqueio dos ativos.

”Essa nova decisão
do STF é uma con-
sequência do reconhe-
cimento da nulidade dos
processos envolvendo
o ex-presidente Lula em
virtude da incompetên-
cia e da suspeição do
ex-juiz Sergio Moro. A
Vara de Curitiba já de-
veria ter autorizado o
levantamento há muito
tempo, mas preferiu,
mais uma vez, descum-
prir decisão da Suprema
Corte para prejudicar
Lula”, afirmou a defesa
de Lula em nota.

Votos dos
ministros

A Segunda Turma jul-
gou, em plenário virtual,
um recurso da defesa de
Lula contra a decisão de
Luiz Antônio Bonat que
manteve o bloqueio dos
bens.

Segundo os advoga-
dos, essa manutenção
foi irregular porque o
STF já tinha definido a
incompetência da Jus-
tiça Federal do Paraná

para analisar esses pro-
cessos. Para a defesa, o
bloqueio dos bens des-
respeitava o próprio en-
tendimento do STF.

A maioria dos mi-
nistros seguiu o en-
tendimento do ministro
Ricardo Lewandowski,
que concordou com a
tese de que a decisão
de Bonat foi ilegal.

Segundo Lewan-
dowski, a decisão que
tirou os processos de
Lula da Justiça Federal
de Curitiba e anulou as
condenações também
atinge decisões em pro-
cessos conexos – como
os que envolviam os
bloqueios.

“A autoridade recla-
mada , ao manter o
bloqueio dos bens do
reclamante, sob o frágil
argumento de que a
declaração de nulidade
teria atingido apenas
os atos decisórios pro-
feridos no bojo das
mencionadas ações pe-

nais, descumpriu fla-
grantemente a decisão
desta Suprema Corte
apontada na exordial”,
escreveu o ministro.

Lewandowski afirmou
que a Justiça Federal
de Curitiba não pode-
ria “emitir mais qualquer
juízo de valor a respeito
delas, inclusive acerca
da manutenção do blo-
queio dos ativos do re-
clamante ”.

O voto do ministro
foi seguido por Nunes
Marques e Gilmar Men-
des. O ministro Edson
Fachin, que reconheceu
a incompetência de Cu-
ritiba para os casos de
Lula e anulou as conde-
nações, divergiu dos co-
legas.

Fachin entendeu que,
não houve violação da
ordem do Supremo por
Bonat, uma vez que os
elementos foram com-
partilhados na Justiça e
não houve ofensa aos
direitos de Lula.
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Prévias para escolha do candidato do
PSDB à Presidência da República:

partido anuncia retomada da votação
para este sábado.

Divulgação

Disputam as prévias o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio, Eduardo
Leite (governador do Rio Grande do Sul), e João Doria (governador
de São Paulo).

O PSDB informou
nesta sexta-feira

(26) que o partido re-
tomará neste sábado
(27) as prévias para as
eleições presidenciais de
2022. A ideia é concluir
a votação no mesmo dia
para já anunciar o can-
didato. Na avaliação da
cúpula tucana, o PSDB
tem perdido terreno po-
lítico no momento em
que outros “jogadores”
da terceira via saem a
campo.

Os governadores
João Doria (São Paulo),
Eduardo Leite (Rio
Grande do Sul) e o
ex-prefeito de Manaus
Arthur Virgílio disputam
as prévias. Tanto a
equipe de Doria como
a de Leite cantam vitória.
Os três candidatos con-
cordaram com a solução
definida pela cúpula do
PSDB, que escolheu a
empresa Beevoter, apro-
vada nos testes de es-
tresse feitos pelo partido
para fornecer o aplicativo
de votação.

“Há um absoluto
consenso técnico entre
o PSDB e as campa-
nhas, referendando a
solução técnica encon-
trada hoje”, disse Bruno
Araújo, presidente do
partido.

Os postulantes à vaga
de candidato tucano
ao Palácio do Planalto,
em 2022, intensifica-
ram nesta sexta-feira
a ofensiva pelo apoio

dos filiados. Doria e
Leite, que polarizam a
disputa, haviam passado
a semana divergindo das
propostas apresentadas
para retomar a votação,
mas acabaram fazendo
um acordo para cessar
os ataques em público.

“Prévias engrande-
cem o PSDB no exercício
da democracia e do voto
dos seus filiados e man-
datários. Viva a demo-
cracia!”, afirmou Doria.
“O mais importante foi
alcançado: segurança
de que os votos serão
sigilosos! Que cada tu-
cano vote com o coração
e esperança! Vamos jun-
tos pra uma candidatura
com a cara do PSDB.
Vamos ao voto”, disse
Leite.

O governador gaúcho
tem divulgado uma pre-
visão da Eurasia, que o
aponta como favorito. Já
a campanha de Doria
estima que o governa-
dor paulista conseguirá
vencer com 61,39% dos
votos, contra 36,77%
de Leite e 0,98% de
Arthur Virgílio. “Talvez
esse dado seja até por
baixo porque houve uma
percepção de mais cres-
cimento”, previu o ex-
ministro Antonio Imbas-
sahy, um dos coordena-
dores da campanha de
Doria. Do outro lado, os
aliados de Leite mantém
o otimismo. “O Brasil
espera realmente uma
coisa nova, ummomento

novo. Eduardo Leite
representa dinamismo,
juventude, força de von-
tade, postura e menta-
lidade para a mudança
que o País precisa”, de-
fendeu o senador Tasso
Jereissati (PSDB-CE),
que abriu mão de sua
candidatura para apoiar
o governador do Rio
Grande do Sul.

As prévias do PSDB
foram interrompidas no
domingo passado por
causa de um problema
no aplicativo de votação,
desenvolvido pela Fun-
dação de Apoio da Uni-
versidade Federal do Rio
Grande do Sul (Faurgs).
Desde então, a cúpula
do PSDB vem testando
empresas para substituir
a ferramenta on line com
segurança. Em nota, a
Faurgs chegou a afirmar
que considerava “muito
plausível” ter ocorrido
“um ataque de hackers”
naquele dia. A Polícia

Federal investiga essa
possibilidade.

Com isso, a disputa
interna acabou se tor-
nando ainda mais acir-
rada, especialmente pela
troca de acusações en-
tre Doria e Leite. Alia-
dos do gaúcho levanta-
ram a hipótese de com-
pra de votos pela cam-
panha do paulista. A
equipe de Doria, por sua
vez, disse que o corre-
ligionário é manipulado
pelo deputado Aécio Ne-
ves (MG). Virgílio se jun-
tou a Doria para afirmar
que Leite era um “ventrí-
loquo” de Aécio. Os dois
acusaram o grupo do go-
vernador gaúcho de agir
para “melar” uma candi-
datura do PSDB à Presi-
dência. As informações
são do jornal O Estado
de S. Paulo.
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Bolsonaro diz que “pede a Deus” para que
o Senado aprove a PEC dos Precatórios.

Isac Nóbrega/PR

Bolsonaro também declarou, ao listar iniciativas para a retomada da economia, que não “depende” da
PEC dos Precatórios, mas que ela é “importante”.

O presidente Jair
Bolsonaro afirmou

nesta sexta-feira (26)
que “pede a Deus” para
que o Senado aprove a
PEC dos Precatórios na
próxima semana para
viabilizar o valor de R$
400 do Auxílio Brasil,
nova versão do Bolsa
Família. As declara-
ções foram dadas pelo
presidente após uma
cerimônia militar no Rio
de Janeiro.

Bolsonaro também
declarou, ao listar ini-
ciativas para a reto-
mada da economia,
que não “depende” da
PEC dos Precatórios,
mas que ela é “impor-
tante”. A PEC permite
ao governo parcelar os
precatórios, dívidas da
União já reconhecidas
judicialmente, superi-
ores a R$ 600 mil, e
também modifica re-
gras do teto de gastos,
abrindo um espaço de
mais de R$ 90 bilhões
no Orçamento de 2022.

“A gente pede a Deus
para aprovar a PEC dos
Precatórios na semana
que vem, para conse-
guir aumentar de R$
182 para R$ 400, com
responsabilidade, o va-
lor do Bolsa Família”,
disse o presidente.

Bolsonaro também
citou ter recebido “do-
cumentos e informa-
ções” que dariam conta
de uma “alta geral” no
transporte público em

2022, e voltou a criticar
o preço dos combus-
tíveis. O presidente
culpou o ICMS, imposto
estadual, por uma parte
do aumento, e também
criticou a paridade pra-
ticada pela Petrobras
com o mercado inter-
nacional.

“Teremos uma alta
considerável do preço
das passagens do
transporte público (em
2022). Uma alta geral.
E isso devido ao au-
mento do combustível.
Isso aí vai bater nos
mais pobres”, afirmou
Bolsonaro.

O presidente tem
apostado na reformu-
lação do Bolsa Família,
substituído pelo Auxílio
Brasil, como forma de
aumentar sua popula-
ridade entre os mais
pobres e também na
região Nordeste, que
tem a maior propor-
ção de beneficiários
do programa. Além
disso, Bolsonaro tem

acenado com novos
subsídios e benefícios
que já totalizam mais
de R$ 90 bilhões.

O governo federal
espera que a PEC dos
Precatórios (Proposta
de Emenda Constituci-
onal 23/2021) seja vo-
tada na próxima terça-
feira (30) na Comissão
de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) do Senado.
Segundo o governo, a
proposta criará espaço
fiscal para o pagamento
do Auxílio Brasil por
meio da mudança no
cálculo do teto de gas-
tos e de um novo re-
gime para o pagamento
de precatórios. Mas
uma das principais cau-
sas da resistência en-
frentada pelo texto no
Senado é a ausência de
especificação do des-
tino do valor restante
após o pagamento do
auxílio.

A PEC foi enviada
pelo Executivo em
agosto e aprovada no

último dia 9 pela Câ-
mara dos Deputados.

O relator da proposta
no Senado é Fernando
Bezerra Coelho (MDB-
PE), líder do governo
na Casa. Ele afirmou
que ainda há “pontos
que encontram resis-
tências”, sobretudo a
dúvida dos senadores
em relação ao tama-
nho do espaço fiscal a
ser aberto pela PEC, e
como poderia ser utili-
zado um eventual ex-
cesso. Apesar disso,
ele se disse otimista
em relação à aprova-
ção da proposta pela
comissão na terça-feira.

“O relatório que foi
lido na última reunião
da CCJ já avançou, no
sentido de fazer a vin-
culação do espaço fis-
cal com as despesas na
área de assistência so-
cial”, declarou. As in-
formações são do jornal
O Globo e da Agência
Senado.
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OAB e entidades lançam manifesto
contra a PEC dos Precatórios.

Antônio Augusto/Câmara dos Deputados

A proposta já foi aprovada em segundo turno na Câmara dos Depu-
tados.

O Conselho Federal
da OAB (Ordem

dos Advogados do Bra-
sil), sete seccionais da
ordem e outras 22 en-
tidades lançaram um
manifesto contra a PEC
23/2021, que parcela o
pagamento de precató-
rios e muda regras do
teto de gastos públi-
cos. A proposta já foi
aprovada em segundo
turno na Câmara dos
Deputados.

De acordo com os
signatários do docu-
mento, a PEC dos Pre-
catórios despreza diver-
sas garantias e direi-
tos fundamentais dos
credores e estabelece
um novo calote, com o
pretexto de abrir espaço
fiscal para ampliação do
Auxílio Brasil para 2022.

”O urgente e indis-
pensável programa de
transferência de renda
não pode ser feito sem
perspectiva de perma-
nência, nem prejudi-
cando milhões de ci-
dadãos que esperaram
por décadas o reconhe-
cimento de seu direito
na Justiça”, ressaltam
as entidades.

Segundo o mani-
festo, a estimativa é de
acúmulo de um passivo
de R$ 1 trilhão ao final
dos dez anos da mo-
ratória proposta. De
acordo com as associ-
ações, a ”PEC do Ca-
lote” causará ”grave im-
pacto na economia bra-
sileira, afastamento de
investidores, aumento

exponencial da dívida
pública, instalação da
insegurança jurídica,
redução do potencial de
crescimento econômico
e da capacidade de
geração de empregos
no país”.

A OABNacional já ha-
via indicado que alguns
julgamentos do próprio
Supremo Tribunal Fede-
ral apontariam para a
invalidade da proposta.
O manifesto reforça que
o texto final apresenta
mais de 30 inconstituci-
onalidades.

O documento reitera
que o STF já conside-
rou que amoratória para
quitação de precatórios
viola o Estado democrá-
tico de Direito, o princí-
pio da separação de po-
deres, a isonomia, o di-
reito à tutela jurisdicional
efetiva, a razoável dura-
ção do processo, o di-
reito adquirido e à coisa
julgada, o direito de pro-
priedade, o princípio da
segurança jurídica e o
da moralidade adminis-
trativa.

Além da OAB Na-
cional, assinam o do-
cumento as seccionais
de São Paulo, Rio de
Janeiro, Paraná, Ala-
goas, Distrito Federal,
Rio Grande do Norte
e Paraíba. Dentre os
demais signatários es-
tão o Instituto dos Ad-
vogados de São Paulo
(Iasp), o Movimento dos
Advogados em Defesa
dos Credores do Poder
Público (Madeca), a As-

sociação Nacional dos
Servidores Públicos, da
Previdência e da Segu-
ridade Social (Anasps)
e diversas entidades
sindicais.

Senado
O governo federal es-

pera que a PEC dos Pre-
catórios (Proposta de
Emenda Constitucional
23/2021) seja votada na
próxima terça-feira (30)
na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ)
do Senado. Segundo
o governo, a proposta
criará espaço fiscal para
o pagamento do Auxí-
lio Brasil por meio da
mudança no cálculo do
teto de gastos e de um
novo regime para o pa-
gamento de precatórios.
Mas uma das principais
causas da resistência
enfrentada pelo texto no
Senado é a ausência de
especificação do des-
tino do valor restante
após o pagamento do
auxílio.

A PEC foi enviada
pelo Executivo em

agosto e aprovada no
último dia 9 pela Câmara
dos Deputados.

O relator da proposta
no Senado é Fernando
Bezerra Coelho (MDB-
PE), líder do governo
na Casa. Ele afirmou
que ainda há ”pontos
que encontram resis-
tências”, sobretudo a
dúvida dos senadores
em relação ao tama-
nho do espaço fiscal
a ser aberto pela PEC,
e como poderia ser
utilizado um eventual
excesso. Apesar disso,
ele se disse otimista em
relação à aprovação da
proposta pela comissão
na terça-feira.

“O relatório que foi
lido na última reunião
da CCJ já avançou, no
sentido de fazer a vin-
culação do espaço fis-
cal com as despesas na
área de assistência so-
cial”, declarou. As infor-
mações são da Revista
Consultor Jurídico e da
Agência Senado.
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Divergência entre ministros do
Supremo: Gilmar Mendes não

acompanha Edson Fachin e vota por
trancar inquéritos da Polícia Federal
sobre vazamentos da CPI da Covid.

Fellipe Sampaio /SCO/STF

O ministro Gilmar Mendes considerou que há “manifesta ilegalidade” na abertura da investigação.

E m julgamento re-
tomado no plená-

rio virtual do STF (Su-
premo Tribunal Federal)
nesta sexta-feira (26), o
ministro Gilmar Mendes
votou pelo trancamento
dos inquéritos abertos
pela PF (Polícia Fede-
ral) para investigar o
vazamento de docu-
mentos sigilos obtidos
pela CPI da Covid no
Senado. O decano
divergiu do relator do
caso, ministro Edson
Fachin, que havia se
manifestado por negar
habeas corpus impe-
trado pelos senadores
Omar Aziz (PSC-AM),
Randolfe Rodrigues
(Rede-AP) e Renan Ca-
lheiros (MDB-AL), presi-
dente, vice e relator da
comissão parlamentar,
respectivamente.

O caso começou a
ser discutido pelo STF
em julgamento também
no plenário virtual no
dia 22 de outubro. Na
ocasião, o ministro Gil-
mar Mendes pediu vista
(mais tempo para aná-
lise), suspendendo o
julgamento. Com a re-
tomada da análise do
caso, os ministros te-
rão até o dia 3 de de-
zembro, próxima sexta-
feira, para depositar os

votos no plenário vir-
tual.

O relator do caso,
ministro Edson Fachin,
havia se manifestado
por negar o pedido
de trancamento do
inquérito por não ver
“flagrante hipótese de
constrangimento ile-
gal”. O ministro levou
em consideração in-
formações prestadas
pela Polícia Federal no
sentido que os investi-
gadores aguardavam a
decisão do STF no âm-
bito do habeas corpus
em questão para “para
expedir ofício em para
autorização para instau-
ração de procedimento
investigativo”.

JáGilmar considerou
que há “manifesta ile-
galidade” na abertura

da investigação, com
“usurpação da compe-
tência” do Supremo Tri-
bunal Federal para jul-
gamento de autorida-
des com foro por prer-
rogativa de função. “Tal
expediente é manifesta-
mente ilegal ao passo
que a autoridade poli-
cial não possui poder
de abrir investigação de
ofício contra autorida-
des detentoras de foro
e tampouco requerer a
abertura ao STF, inicia-
tiva que cabe à PGR”,
ponderou.

Na avaliação do mi-
nistro, a PF reconheceu
“que houve o início
de atos investigativos
sem que os elementos
tenham sido remetidos
para a Procuradoria-
Geral da República, au-

toridade com iniciativa
para requerer ao Su-
premo Tribunal Federal
eventual abertura de
investigação”.

O voto do decano
está em linha com
a manifestação do
procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras,
sobre o caso. Em
agosto, o chefe do Mi-
nistério Público Fede-
ral defendeu o tranca-
mento das investiga-
ções sob o argumento
de que a apuração
pode atingir autorida-
des com foro privilegi-
ado e, nesse caso, a
prerrogativa para pedir
a instauração do inqué-
rito é exclusiva da PGR.
As informações são do
jornal O Estado de S.
Paulo.
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Procuradoria-Geral da República
envia ao Supremo dez medidas
que devem ser adotadas a partir
de relatório da CPI da Covid.

Rousinei Coutinho/STF

No dia 28 de outubro, o procurador-geral Augusto Aras determinou a abertura de uma investigação
preliminar.

C om a aproxima-
ção do prazo para

apresentar seu parecer
sobre os indiciamen-
tos aprovados pela CPI
(Comissão Parlamentar
de Inquérito) da Co-
vid, o procurador-geral
da República, Augusto
Aras, encaminhou ao
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) um documento
com dez medidas que
devem ser adotadas
com base no relatório
final.

Os documentos fo-
ram encaminhados ao
Supremo entre quinta-
feira (25) e esta sexta-
feira (26), em duas
ações sigilosas instaura-
das na corte. O segredo
de justiça imposto ao
caso impede o conheci-
mento do conteúdo das
providências exigidas
pela PGR. Os relato-
res dos processos são
respectivamente a vice-
presidente Rosa Weber
e o ministro Ricardo
Lewandowski – os dois
ainda não se manifesta-
ram sobre o caso.

Os senadores do G7
– grupo majoritário da
CPI – entregaram o rela-
tório a Aras no dia 27 de
outubro, um dia após
o encerramento dos
trabalhos da comissão.
A partir daí começou
a contagem regressiva

dos 30 dias estabele-
cidos por lei para que
o procurador-geral da
República apresente de-
núncia, ou descarte as
acusações contra per-
sonalidades com foro
privilegiado, como o
presidente Jair Bolso-
naro.

Aras tem sido pressi-
onado por senadores a
se manifestar. Na terça-
feira, 23, a Comissão
de Direitos Humanos,
do Senado, aprovou
um requerimento que
convida o procurador-
geral para explicar as
providências adotadas
até o momento. Em
nota, ele informou que
apresentará sua posi-
ção sobre o relatório da
CPI neste sábado, 27,
quando completa um
mês do recebimento do
documento.

No dia 28 de outubro,
o procurador-geral de-
terminou a abertura de
uma investigação preli-
minar, por meio da cha-
mada notícia de fato,
para apurar os crimes
imputados pela CPI da
Covid ao presidente e
aos outros doze políti-
cos indiciados no relató-
rio final de autoria do se-
nador Renan Calheiros
(MDB-AL).

Quatorze dias depois
da entrega simbólica
do relatório da CPI a
Aras, a PGR informou,
por meio de nota, em
10 de novembro, que
apenas no dia anterior
havia recebido “docu-
mentos sigilosos reuni-
dos ou produzidos pela
Comissão Parlamentar
de Inquérito”. Caso
seja considerada a data
do recebimento com-

pleto das informações, o
procurador-geral ainda
teria mais quatorze dias
para analisar as denún-
cias. Não há informa-
ções do órgão de que
optará por se manifestar
em data posterior ao ato
inicial de apresentação
dos documentos.

Segundo a PGR, “o
lapso temporal” entre a
entrega do relatório e o
recebimento das mídias
ocorreu por “dificulda-
des operacionais decor-
rentes do volume doma-
terial (aproximadamente
4 terabytes)” e pela “ne-
cessidade de se obser-
var os protocolos institu-
cionais que visam asse-
gurar a cadeia de custó-
dia, fundamental à vali-
dade jurídica das infor-
mações”. As informa-
ções são do jornal O Es-
tado de S. Paulo.
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Presidente do Supremo diz que PEC da
Vingança "viola harmonia entre os poderes".

Carlos Moura/STF

Ministro Luiz Fux afirmou que proposta que antecipa aposentadoria de ministros do Supremo Tribunal
Federal pode ser considerada inconstitucional.

O presidente do Su-
premo Tribunal

Federal (STF), Luiz
Fux, avalia que a Pro-
posta de Emenda à
Constituição (PEC) que
antecipa a aposenta-
doria de ministros da
Corte fere a harmonia
entre os Poderes. A
chamada PEC da Vin-
gança foi aprovada na
Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ)
da Câmara após o
STF suspender o orça-
mento secreto, verba
repassada pelo go-
verno Bolsonaro para
redutos eleitorais de
aliados no Congresso.

”Se promulgada e
for comprovado o es-
pírito de retaliação ao
Supremo, a PEC que
reduz a idade de apo-
sentadoria dos minis-
tros do STF viola a har-
monia entre os Pode-
res”, afirma Fux.

Outros ministros do
Supremo alegam que
a PEC da Vingança
fere não só a harmo-
nia entre o Judiciário
e o Legislativo como
também a cláusula pé-
trea da Constituição
da separação entre
os Poderes. Essa
posição foi comparti-
lhada por membros da
Corte com os presiden-
tes Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), do Senado,
e Arthur Lira (PP-AL),
da Câmara, que dis-

seram que a proposta
não avançará.

Para ser aprovada,
uma PEC precisa do
apoio de pelo menos
308 deputados na Câ-
mara, em votação em
dois turnos. Depois, no
Senado, são necessá-
rios ao menos 49 vo-
tos, também em dois
turnos.

De autoria da depu-
tada bolsonarista Bia
Kicis (PSL-DF), a PEC
da Vingança, que an-
tecipa a aposentadoria
dos ministros do STF
de 75 para 70 anos de
idade, foi aprovada na
última terça na CCJ da
Câmara por 35 votos a
24. A manobra con-
tou com apoio de par-
lamentares do Centrão
e ocorreu após o ple-
nário do Supremo refe-
rendar a liminar conce-
dida pela ministra Rosa
Weber, do STF, para
interromper a destina-
ção desigual de recur-

sos das emendas do
relator do Orçamento
para Estados e muni-
cípios de congressis-
tas aliados do governo
Bolsonaro.

Ainda é incerto o
efeito prático de uma
eventual aprovação da
proposta. A própria
autora do texto admi-
tiu que poderiam ser
criadas regras de tran-
sição para a aposen-
tadoria de integrantes
do Supremo. Atual-
mente, dois nomes da
Corte têm mais de 70
anos: Ricardo Lewan-
dowski e Rosa Weber,
ambos com 73 anos. O
ministro indicado pelo
ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva se
aposenta em maio de
2023. Já a magis-
trada indicada pela ex-
presidente Dilma Rous-
seff deixará o Supremo
em julho de 2023.

Reversão
A proposta apro-

vada na CCJ tenta re-
verter a PEC da Ben-
gala, aprovada pelo
Congresso em 2015.
Naquela época, após
a mudança na regra
de aposentadoria de
membros na Corte, a
então presidente Dilma
Rousseff perdeu a pos-
sibilidade de indicar
cinco novos ministros
do STF.

Durante as eleições
em 2018, o então pré-
candidato à presidên-
cia Jair Bolsonaro afir-
mou que pretendia, se
eleito, aumentar o nú-
mero de ministros da
Corte. A sua ideia
era ampliar de 11 para
21 integrantes do Su-
premo — e indicar no-
mes de sua confiança.
A proposta não pros-
perou, porque seria ne-
cessário alterar o ar-
tigo 101 da Constitui-
ção, que prevê que o
Supremo será formado
por 11 integrantes.
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Deltan Dallagnol oferece curso
on-line de combate à corrupção após
deixar o Ministério Público Federal.

Tomaz Silva/Agência Brasil

Formação custará cerca de R$ 600 e traz tópicos como ’o que a Lava
Jato nos ensinou sobre a grande corrupção política brasileira’.

” Entenda a corrupção,
saiba como combatê-la

e tenha o conhecimento
necessário para inspirar
amigos, colegas e fami-
liares para a mudança”.
É o que promete o ex-
procurador do MPF e
ex-coordenador da Lava
Jato, Deltan Dallagnol,
com seu novo curso on-
line de combate à corrup-
ção, lançado oficialmente
no início desta semana.
Fora do comando da ope-
ração desde setembro
do ano passado, Deltan
deixou o MPF oficialmente
no começo deste mês
— e não recebe mais
nenhum tipo de verba da
instituição.

Enquanto esteve no
cargo, Deltan foi res-
ponsável pela prisão de
dezenas de políticos e
empresários do País acu-
sados de corrupção. Ao
sair do MP, o agora ex-
procurador tem por obje-
tivo se dedicar à política:
a expectativa é de que
ele entre para o Pode-
mos no Paraná, mesmo
partido do ex-juiz Sérgio
Moro. Segundo o senador
Álvaro Dias, também do
Podemos paranaense,
Dallagnol deve disputar
uma vaga na Câmara dos
Deputados. O evento de
filiação ao partido deve
acontecer em dezembro.

“Depois de anos indig-
nado com a corrupção,
trabalhando contra ela
em grandes casos, es-
tudando e fazendo mes-
trado em Harvard (EUA),
dando aulas sobre o tema
e levando informações

para o exercício de cida-
dania nas redes sociais,
saí do Ministério Público
para atuar contra a corrup-
ção de outras maneiras”,
diz Deltan no texto de
apresentação do curso.

“É a minha primeira
profissão depois de sair
do Ministério Público. É
a profissão mais nobre
que tem, a de professor.
Eu sempre levei e sempre
vou levar conteúdos gra-
tuitos para vocês, mas o
que vocês vão ter nesse
curso é uma aula estrutu-
rada, sistematizada, com
material de apoio”, disse o
ex-procurador ao promo-
ver o conteúdo, durante
uma palestra no YouTube
— o vídeo foi visto 5,4 mil
vezes.

Entre os tópicos do
curso estão “A verdade
sobre o combate à cor-
rupção”; “O que a Lava
Jato nos ensinou sobre a
grande corrupção política
brasileira”; e “Osmecanis-
mos da impunidade brasi-
leira (e porque o STF anu-
lou os casos Lula, Temer,
Cunha e vários outros)”.

O valor cheio do curso
de Deltan Dallagnol é de
R$ 597 — mas para quem
comprou nesta sexta de
“black friday” teve um
desconto de R$ 100. Ao
divulgar a “promoção” no
Telegram, o ex-procurador
também anuncia como
bônus uma palestra com o
ex-colega de Lava Jato já
aposentado, Carlos Fer-
nando dos Santos Lima;
e com a procuradora da
ativa do MPF Thaméa
Danelon.

Saúde
Ao deixar o comando

da Lava Jato, no ano
passado, Deltan Dallagnol
alegou que precisava dar
atenção a “questões de
saúde” de familiares. A
saída coincidiu com a
divulgação de mensagens
de celular dele e de outras
pessoas que trabalharam
na Lava Jato, nas quais
os procuradores discutem
aspectos da operação
com o ex-juiz Sergio Moro,
então responsável por
julgar os processos da
operação na 13ª Vara
da Justiça Federal, em
Curitiba. O episódio ficou
conhecido como “Vaza
Jato” e contribui para
decisões do STF que anu-
laram as condenações do
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT).

Antes de sair da institui-
ção, Deltan também che-
gou a ser punido pelo
Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP),
com uma moção de cen-
sura, por conta de comen-
tários no Twitter sobre as

eleições para a presidên-
cia do Senado no começo
de 2019. Deltan chegou
a recorrer ao STF contra
a punição do CNMP, mas
a corte manteve a deci-
são do colegiado, que é
responsável pelo controle
externo da atividade dos
procuradores.

“Na verdade, este é
um projeto que eu sem-
pre tive, o de fazer isso
(se dedicar a dar aulas).
Comecei a gravar as aulas
já há algum tempo, e es-
tava dando aulas para uni-
versidades. Dei aula para
algumas instituições este
ano, inclusive semana que
vem tenho uma”, disse
Deltan. “Dou curso e pa-
lestras sobre este tema
há anos, inclusive cursos
mais aprofundados abor-
dando o tema da corrup-
ção. E aí, diante da refle-
xão sobre a minha saída
(do MPF), entendi que se-
ria um ótimo jeito de co-
meçar nessa profissão de
professor, que a meu ver é
a mais nobre”, afirmou.
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Banco Central regulamenta Pix Saque
e Pix Troco; entenda como será.

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As novas modalidades entram em vigor na segunda (dia 29).

O Banco Central
(BC) alterou o re-

gulamento do Pix, sis-
tema de pagamentos
instantâneos, para in-
cluir as modalidades de
saque e de troco. A
resolução foi publicada
nesta sexta-feira (dia
26), no Diário Oficial da
União. As informações
são da Agência Brasil.

As modalidades es-
tarão disponíveis a par-
tir da próxima segunda-
feira (dia 29). Segundo
o BC, a oferta dos dois
novos produtos aos
usuários da ferramenta
é opcional, cabendo a
decisão final aos esta-
belecimentos comerci-
ais, às empresas pro-
prietárias de redes de
autoatendimento e às
instituições financeiras.

Pix Saque

O Pix Saque per-
mitirá que os clientes
de qualquer instituição
participante do sistema
realizem saque em um

dos pontos que ofertar
o serviço.

Estabelecimentos
comerciais, redes de
caixas eletrônicos com-
partilhados e partici-
pantes do Pix, por meio
de seus serviços de
autoatendimento pró-
prios, poderão ofertar o
serviço. Para ter acesso
aos recursos em espé-
cie, o cliente fará um Pix
para o agente de saque,
em dinâmica similar à
de um Pix normal, a
partir da leitura de um
QR Code ou a partir do
aplicativo do prestador
do serviço.

Pix Troco
No Pix Troco, a di-

nâmica é praticamente
idêntica. A diferença
é que o saque de
recursos em espécie
pode ser feito durante
o pagamento de uma
compra ao estabeleci-
mento. Nesse caso,
o Pix é feito pelo va-
lor total, ou seja, da

compra mais o saque.
No extrato do cliente
aparecerá o valor cor-
respondente ao saque
e à compra.

Limite
O limite máximo das

transações do Pix Sa-
que e do Pix Troco
será de R$ 500 du-
rante o dia, e de R$
100 no período noturno
(das 20h às 6h). De
acordo com o BC, ha-
verá, no entanto, liber-
dade para que os ofer-
tantes dos novos pro-
dutos do Pix trabalhem
com limites inferiores
a esses valores, caso
considerem mais ade-
quado aos seus fins.

Tarifas
De acordo com o

BC, não haverá co-
brança de tarifas para
clientes pessoas natu-
rais (pessoas físicas e
microempreendedores
individuais) por parte da
instituição detentora da
conta de depósitos ou

da conta de pagamento
pré-paga para a realiza-
ção do Pix Saque ou do
Pix Troco para até oito
transações mensais.

Para o comércio que
disponibilizar o serviço,
as operações do Pix
Saque e do Pix Troco
representarão o recebi-
mento de uma tarifa que
pode variar de R$ 0,25 a
R$ 0,95 por transação,
a depender da negoci-
ação com a sua institui-
ção de relacionamento.

”A oferta do serviço
diminuirá os custos dos
estabelecimentos com
gestão de numerário,
como aqueles relacio-
nados à segurança e
aos depósitos, além de
possibilitar que os esta-
belecimentos ganhem
mais visibilidade para
seus produtos e ser-
viços (efeito-vitrine)”,
afirma o BC.
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No mês de novembro, o Pix completou
um ano de funcionamento no Brasil. O
serviço já representa mais de 80% das

transações de pessoas jurídicas.
Reprodução

QR Code é o meio mais utilizado entre os clientes de bancos, mos-
trando o avanço e consolidação do Pix entre empresas.

L ançado pelo Banco
Central em 16 de no-

vembro de 2020, o Pix
teve rápida e grande ade-
são por parte do público:
dados de outubro do
Banco Central apontam
que são 348,1 milhões
de chaves cadastradas.
Mas o uso da ferramenta
não ficou restrita a opera-
ções entre pessoa física,
substituindo apenas TED
e DOC, como previsto no
início da implementação.

Do total de chaves
cadastradas, 6,4 milhões
são de CNPJs. De acordo
com dados do Banco
Central, no mês de ou-
tubro foram realizadas,
em todo o País, 248 mi-
lhões de transações com
Pix envolvendo pessoas
jurídicas, um aumento de
quase 160% em relação
ao mês de abril, quando
foram contabilizadas mais
de 96 milhões de opera-
ções.

Reflexo dessa reali-
dade, o BS2, banco digital
PJ, registrou, em outubro,
que o pagamento ins-
tantâneo já representava
mais de 80% do total de
transferências realizadas
por pessoas jurídicas no
BS2, com o volume mais
de três vezes maior que
o de abril de 2021, sexto
mês de operação.

”O Pix teve uma curva
de adesão muito mais rá-
pida do que era esperado.
Em poucos meses as pes-
soas passaram a utilizá-
lo amplamente e hoje está
consolidado e já é utili-

zado como forma de pa-
gamento entre pessoas fí-
sicas e jurídicas”, explica
Gilberto Gomes, gestor e
responsável técnico pelo
Pix no BS2.

”Nos próximos meses,
devemos observar uma
curva mais estável, por
grande parte dos brasilei-
ros já ser adepta do sis-
tema de pagamento ins-
tantâneo. No BS2, por
exemplo, quase 100% dos
clientes já utilizam o Pix,
e a expectativa é que
represente mais de 90%
das transações nos pró-
ximos seis meses”, com-
pleta Gomes.

A escolha do meio uti-
lizado para realizar trans-
ferências por Pix também
mudou durante o último
ano, mostrando a consoli-
dação da ferramenta com
o público PJ. Entre no-
vembro de 2020 e julho
deste ano, o maior cresci-
mento observado no BS2
era de chaves Pix, cenário
que se inverteu a partir do
mês de agosto, quando os
pagamentos por QR Code
passaram a representar a
maioria das operações.

Nesse período, mui-
tos estabelecimentos co-
meçaram a oferecer o Pix
como opção de paga-
mento, tanto físico como
online, inclusive com con-
dições especiais para os
clientes. Hoje, o QR Code
representa 79,5% dos pa-
gamentos e recebimentos
envolvendo empresas por
Pix no BS2, comparado
com 51% em agosto.

Segundo Gomes,
ainda há muito espaço
para crescimento do Pix
entre o público PJ. ”Com
nosso foco em PMEs e
o crescimento da eco-
nomia, acreditamos que
ainda há oportunidade
para que empresas de
diferentes portes e perfis
utilizem o Pix em suas roti-
nas financeiras, tanto para
pagamento como rece-
bimento, simplificando e
trazendo agilidade, opor-
tunidades e economia”,
ressalta.

Ampliação
Desde o lançamento,

o Banco Central vem tra-
balhando no desenvolvi-
mento de diversas atuali-
zações e ferramentas para
o Pix, assim como ajustes
de segurança e combate
à fraude. Entre as me-
didas estão a implemen-
tação do limite de mil re-
ais para transferências en-
tre as 20h e 06h, que já
está em vigor e o Meca-
nismo Especial de Devolu-

ção, que possibilita a de-
volução de recursos pela
instituição recebedora em
casos de fraude ou fa-
lha operacional, em vigor
desde o dia 16 de novem-
bro.

Nessa reta final do ano
também estão previstas
as primeiras etapas do Ini-
ciador de Pagamentos no
Pix, onde instituições de-
tentoras de conta transa-
cional que sejam autoriza-
das pelo BC e certificadas
no Open Banking possam
realizar a operação de pa-
gamento via Pix dentro do
seu próprio aplicativo ou
website, sem que o usuá-
rio precise acessar os ca-
nais da instituição finan-
ceira onde tem conta. A
agenda faz parte da ter-
ceira fase do Open Ban-
king, que está em anda-
mento desde o dia 30 de
outubro. Para 2022, está
prevista a implantação do
Débito Automático no Pix,
que facilitará pagamentos
recorrentes.
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Prévia da inflação oficial no Brasil
sobe 1,17% em novembro, a taxa

mais elevada para o mês desde 2002.
Rovena Rosa/Agência Brasil

IPCA-15 acumulou 10,73% em 12 meses até novembro, pressionado
pelos combustíveis.

A prévia da inflação
oficial no País subiu

1,17% em novembro, a
taxa mais elevada para
o mês desde 2002, de
acordo com os dados do
Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo 15
(IPCA-15), divulgados re-
centemente pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

O cenário inflacionário
incômodo é resultado de
uma forte pressão da ga-
solina mais cara, mas tam-
bém de aumentos dissemi-
nados. Todos os nove gru-
pos de bens e serviços in-
vestigados registraram al-
tas nos preços. A infla-
ção acumulada pelo IPCA-
15 em 12 meses acele-
rou de 10,34% em outu-
bro para 10,73% em no-
vembro, o resultado mais
elevado desde fevereiro de
2016.

Os dados indicam que
o Brasil perdeu um pouco
a mão no controle da in-
flação, embora a pressão
inflacionária seja um mo-
vimento comum em várias
nações neste momento,
opinou Gustavo Cruz, es-
trategista da gestora de re-
cursos RB Investimentos,
em nota.

”Vários estão com infla-
ção acima da meta, é um
movimento global. Porém,
parece que aqui foi um
pouco além”, afirmou Cruz
, que manteve a projeção
de duas altas de 1,5 ponto
porcentual na taxa básica
de juros, a Selic, nas reu-
niões do Comitê de Po-
lítica Monetária do Banco
Central de dezembro e fe-
vereiro. ”A dúvida ficaria
para março. Vai depender
muito de como a inflação

se comportará”, acrescen-
tou.

Sob pressão de novos
aumentos nos combustí-
veis, as famílias gastaram
2,89% a mais com trans-
portes em novembro, o
correspondente a mais da
metade do IPCA-15 do
mês, uma contribuição de
0,61 ponto porcentual. O
maior impacto no grupo
foi da gasolina, que subiu
6,62%, o item de maior im-
pacto individual no mês,
0,40 ponto porcentual. A
gasolina já acumula alta de
44,83% apenas em 2021.
Em 12 meses, o avanço é
de 48,00%.

Para o economista João
Leal, da gestora Rio Bravo
Investimentos, a gasolina
deve seguir pressionando
a inflação. O economista
não acredita em redução
de preço por parte da Pe-
trobras, mesmo com a libe-
ração de reservas estraté-
gicas de países como Es-
tados Unidos e China.

“A Petrobras vai ser
pressionada para reajustes
para cima, pois ainda ve-
mos defasagem relevante
em relação ao mercado
internacional. A libera-
ção de reservas é uma
medida bastante paliativa
e não deve ter impacto
relevante, com um preço
que vai seguir girando
entre US$ 80 e US$ 85 por
barril”, argumentou Leal.
“E ainda tem a Opep, que
provavelmente vai brigar
para manter esse preço
mais elevado no mercado
internacional.”

Itens
Os consumidores tam-

bém gastarammais em no-
vembro com óleo diesel

(8,23%), etanol (7,08%) e
gás veicular (2,59%), as-
sim como em automóveis
novos (1,92%), automóveis
usados (1,91%), motoci-
cletas (1,26%) e transpor-
tes por aplicativo (16,23%).

O encarecimento do
gás de botijão e da energia
elétrica também pressio-
nou o orçamento. O gás
de botijão subiu 4,34%, o
18° mês consecutivo de
aumentos, acumulando
51,05% de alta no pe-
ríodo iniciado em junho de
2020. A energia elétrica
ficou 0,93% mais cara
em novembro, depois de
já ter subido 3,91% em
outubro. A bandeira ta-
rifária escassez hídrica,
que acrescenta R$ 14,20
na conta de luz a cada
100 kWh consumidos, per-
manece em vigor desde
setembro. Em novembro,
foram captados reajustes
em Goiânia, Brasília e São
Paulo.

Os gastos com saúde e
cuidados pessoais foram
impulsionados pelos itens
higiene pessoal (1,65%)
e produtos farmacêuticos
(1,13%), enquanto que

em Vestuário todos os
itens pesquisados tiveram
aumento de preços, com
destaque para as roupas
femininas (2,05%), mas-
culinas (1,88%) e infantis
(1,30%), além dos calça-
dos e acessórios (1,28%).

Os alívios no mês par-
tiram das passagens aé-
reas, que recuaram 6,34%,
e dos alimentos e bebidas,
que subiram com menos
intensidade, 0,40%. Fica-
ram mais baratos carnes (-
1,15%), leite longa vida (-
3,97%) e frutas (-1,92%).

Após a divulgação do
IPCA-15, a gestora de re-
cursos AZ Quest elevou de
1,21% para 1,24% a proje-
ção para o IPCA fechado
de novembro. A expecta-
tiva é que a inflação acu-
mulada em 12 meses suba
a um ápice de 11,05%,
ante os 10,67% registra-
dos em outubro. Para o
IPCA do ano de 2021, a
projeção foi mantida em
10,30%, com desacelera-
ção a 5,50% ao fim de
2022.
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Tradicional dia de promoções,
Black Friday comercializa quase
4 bilhões de reais no Brasil.

Agência Brasil

Valor médio de compra está em 707 reais.

A Black Friday, tradicio-
nal data de promoções

no comércio eletrônico e fí-
sico, movimentou mais de
3,9 bilhões reais até o fi-
nal da tarde desta sexta-
feira, prestes ao horário de
encerramento do varejo fí-
sico. Isso representou uma
alta de 5% em relação ao
ano passado, na compara-
ção desde o início da meia-
noite de sexta.

O faturamento já supera
o previsto pela Confedera-
ção Nacional do Comércio
(CNC), que estimou um vo-
lume de 3,93 bilhões de re-
ais, mas ainda está longe
da previsão mais otimista
da Neotrust, empresa de
pesquisa para o varejo on-
line, que antevia um fatura-
mento de 6,1 bilhões de re-
ais para a data. O fatura-
mento está sendo benefici-
ado por conta do aumento
do tíquete médio, que está
subindo acima dos 5% em
relação ao do ano passado,
atingindo 707 reais.

O segmento de moda e
acessórios e o de beleza e
perfumaria representam as
maiores vendas. A infor-
mação surpreende, emmo-
mento em que a inflação
corrói o poder de compra
das famílias, e era espe-
rada uma procuramaior por
itens de necessidade bá-
sica.

A participação das pe-
quenas e médias empresas
também chama a atenção.
Segundo Alejandre Vás-
quez, executivo-chefe de
operações e cofundador
da Nuvemshop, plataforma
de e-commerce com foco
em pequenos e médios
empreendedores, até o
momento o faturamento é

bastante positivo e supe-
rior ao do ano passado.
Essas categorias de em-
presas já movimentaram
10,8 milhões de reais com
e-commerce nas primeira
doze horas de Black Friday,
montante 13% superior ao
registrado no ano passado,
de 9,6 milhões.

A Nuvemshop também
divulgou que o PIX, que
faz sua estreia na Black
Friday, representa 9% dos
meios de pagamentos nas
vendas, enquanto o pa-
gamento com boletos re-
cua 3%. No entanto, a
preocupação com fraudes
é grande. Até o mo-
mento, teriam sido evitadas
74.715.189,35 milhões de
fraudes.

De acordo com a Cle-
arSale, empresa especia-
lizada em segurança da
informação, as tentativas
de fraude devem ter um
aumento de 52% no e-
commerce, neste ano. Em
quantidade de tentativas,
em 2020, houve 22.467
mil pedidos fraudulentos.
Para 2021, a estimativa é
que o e-commerce registre
34.089 mil deles.

Origem
A origem do termo

”Black Friday” está associ-
ada a um episódio ocorrido
em 1869, quando dois
homens tentaram aplicar
um golpe para lucrar sobre
o mercado de ouro dos
Estados Unidos. A ação fa-
lhou, mas teve um impacto
profundo no mercado, cau-
sando diversos colapsos e
perdas milionárias em uma
sexta-feira.

A imprensa acabou se
encarregando de espalhar
o termo “Black Friday”, que

então passaria a simboli-
zar um dia de catástrofe na
bolsa e no mercado finan-
ceiro. Em inglês, “Black”
é preto, e “Friday” significa
sexta-feira.

Em uma interpretação
mais contemporânea, o
termo também tem vínculo
com os registros contábeis
das lojas. No tempo em
que as informações eram
registradas em papéis, o
vermelho simbolizava pre-
juízo e perdas, mas quando
substituído pela tinta preta,
marcava o lucro causado
pelo aumento expressivo
das vendas por conta da
chegada das compras de
fim de ano.

Entre os anos de 1950
e 1960, a polícia da cidade
de Filadélfia, nos Estados
Unidos, começou a deno-
minar uma sexta-feira se-
guinte ao Dia de Ação de
Graças, data comemorativa
bastante importante na cul-
tura norte-americana, como
“Black Friday”.

O termo carregava uma
conotação mais negativa:
ele servia para marcar o
dia de crise causado pelo

grande influxo de turistas
na cidade, gerado por
conta de um jogo de futebol
americano entre equipes
da marinha e do exército.
Mas a visita dos turistas não
provocava apenas aumento
no número de ocorrências
e problemas de trânsito:
eles também estavam em
busca de bons negócios
no comércio local.

Percebendo que a data
era importante para os ne-
gócios, os comerciantes de
Filadélfia tentaram cunhar
o termo “Big Friday” na-
quela época. A “Grande
Sexta-feira”, em tradução li-
vre, acabou não se popula-
rizando.

Em meados da década
de 1980, os comercian-
tes americanos passaram a
empregar o termo com uma
conotação mais positiva. A
partir de então, a tradição
de ofertas na última sexta-
feira de novembro passou
a ser comum no país, ser-
vindo como ponto de par-
tida para as compras de fim
de ano.
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Black Friday 2021: Propaganda enganosa e
atraso na entrega são as principais queixas.

Divulgação

Dados foram compilados por Reclame Aqui e Procon, entre quarta
(24), e esta sexta-feira (26).

R eclamações registra-
das na plataforma

Reclame Aqui, utilizada
para postagens de recla-
mações sobre produtos e
serviços por consumido-
res, e no Procon mostram
que atraso na entrega e
propaganda enganosa
então entre as principais
queixas de clientes da
Black Friday, nesta sexta-
feira (26).

Segundo dados com-
pilados das 12h de quarta-
feira (24), até as 12h desta
sexta na Reclame Aqui,
já foram publicadas 6.966
reclamações referentes
ao tema, um aumento
de 20% em relação ao
mesmo período do ano
passado. Da mesma
forma como aconteceu
em 2020, as grandes
redes de e-commerce
figuram no topo de recla-
mações.

O três principais pro-
blemas registrados são
”atraso na entrega”, com
20,94% das reclamações,
”propaganda enganosa”,
com 16,48%, e ”estorno
do valor pago”, com
8,93%. No ranking de
reclamadas, aparecem
Americanas Marketplace,
com 329 queixas, Ama-
zon, com 284, e Ameri-
canas - Loja Online, com
208. O Top 3 de itens re-
clamados tem ”smartpho-
nes”, com 8,68%das quei-
xas, ”serviço de entrega”,
com 5,2%, e tênis, com
4,36%.

A Amazon declarou
que a maioria das recla-
mações foi causada por
um problema no site na
quinta-feira. Segundo a
empresa, o problema já foi
corrigido. ”Lamentamos

qualquer inconveniente
causado e entraremos em
contato com os clientes
impactados”, afirmou, em
nota.

A Americanas ressal-
tou que as reclamações
do ranking parcial do
Reclame Aqui têm baixa
representatividade diante
do volume recorde de
pedidos na Black Fri-
day. A empresa também
apontou que participou
da criação do guia de
boas práticas para a Black
Friday, com o Instituto
de Desenvolvimento do
Varejo (IDV) e o Procon,
e que realizou diversos
investimentos no serviço
de atendimento ao cliente,
que funciona por 24 horas
durante o evento, em
diferentes canais digitais.

A varejista ainda afir-
mou que possui reconhe-
cimentos, como o Selo
RA1000, que destaca em-
presas com excelentes
índices de atendimento
no Reclame Aqui. ”A
Americanas S.A. tem a
melhor reputação do e-
commerce no ranking
Reclame Aqui, com alto ín-
dice de solução, resultado
que reflete a estratégia
da companhia com foco
no cliente”, declarou, em
nota.

O Reclame Aqui tam-
bém realizou uma pes-
quisa no início da tarde
em relação ao compor-
tamento do consumidor
nesta Black Friday. O
levantamento ouviu 2339
pessoas, das quais 56%
afirmaram que não en-
contraram bons descon-
tos. Apenas 28% dos res-
pondentes disseram já ter
feito alguma compra, en-

quanto 72% disseram não
ter comprado nada. Entre
os que não compraram,
47% afirmou ainda preten-
der comprar.

Em relação a ativida-
des suspeitas, 55% dos
participantes da pesquisa
afirmaram que não iden-
tificaram qualquer tipo de
golpe; 24,9% disseram ter
identificado algum golpe,
mas estavam informados
e não tiveram prejuízos;
enquanto 7,4% caíram em
algum tipo de armadilha.

Procon
As reclamações feitas

no Procon são bem seme-
lhantes às registradas no
Reclame Aqui. A maior
parte delas, 25%, foi so-
bre atraso ou não en-
trega de produtos, com 78
reclamações, de um to-
tal de 310 contabilizadas
até o fim da tarde desta
sexta. Houve aumento
de 10% no número de re-
clamações em relação ao
mesmo período da Black
Friday de 2020, em que
o Procon registrou 280 re-
clamações.

Além disso, pedido
cancelado após a finali-
zação da compra recebeu

51 queixas (16%). Outros
temas que apareceram
entre as reclamações in-
cluem mudança de preço
ao finalizar a compra (47
casos, 15%) e a maquia-
gem de desconto, que é
quando o valor oferecido
não é real (43 casos,
14%). O assunto com
menos reclamações foi
”produto ou serviço indis-
ponível”, com 26 queixas,
sendo 8% do total.

Itens mais
procurados

De acordo com a Pro-
mobit, plataforma que
reúne ofertas online, os
itens mais pesquisados
nesta Black Friday são
”TVs e SmarTVs”, com
mais de 148 mil pesqui-
sas, ”notebooks”, com
62.329 buscas e os celula-
res ”Samsung Galaxy FE”,
46 mil, iPhone 11, 44 mil, e
iPhone 12, 42 mil. Outros
itens que figuram entre os
procurados pelos consu-
midores são ”geladeira”,
com 39.089 buscas, ”mo-
nitor”, com 28.935, e os
consoles ”Playstation 5”,
com 17.679, e ”Xbox Se-
ries 5”, com 15.789.
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"Existe uma vontade de fazer
mudanças na poupança", diz o
presidente do Banco Central.

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A fórmula em vigor desde 2012 atrela a poupança à Selic, a taxa
básica de juros da economia brasileira definida pelo BC.

O presidente do Banco
Central, Roberto Cam-

pos Neto, disse nesta sexta
(26) que a instituição tem
“vontade” de fazer mudan-
ças na caderneta de pou-
pança, mas ponderou que
qualquer alteração precisa
ser feita de forma ”bastante
lenta”.
A declaração foi feita

após Campos Neto ser ques-
tionado por um empresário
em um evento da construção
civil sobre a possibilidade de
criação de uma caderneta
de poupança indexada ao
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA),
a inflação oficial do país
medida pelo IBGE.
”A gente tem estudado

muito o tema da poupança.
Existe obviamente uma von-
tade de fazer mudanças na
poupança. A poupança tem
várias conexões de direcio-
namento de várias coisas,
o que faz com que a mu-
dança seja bastante traumá-
tica. Você tem que fazer ela
baseada numa forma bas-
tante lenta, porque se não
você pode criar ruptura no
funding (financiamento) de
algumas coisas”, respondeu
Campos Neto.
A caderneta de poupança

é uma das principais fontes
de financiamento do setor
imobiliário. A fórmula em vi-
gor desde 2012 atrela a pou-
pança à Selic, a taxa básica
de juros da economia bra-
sileira definida pelo Banco
Central. Quando a Selic está
em até 8,5% ao ano, a corre-
ção da poupança é limitada
a 70%dos juros básicosmais
a Taxa Referencial (TR, calcu-
lada pelo Banco Central atu-
almente zerada).
”Concordo que em al-

gum momento a gente deve-
ria estar pensando em anun-

ciar uma fórmula de pou-
pança que primeiro ela fosse
mais hedgeable (passível de
segurança) e depois que
ela fosse mais casada com
a destinação dos recursos.
Isso é uma coisa que a gente
tem olhado”, afirmou Cam-
pos Neto.
O presidente do Banco

Central ressaltou, porém,
que a mudança é profunda
e seria feita lentamente.
”Como é uma mudança bas-
tante profunda, precisa ser
feita com consulta pública,
escutando a todos para ter
certeza que a gente vai fazer
uma coisa que vai beneficiar
o setor financeiro”, disse o
chefe do BC.

História
As cadernetas de pou-

pança completam 160 anos
de existência em 2021. Elas
foram concebidas pelo Impe-
rador Dom Pedro II em 1861
com o decreto que instituiu
e regulou a Caixa Econômica
Federal, que tinha à época o
objetivo único de remunerar
depósitos com juros de 6%
ao ano sob a garantia do go-
verno imperial.
Essa modalidade de in-

vestimento era destinada a
pessoas de baixa renda e
permitia depósitos de até 50
mil réis. Em 1874, o rendi-
mento da caderneta de pou-
pança foi alterado por meio
de novo decreto que esta-
beleceu que as taxas de ju-
ros remuneratórios nunca se-
riam superiores a 6% ao ano
e que seus valores seriam fi-
xados anualmente pelo go-
verno imperial.
Em 2012, a legislação

brasileira determinou que os
depósitos na caderneta de
poupança realizados até 3 de
maio de 2012 (que passaram
a ser conhecidos à época
como poupança antiga) con-

tinuem recebendo remune-
ração adicional de 0,5% ao
mês (além da remuneração
básica); e os depósitos re-
alizados a partir de 4 de
maio de 2012 (a então nova
poupança), recebam remu-
neração adicional variável de
acordo com a meta da taxa
Selic.
Com essas alterações,

a rentabilidade adicional
da caderneta de poupança
passou a ficar sujeita às
variações da taxa Selic, mas
mantendo-se limitada a 0,5%
ao mês durante períodos de
altas taxas de juros.
Historicamente, a cader-

neta de poupança é tida
como um investimento com
rentabilidade anual de pouco
mais de 6% ao ano. Diver-
sas leis e decretos instaura-
dos desde o governo impe-
rial até os dias atuais altera-
ram a forma como a rentabili-
dade dela é calculada, sendo
comum supor que ela possui
rendimento mensal mínimo
de 0,5% ao mês, produzindo
uma rentabilidade anual acu-
mulada de 6,168% caso os
rendimentos mensais sejam
reaplicados.
No entanto, de 1999 a

2015 o rendimento médio
efetivo da caderneta de pou-
pança foi de 0,658% ao mês
( = 0,139%), ou 8,188% ao
ano, tornando conservadora
a previsão comumente esta-
belecida de 0,5% ao mês.
Essa discrepância ocorre de-
vido à variação da TRD que
também remunera os depó-
sitos na caderneta de pou-
pança.
A maior rentabilidade já

registrada na poupança foi
de 51,9962% no mês, para
aplicações realizadas em 4
de abril de 1994, com res-
gate em 4 de maio de 1994.
No entanto, desde a imple-
mentação do Plano Real em
1994, a remuneração men-
sal da poupança vêm so-
frendo quedas devido à ins-
tauração de políticas públi-
cas de controle da inflação e
sua remuneração não ultra-
passa a margem de 1% ao
mês desde 2003, quando re-
gistrou pela última vez ren-
tabilidade de 1,0011% (apli-
cações realizadas em 22 de
julho de 2003, com resgate
em 22 de agosto de 2003).

Porto Alegre . Sábado, 27 de Novembro de 2021 OSUL | 34



Deputados reveem regra de
vale-creche incluída no Auxílio Brasil.

Reprodução

Em vez de ‘voucher’ em dinheiro para os beneficiários como proposto
pelo governo, verba será gerida pelos municípios.

N uma negociação
de última hora no

plenário da Câmara, a
bancada da educação
impediu que o vale-
creche previsto na me-
dida provisória (MP) do
Auxílio Brasil seja pago
diretamente aos bene-
ficiários na forma de
“voucher” em dinheiro.

Pelo texto aprovado,
a verba será direcio-
nada aos municípios,
explicou o presidente
da Frente Parlamentar
Mista da Educação,
deputado professor Is-
rael Batista (PV-DF). Se-
gundo ele, que traba-
lhou na articulação para
a alteração do texto, os
municípios vão poder
repassar esses recur-
sos para ampliar vagas
nas escolas públicas ou
creches credenciadas.

“Tínhamos medo de
que retornasse a pre-
cariedade de progra-
mas de mãe-crecheira
e também não vai para
o governo federal, que
acabaria formando uma
rede paralela ao sis-
tema de ensino munici-
pal”, afirmou Israel Ba-
tista.

As negociações fo-
ram feitas com o minis-
tro da Cidadania, João
Roma, presente no ple-
nário na hora da vota-
ção. Sem esse acordo,
os partidos de oposi-
ção não queriam votar o
texto.

Fila zero
Apesar dos protestos

contra o fim do Bolsa
Família, criado pelo ex-
presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, a oposi-
ção costurou o acordo
para manter a determi-
nação de fila zero para
quem for elegível ao
programa. Ou seja, se
uma família se enqua-
drar nas regras para ter
direito ao benefício, ela
terá que recebê-lo, não
precisará ficar na fila
à espera dos recursos
no Orçamento. A MP
terá agora de ser votada
pelo Senado até o dia
7 de dezembro, quando
perde a validade.

Os oposicionistas
justificaram que, no
momento atual de au-
mento da fome no País,
com as pessoas ”co-
mendo osso”, não po-
deriam votar contra o
Auxílio, mas reforçaram
que estavam votando
contra a MP elabo-
rada pelo governo e a
favor do relatório do
deputado Marcelo Aro
(Progressistas-MG).

Atendendo a uma
demanda dos partidos
de esquerda, o relator
retirou a possibilidade
de crédito consignado
para os beneficiários
do Auxílio Brasil, que
permitiria abatimento
das parcelas do bene-
fício pelo banco que
liberaria o empréstimo.
O consignado era a

“menina dos olhos” do
Ministério da Cidadania
e da Caixa Econômica
para estimular o micro-
crédito e o empreende-
dorismo em 2022, mas
visto como extrema-
mente arriscado para
uma população jámuito
pobre.

Entre outras altera-
ções, o texto aprovado
retira o limite de cinco
beneficiários por famí-
lia. “O governo não
poderá mudar os crité-
rios. A lei estabelece
quem tem direito ao Au-
xílio e não dependerá
do Orçamento”, disse o
líder da oposição, de-
putado Alessandro Mo-
lon (PSB-RJ), que defi-
niu como “muito ruim” a
MP do governo. “Veio
sem corpo. Veio uma
carcaça”, disse.

Benefícios
— Primeira infância:

Para famílias com crian-
ças até 36 meses (R$
130). — Composição

familiar: Diferente do
Bolsa Família, limitado
a 17 anos, estende-se
entre 3 e 21 anos in-
completos e incentiva a
permanência na escola
para concluir ao menos
um nível (R$ 65). — Su-
peração da extrema po-
breza: Se a renda men-
sal não superar a linha
da extrema pobreza (R$
100 por pessoa), a fa-
mília terá reforço sem
limite por número de
membros. — Outros
benefícios: A Bolsa de
Iniciação Científica Jú-
nior (R$ 100), o Com-
pensatório de Transição
(variável, para ajuste ao
Bolsa Família) e os auxí-
lios Esporte Escolar (R$
100), Criança Cidadã
(R$ 200 se em creche
em turno parcial e até
R$ 300 se integral) e
Inclusão Produtiva (R$
200).
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INSS pode pagar auxílio sem perícia
presencial, decide o Supremo.

Divulgação

A ministra Cármen Lúcia destacou que a norma é excepcional e
transitória, alémde contribuir para a eficiência na prestação do serviço
público, reduzindo o impacto da pandemia.

A concessão de au-
xílio por incapaci-

dade temporária pelo
Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS),
mediante apresentação
de atestado médico e
documentos comple-
mentares, em caráter
excepcional até 31 de
dezembro de 2021, é
constitucional. O en-
tendimento é do Su-
premo Tribunal Fede-
ral (STF), que seguiu
parecer do Ministério
Público Federal (MPF)
em votação por meio
do Plenário Virtual en-
cerrado nesta semana.

O tema entrou em
debate no julgamento
da Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADI) 6.928, ajuizada
pela Associação Naci-
onal dos Peritos Médi-
cos Federais (ANMP).
A associação questi-
onava artigo da Lei
14.131/2021, sob a ale-
gação de que apenas
por meio do exame pe-
ricial presencial, reali-
zado por um integrante
da carreira de perito
médico federal, poderia
ser atestada a incapa-
cidade laborativa do
segurado do Regime
Geral de Previdência
Social.

Ainda de acordo com
a ação, a substituição
da perícia pela apre-
sentação de simples
atestado médico para

concessão do auxílio-
doença colocaria em
risco o equilíbrio finan-
ceiro e atuarial do sis-
tema previdenciário.

Em parecer enviado
ao STF, o procurador-
geral da República, Au-
gusto Aras, pontuou
que o dispositivo da
norma não implicou em
aumento de despesa,
como alega a ANMP.
Segundo ele, o artigo
6º da Lei 14.131/2021
”não estendeu as hi-
póteses de auxílio-
doença, mas somente
alterou, em caráter ex-
cepcional e temporário,
a forma de comprova-
ção da incapacidade
laboral do segurado do
RGPS”.

Nesse sentido, a re-
latora do caso, minis-
tra Cármen Lúcia, des-
tacou que a norma é ex-
cepcional e transitória,
além de contribuir para
a eficiência na pres-
tação do serviço pú-
blico, reduzindo o im-
pacto da pandemia de
covid-19. O voto foi
seguido pelos demais
ministros, que também
votaram pela conversão
do julgamento da me-
dida cautelar (liminar)
em decisão definitiva
do mérito, assim como
opinou o procurador-
geral da República.

Competência
Em outra votação,

os ministros declara-

ram a inconstituciona-
lidade de uma lei da
Paraíba que trata da
proteção ao consumi-
dor em caso de inadim-
plemento involuntário
em razão do cumpri-
mento de legislação
estadual. Acolhendo a
ADI 6.938, ajuizada pela
Confederação Nacional
do Sistema Financeiro
(Consif), a Corte se-
guiu o entendimento da
Procuradoria-Geral da
República.

O STF também jul-
gou procedentes duas
ações ajuizadas pelo
procurador-geral da Re-
pública que tratam da
organização judiciária
estadual. A primeira
ação questiona artigo
de lei complementar
do Amazonas que es-
tabelece limite etário
para ingresso na ma-
gistratura estadual, em
contrariedade à reserva
de lei complementar
inscrita no artigo 93,

caput, da Constituição
da República. Por una-
nimidade, os ministros
julgaram procedente a
ADI 6.801 e declararam
a inconstitucionalidade
do inciso VI do artigo
170 da LC 17/1997 do
Amazonas.

Na ADI 6.771, o PGR
questionava disposi-
tivos da Lei Comple-
mentar 100/2007, de
Pernambuco. A norma
estabelece critério de
antiguidade com base
no tempo de serviço
púbico geral e a pre-
cedência da remoção
de juízes às promoções
por antiguidade, com
invasão da reserva de
lei complementar de
que trata o artigo 93,
caput, da Constituição
da República. Os mi-
nistros seguiram o voto
da relatora do caso,
ministra Cármen Lúcia,
e declararam a incons-
titucionalidade dos dis-
positivos questionados.
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Estados buscarão transição em regra que
muda cobrança de ICMS de energia e

telecomunicações. No Rio Grande do Sul,
as alíquotas já cairiam em janeiro de 2022.

Dorivan Marinho/SCO/STF

O STF definiu que os Estados não podem cobrar alíquota de ICMS
sobre energia elétrica e telecomunicações em percentual acima do
cobrado em outros produtos.

O Fórum Nacional de
Governadores e o

Comitê Nacional dos
Secretários de Fazenda,
Finanças, Receita e Tri-
butação (Comsefaz),
com as procuradorias-
gerais dos Estados,
buscarão no Supremo
Tribunal Federal (STF)
pedido de modulação
em relação à decisão
acerca do ICMS de ener-
gia e telecomunicações.

O STF definiu que
os Estados não podem
cobrar alíquota de ICMS
sobre energia elétrica e
telecomunicações em
percentual acima do
cobrado em outros pro-
dutos. Isso significa
alíquota de 17% para to-
dos os Estados. O caso
envolveu uma ação em
Santa Catarina, com
repercussão geral para
todo o País.

De acordo com cál-
culos do Comsefaz,
a mudança significará
perda de R$ 27 bilhões
por ano para os Esta-
dos, impactando tam-
bém os municípios. No
caso do Rio Grande do
Sul, a Receita Estadual
calcula perdas em R$
2 bilhões por ano em
relação aos 25% (índice
ao qual as alíquotas
voltarão em 2022 após
permanecerem majora-
das em 30%).

O Comsefaz afirma
que a decisão impac-
tará profundamente as

finanças públicas, “pois
reduzirá a possibilidade
de tributação na ener-
gia elétrica e nas co-
municações que repre-
sentam os setores que
mais trazem arrecada-
ção aos entes, junta-
mente comos combustí-
veis”. De acordo com os
gestores, a implemen-
tação precoce do limite
máximo de 17% de alí-
quota de afetará as ver-
bas disponíveis para in-
vestimentos públicos.

Os secretários solici-
tam ao STF que seja pre-
vista uma modulação
dos efeitos da medida,
alinhando ao prazo de
vigência dos Planos
Plurianuais (PPAs) de
todas as unidades fe-
derativas e núcleos de
gestãomunicipal impac-
tados. Ou seja, que
essa redução do ICMS
passe a valer a partir
de 2024, quando será
elaborado o novo PPA,
já considerando a mu-
dança sobre as receitas.
As procuradorias-gerais
dos Estados também
acompanham o tema,
cuja votação, embora já
definida, ficou suspensa
até definição do início
da vigência.

Os secretários da Fa-
zenda destacam que o
PPA é o instrumento
fundamental de planeja-
mento de médio prazo,
pensado para um pe-
ríodo de quatro anos,

em que são estimadas
as metas e programas
a serem cumpridos no
período. “Dessa forma,
caso não seja possí-
vel a modulação, to-
dos os PPAs aprovados
em 2020, com vigên-
cia a partir deste ano,
e válidos até 2024, res-
tarão inviabilizados em
suas diretrizes, objetivos
e metas”, relata a carta
do Comsefaz.

Secretário da Fa-
zenda do Rio Grande
do Sul, Marco Aurelio
Cardoso destaca que
apesar das medidas de
ajuste do Estado, esse
é mais um risco fiscal a
que as finanças estão
sujeitas sem que exista
qualquer decisão da
gestão a esse respeito.
“Estamos falando de
um impacto bilionário
aos Estados, pois esse
grupo de contribuintes
envolve parte significa-
tiva da receita”.

No Rio Grande do
Sul, as alíquotas de
energia e telecomuni-
cações já cairiam em
janeiro de 2022. “Essas
alíquotas serão reduzi-
das do Rio Grande do
Sul de forma planejada,
com outras medidas
compensatórias de ar-
recadação para subs-
tituir essa perda. Mas
essa redução drástica
não está nas peças
orçamentárias do Rio
Grande do Sul e de
nenhum outro Estado”,
acrescenta.

Na carta, os gestores
estaduais também des-
tacam o impacto catas-
trófico não só para os
Estados e Distrito Fede-
ral, mas também para
os municípios, que rece-
bem 25% da arrecada-
ção do ICMS, sendo em
muitos casos a mais re-
presentativa fonte de fi-
nanciamento das políti-
cas públicas.
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Senado aprova flexibilização
de aluguel de navios de carga.

Reprodução

Projeto vai ampliar a frota e baratear custos, segundo o governo.

Q uase um ano após
a aprovação do pro-

jeto na Câmara, o Se-
nado deu aval, nesta se-
mana à proposta do go-
verno de incentivo à nave-
gação na costa brasileira,
chamado de BR do Mar.
Agora, a matéria precisará
ser analisada pelos de-
putados novamente, uma
vez que os senadores fize-
ram alterações no texto.

O BR do Mar tem como
um dos pilares a flexi-
bilização do afretamento
de embarcações estran-
geiras para serem usa-
das na cabotagem. Ide-
alizado pelo Ministério da
Infraestrutura, o projeto
pretende flexibilizar essas
regras para aumentar a
oferta de navios e, por-
tanto, a concorrência, bai-
xando os custos desse
tipo de navegação.

Sob relatoria do sena-
dor Nelsinho Trad (PSD-
MS), o texto ganhou pri-
oridade de votação nesta
semana após uma articu-
lação entre integrantes do
governo e do mercado.
Setores ligados ao agro-
negócio e da indústria ar-
gumentaram a favor do
texto em razão do poten-
cial de a navegação de ca-
botagem reduzir os custos
de frete de cargas como
soja, milho e fertilizantes.

Segundo o Ministério
da Infraestrutura, com o
impulsionamento da na-
vegação por cabotagem,
será possível ampliar o vo-
lume de contêineres trans-
portados por ano, saindo
de 1,2 milhão de TEUs
(unidade equivalente a 20
pés), em 2019, para 2 mi-

lhões de TEUs, em 2022.
“A iniciativa também per-
mitirá ampliar em 40% a
capacidade da frota ma-
rítima dedicada à cabo-
tagem nos próximos três
anos, excluindo as que
operam no petróleo e deri-
vados”, afirma a pasta. Ao
comemorar a aprovação
do texto, o ministro Tarcí-
sio de Freitas afirmou que
trabalhará para que o pro-
jeto seja aprovado ainda
neste ano pela Câmara.

BR do Mar
O BR do Mar prevê

que as empresas pode-
rão, depois de um prazo
de transição, alugar em-
barcações a casco nu (al-
terando a bandeira estran-
geira do navio para brasi-
leira) sem ter navios brasi-
leiros próprios. Esse ce-
nário de liberação total, no
entanto, vai acontecer so-
mente a partir de 2027,
de acordo com o texto de
Trad, que esticou esses
prazos em relação ao que
foi proposto pelo governo.

Em relação ao aluguel
de navios a tempo —
quando a bandeira es-
trangeira é mantida, redu-
zindo os custos —, a pro-
posta prevê mais hipóte-
ses em relação às normas
atuais. No entanto, para
acessar esses novos for-
matos, o negócio só po-
derá afretar navios que se-
jam de subsidiária estran-
geira pertencente a uma
empresa brasileira de na-
vegação. Para o governo,
isso dámais segurança de
que haverá frota disponí-
vel para a cabotagem no
Brasil.

Apesar de manter es-

sas regras gerais no texto,
Trad precisou costurar al-
terações e incluir na pro-
posta sugestão da sena-
dora Kátia Abreu (PP-TO).
Com isso, foi incluído no
texto do Senado regra que
flexibiliza ainda mais a en-
trada de embarcações a
tempo no Brasil. Hoje, o
afretamento nessa moda-
lidade é bastante restrito.
A lei atual define que uma
das hipóteses para afre-
tar dessa forma é que não
exista ou não se tenha à
disposição uma embarca-
ção de bandeira brasileira
do tipo e porte adequados
para o transporte preten-
dido— isso é verificado na
chamada ”circularização”,
uma espécie de consulta
ao mercado.

Pelo novo texto, nesses
casos, a regulamentação
do afretamento não po-
derá limitar o número de
viagens a serem realiza-
das. Kátia argumenta que
a restrição torna o mer-
cado menos competitivo.
Trad aceitou incorporar a
regra proposta pela sena-
dora, mas com uma res-

trição. Será possível per-
mitir o número ilimitado
de viagens, desde que a
autorização para o afre-
tamento vincule uma em-
barcação específica. O
senador argumentou que
essa prática evita a aber-
tura indiscriminada para
navios estrangeiros e, ao
mesmo tempo, “promove
a competição, flexibiliza e
desburocratiza os afreta-
mentos a tempo, sem a
necessidade de constan-
tes e sucessivas circulari-
zações”.

O texto aprovado pelo
plenário foi o mesmo ava-
lizado pelos senadores na
Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) do
Senado em setembro. A
previsão inicial era de que,
após a CAE, a proposta
ainda passaria pelas co-
missões de Agricultura e
Reforma Agrária (CRA),
de Constituição e Justiça
(CCJ) e de Infraestrutura
(CI). Os senadores, por
sua vez, entraram num
acordo e aceitaram levar a
matéria diretamente para
apreciação do plenário.
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Dólar fecha em alta de 0,55%,
a R$ 5,59, com temor sobre
nova variante do coronavírus.

EBC

No acumulado da semana, o dólar caiu 0,25% contra o real.

O dólar subiu frente
ao real nesta sexta-

feira (26), acompa-
nhando movimento in-
ternacional de aversão a
risco emmeio ao pânico
de investidores com
a descoberta de uma
nova variante do coro-
navírus. Ainda assim,
o dólar fechou o pre-
gão bem distante das
máximas intradiárias, o
que alguns especialistas
atribuíram à alta taxa de
vacinação da população
brasileira.

A moeda norte-
americana negociada
no mercado interban-
cário avançou 0,55%, a
5,5961 reais na venda,
após ter chegado a
saltar 1,38% no pico
da sessão, a 5,6424
reais. Na B3, onde os
negócios ultrapassam
as 17h (horário de Brasí-
lia), o dólar futuro tinha
alta de 0,50%, a 5,5985
reais. No acumulado da
semana, o dólar caiu
0,25% contra o real,
após fechar a última
sexta-feira em 5,6104
reais na venda.

A valorização diária
do dólar no mercado
local veio em linha com
a fraqueza internacional
de moedas emergentes
nesta sexta. Peso mexi-
cano, rand sul-africano
e lira turca — esta aba-
lada ainda por temores

domésticos em relação
à política monetária–
registravam perdas de
1,3% a 3,5% no fim da
tarde desta sexta-feira.

Contra uma cesta
de seis pares fortes, a
moeda norte-americana
apresentava perdas de
0,79% nesta sessão,
mas isso refletia a forte
demanda pelo franco
suíço e o iene japonês,
componentes do índice
do dólar que são consi-
derados bons refúgios
em tempos de incerteza
econômica. Nos merca-
dos de ações, os prin-
cipais índices europeus
e norte-americanos des-
pencaram.

Variante
A Organização Mun-

dial da Saúde (OMS) de-
signou nesta sexta-feira
a nova variante da covid-
19, detectada na África
do Sul com um am-
plo número de muta-

ções, como de “preo-
cupação”, a quinta vari-
ante a receber essa de-
signação.

Autoridades britâni-
cas acreditam que essa
é a cepa mais signifi-
cativa até agora, tendo
levado União Europeia,
Reino Unido e Índia, en-
tre outros, a anunciarem
controles mais rígidos
de fronteira. As notícias
sobre a variante vêm
em meio a um quadro
sanitário já em deterio-
ração na Europa, que
levou à imposição de
lockdowns em alguns
lugares.

Economistas do Citi
disseram em nota a cli-
entes nesta sexta-feira
que a incerteza sobre a
nova variante “veio para
ficar pelas próximas se-
manas”, afirmando que
isso é negativo para o
desempenho de moe-
das de países emergen-

tes.
Mas, no Brasil,

“nossa vacinação está
bem melhor do que
vários países; alguns
têm porcentagem bem
grande da população
que se recusa a tomar a
vacina”, disse à Reuters
Marcos Weigt, chefe de
tesouraria do Travelex
Bank. Isso ajuda a expli-
car o motivo pelo qual
o real teve desempe-
nho comparativamente
melhor ao de alguns de
seus pares emergentes
nesta sessão, afirmou o
especialista.

O Brasil já ultrapas-
sou países como os
EUA na parcela da po-
pulação completamente
vacinada contra a covid-
19, e, recentemente, a
cidade mais populosa
do país, São Paulo,
afirmou que 100% de
sua população adulta já
concluiu a imunização.
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Ações de companhias aéreas e de
turismo desabam com temor sobre
a nova variante do coronavírus.

Reprodução

Empresas aéreas lideram quedas na Bolsa brasileira.

A s ações das com-
panhias aéreas no

mundo todo derrete-
ram nesta sexta-feira
(26) em meio ao sur-
gimento de uma nova
variante do coronavírus
encontrada na África
do Sul. Investidores
temem que novos lock-
downs e fechamentos
de fronteiras sepultem
o segmento que ainda
vinha de recuperando
da crise causada pela
pandemia que já dura
quase dois anos. O
avanço da variante der-
rubou as Bolsas glo-
bais.

No Ibovespa, prin-
cipal índice de ações
do mercado brasi-
leiro, as aéreas lide-
ram as quedas no
dia. A Gol (GOLL4)
fechou em queda
de 11,81%, enquanto
Azul caiu 14,18%. A
CVC (CVCB3) registrou
queda de 11,06% e a
Embraer (EMBR3) de
8,41%.

No exterior, a Ame-
rican Airlines Group
(AAL), negociada em
Nasdaq, em Nova York,
caiu 8,84%. A Uni-
ted Airlines (UAL), na
mesma bolsa, teve
queda de 9,54%. Os
papéis da Delta Air
Lines (DAL) na Bolsa
de Nova York regis-
tram desvalorização de
8,31%.

Na Europa, as ações
da IAG, controladora da

British Airways, despen-
caram 14,85%, e as da
Ryanair caíram 11,62%,
ambas na bolsa de Lon-
dres. As ações da
Air France-KLM caíram
9,45%, negociadas em
Paris, e as da Lufthansa
baixaram 12,84%, ne-
gociadas em Frankfurt.

Alan Gandelman,
CEO da Planner Cor-
retora, ressalta que o
estresse do mercado
nesta sexta está relaci-
onado ao medo de que
uma nova pandemia
tão grave como a que
começou em março de
2020 afete novamente
as economias globais e
o trânsito de pessoas.

Para as empresas do
segmento de aviação e
turismo, a situação é
ainda mais grave por-
que havia a expecta-
tiva de uma recupera-
ção neste fim de ano,
com o aumento do fluxo
de viajantes.

”As companhias aé-
reas estavam come-
çando a respirar um
pouco e já pegaram
pela frente a alta da
querosene de aviação,
que fez com que as
passagens subissem
muito nos últimos me-
ses. As companhias
estavam operando com
demanda maior e oferta
menor para tentar equi-
librar as margens, e
esperava-se que com
esse período de festas
e férias, com a abertura

de fronteiras internaci-
onais, além da volta de
viajantes corporativos,
as empresas aéreas pu-
dessem se recuperar.
Agora, a incerteza é
muito grande”, afirma
Gandelman.

Variante
Israel, Bélgica e

Hong Kong confirma-
ram casos da nova
cepa e a Agência Na-
cional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) publi-
cou nota técnica nesta
sexta-feira recomen-
dando que o governo
brasileiro adote medi-
das de restrições para
voos e viajantes vindos
de seis países africa-
nos.

União Europeia,
Reino Unido e Índia es-
tão entre os países que
já anunciaram controles
de fronteira, alfandegá-
rios e de viagens mais
rígidos enquanto os
cientistas procuram de-

terminar se a mutação
é resistente às vacinas.

Por outro lado, algu-
mas empresas conse-
guem se destacar no
pregão pelo mundo. É
o caso das fabricantes
de vacinas.

Enquanto as bolsas
americanas amargaram
perdas de mais de 2%,
os papéis da Moderna
e BioNTech disparavam
20,57% e 14,19%, res-
pectivamente, na Bolsa
de Nasdaq.

Os ativos da Nova-
vax subiram 8,95%. Na
Bolsa de Nova York
(Nyse), os ativos da Pfi-
zer tiveram valorização
de 6,11%. Os papéis
da Johnson & Johnson,
por sua vez, cediam
0,65%.

No continente eu-
ropeu, a AstraZeneca
tem baixa de 1,14% na
Bolsa de Londres, uma
queda menor do que a
de companhias aéras e
petroleiras.
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Saiba o que é ESG e por que o tema é
tão importante para os investimentos.

Reprodução

Cada letra da sigla representa um critério que as empresas utilizam
para reduzir os danos ao meio ambiente.

E SG é a abreviação
de Environmental,

Social and Governance,
utilizada para medir as
práticas ambientais, so-
ciais e de governança
de uma empresa. É um
assunto que tem sido
bastante abordado não
apenas por veículos de
comunicação, mas por
empresas, influenciado-
res digitais e, claro, pela
própria B3.

Além do aspecto
econômico-financeiro, do
futuro do planeta e da so-
ciedade, o tema tem tudo
a ver com investimento,
pois está relacionado à
expectativa de um futuro
positivo, à realização
de um projeto ou de
uma conquista, uma vez
que empresas com boas
práticas de ESG correm
menos riscos de sofrerem
sanções por impactos
ambientais.

Cada letra da sigla
ESG representa um crité-
rio que as empresas uti-
lizam para reduzir os da-
nos ao meio ambiente.
Entenda melhor o signifi-
cado de cada uma delas:

— Environmental (Am-
biental): refere-se em
como a empresa faz o
uso de seus recursos
naturais, como ela con-
tribui para as mudanças
climáticas, e como usa
a sua energia. De modo
geral, a letra “E” resume
como a companhia atua
na gestão da natureza.

— Social: examina a
relação da empresa com
seus funcionários, forne-
cedores e a comunidade
onde atua, abordando in-

clusive aspectos de inclu-
são e diversidade, e se há
o engajamento de todos
os envolvidos.

— Governance (go-
vernança): são políticas
adotada pelas empre-
sas em relação as boas
práticas de governança
corporativa. Em outras
palavras, diz respeito
à preocupação com a
política de remuneração
de seus executivos, e
se a empresa possui
transparência e respeita
os códigos de conduta e
ética.
Como surgiu?
Embora o tema tenha

se popularizado nos últi-
mos anos, o movimento
não é tão atual como pa-
rece. A sigla ESG sur-
giu oficialmente em 2005,
em uma conferência li-
derada por Kofi Annan,
secretário-geral das Or-
ganização das Nações
Unidas (ONU), a qual re-
sultou em um relatório in-
titulado Who Cares Win,
em tradução livre, “Quem
se importa ganha”.

A ideia era unir as ins-
tituições de vários paí-
ses para encontrar alter-
nativas para envolver o
tema no mercado finan-
ceiro. Ao todo 20 insti-
tuições financeiras de 9
países, com ativos totais
sob gestão de mais de
US$ 6 trilhões aceitaram
o convite endossando a
proposta.

O ESG é bastante co-
mum no mercado inter-
nacional e vem ganhando
cada vez mais força no
Brasil já que adotar polí-
ticas de sustentabilidade

traz benefício não só para
as empresas, mas prin-
cipalmente para o pla-
neta. Além do aspecto
econômico-financeiro, do
futuro do planeta e da so-
ciedade, o tema tem tudo
a ver com investimento,
pois está relacionado à
expectativa de um futuro
positivo, à realização de
um projeto ou de uma
conquista.

Empresas ESG se-
guem criteriosamente
as políticas ambientais,
sociais e de governança
corporativa, já que cui-
dar do meio ambiente,
ter responsabilidade so-
cial e adotar melhores
práticas de governança
corporativa torna-se uma
obrigação para elas.

Por que adotar?
São 3 os principais

pilares que motivam as
companhias a seguirem
os critérios de ESG. Con-
fira:

1) Lucratividade:
como esse tema de-
manda um controle finan-
ceiro bastante ajustado,
adotar uma melhor efi-

ciência do negócio traz
benefício para a empresa,
pois gera redução de
custos operacionais e
ganhos de produtividade,
corroborando com o en-
gajamento dos colabora-
dores, reduzindo índices
de turnover e, finalmente,
gerando economia.

2) Imagem da em-
presa: ao adotar o ESG
a empresa acaba tendo
maior destaque no mer-
cado financeiro, pois gera
valor perante os inves-
tidores, que preferem
alocar seu capital em
companhias que se pre-
ocupam com a questão
ambiental e possuem a
política de sustentabili-
dade.

3) Redução de riscos:
aqui citamos o risco legal
e regulatório, uma vez
que as empresas que
adotam o ESG reduzem
drasticamente o risco
com multas por danos
causados ao meio ambi-
ente, gerando mais valor
para a companhia investir
no próprio negócio.
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Justiça despeja empresário
que foi condenado pela

quebra da antiga Bolsa do Rio.
Reprodução/Google Maps e redes sociais

Mansão de R$ 50 milhões onde Naji Nahas ofereceu jantar a Michel
Temer e foi palco de piadas sobre Bolsonaro terá de ser desocupada.

A Justiça de São Paulo
decidiu despejar o

empresário Naji Robert
Nahas da mansão de
mais de R$ 50 milhões
que ele idealizou e ocupa
desde 1980 nos Jardins,
bairro nobre da Zona Sul
da capital. O libanês
de 74 anos ficou conhe-
cido como o investidor
financeiro que quebrou a
Bolsa de Valores do Rio
em 1989. A informação
foi divulgada nesta sexta
(26) pelo jornal O Estado
de São Paulo.

Em setembro, a resi-
dência foi palco de um
jantar em homenagem ao
ex-presidente Michel Te-
mer (MDB), oferecido por
Nahas, onde o humorista
André Marinho imitou o
presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) e outros po-
líticos. O vídeo do encon-
tro foi divulgado e virali-
zou nas redes sociais.

Além de obrigar a de-
socupação da mansão
por Nahas e pela esposa,
Suely Aun Nahas, o Tri-
bunal de Justiça (TJ) de-
terminou a reintegração
de posse do imóvel para
a Companhia Pebb de
Participações S/A, grupo
de investidores que havia
adquirido a residência em
1993.

De acordo com o pro-
cesso do caso, a Pebb
comprou a mansão, que
já foi de Nahas, direta-
mente do Banco Noro-
este. O empresário, que
está radicado desde os
anos 1960 no Brasil, ha-
via feito um empréstimo

com o banco em 1984,
mas se endividou e per-
deu o imóvel que tinha
deixado como garantia.

Como um dos sócios
da Pebb, à época, era
amigo de Nahas, ele
comprou o crédito que
o Noroeste tinha sobre
a mansão para que o
empresário continuasse
morando de favor na
residência.

O acordo foi verbal e
funcionou como uma es-
pécie de “comodato”, na
qual a Pebb emprestava a
mansão para Nahas mo-
rar, desde que se com-
prometesse a pagar as
despesas da casa, como
impostos, manutenção
etc.

Mas após a morte
desse amigo de Nahas,
outros sócios da Pebb
decidiram entrar na Jus-
tiça em 2019 pedindo a
saída do empresário e de
sua família da mansão e
a entrega dela à compa-
nhia.

Um dosmotivos alega-
dos pela Pebb à Justiça
foi de que Nahas deixou
de pagar o Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano
(IPTU) do imóvel. Nos
últimos três anos, por
exemplo, a dívida teria
chegado a mais de R$ 5
milhões com a Prefeitura
de São Paulo. E como a
residência está em nome
da Pebb, esse débito está
sendo cobrado da com-
panhia.

O pedido de reintegra-
ção de posse da man-
são foi negado na pri-

meira instância da Jus-
tiça. Mas a Pebb recor-
reu e conseguiu que a
13ª Câmara de Direito Pri-
vado do TJ, que repre-
senta a segunda instân-
cia da Justiça, decretasse
o despejo de Nahas e de-
terminasse que o imóvel
seja dado a companhia.

Naji Nahas
Nahas ficou conhe-

cido internacionalmente
na imprensa no final dos
anos de 1980, quando foi
acusado de ter quebrado
a Bolsa de Valores do Rio.
Em 1997, a Justiça Fe-
deral o condenou a mais
de 24 anos de prisão por
crimes contra a economia
popular e o sistema finan-
ceiro. A decisão foi rever-
tida judicialmente depois
após recursos feitos por
seus advogados. E o
empresário foi absolvido
das acusações.

Apesar disso, a Bolsa
de Valores do Rio não
se recuperou e acabou
sendo incorporada pela

Bolsa de Mercadorias e
Futuros (BM&F) em 2002.
Em 2008 foi criada a
BM&FBovespa, conhe-
cida futuramente como
B3, a Bola de Valores
brasileira.

Ainda em 2008, Nahas
chegou a ser preso pela
Polícia Federal (PF) du-
rante a Operação Satia-
graha, que à época era
um dos desdobramentos
das investigações a res-
peito do Mensalão. Ele
era investigado por sus-
peita de usar informações
privilegiadas do mercado
de ações para lavar di-
nheiro em paraísos fis-
cais, segundo o Ministé-
rio Público Federal (MPF).

O empresário foi solto
depois por decisão do
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF). Em 2011, o Su-
perior Tribunal de Justiça
(STJ) anulou as investiga-
ções da Operação Satia-
graha. O Supremo confir-
mou a decisão em 2015.
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Piloto de Beira-Mar e alvo de Narcos
Gold têm licença do governo para

garimpar o equivalente a 800 campos
de futebol na Amazônia.

kakteen / Shutterstock.com

Área impactada pelo garimpo de ouro na Amazônia.

D ois traficantes apon-
tados pela Polícia Fe-

deral como chefes de
organizações criminosas
ganharam o direito de ex-
plorar uma área de mais
de 810 hectares de garim-
pos de ouro na Amazônia
- o equivalente a cerca de
800 campos de futebol.

Principal alvo da Ope-
ração Narcos Gold, defla-
grada no início do mês,
Heverton Soares, o “com-
padre Grota”, aparece
nos registros do governo
federal como detentor
de 18 permissões de
lavras garimpeiras, as
chamadas PLGs, que
abrangem um terreno de
762 hectares. Já nos
registros da polícia, Grota
é acusado de ser um dos
principais representan-
tes do que a PF chama
de “narcogarimpo” - ele
responde a processos
na Justiça do Maranhão,
Rondônia e São Paulo
por tráfico de drogas,
organização criminosa,
lavagem de dinheiro e
homicídio e é suspeito
de ter ligações com duas
facções criminosas do
Sudeste.

Alvo da Operação En-
terprise, deflagrada no
fim de 2020, Silvio Berri
Júnior consta como de-
tentor de uma PLG de
48 hectares. Júnior fi-
cou conhecido nos anos
2000 por ser o principal
piloto de avião do narco-
traficante Luiz Fernando
da Costa, o Fernandinho

Beira-Mar, que transpor-
tava cargas de cocaína
da Colômbia ao Brasil -
ele voltou ao radar da PF
no ano passado por ope-
rar um esquema de trá-
fico chefiado por um ex-
major da Polícia Militar de
São Paulo.

Todas as 19 “per-
missões” foram “outor-
gadas” e ”efetivadas”
aos dois traficantes pela
Agência Nacional de Mi-
neração (ANM) entre os
anos de 2020 e 2021
em Itaituba, na região do
Médio Tapajós, no Pará.
O município é conhecido
como “Cidade Pepita”
pela grande quantidade
de jazidas de ouro encon-
tradas a poucos metros
da superfície do solo.

Vinculada ao Ministé-
rio de Minas e Energia, a
ANM informou, em nota,
que não é de competên-
cia da autarquia “pesqui-
sar a vida pregressa, judi-
cial ou afins” de pessoas
que requerem o direito
de explorar o subsolo
amazônico. Segundo o
órgão, isso é prerrogativa
de “orgãos específicos ju-
diciais e de polícia”.

O instrumento da PLG
foi criado na Constitui-
ção de 1988 para regu-
larizar o trabalho de pe-
quenos garimpeiros arte-
sanais - por isso, dife-
rente do alvará deminera-
ção, a outorga dispensa
estudos de impacto am-
biental, restringe a explo-
ração mineral a uma área

máxima de 50 hectares e
é destinada a pessoas fí-
sicas ou cooperativas de
garimpeiros.

Há uma distância, no
entanto, entre o que diz a
lei e a realidade. Grota,
por exemplo, está longe
de ser um garimpeiro ar-
tesanal. A Polícia Fede-
ral atribui a ele a propri-
edade de fazendas, ha-
ras, pistas de pouso, em-
presas de maquinário de
extração mineral e pe-
ças de carro, além dos
garimpos de ouro numa
estrutura que, segundo
os investigadores, movi-
mentava mais de 30 mi-
lhões de reais e ocultava
a atividade mais lucra-
tiva - o tráfico de drogas.
Quando cumpriu os man-
dados de busca e apre-
ensão deferidos pelo juiz
Alexandre Rizzi, a PF en-
controu em seus ende-
reços duas aeronaves e
joias de ouro. Ele ainda
se encontra foragido.

As defesas de Grota e
Júnior não foram locali-
zadas para comentar as
acusações.

O acusado de narco-
garimpo protocolou to-
dos os 18 requerimen-
tos de lavra garimpeira
em setembro de 2019,
no mesmo mês em que
um grupo de garimpeiros
de Itaituba bloqueava a
BR-163 em protesto con-
tra ações de fiscalização
ambiental. Dois meses
depois, o presidente Jair
Bolsonaro discursou a in-
tegrantes desse mesmo
grupo no cercadinho do
Palácio da Alvorada. Na
ocasião, Bolsonaro disse
que pretendia tirar da al-
çada da ANM a conces-
são das “lavras garimpei-
ras” e entregá-la direta-
mente ao Ministério de
Minas e Energia.
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Google se livra de indenizar usuário
que perdeu bitcoins em ataque hacker.

Reprodução

STJ negou pedido feito por dono de conta de e-mail invadida.

O Supremo Tribunal
de Justiça (STJ)

decidiu que o Google
não precisa indenizar
um usuário que teve
Bitcoin (BTC) roubados
após sua conta doGmail
ter sido invadida. O
consumidor em questão
buscava receber uma
compensação de R$
200 mil por danos ma-
teriais.

O julgamento aconte-
ceu na última semana,
com a Terceira Turma
voltando a analisar o
instrumento. Na ação,
o homem informa que,
em 2017, perdeu 79
BTC, que equivalem a
cerca de R$ 24 milhões
hoje. Os ativos estavam
em uma carteira digital
do site Blockchain.com
que, segundo o pro-
cesso, teve a autentica-
ção de dois fatores que-
brada por meio da inva-
são ao Gmail.

A relatora do STJ,
Nancy Andrighi, em seu
voto, afirmou que a ale-
gação do usuário era
descabida, visto que os
Bitcoin estavam arma-
zenados em uma car-
teira digital de uma pla-
taforma distinta, com a
invasão do e-mail não
significando que o inva-
sor obteve acesso direto
aos ativos:

”A simples entrada no
email é insuficiente para
propiciar o ingresso na
carteira virtual e, con-
sequentemente, viabili-
zar a movimentação das
criptomoedas. É prová-

vel que o invasor tenha
obtido a senha do recor-
rente, seja porque ele ti-
nha armazenado-a no e-
mail, forneceu a terceiro
ou até mesmo em razão
de eventual falha apre-
sentado no sistema da
gerenciadora.”

Três vezes
No total, essa foi a

terceira vez que a Jus-
tiça decide que o Goo-
gle não deve indenizar
o autor do processo. O
pedido havia sido ne-
gado pela primeira ins-
tância do tribunal, fa-
zendo com que o cliente
apelasse para o STJ,
que, por sua vez, de-
cidiu em novembro de
2020, por unanimidade,
negar o pedido do inves-
tidor.

Após a negativa do
STJ, o Ministério Público
Federal deu vista ao pro-
cesso, que voltou a cor-
rer em maio de 2021,
sendo julgado pela ter-
ceira vez na última terça
(23).

Em baixa
O bitcoin sofreu um

tombo de mais de 7%
nesta sexta-feira (26). O
movimento reflete um
pessimismo generali-
zado nos mercados, em
meio a novas restrições
de circulação na Eu-
ropa e notícias sobre
uma nova variante do
coronavírus detectada
na África do Sul.

Por volta das 9h35,
o bitcoin recuava 7,13%
em relação ao dia an-

terior, cotado a US$
54,300, distante do re-
corde de US$ 69 mil
registrado ainda em no-
vembro. A situação do
mercado também afetou
outras criptomoedas.
O ethereum, segunda
mais negociada, caia
8,83%, a US$ 4,041.

Rafael Izidoro, presi-
dente da plataforma di-
gital Rispar, afirma que
“esta nova queda pode
ter relação com a notí-
cia de uma nova variante
do coronavírus, que está
gerando um pânico ge-
neralizado mercado”.

O vice-presidente sê-
nior de operações de
data center da CleanS-
park, Bernardo Schuc-
man, também aponta
a nova variante como
causa para o recuo, e
diz que o movimento
“também está relaci-
onado ao medo dos
investidores tradicionais
em momentos como
esse de queda do bit-
coin”.

O mês de novembro

já estava sendo difícil
para o bitcoin. A cripto-
moeda ficou abaixo dos
US$ 60 mil pela primeira
vez em quase um mês
devido principalmente a
um movimento de reali-
zação de lucros, em que
investidores vendem os
ativos para lucrar com a
diferença em relação ao
preço de compra.

Também afetou ne-
gativamente a criptomo-
eda as novas críticas
da China, que prometeu
continuar seu combate
aos ativos. O cenário
de inflação alta nos Es-
tados Unidos, com pos-
sibilidade de alta na taxa
de juros mais cedo e
aceleração do fim de es-
tímulos à economia, foi
outro fator que pesou.

Com a cotação atual,
o bitcoin volta aos ní-
veis do começo de outu-
bro, antes de ter sido im-
pulsionado pela estreia
do primeiro ETF ligado
à criptomoeda nos Esta-
dos Unidos.
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Coreia do Sul avalia proibir
consumo de carne de cachorro.

Humane Society International

Defensores dos direitos dos animais aplaudem proposta, enquanto
grande maioria da população apoia a proibição do comércio de carne
canina.

México vai exigir vistos de brasileiros
a partir de 11 de dezembro.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Cancelamento temporário do acordo de isenção de vistos vale a partir
de 11 de dezembro.

O governo da Coreia do Sul
anunciou que planeja criar

um comitê de aconselhamento
para discutir uma possível proi-
bição do consumo de carne de
cachorro no país.

A comissão de 20 membros
será composta por especialis-
tas, membros de organizações
privadas e autoridades do go-
verno, informou o Ministério da
Agricultura sul-coreano, e de-
verá chegar a um consenso so-
bre a questão até abril de 2022.

Por um lado, o projeto é
exaltado por ativistas e donos
de animais de estimação. Os
tradicionalistas, por outro, ale-
gam que a carne é uma re-
ceita típica sul-coreana e que
as pessoas devem ser livres
para consumi-la.

O tema entrou na agenda
governamental depois que o
presidente Moon Jae-in suge-
riu, em setembro, que seria

hora de impor uma proibição à
venda e ao consumo da carne
de cachorro.

Moon, que é um adorador
de animais, disse que comer
cães tem se tornado cada vez
mais controverso na comuni-
dade internacional. E isso não
é recente. Em 1988, por exem-
plo, o governo fechou todos os
restaurantes que serviam carne
de cachorro em Seul durante
os Jogos Olímpicos, a fim de
evitar uma imagem negativa da
culinária local.

Queda de
popularidade
Ainda que a carne de ca-

chorro faça parte da culinária
coreana há séculos, sua po-
pularidade tem caído drastica-
mente nos últimos anos.

Em 2019 foram contabili-
zados menos de cem restau-
rantes servindo cachorros em

Seul, e a indústria relatou que
as vendas tiveram queda de até
30% em um ano. O maior aba-
tedouro de cães do país, em
Seongnam, fechou em 2018.
O último grande mercado de
carne canina, na cidade de
Daegu, fechou no início deste
ano.

Todos os anos, porém, são

criados até 1,5 milhão de cães
para fins de alimentação em fa-
zendas espalhadas pelo país.
A maioria é consumida nos me-
ses quentes e úmidos do ve-
rão, em meio à crença de que
comer carne de cachorro au-
menta a resistência e a virili-
dade dos homens.

O México cancelou nesta
sexta-feira (26) um acordo

de isenção de vistos com oBra-
sil e vai exigir esta autorização
de cidadãos brasileiros, após
descobrir que o benefício era
utilizado para trabalhar ilegal-
mente em território mexicano
ou para tentar atravessar para
os Estados Unidos.

O jornal oficial do governo
mexicano publicou um acordo
governamental que revoga o
acordo, em vigor desde feve-
reiro de 2004 e que ficará sem
efeito a partir de 11 de dezem-
bro, quando será necessário
visto para turistas brasileiros.

A decisão, acrescenta, já foi
comunicada ao Brasil e é tem-
porária, embora não determine
sua validade.

”Os cidadãos da República
Federativa do Brasil que pre-
tendem entrar no país como vi-
sitantes (...) devem solicitar o

visto nos termos das disposi-
ções legais aplicáveis”, diz o
jornal oficial do governo mexi-
cano.

A medida já era esperada, e
tinha sido anunciada pelo go-
verno mexicano em outubro,
faltando apenas determinar a
data em que entraria em vigor.

De acordo com números
das autoridades americanas,
forammais de 46mil brasileiros
detidos na fronteira entre EUA e
México entre outubro de 2020 a
setembro de 2021. Isso é bem
mais do que o dobro do regis-
trado em 2019, quando eram
18 mil. Entre os detidos pelos

agentes de fronteira, os brasi-
leiros são os sextosmais nume-
rosos.

Em setembro, chamou
atenção o caso da brasileira
Lenilda dos Santos, morta aos
49 anos enquanto tentava fazer
a travessia entre o México e os
EUA a pé. Com sede e fome,
ela morreu sozinha no deserto
americano, abandonada pelo
coiote — nome dado a quem
facilita a travessia — e pelos
outros que faziam a viagem.

A entrada de brasileiros ile-
galmente nos EUA através do
México também foi criticada
pelo senador republicano Lind-
say Graham, que afirmou, du-
rante entrevista a uma rede de
TV, que 40 mil brasileiros cru-
zaram a fronteira entre os EUA
e o México ”usando roupas de
marcas e bolsas da Gucci”.
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Presidente da Ucrânia acusa
Rússia de tramar golpe contra ele.

Reprodução

Segundo Volodimir Zelenski, grupos estariam planejando derrubar
seu governo na próxima semana.

O presidente ucrani-
ano, Volodimir Ze-

lenski, afirmou nesta
sexta (26) que um grupo
de russos e ucranianos
planejava tentar um golpe
na Ucrânia na próxima
semana, e que os cons-
piradores tentaram ob-
ter a ajuda do homem
mais rico do país, Rinat
Akhmetov, um magnata
ucraniano.

Zelenski, falando para
a mídia local e internacio-
nal, disse que gravações
de áudio, obtidas pelos
serviços de segurança da
Ucrânia, flagraram cons-
piradores discutindo seus
planos e mencionando o
nome de Akhmetov.

Ahkmetov tem negó-
cios que vão desde me-
tais, mineração e ener-
gia até bancos, telecomu-
nicações, imóveis e mí-
dia. Com um patrimô-
nio líquido estimado pela
revista Forbes em mais
de US$ 7 bilhões, Akh-
metov é mais rico do
que os outros três mag-
natas ucranianos juntos.
Ele também é o maior
contribuinte e emprega-
dor do país, com cerca de
200.000 funcionários. Ze-
lenski fez questão de fri-
sar que o empresário não
estava envolvido no su-
posto plano de golpe.

Apesar da acusação,
o presidente ucraniano
não apresentou provas,
áudios, nem outros de-
talhes, deixando muitas
perguntas sobre seus
motivos para tornar pú-
blicas as acusações e
quais possíveis ações as
autoridades tomaram.

Alémde ter um império
da mineração e do aço,
Akhmetov possui par-
ticipações em veículos
de mídia, e nas últimas
semanas aumentou suas
críticas a Zelenski e seu
governo.

Uma declaração atri-
buída a Akhmetov cha-
mou as afirmações de
Zelenski de ”uma men-
tira absoluta”. O porta-
voz do Kremlin, Dmitry
Peskov, negou qualquer
papel russo no suposto
complô. ”A Rússia nunca
se envolve nessas coi-
sas. Nunca houve tais
planos”, disse Peskov.
Tensão militar
Os comentários de Ze-

lenski também vêm em
um cenário de tensões
crescentes entre Kiev e
Moscou. Autoridades
ocidentais e ucranianas
dizem que observaram
um aumento de forças
russas na fronteira do
país com a Ucrânia.

As razões para o au-
mento de tropas russas
no local não são claras,
mas os EUA e outras
autoridades dizem que
pode ser uma prepara-
ção para uma invasão ou
uma escalada no conflito
de sete anos no leste da
Ucrânia, com insurgentes
anti-Kiev, apoiados por
Moscou, de acordo com
autoridades ocidentais. e
pesquisadores indepen-
dentes.

”Acredito que esteja
sendo arrastado para a
guerra contra a Ucrânia”,
disse Zelenski. ”Isso será
um grande erro, porque é
impossível lutar contra o

povo, contra o presidente
eleito pelo povo da Ucrâ-
nia”.

Zelenski disse que
o suposto golpe estava
sendo planejado para 1º
ou 2 de dezembro. Ele
não deu mais detalhes. A
mídia ucraniana comen-
tou nas últimas sema-
nas sobre as crescentes
tensões entre Zelenski e
Akhmetov. O presidente
ucraniano lançou uma
campanha de ”desoligar-
quização” para reduzir
a influência política das
pessoas mais ricas da
Ucrânia, que controlam
setores importantes da
economia.

”Estou indignado com
a disseminação dessa
mentira, não importa
quais sejam os motivos
do presidente”, disse
Akhmetov. ”Minha po-
sição foi e será explí-
cita e definitiva: uma
Ucrânia independente,
democrática e unida com
a Crimeia e minha região
natal, Donbass.”

Donbass faz parte
da região separatista

no leste da Ucrânia. A
Península da Crimeia
foi anexada da Ucrânia
pela Rússia em 2014.
O presidente ucraniano
disse que seu país estava
preparado para qualquer
cenário.

”Temos total controle
de nossas fronteiras e es-
tamos prontos caso haja
uma escalada”, disse Ze-
lenski.

Ele acrescentou que
o número de forças rus-
sas na fronteira é me-
nor do que durante um
exercícios militares reali-
zados no começo deste
ano, um episódio que
também causou preocu-
pação com uma possível
ofensiva russa.

Zelenski disse que a
Ucrânia recebeu promes-
sas de apoio ”em pú-
blico e não em público”
de seus parceiros oci-
dentais se a Rússia to-
masse medidas militares,
mas não forneceu deta-
lhes. ”Quando a Rússia
diz que está defendendo
suas fronteiras, é muito
perigoso”, disse Zelenski.
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Reino Unido e França trocam
acusações após morte de imigrantes.

Reprodução

Estima-se que mais de 25 mil pessoas chegaram ao Reino Unido em
pequenos barcos este ano — três vezes mais do que em 2020.

O s governos da
França e do Reino

Unido trocaram acusa-
ções após o naufrágio
de um bote que provo-
cou a morte de 27 imi-
grantes que tentavam
atravessar o Canal da
Mancha, nesta semana.
O primeiro-ministro bri-
tânico, Boris Johnson,
afirmou que a França
não faz o bastante para
evitar que os imigrantes
tentem chegar à Ingla-
terra, e o ministro do
Interior francês, Gerald
Darmanin, disse que o
mercado de trabalho
britânico é um incentivo
para essa tentativa.

”Todo mundo sabia
que havia 1,2 milhão
de migrantes clandesti-
nos no Reino Unido e
que as empresas ingle-
sas usam essa força de
trabalho”, declarou Dar-
manin à rádio RTL.

Estima-se que mais
de 25 mil pessoas che-
garam ao Reino Unido
em pequenos barcos
este ano — três vezes
mais do que em 2020.
Boris enfrenta intensa
pressão para impedir as
travessias, alimentadas
por traficantes de pes-
soas.

Boris pediu a Macron
que aceitasse de volta
os imigrantes que che-
garam ao Reino Unido.
“Proponho que imple-
mentemos um acordo
bilateral de readmissão
para possibilitar o re-

torno de todos os imi-
grantes ilegais que cru-
zam o Canal da Man-
cha”, disse o premier
britânico em uma carta
ao presidente francês
que foi publicada no
Twitter.

Mais cedo, o governo
francês informou que
está mobilizando reser-
vistas e reforçando as
operações de resgate
marítimo no Canal da
Mancha, incluindo com
o uso de drones. O
país convidou ministros
de Bélgica, Alemanha,
Holanda e Reino Unido,
além da Comissão Euro-
peia, para uma reunião
no domingo, em Calais.

Segundo o gabinete
do primeiro-ministro
francês, Jean Castex,
o encontro permitirá
“reforçar a cooperação
policial, judiciária e hu-
manitária” para “melhor
lutar” contra as máfias
que traficam imigrantes.

Em visita à Croácia,
o presidente Emmanuel
Macron disse que a
França nunca teve tan-
tos policiais mobilizados
nas suas fronteiras para
resolver o problema.
Ele também pediu ”uma
maior cooperação euro-
peia nesta área”:

”A França é um país
de trânsito, lutaremos
contra essas redes que
traficam imigrantes,
aproveitando o seu de-
sespero, mas para isso
temos de melhorar a

cooperação europeia”,
disse Macron. ”Pre-
cisamos de uma forte
cooperação de Bélgica,
Países Baixos, Reino
Unido e Comissão Eu-
ropeia.”

Dificuldades
O naufrágio do bote

com imigrantes foi o
mais grave acidente do
tipo registrado até hoje
na região, detonando
uma nova disputa entre
França e Reino Unido,
que acumulam conflitos
desde o Brexit, a saída
britânica da União Euro-
peia. O governo de Bo-
ris reiterou que está de-
sembolsando o equiva-
lente a R$ 405 milhões
em ajuda às autoridades
francesas para intensifi-
car o patrulhamento do
canal.

O porta-voz do
primeiro-ministro britâ-
nico, Max Blain, disse
que existem negocia-
ções para que o país en-
vie seu pessoal para aju-
dar no Norte da França.

Paris já havia resistido
a tais apelos e não está
claro se mudará de ideia
cinco meses antes de
uma eleição presiden-
cial em que imigração e
segurança são tópicos
importantes.

”Temos tido dificul-
dade para persuadir
nossos parceiros, par-
ticularmente os france-
ses, a atuarem do jeito
que pensamos que a
situação exige”, disse
Boris. O ministro da Imi-
gração britânico, Kevin
Foster, complementou:
”Estamos preparados
para oferecer recursos”,
disse à BBC TV. ”So-
mos claros: não vemos
isso apenas como uma
questão com a qual
a França precisa lidar,
mas uma questão com a
qual queremos trabalhar
junto com a França e
nossos parceiros euro-
peus.”
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Governo do Estado apresenta projeto de
revitalização do Cais Mauá em Porto Alegre.

Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Sem o muro na avenida Mauá, área ficará integrada ao Centro Histórico da capital.

A capital dos gaú-
chos está mais

perto do reencon-
tro com um dos
seus mais famosos
cartões-postais. O
governo do Estado,
o Banco Nacional
de Desenvolvimento
Econômico e So-
cial (BNDES) e o
Consórcio Revitaliza
apresentaram o pro-
jeto de revitalização
do Cais Mauá, em
Porto Alegre. A par-
tir de estudos técni-
cos e de workshops
de diálogo realiza-
dos com a soci-
edade, o projeto
busca a reintegra-
ção do Guaíba e do
cais com a cidade,
especialmente com
o Centro Histórico.
O terreno do cais

é de propriedade do
Estado, com área
de 181,3 mil metros
quadrados às mar-
gens do Guaíba, e
se divide entre os
armazéns, as docas
e o espaço do Gasô-
metro. Em fevereiro
deste ano, o go-
verno e o BNDES as-
sinaram o contrato
para a estruturação
da modelagem de
desestatização do

local.
O projeto apre-

sentado prevê a ali-
enação da área das
docas e a utilização
dos recursos para
a revitalização de
outras áreas, que
serão operadas pela
iniciativa privada em
regime de conces-
são. Na área dos ar-
mazéns e do Gasô-
metro, há a indi-
cação de espaços
voltados para con-
templação, entre-
tenimento, cultura,
conhecimento histó-
rico e do patrimônio,
inovação, gastrono-
mia, comércio, tec-
nologia e eventos.
Na área das docas,
é sugerida a implan-
tação de empreendi-
mentos imobiliários
residenciais, corpo-
rativos e hoteleiros.

Os investimentos
previstos em urbani-
zação, revitalização
e desenvolvimento
imobiliário da área
do cais são de R$
1,3 bilhão em 15
anos. Cerca de R$
300 milhões serão
investidos já nos pri-
meiros cinco anos,
período no qual se
espera a completa
revitalização da área
dos armazéns e do
Gasômetro, além do
início de desenvolvi-
mento da área das
docas.
A proposta de

urbanização prevê
o uso e ocupação
contínua do cais du-
rante os sete dias
da semana. O pro-
jeto prevê ainda
substituição parcial
do muro da Mauá
por outro sistema

mais moderno de
proteção contra as
cheias, com barrei-
ras removíveis, além
da elevação do piso
em 1,5 metro. O
novo sistema, além
de proteger a ci-
dade contra pos-
síveis inundações,
também vai proteger
o próprio cais e o
patrimônio histórico
do local.
Com a realização

do projeto, se es-
tima a geração de 45
mil empregos dire-
tos na fase de obras
e 4 mil empregos di-
retos em caráter per-
manente. Os estu-
dos apontam a cir-
culação de aproxi-
madamente 15 mil
visitantes por dia na
área reurbanizada.
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Entrega do Cartão Cidadão será prorrogada
por uma semana em todo o Estado.

Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Entregas ocorrem de segunda a sexta, das 9h às 15h, em cidades
nas quais a distribuição é fora das agências do Banrisul.

O Banrisul e Secreta-
ria da Fazenda (Se-

faz) vão prorrogar por
mais uma semana em
todo o Estado as entre-
gas do Cartão Cidadão
do Devolve ICMS. Assim,
a força tarefa será esten-
dida até 3 de dezembro,
e os beneficiários que
não puderam compare-
cer no dia programado
terão uma nova oportuni-
dade de retirar o cartão
na próxima semana.

As cidades de Porto
Alegre e Viamão já ha-
viam prorrogado a data,
mas a organização do
programa avaliou que,
assim como há cidades
com muita procura, há
outras com índices ainda
baixos de procura, como
em municípios da Serra,
onde o índice está perto
de 10%.

As entregas ocorre-
rão de segunda a sexta-
feira, das 9h às 15h,
em cidades nas quais
a distribuição está acon-
tecendo fora das agên-
cias. O atendimento
em agências do Banrisul
será feito com base no
horário normal de aten-
dimento bancário ao pú-
blico de cada município.

Para retirar o cartão,
o usuário precisa por-
tar documento de iden-
tificação oficial com foto
e número de CPF, além
de usar máscara. A
segunda etapa do muti-
rão, que se inicia nesta
segunda-feira (29), con-
tará com novo crono-
grama de letras.

As datas, observando
as letras iniciais, no pe-
ríodo da prorrogação
são as seguintes:

— A até D (segunda,
29/11)

— E até J (terça,
30/11)

— K até N (quarta,
1°/12)

— O até R (quinta,
2/12)

—S até Z (sexta, 3/12)
Conforme o superin-

tendente da Unidade
Comercial de Governos,
André Perini, que acom-
panha diariamente a
movimentação em Porto
Alegre, a organização
por letras é necessária
para evitar aglomera-
ções nos locais defini-
dos, mas, caso o benefi-
ciário não possa ir no dia
correto, será igualmente
atendido independente-
mente da letra do dia.
Mesmo depois do mu-
tirão, os cartões ainda
podem ser retirados por
até seis meses.

Em algumas cidades
os locais de entrega se-
rão modificados, em ra-
zão da indisponibilidade
dos atuais espaços que
não poderão receber a
estrutura por mais uma
semana. Por isso, an-
tes de sair para retirar
o cartão é importante
consultar o site www.
devolveicms.rs.gov.br
tanto para conferir se tem
direito, consultando com
o CPF, como para con-
ferir os locais de entrega
que podem alterar nessa
nova etapa.

O secretário da Fa-
zenda, Marco Aurelio
Cardoso, ressalta que
diariamente é avaliada
a presença de pessoas
no Gigantinho, cidade
com o maior número de
beneficiários, mais de
53 mil. “Assim, procura-
mos oferecer o máximo
possível de eficiência na
entrega do cartão. Todos
os dias, as equipes do
Banrisul reavaliam o mo-
vimento para distribuir
melhor as filas do lado
de dentro, evitando que
as pessoas fiquem do
lado de fora devido ao
calor. Temos observado,
por exemplo, que a partir
do início da tarde não há
filas praticamente. Assim
aquelas pessoas que
puderem se organizar
para vir mais para o meio
do dia terão atendimento
bem mais rápido”, disse
o secretário, lembrando
que todas as pessoas
que chegarem até 15h
serão atendidas.

O cartão poderá ser
retirado desbloqueado

dentro de três meses nas
agências Banrisul. Após
esse período, poderá ser
retirado, porém deverá
ser desbloqueado para
uso. Caso o cartão não
seja retirado em seis
meses, será cancelado,
sendo necessária a so-
licitação de segunda via
para utilizar o benefício
por meio do call center
da Sefaz. Nesse caso,
serão descontados R$ 5
do próximo crédito.

Para ter direito à reti-
rada do cartão, é preciso
estar cadastrado no Ca-
dÚnico e receber o Bolsa
Família ou estar matricu-
lado ou ter dependen-
tes no Ensino Médio da
rede estadual de ensino.
Além disso, foi elaborada
pela Receita Estadual e
Procergs uma consulta a
partir do número do CPF
no site do Devolve ICMS.
É preciso informar o CPF
e a data de nascimento.
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Governo gaúcho abre concurso para
656 vagas na Secretaria de

Planejamento, Governança e Gestão.
EBC

No total, serão 656 vagas de Analista de Projetos e Políticas Públicas
do Estado divididas em seis áreas.

O governo do Rio
Grande do Sul pu-

blicou nesta sexta-feira
(26) seis editais de aber-
tura de concurso público
para a Secretaria de Pla-
nejamento, Governança
e Gestão (SPGG). No
total, serão 656 vagas
de Analista de Projetos
e Políticas Públicas do
Estado divididas em seis
áreas: Gestão e Políticas
Públicas, Infraestrutura,
Tecnologia da Informa-
ção, Recursos Naturais,
Agricultura e Pecuária,
Saúde Ocupacional e
Perícia Médica e Assun-
tos Culturais e Educacio-
nais.

São 55 funções di-
ferentes com 84 vagas
destinadas para pessoas
com deficiência (PCD) e
103 para pessoa negra
ou parda (PNP). Todos
os cargos exigem forma-
ção em ensino superior
específica. As inscrições
seguem até o dia 27 de
dezembro pelo site da
Fundatec, banca selecio-
nada para a organização
do concurso. O valor da
taxa é de R$ 211,22.

Para a carga horá-
ria de 40 horas sema-
nais, a remuneração
para as vagas é de
R$ 3.370,02, mais R$
1.462,36 (gratificação
de estímulo técnico),
podendo ser acrescida
de outras gratificações
conforme o local de
exercício/atividade, com
possibilidade de remu-
neração total de até R$
7.407,65.

A data provável para
realização da seleção é
o dia 13 de fevereiro de
2022, em Porto Alegre,
e contará com duas pro-
vas. A teórico-objetiva
terá um total de 60 ques-
tões, divididas em Lín-
gua Portuguesa (10), Ra-
ciocínio Lógico Matemá-
tico (6), Legislação (14) e
Conhecimentos Específi-
cos (30). A prova disser-
tativa será composta de
uma redação.

Após a homologação,
o concurso terá validade
de dois anos, prorro-
gáveis por mais dois.
Os aprovados serão cha-
mados no período de
acordo as necessidades
do governo estadual.

Cargos (vagas):
- Analista Administra-

dor (40) - Analista Arqui-
vista (12) - Analista Assis-
tente Social (38) - Ana-
lista Bibliotecário (26) -
Analista Contador (26) -
Analista de Gestão Pú-
blica (34) - Analista Eco-
nomista (30) - Analista
Estatístico (10) - Analista
Jurídico (60) - Analista
Sociólogo (2) - Jorna-
lista (22) - Psicólogo (34)
- Analista Arquiteto (89)
- Analista Engenheiro -
Engenharia de Agrimen-
sura (4) - Analista Enge-
nheiro - Engenharia Am-
biental (2) - Analista En-
genheiro - Engenharia
Civil (29) - Analista En-
genheiro - Engenharia de
Produção (2) - Analista
Engenheiro - Engenha-
ria de Minas (1) - Ana-

lista Engenheiro - Enge-
nharia do Trabalho (5) -
Analista Engenheiro - En-
genharia Elétrica (15) -
Analista Engenheiro - En-
genharia Mecânica (5) -
Analista Engenheiro - En-
genharia Rodoviária (1) -
Analista de Sistemas (12)
- Analista Agropecuário
e Florestal - Engenheiro
Agrônomo (8) - Analista
Agropecuário e Florestal
- Engenheiro Florestal (1)
- Analista Agropecuário
e Florestal - Médico Ve-
terinário (22) - Analista
Agropecuário e Florestal
– Zootecnista (1) - Ana-
lista Ambiental – Biolo-
gia (2) - Analista Ambien-
tal - Engenharia Agronô-
mica (2) - Analista Am-
biental - Engenharia Flo-
restal (1) - Analista Am-
biental – Geologia (1) -
Analista Ambiental - Ges-
tão Ambiental (1) - Ana-
lista Ambiental - Medi-
cina Veterinária (1) - Ana-
lista Biólogo (1) - Ana-
lista Geógrafo (3) - Fis-
cal Estadual Agropecuá-

rio - Engenheiro Agrô-
nomo (15) - Fiscal Esta-
dual Agropecuário - Mé-
dico Veterinário (16) -
Médico (Cardiologia) (4)
- Médico (Clínica-geral)
(10) - Médico (Ginecolo-
gia) (1) - Médico (Medi-
cina Do Trabalho) (7) -
Médico (Neurologia) (2)
- Médico (Oftalmorrinola-
ringologista) (1) - Médico
(Oncologia) (1) - Médico
(Ortopedia) (2) - Médico
(Pediatria) (1) - Médico
(Saúde Pública) (1) - Mé-
dico de Perícia e Análise
(Clínica-geral) (2) - Mé-
dico de Perícia e Aná-
lise (Pesquisa de Labo-
ratório) (1) - Médico de
Perícia e Análise (Psiqui-
atria) (12) - Analista em
Assuntos Culturais – An-
tropologia (6) - Analista
em Assuntos Culturais –
Arqueologia (3) - Analista
em Assuntos Culturais –
Artes (16) - Analista em
Educação (6) - Historió-
grafo (6).
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Atos em Porto Alegre marcam o
Dia Internacional de Combate à
Violência Contra as Mulheres.

Brayan Martins

Entidades feministas se manifestaram em frente ao Palácio Piratini.

O Dia Internacional de
Combate à Violência

Contra as Mulheres, cele-
brado em 25 de novem-
bro, foi marcado por ma-
nifestações para alertar a
sociedade sobre as diver-
sas formas desta prática,
oriunda do sexismo e ma-
chismo estrutural. Em
Porto Alegre, um ato em
frente do Palácio Piratini
marcou o dia de não vi-
olência contra as mulhe-
res e reuniu movimentos
feministas da capital e do
estado, além de lideran-
ças nacionais especialis-
tas no tema.

No mesmo dia, a ban-
cada do PCdoB na Câ-
mara Municipal, através
das vereadoras, Daiana
Santos e Bruna Rodri-
gues, promoveu um de-
bate contra a violência de
gênero na política, com a
participação de vereado-
ras, deputadas, advoga-
das, sociólogas e líderes
de movimentos nacionais
de lutas pela mulheres.

Entre as principais rei-
vindicações do dia estão
o diálogo com a popula-
ção, no sentido de mos-
trar o tamanho e o im-
pacto dessa chaga so-
cial, e a criação e exe-
cução de legislações es-
pecíficas e políticas públi-
cas, estaduais e federais,
voltadas à defesa dos di-
reitos e à proteção das
mulheres.

Já do governo Edu-
ardo Leite, elas cobraram
a falta de políticas pú-

blicas para as mulheres
e destacaram o aumento
de casos de feminicídio
no Estado. Os atos tam-
bém lembrarammulheres
que foram mortas por ho-
mens, principalmente no
período da pandemia, e
outras que foram assas-
sinadas por estarem em
posição de destaque e
defender a causa dasmu-
lheres, como por exem-
plo a vereadora, pelo
PSOL do Rio de Janeiro,
Marielle Franco.

Para Télia Negrão, da
coordenação nacional do
Levante Feminista, esse
ato é uma expressão da
inconformidade e da re-
volta das mulheres brasi-
leiras com a situação do
feminicídio no Brasil.

“Nós nos tornamos o
quarto país do mundo
em assassinato de mu-
lheres, por serem mulhe-
res. E o Rio Grande
do Sul que é o estado
que poderia estar acima
da média, pelo seus in-

dicadores sociais, é um
estado que nos envergo-
nha, porque só nesse ano
já foram mortas 87 mu-
lheres, conforme os da-
dos do Observatório do
Levante Feminista contra
o Feminicídio, isso signi-
fica que nós vamos ba-
ter um recorde de femini-
cídio este ano. Isso nos
produz muita tristeza e re-
volta, mas também nos
fortalece, no sentido de
que nós não aceitaremos
mais isso”, garantiu.
Luta contra o
machismo

O deputado Edegar
Pretto (PT), que é coorde-
nador do Comitê Gaúcho
Eles Por Elas - HeForShe
- da ONU Mulheres, parti-
cipou dos doismomentos
e agradeceu às mulheres
por permitirem que ele
possa caminhar junto a
elas nessa luta.

“Não haverá uma so-
ciedade justa enquanto
mulheres não tiverem
os mesmos direitos que

os homens, enquanto
continuar se banalizando
todos os tipos de violên-
cia contra as mulheres.
É inadmissível, que em
pleno 2021, nós tenha-
mos ainda, mais de 20%
das mulheres que estão
no mercado de traba-
lho, desempenhando a
mesma função que os
homens, mas recebendo
menos, somente pelo fato
de serem mulheres. A
violência contra as mu-
lheres é praticada pelos
homens, e é essa cultura
machista que nós esta-
mos lutando para acabar.
Então é fundamental,
que todos os homens
assim como eu, que es-
tão incomodados com
esse mundo desigual,
machista, que oprime e
que mata mulheres, ve-
nham conosco”, convoca
Pretto.
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Prazo para municípios gaúchos se
habilitarem para receber dívida da
Saúde agora termina na terça-feira.

Cristine Rochol/PMPA

A habilitação das prefeituras deve ocorrer por meio da validação de
um documento com os valores indicativos da dívida.

Feirão on-line oferece mais de mil vagas de
emprego e estágio no Rio Grande do Sul.

divulgação

A 4ª edição do levantamento anual mostra um aumento de faixa etária entres os estagiários e candidatos
a estágio.

O Estado prorrogou até 30
de novembro o período

para que municípios se ha-
bilitem ao recebimento da
dívida não empenhada da
Saúde do período 2014/2018.
O prazo inicial se encerrava
nesta sexta-feira (26). A ha-
bilitação das prefeituras deve
ocorrer por meio da validação
de um documento com os
valores indicativos da dívida,
já enviado aos prefeitos. Até
a tarde desta sexta, cerca
de 250 municípios já haviam
validado o documento.

A partir do retorno dos
prefeitos, o Estado poderá
gerar os empenhos que irão,
por sua vez, viabilizar os
pagamentos. Os documentos
devem ser devolvidos até
terça-feira (30) para o e-mail
dividanaoempenhada@saude.
rs.gov.br

A consolidação dos valo-
res, realizada por meio de au-

ditorias, integra o esforço do
governo do Estado em qui-
tar as dívidas, referentes a
programas como Serviço de
Atendimento Móvel de Urgên-
cia, Primeira Infância Melhor,
Assistência Farmacêutica Bá-
sica, Equipe da Saúde da Fa-
mília e Política de Incentivo da
Atenção Básica em Saúde. A
dívida total é de cerca de 430
milhões, e 494 municípios têm
direito a receber os recursos.

”Queremos muito zerar
essa dívida do Estado com os
municípios, para que possam
reinvestir em ações concretas
que beneficiem a população,
como mutirões para diminuir
demandas reprimidas com a
pandemia, cirurgias e consul-
tas. Para que possamos avan-
çar no processo, precisamos
que os prefeitos retornem o
documento no prazo”, explica
a secretária da Saúde, Arita
Bergmann.

Presidente do Conselho
das Secretarias Municipais de
Saúde, Maicon Lemos tam-
bém entende que o recurso
será fundamental para ampliar
o acesso dos usuários do
Sistema Único de Saúde a
consultas e cirurgias repre-
sadas pela pandemia nos
últimos anos. ”Os municípios

estão, em sua maioria, com o
orçamento de 2021 extrema-
mente comprometido, então
esse pagamento irá repre-
sentar uma possibilidade de
voltarmos a investir e qualificar
a saúde no Rio Grande do
Sul”, afirma Lemos.

M ais de mil vagas de
emprego (efetivas e tem-

porárias) e estágios, em dife-
rentes cidades do RS estarão
sendo oferecidas nesta terça,
dia 30, no 4º Feirão Online
de Empregos e Profissões

do grupo educacional QI. O
evento é gratuito e acontece
das 9h às 17h. As inscrições
podem ser feitas pelo link
https://conteudo.qi.edu.
br/4-feirao-empregos

Ao longo do dia, além de

ter acesso às vagas, os can-
didatos também poderão par-
ticipar de palestras gratuitas
com profissionais de mercado
que atuam na área de gestão
de pessoas, com dicas para
fazer um currículo campeão,

como aumentar sua emprega-
bilidade, o mercado de traba-
lho em época de pandemia,
o estágio como ingresso no
mercado e planejamento de
carreira.

O evento é uma promoção
conjunta da Central de Vagas
e Agência Solidária de Empre-
gos Corrente do Bem, dois
projetos desenvolvidos dentro
da QI Faculdade & Escola Téc-
nica.

O objetivo é promover a
empregabilidade em todas as
cidades onde existem unida-
des da QI - quatro escolas
na capital (Alberto Bins, Júlio
de Castilhos, Farrapos e Assis
Brasil) e nas cidades de Alvo-
rada, Canoas, Caxias do Sul,
Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo
Hamburgo, Rio Grande, São
Leopoldo e Viamão.

Porto Alegre . Sábado, 27 de Novembro de 2021 OSUL | 52



Justiça aceita denúncia contra
dez pessoas acusadas de vender
carne de cavalo na Serra Gaúcha.

Tiago Coutinho/MP-RS

Perícia confirmou a presença de DNA equino em hambúrgueres vendidos em lancherias em Caxias do
Sul.

A juíza Maria Cristina
Rech, da 4ª Vara Cri-

minal de Caxias do Sul,
na Serra Gaúcha, recebeu
a denúncia contra dez
pessoas envolvidas na
venda de carne de cavalo
para bares e restaurantes
no município.

A denúncia, oferecida
pelo Ministério Público na
quarta-feira (24), acusa o
grupo de organização cri-
minosa, de entregar para
consumo substância ali-
mentícia ou produto fal-
sificado, corrompido ou
adulterado, de induzir o
consumidor a erro e de
ter em depósito, para ven-
der ou entregar, mercado-
ria em condições impró-
prias ao consumo. Agora,
os denunciados serão ci-
tados, e as defesas apre-
sentarão resposta à acu-
sação. Todos estão pre-
sos.

Caso
A investigação iniciou

após a Justiça autorizar in-
terceptações telefônicas,
a pedido do Ministério Pú-
blico, que apontaram que
os suspeitos abasteciam
estabelecimentos comer-

ciais com grandes quanti-
dades de carne de cavalo,
em forma de hambúrgue-
res e bifes, alegando ser
de gado.

A carne era proveni-
ente do abate clandestino
de equinos, suspeita que
foi confirmada através da
realização de perícias. A
quadrilha não tinha autori-
zação para o abate e co-
mercialização de carne de
cavalo, realizando as ativi-
dades sem qualquer tipo
de fiscalização.

“Há indícios ainda que
alguns dos animais aba-
tidos pelo grupo seriam

subtraídos de comuni-
dades por carroceiros,
sendo que os próprios
carroceiros estariam rou-
bando os cavalos uns
dos outros para fornecer
ao abate para o grupo
criminoso”, afirmou a juíza
Maria Cristina.

Em 18 de novembro,
quando houve o cumpri-
mento de mandados de
busca e apreensão e de
prisão em Caxias do Sul,
foram localizados aproxi-
madamente 200 quilos de
carne de cavalo no inte-
rior de um galpão, que era
destinado ao abate dos

animais.
De acordo com a ma-

gistrada, foi constatado
que a carne estava impró-
pria ao consumo, pois a
contagem de microorga-
nismos era 40 vezes maior
do que o limite aceito pela
Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária).

O Ministério Público
investiga quais estabe-
lecimentos adquiriram a
carne vendida pela qua-
drilha. Uma perícia confir-
mou a presença de DNA
equino em hambúrgueres
comercializados em lan-
cherias em Caxias do Sul.
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PORTO ALEGRE GANHA TRÊS
LINHAS DE ÔNIBUS NA

MADRUGADA.
➧ Após mais de um ano sem ope-
rações na madrugada, os ônibus
do transporte público operados pela
Companhia Carris de Porto Alegre
contam com três linhas da 1h20min
às 5h25min: ”C210-Corujão Res-
tinga”, ”C398-Corujão Lomba do
Pinheiro” e ”C5-Circular 4º Dis-
trito/Moinhos de Vento”. Itinerários e
outros detalhes estão em prefeitura.
poa. br.

DAER RECUPERA TRECHOS DE
QUATRO ESTRADAS NO ESTADO.

➧ O Departamento Autônomo de
Estradas de Rodagem (Daer) fina-
lizou neste mês a recuperação de
quatro trechos de rodovias estadu-
ais gaúchas: ERS-342 entre Hori-
zontina e Três de Maio, ERS-155
desde Santo Augusto até o entron-
camento com a BR-468, ERS-207
desde Humaitá a BRS-468 e ERS-
218 de Santo Ângelo a Catuípe. Ao
todo, foram 57 quilômetros.

DÍVIDASMUNICIPAIS: QUITAÇÃO
VAI ATÉ O FIM DO ANO.

➧ Prossegue até o dia 30 de dezem-
bro o prazo de adesão de pessoas
físicas e jurídicas ao programa de
renegociação de dívidas municipais
oferecido pela prefeitura de Porto
Alegre. A iniciativa prevê descontos
de até 90% na quitação à vista e de
até 75% nos pagamentos a prazo.
O procedimento é on-line, por meio
de link em prefeitura. poa. br.

NOVO COMANDO DO TRT-4
TOMARÁ POSSE NO DIA 3.

➧ Eleito presidente do Tribunal Regi-
onal do Trabalho da 4ª Região (TRT-
4) para o biênio 2022-2023, o de-
sembargador Francisco Rossal de
Araújo será empossado no cargo
em cerimônia na próxima sexta-
feira (3). Natural de Alegrete (RS),
ele ingressou na magistratura em
1990 e atualmente exerce a vice-
presidência da Corte, sediada em
Porto Alegre.

APLICATIVO AJUDA NA COLETA
SELETIVA EM CAPÃO DA CANOA.

➧ AAssociação dos Agentes Econô-
micos Ecológicos de Capão da Ca-
noa (Asagee), que realiza a coleta e
separação dos resíduos recicláveis
no município, desenvolveu um apli-
cativo de celular com informações
sobre o procedimento e localização
dos caminhões de recolhimento. In-
teressados devem acessar o site re-
ciclarcapaodacanoa. com. br.
IAB-RS PROMOVE EM DEZEMBRO

CURSO SOBRE PERÍCIAS.
➧ A seccional gaúcha do Instituto de
Arquitetos do Brasil (IAB) promove
no dia 11 de dezembro (sábado)
o curso presencial “Perícia na Prá-
tica”, com Rafaela Ritter. São oito
horas de atividade, com cinco mó-
dulos sobre noções básicas, aspec-
tos legais e outros aspectos. Mais
detalhes em cursos@iabrs.org.br
ou WhatsApp (51) 98318-0738.
SITE PROMOVE CADASTRO DE

CANTORAS NEGRAS E INDÍGENAS.
➧ O site Frequências Preciosas con-
vida artistas gaúchas a participarem
de um mapeamento sobre cantoras
negras e indígenas da cena inde-
pendente nacional. Um formulário
está disponível para cadastro de da-
dos como nome artístico, fotos de
divulgação, perfil e links para áudios
e vídeos nas redes sociais. Interes-
sados devem acessar frequências-
preciosas. com.

JÁ COMEÇARAM AS ELEIÇÕES
PARA OS NOVOSMEMBROS DO
COMITES ITALIANO NO RS.

➧ As eleições para os novos mem-
bros do Comites Italiano no Estado
do Rio Grande do Sul, já começa-
ram. As votações serão realizadas
até a próxima sexta-feira (03). Po-
dem participar deste evento, os elei-
tores que tenham seus dados civis
atualizados, que sejam residentes
no Rio Grande do Sul e inscritos no
AIRENOCONSULADODEPORTO
ALEGRE até 03 junho 2021 (6 me-
ses antes das eleições). Emir Pa-
risotto é candidato à reeleição pelo
partido Italia Nel Mondo - Capo Lista
- concorre com o número 1.

4º PRÊMIO EVA SOPHER: EVENTO
SERÁ DIA 22 DE DEZEMBRO.

➧ O Theatro São Pedro realizará
na noite de 22 de dezembro a ce-
rimônia de entrega do 4º Prêmio Eva
Sopher, oferecido a artistas, produ-
tores, figuras públicas e instituições
que contribuem para a cultura no
RioGrande do Sul. A honraria leva o
nome da alemã-gaúcha Eva Sopher
(1923-2018), que comandou a casa
durante mais de 40 anos.

SÉRGIO CAPPARELLI LANÇA NOVO
LIVRO INFANTOJUVENIL.

➧ Autor de aproximadamente 30
livros desde o final da década de
1970, o premiado escritor Sérgio
Capparelli, 74 anos, está lançando
pela editora gaúcha L&PM o ro-
mance infantojuvenil ”A Grande En-
chente”. Trata-se da história como-
vente da força da união de toda uma
comunidade atingida pelo transbor-
damento de um rio. Saiba mais em
lpm. com. br.

LONGA GAÚCHO DE FICÇÃO
CIENTÍFICA ESTREIA EM

DEZEMBRO.
➧ Com uma aventura ambientada
na combinação entre passado re-
cente e futuro distante, o longa-
metragem gaúcho de ficção cientí-
fica “Contos do Amanhã” tem estreia
marcada para o dia 9 de dezembro
em cinemas das principais capitais
brasileiras. A trama é escrita e di-
rigida por Pedro de Lima Marques.
Informações no site contosdoama-
nha. com. br.

FILME GAÚCHO PODE SER
ASSISTIDO NO SERVIÇO AMAZON

PRIME.
➧ Dirigido por Bruno de Oliveira, o
longa-metragem gaúcho ”Os Pássa-
ros de Massachusetts” já está dis-
ponível na plataforma de streaming
Amazon Prime. Na trama, três jo-
vens se encontram em Porto Alegre
e descobrem mais sobre cada um.
A trilha sonora é de Felipe Rotta,
com um mix de banjo, batidas ele-
trônicas e sonoridades japonesas.
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CONFIANÇA DA INDÚSTRIA CAI 3,1
PONTOS EM NOVEMBRO.

➧ O Índice de Confiança da Indús-
tria, medido pela Fundação Getulio
Vargas (FGV), recuou 3,1 pontos de
outubro para novembro deste ano e
chegou a 102,1 pontos em uma es-
cala de zero a 200. Com essa, que
foi a quarta queda consecutiva, o in-
dicador atingiu o menor nível desde
agosto de 2020 (98,7 pontos).

FIOCRUZ ENTREGA 2,8 MILHÕES
DE DOSES DA VACINA CONTRA

COVID.
➧ A Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) entregou nesta sexta (26) ao
Ministério da Saúde um lote com 2,8
milhões de doses da vacina AstraZe-
neca contra a covid-19. Com essa
nova remessa, a instituição chega
ao total de 141,4 milhões de imuni-
zantes distribuídos pelo Instituto de
Tecnologia em Imunobiológicos ao
Programa Nacional de Imunizações
(PNI).

MEGA-SENA OFERECE R$ 7
MILHÕES NESTE SÁBADO.

➧ A Mega-Sena promete R$ 7 mi-
lhões no concurso nº 2. 432, que
será realizado neste sábado (27). No
sorteio da última quarta-feira (24),
nenhuma aposta acertou todas as
seis dezenas. Os números contem-
plados 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.

JOSÉ PAULO CAVALCANTI É ELEITO
PARA ACADEMIA BRASILEIRA DE

LETRAS.
➧ A Academia Brasileira de Letras
(ABL) elegeu o romancista e advo-
gado José Paulo Cavalcanti como
novo ocupante da cadeira 39 do qua-
dro de membros efetivos. A cadeira
era ocupada pelo acadêmico e vice-
presidente da República nos dois go-
vernos de Fernando Henrique Car-
doso, Marco Maciel, falecido no dia
12 de junho deste ano.

PANDEMIA INTENSIFICOU USO
DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS.

➧ A pandemia de covid-19, declarada
pela Organização Mundial da Saúde
emmarço de 2020, intensificou o uso
de tecnologias digitais no Brasil, pas-
sando de 71% dos domicílios com
acesso à internet em 2019 para 83%
no ano passado, o que corresponde
a 61,8 milhões de domicílios com al-
gum tipo de conexão à rede. Os da-
dos são da Pesquisa TIC Domicílios
2020.

REAJUSTES SALARIAIS
MANTÊM-SE ABAIXO DA INFLAÇÃO

EM OUTUBRO.
➧ O reajuste mediano dos salários
nas negociações ocorridas em outu-
bro ficou 1,8 ponto percentual abaixo
do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC). A inflação acu-
mulada nos últimos 12 meses, tendo
outubro como referência, é 10,8%.
Os números constam no boletim Sa-
lariômetro, divulgado mensalmente
pela Fundação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas (Fipe).

GOVERNO DE SC FLEXIBILIZA USO
DEMÁSCARA EM AMBIENTES

ABERTOS.
➧ O governador de Santa Cata-
rina, Carlos Moisés, editou um de-
creto para flexibilizar o uso de más-
caras em locais abertos. A medida
já está em vigor. O uso de máscaras
cobrindo boca e nariz segue sendo
obrigatório no transporte público, em
ambientes fechados ou naqueles em
que não é possível manter distancia-
mento, segundo o governo local.

INFLAÇÃO DA CONSTRUÇÃO FICA
EM 0,71% EM NOVEMBRO.

➧ O Índice Nacional de Custo
da Construção – M (INCC-M), me-
dido pela Fundação Getulio Vargas
(FGV), registrou inflação de 0,71%
em novembro deste ano, abaixo da
taxa de 0,80%, do mês anterior. Com
o resultado, o INCC-M acumula taxas
de 13,68% no ano e de 14,69% em
12 meses. O recuo de outubro para
novembro foi puxado pelos materiais
e equipamentos.

EMPRESAS ESTADUAIS E
MUNICIPAIS PODERÃO PEGAR R$

3 BILHÕES EMPRESTADOS.
➧ Até o fim do ano, as empresas
estaduais e municipais poderão pe-
gar R$ 3 bilhões emprestados no
sistema financeiro sem garantia da
União (sem o Tesouro Nacional co-
brindo eventuais calotes). O Conse-
lho Monetário Nacional (CMN) apro-
vou um sublimite nesse valor para
essas companhias, com base em re-
manejamentos dentro do limite má-
ximo que o setor público pode con-
tratar em 2021.

PETROBRAS INVESTIRÁ R$ 16
BILHÕES NA BACIA DE CAMPOS

EM 5 ANOS.
➧ A Petrobras planeja investir R$16
bilhões na Bacia de Campos nos pró-
ximos cinco anos. O montante re-
presenta 23% da estimativa total de
investimentos que a estatal tem para
o período entre 2022 e 2026. A Bacia
de Campos é uma bacia sedimentar
marítima que se estende das imedia-
ções da cidade de Vitória, no Espírito
Santo, até Arraial do Cabo, no litoral
norte do Rio de Janeiro.

INSCRIÇÕES PARA A SEGUNDA
ETAPA DO REVALIDA 2021 ESTÃO

ABERTAS.
➧ O Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira está com inscrições abertas
para a segunda etapa do Exame Na-
cional de Revalidação de Diplomas
Médicos Expedidos por Instituição de
Educação Superior Estrangeira (Re-
valida) 2021. Os interessados de-
vem se inscrever por meio do Sis-
tema Revalida, até as 23h59 do pró-
ximo domingo (28).

CMN REMANEJA RECURSOS DE
AJUDA A CAFEZAIS AFETADOS POR

GEADAS.
➧ Ummês depois de destinar R$ 1,32
bilhão para ajudar cafezais afetados
por geadas , o Conselho Monetário
Nacional (CMN) remanejou cerca de
metade dos recursos para outras li-
nhas de crédito do Fundo de Defesa
da Economia Cafeeira (Funcafé). A
decisão ocorre porque os recursos
não foram contratados pelos agricul-
tores.
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PESCADORES FRANCESES
PASSAM À OFENSIVA PARA TER
ACESSO A ÁGUAS BRITÂNICAS.

➧ Os pescadores franceses pas-
saram à ofensiva nesta sexta-feira
(26) com ações em portos e no tú-
nel sob o Canal da Mancha con-
tra os interesses britânicos, para
exigir uma solução para o acesso
de seus barcos às águas britânicas
pós-Brexit. Essas ações acontecem
em um contexto já tenso entre os
dois países devido à chegada demi-
grantes na costa britânica.

TELECOM ITALIA INDICA
PRESIDENTE DA TIM COMO NOVO

DIRETOR-GERAL.
➧ ATelecom Italia perdeu seu quarto
presidente-executivo em seis anos
nesta sexta-feira, depois que Luigi
Gubitosi entregou o cargo após uma
batalha com o principal investidor no
grupo, a Vivendi, afirmou a compa-
nhia em comunicado ao mercado. A
empresa nomeou para o posto de
diretor-geral Pietro Labriola, atual
presidente-executivo da TIM no Bra-
sil e que acumulará a função.

PAPA AJUDARÁ 50 IMIGRANTES
DO CHIPRE A SE INSTALAREM NA

ITÁLIA.
➧ O papa Francisco fez arranjos
para que 50 imigrantes do Chipre se
instalem na Itália, a fim de marcar
sua viagem à ilha mediterrânea na
semana que vem, disse uma fonte
do Vaticano nesta sexta-feira (26).
Os 50 serão reassentados após a
viagem, que começa na quinta-feira,
mas dificilmente antes do Natal de-
vido a questões de logística.

PRESIDENTE DE BELARUS NEGA
QUE EXPULSARÁMIGRANTES À

FORÇA.
➧ Em visita a um centro de abrigo
para migrantes perto da fronteira
com a Polônia, o presidente de Be-
larus, Aleksandr Lukashenko, afir-
mou nesta sexta (26) que eles não
serão expulsos à força do país. O
espaço possui centenas de deslo-
cados que permanecem em Belarus
depois de tentarem chegar aos paí-
ses da União Europeia através da
fronteira com a Polônia.

ADELE LIDERA PARADAS
BRITÂNICAS COM ÁLBUM

RECORDISTA.
➧ A cantora Adele disparou direto
para o topo das paradas britânicas,
nesta sexta-feira, com seu novo ál-
bum 30, que marca uma volta triun-
fante e com quebra de recordes da
estrela da música. As vendas de
30 na primeira semana totalizaram
261 mil cópias, a melhor semana
de estreia no ano até o momento,
segundo a Official Charts Company.

POPULAÇÃO DA ITÁLIA PODE CAIR
20% ATÉ 2070.

➧ Com seis anos seguidos de queda
na população, a Itália pode ver seu
número de habitantes cair para me-
nos de 50 milhões de pessoas até
2070. É o que diz um relatório divul-
gado nesta sexta (26) pelo Instituto
Nacional de Estatística (Istat). As
projeções se baseiam nas tendên-
cias demográficas do país, que teve
em 2020 o menor número de nasci-
mentos de sua história: 404,1 mil.

NOVOMÓDULO ESPACIAL RUSSO É
ACOPLADO À ISS.

➧ O novo módulo espacial Pritchal,
da Rússia, se acoplou com sucesso
na Estação Espacial Internacional
(ISS) nesta sexta (26), tornando-
se a segunda nave de seu tipo co-
locada em órbita por Moscou este
ano, depois de Nauka. O proce-
dimento foi realizado de modo au-
tomático às 15h19 GMT (12h19 de
Brasília), de acordo com a agência
espacial Roscosmos.

ARCEBISPO DE PARIS RENUNCIA
POR SUPOSTA RELAÇÃO COM

MULHER.
➧ O arcebispo de Paris, Michel Au-
petit, apresentou nesta sexta (26) ao
papa Francisco sua demissão, após
a imprensa francesa revelar que ele
teve um relacionamento com uma
mulher em 2012. No início da se-
mana, o semanário Le Point di-
vulgou que o arcebispo de Paris
teve uma relação íntima e consen-
tida com uma mulher, citando como
prova um e-mail enviado por en-
gano.

MORRE AUSTRÍACO QUE FOI À
FESTA ITALIANA PARA PEGAR

COVID DE PROPÓSITO.
➧ Um austríaco de 55 anos morreu
de Covid depois de se infectar pro-
positalmente em uma festa na Itália
para obter um passaporte sanitário.
A infecção prévia é uma alternativa
à vacina para acesso a determina-
dos locais no país. Patrick Fran-
zoni, coordenador anti-Covid, disse
em entrevista que pessoas têm par-
ticipado de “festas do coronavírus”
realizadas com esse propósito.

"PAPAGAIOS DO LIXO" ASSOLAM
OS SUBÚRBIOS AUSTRALIANOS.

➧ As exóticas (para europeus
e americanos) cacatuas de crista
amarela estão por toda parte nas
áreas suburbanas de Sydney, na
Austrália. Elas se adaptaram facil-
mente ao ambiente humano e— co-
nhecidas por serem hábeis na ma-
nipulação de objetos — buscam ali-
mentos abrindo latas de lixo. O tru-
que revela um forte aprendizado so-
cial e evolução cultural dos animais.

FILIPINAS IRÃO REABRIR
FRONTEIRAS PARA BRASILEIROS.

➧ As Filipinas, na Ásia, vão reabrir
suas fronteiras para alguns turistas
estrangeiros a partir de 1º de de-
zembro, anunciaram as autoridades
governamentais nesta sexta (26).
Entre os selecionados, brasileiros e
israelenses serão os maiores bene-
ficiados, podendo permanecer por
até 59 dias na região devido a acor-
dos existentes entre os países.

TENTATIVA DE DESTITUIR
PRESIDENTE GERA INCERTEZA NO

PERU.
➧ A incerteza política ameaçará o
Peru por duas semanas, até o Con-
gresso votar a admissão ao debate
do pedido de destituição do presi-
dente Pedro Castillo — discussão
marcada para 7 de dezembro, disse
nesta sexta (26) o ministro da Eco-
nomia, Pedro Francke. “Quando se
apresenta uma moção de vacância,
isso gera uma situação de incerteza,
de fragilidade institucional”, decla-
rou à radio RPP.
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CLÁUDIO HUMBERTO

LIRA MANDA RECADO DO
LEGISLATIVO AO STF: BASTA

Após adotar providência para conferir transparência às emendas
de relator, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), reagiu
à interferência do Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenou
sua suspensão, prejudicando centenas de municípios, e botou a
boca no trombone de chefe do Poder Legislativo: “A execução do
Orçamento cabe ao Poder Executivo. Legislar sobre Orçamento é
função imprescindível do Poder Legislativo. Não cabe a nenhum
outro Poder”.

Cada macaco...
...no seu galho: trocando em miúdos, o Congresso avalia que o
STF atropela o papel que a Constituição reserva a cada Poder da
União.

No limite da pindaíba
O STF bloqueou R$13 bilhões do “orçamento secreto” destinados
a 4.838 prefeituras em dificuldades financeiras e fiscais no fim do
ano.

Sem espaço para o STF
Para Lira, o STF ignora que a gestão das emendas de relator são
uma ocupação de espaço do qual o Legislativo não pode abrir mão.

Reconsideração
Após adotar as medidas de transparência na liberação das emen-
das, em vigor desde 2020, Lira espera que o STF reconsidere a
ingerência.

Doria fez corpo-a-corpo em todo país, na reta final
As prévias para a escolha do candidato do PSDB ao Planalto devem
ser concluídas neste sábado (27), segundo promete o presidente
do partido, Bruno Araújo. Entre os candidatos, o mais otimista é
o governador de São Paulo, apesar de o rival Eduardo Leite se
mostrar confiante também. Na reta final, Doria acionou sua “tropa
de choque” de coordenadores, que saiu de São Paulo e percorreu
todo o País.

Candidato está on
O próprio pré-candidato tem ligado pessoalmente a filiados com ou
sem mandato, solicitando apoio para ganhar a indicação tucana.

Esforço concentrado
Onde há vereador tucano apareceu nesta reta final um dos coorde-
nadores de Doria apertando-lhe a mão e pedindo votos.

Otimismo
Os representantes retornaram dos Estados com relatos animadores
para o coordenador geral da campanha de Doria, Wilson Pedroso.

Todos contemplados
Recursos das emendas do relator, chamadas de “orçamento se-
creto” no STF, foram destinados a 4.838 prefeituras, 87% de um
total de 5.568, grande parte deles governados por partidos de
oposição.

Isolamento

Cidadania e PSB desistiram da ação no STF contra emendas do
relator, que beneficiam 685 municípios governados pela oposição.
Só o Psol continua, mesmo prejudicando três de “suas” cinco pre-
feituras.

Perdendo de goleada
O governo de Alagoas perde de goleada, no Supremo, que mantém
o bloqueio de metade dos recursos obtidos na venda da estatal de
águas Casal à empresa BRK Ambiental. A ação foi movida pelo
PSB-AL.

Brasileiro vive mais
Esta semana, o IBGE divulgou um dado ignorado nasmanchetes: a
expectativa de vida da população segue aumentando e está agora
em 76,8 anos. Isso mostra que melhorou a qualidade de vida do
brasileiro.

Tudo dominado
Após alterar o entendimento sobre prisão em segunda instância,
beneficiando Lula, e depois anulando condenações e desbloque-
ando bens, só falta agora mandar empossar o ex-presidiário.

Por que parou?
Após o circo da CPI, a Comissão de Desenvolvimento da Câmara
vai debater “A estagnação da economia brasileira” a pedido do
deputado Otto Alencar Filho (PSD-BA). O papel da pandemia será
subestimado?

Chape
Neste domingo (28) completam 5 anos da tragédia do voo LaMia
2933, que transportava a equipe de futebol da Chapecoense e
caiu perto de Medellín, Colômbia, deixando 71 vítimas fatais e seis
feridos.

Água Mineral, 60
O Parque Nacional de Brasília, também conhecido como Água
Mineral, comemora 60 anos nesta segunda-feira (29). São 42 mil
hectares preservados no DF, e apenas 1% da área é aberta a
visitantes.

Pensando bem...
...não se iluda com político “salvador da pátria”, é apenas uma nova
variante do mesmo vírus.

PODER SEM PUDOR
Lugar garantido
Era a nomeação mais óbvia da História. Após coordenar a cam-
panha de Jânio Quadros para presidente, todos davam como certa
a nomeação do coronel Virgílio Távora para um ministério. Mas os
dias foram passando e convite, que era bom, nada. Távora foi direto
ao assunto: “E então, presidente, qual é o meu lugar no governo?”
Jânio o abraçou, como tamanduá, e liquidou sua esperança: “Meu
velho amigo, o teu lugar é no meu coração...”
Com André Brito e Tiago Vasconcelos
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FLAVIO PEREIRA

O GOLPE FINAL: STF
MANDA DESBLOQUEAR

BENS E DINHEIRO DE LULA
O ex-presidiário Lula, denunciado e condenado na
condição de ”comandante máximo do esquema de
corrupção identificado na Lava Jato”, jura que não
roubou. Mas quer de volta seu patrimônio milioná-
rio. Ontem, a Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal, julgando a Reclamação (Rcl 46.378) apre-
sentada pela defesa, formou maioria para ordenar o
desbloqueio dos bens de Lula. A decisão atacada foi
do juiz Luiz Antônio Borat, que sucedeu Sergio Moro.
O STF suspendeu a medida, determinada pela 13.ª
Vara Criminal Federal de Curitiba, mais um desdo-
bramento da decisão do tribunal que, em abril, decla-
rou a incompetência da Vara de Curitiba, comandada
até 2018 pelo ex-juiz Sergio Moro, para processar e
julgar as ações abertas contra o petista na esteira da
Operação Lava-Jato, e escandalosamente anulou os
processos.
Recordando os fatos
Em dezembro de 2019, a Polícia Federal pediu a
prisão de Lulinha, filho de Lula, esse criminoso ve-
nerado pela esquerda, e amado por pseudointelec-
tuais brasileiros. Lula fez então o seguinte alerta:
“se prenderem meu filho, arrasto todo STF junto”.
O recado parece que foi ouvido. O STF não só
esqueceu o caso Lulinha, como tratou de resolver
os problemas de Lula. Em março deste ano, o mi-
nistro Edson Fachin surpreendeu o mundo jurídico,
anulando condenações de Lula relacionadas à Lava-
Jato que já haviam sido chanceladas pelo próprio
Tribunal, e por variadas instâncias, como o TRF4
e o STJ, após considerar que 13ª Vara Federal de
Curitiba não tinha competência para julgar casos do
triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto
Lula. Logo a seguir, “todo STF junto” referendou a
decisão monocrática de Fachin. E continua nessa
toada, agora desbloqueando os bens do poderoso

ex-presidiário.
Polícia Federal já analisa perícia no celular do
advogado de Adélio Bispo
A Polícia Federal já descobriu informações importan-
tes na perícia do telefone celular dos advogados de
Adélio Bispo, o ex-militante do PSOL que tentou as-
sassinar o presidente Jair Bolsonaro em setembro de
2018 durante a campanha eleitoral. A Polícia Fede-
ral quer apurar se houve participação de terceiros no
ataque. O advogado Zanone de Oliveira, já admite
que foi contratado para a defesa inicial por R$ 25 mil,
mas não revela o nome de quem o contratou. Sobre
a perícia nos seus telefones, o advogado afirma que
”eu acredito que não vão encontrar nada. Eu troco
de telefone a cada dois meses”, afirma ele.
Vazou no Canal do Tribunal de Justiça
Vazou no canal do Tribunal de Justiça do Paraná
uma conversa curiosa na 1ª. Câmara Criminal na
sessão de quinta-feira, dia 25. Na conversa, o de-
sembargador aposentado Antônio Loyola Vieira fala
de um passeio no dia seguinte (ontem, sexta-feira).
Em seguida, Paulo Edison de Macedo Pacheco o
chama de “tratante”. Loyola é aposentado desde
junho. O magistrado responde:
“Vou levar as duas lá para você ver. Uma para você
e uma para o Xisto. A loira é do Xisto .” A conversa
foi apagada do canal do You Tube do TJ-PR.
A prévia do PSDB vive!
O colunista recebeu da direção nacional do PSDB a
seguinte informação:
”O PSDB retoma neste sábado, 27/11, às 8h, a vo-
tação das Prévias que vão escolher o candidato do
partido à Presidência da República. O anúncio foi
feito no início da tarde de hoje (26) pelo presidente
nacional Bruno Araújo.”
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TITO GUARNIERE

PROGRAMA DE GOVERNO
Nenhum presidente brasileiro foi mais depen-
dente, em economia, do que Bolsonaro em re-
lação ao seu ministro Paulo Guedes – ao menos
até certa altura. Bolsonaro dizia não entender
nada de economia, no que foi sincero e está
plenamente evidenciado.
Por algum tempo prevaleceu a ideia de que
Paulo Guedes era o Posto Ipiranga, a estação
de passagem de toda a administração da econo-
mia. A ilusão durou pouco. Faltava a Guedes
o conhecimento técnico e o estofo político para
desempenhar papel de tal envergadura.
O ex-juiz Sérgio Moro, ao que consta, já esco-
lheu o seu economista de preferência: Affonso
Celso Pastore. Não se sabe ainda até que ponto
Pastore pode ter, para Moro, o mesmo signifi-
cado do que Guedes para Bolsonaro.
A escolha de um economista de renome, como
Guedes e Pastore, é uma solução medíocre. Em
geral eles vêm da economia privada, achando
que os problemas do Brasil só não se resolve-
ram, antes, porque faltava um verdadeiro con-
dutor. Poucos se dão conta de que a lógica da
administração privada, empresarial, só tangen-
cia de leve, só coincide em questões pontuais,
com as singulares exigências da administração
pública.
Para ficar em um só exemplo, na iniciativa pri-
vada os maiores salários (em geral) são destina-
dos aos trabalhadores mais hábeis, qualificados
e engajados no projeto. Na pública, os maiores
salários com frequência são apenas isso – os
maiores salários. Na empresa, um trabalhador
relapso, impontual, inassíduo, não se cria por
muito tempo. Na repartição pública, essemesmo
trabalhador fará carreira, receberá os mesmos
benefícios dos seus colegas, sobreviverá sem

maiores sobressaltos no emprego – graças à
estabilidade funcional.
Nas agências públicas, o funcionário estável
pode até mesmo – se quiser – se opor às dire-
trizes do chefe imediato, e de todas as chefias
superiores. Claro, ele nunca o fará por capricho,
birra, ou seja lá o que for – sempre poderá alegar
razões altruístas e republicanas, as quais são
aquelas que ele defende e abraça.
Então, antes do ministro, é preciso escrever o
programa para a economia, o que supõe uma
equipe afinada com as ideias do candidato e do
partido, capaz de realizar um diagnóstico con-
fiável e de apontar caminhos e soluções. O
programa de governo será sempre uma obra co-
letiva, permeado de insights políticos e de con-
siderações teóricas que identifiquem o projeto e
apontem o rumo.
Candidatos “outsider”, recém-chegados na polí-
tica ou na vida partidária, com frequência, “enco-
mendam” programas como um ornamento, um
documento artificial, pois é preciso tê-lo para
apresentar ao distinto público.
Mesmo um programa de governo laboriosa-
mente elaborado, refletindo a história e os com-
promissos do partido, é peça mais de aparência
do que de compromisso real. Imaginem os pro-
gramas construídos “por obrigação”, saídos de
uma única cabeça, apenas para que o candidato
possa exibi-lo como seu.
Enfim, não é no programa que o eleitor tem de
confiar. E menos ainda em uma ou outra figura
exponencial que acompanha o candidato. Então
com base em que fazer uma boa escolha? Não
há fórmula mágica. É assunto para um novo
artigo.
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EFEMÉRIDES

FATOS HISTÓRICOS DO
DIA 27 DE NOVEMBRO

Eventos
1807 — A família real portuguesa foge para
o Brasil na sequência da invasão do país por
tropas napoleônicas.
1935 — Levante comunista no Rio de Ja-
neiro.
1945 — Noruega é admitida como Estado-
Membro da ONU.
1979 — Extinção do Movimento Democrático
Brasileiro (MDB).
1985 — Cometa Halley, o mais famoso dos
cometas, atinge o ponto mais próximo ao Pla-
neta Terra.
2001—O telescópio espacial Hubble detecta
hidrogênio na atmosfera do planeta Osíris,
a primeira atmosfera planetária a ser encon-
trada fora do nosso sistema solar.
2011 — A UNESCO classificou o fado como
Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.
2014 — A UNESCO classificou o cante alen-
tejano como Patrimônio Cultural Imaterial da
Humanidade.
Nascimentos
1701 — Anders Celsius, astrônomo sueco
(m. 1744).
1918 — Maria Feijó, bibliotecária e escritora
brasileira (m. 2001).
1935 — Raduan Nassar, escritor brasileiro.
1936 — Anita Leocádia Prestes, historiadora
brasileira.
1940 — Bruce Lee, ator estadunidense e lu-

tador de artes marciais chinesas (m. 1973).
1942 — Jimi Hendrix, guitarrista estaduni-
dense (m. 1970); e Manolo Blahnik, designer
de sapatos espanhol.
1951 — Vera Fischer, atriz brasileira.
1951 — Roberto Leal, ator e cantor portu-
guês.
1985 — Bruno Rocha, o Hugo Gloss, jorna-
lista e blogueiro brasileiro.
Falecimentos
1895—Alexandre Dumas, filho, escritor fran-
cês (n. 1824).
1936 — Edward Bach, bacteriologista e pato-
logista britânico (n. 1886).
1953 — Eugene O’Neill, dramaturgo ameri-
cano (n. 1888).
1971 — Barão de Itararé, jornalista e articu-
lista brasileiro (n. 1895).
1981 — Cláudio Coutinho, militar, prepara-
dor físico e treinador de futebol brasileiro (n.
1939).
1983 — Teotônio Vilela, político brasileiro (n.
1917).
1994 — Fernando Lopes-Graça, músico por-
tuguês (n. 1906).
2006 — Jece Valadão, ator brasileiro. (n.
1930).
2013 — Nílton Santos, futebolista brasileiro.
(n. 1925).
2014 — P. D. James, escritora britânica. (n.
1920).



Grêmio perde confronto direto
para o Bahia e se complica na
luta contra o rebaixamento.

Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Derrotado por 3 a 1, rebaixamento gremista é iminente.

Elenco do Inter encerra neste sábado a
preparação para o duelo contra o Santos.

Ricardo Duarte/S.C. Internacional

O treinador Diego Aguirre iniciou na tarde desta sexta-feira (26) a
preparação para a partida.

A situação do Grêmio nunca esteve
tão complicada no Brasileirão de

2021. Em confronto direto para esca-
par da degola, o Tricolor foi derrotado
por 3 a 1 para o Bahia, na Fonte Nova,
em partida que valia como final para as
duas equipes.

Com o resultado, o rebaixamento
gremista é iminente. A equipe esta-
ciona nos 36 pontos e, faltando três
rodadas, pode chegar a, no máximo,
45 pontos, soma que pode significar a
permanência. Porém, a sequência é in-
grata: São Paulo em casa, Corinthians
fora e Atlético-MG na Arena.

Já o Bahia vai agora a 40 pontos
e deixa, de momento, a zona de re-
baixamento, na 16ª colocação. Porém,
outros resultados da rodada ainda po-
dem fazer a equipe voltar ao Z4. Ainda
assim, a equipe conta com uma partida
amenos em relação a seus adversários
de tabela.

Pela próxima rodada do Brasilei-
rão, o Grêmio enfrenta o São Paulo, em
Porto Alegre, nesta quinta-feira, às 20h
(de Brasília). Já o Bahia, na segunda,
visita o Atlético-GO em Goiás, às 19h
(de Brasília).

O jogo
Desde os primeiros minutos da

partida, o Bahia, empurrado por uma
Fonte Nova lotada, pressionava o Grê-
mio e controlava as ações. Não a toa,
o primeiro gol não demorou a sair. Aos

12 minutos, após passe de Rodrigui-
nho, a bola sobrou para Matheus Bahia
pelo lado esquerdo. O lateral chutou
em cima do goleiro Gabriel Grando,
que aceitou.

Mesmo com o placar aberto, os
donos da casa continuaram em cima e
não demoraram para ampliar. Em falha
bizarra da defesa, pressionado, Gero-
mel recuoumal para o goleiro, que saiu
tão mal quanto. A bola sobrou limpa
para Raí Nascimento, com total liber-
dade, bater para o gol vazio e anotar
o segundo.

Após o gol, o Grêmio conseguiu
equilibrar mais a partida, que passou
a ficar mais tensa, com muitas confu-
sões, dando dor de cabeça para a ar-
bitragem.

Para o segundo tempo, o Grêmio
voltou melhor e passou a pressionar
mais. Aos 15 minutos, Danilo Fernan-
des afastou mal cobrança de escanteio
e Rafinha aproveitou a sobra para soltar
a bomba. A bola ainda desviou em
Thiago Santos antes de entrar.

O desenho do jogo passou a ser
então deGrêmio se expondo ao ataque
- não a toa Mancini sacou o zagueiro
Kannemann para a entrada do atacante
Diego Souza - enquanto o Bahia se de-
fendia e explorava contra-ataques, que
levavam perigo.

Em um deles, saiu o terceiro gol
baiano. Aos 39, Daniel recebeu aberto
pela esquerda e finalizou bonito, co-
locado, tirando chances de defesa do

goleiro. O gol definiu a partida, derrota
gremista e Bahia fora da degola.

Ficha Técnica
Grêmio: Gabriel Grando; Vander-

son (Rafinha), Geromel, Kannemann
(Diego Souza) e Bruno Cortez; Thiago
Santos, Bobsin (Campaz) e Villasanti
(Jean Pyerre); Alisson (Douglas Costa),
Ferreira e Borja. Técnico: Vagner Man-
cini.

Bahia: Danilo Fernandes; Nino
Paraíba, Conti, Gustavo Henrique e
Matheus Bahia; Patrick de Lucca (Ed-
son), Lucas Mugni, e Rodriguinho;
Rossi (Ronaldo César), Raí Nascimento

(Raniele) e Gilberto (Rodallega). Téc-
nico: Guto Ferreira.

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo
(RJ), assistido por Rodrigo Figueiredo
Henrique Correa (RJ) e Daniel do Es-
pírito Santo Parro (RJ). VAR: Rodrigo
Nunes de Sa (RJ).

Cartões amarelos: Nino Paraíba,
Lucas Mugni e Rodriguinho (Bahia);
Vanderson, Kannemann e Cortez (Grê-
mio).

Gols: Matheus Bahia (12 do 1T),
Raí Nascimento (17 do 1T) e Daniel
(39 do 2T) - Bahia. Thiago Santos
(15 do 2T) - Grêmio.

O Campeonato Brasileiro chegou na
reta final e o time do Inter temmais

três desafios importantes pela frente
em busca da classificação para a Li-
bertadores da América. O primeiro é
neste domingo (28), no Beira-Rio, con-
tra o Santos, às 19h, válido pela 36ª
rodada. O treinador Diego Aguirre ini-
ciou na tarde desta sexta-feira (26) a
preparação para a partida.

O treinamento foi dividido em duas
partes. Enquanto a equipe que atuou
contra o Fluminense realizou ativida-
des físicas na academia e depois cor-
reu ao redor do campo, o restante do
elenco trabalhou com bola. O treina-
dor uruguaio comandou diversos exer-
cícios técnicos em campo reduzido,
exigindo muita intensidade, posse de
bola e finalizações dos jogadores.

Para o próximo confronto, o co-
mandante não terá à disposição o vo-
lante Rodrigo Dourado, suspenso pelo
terceiro cartão amarelo, além de Paulo
Victor, expulso no último jogo. Rodrigo
Lindoso, com uma lesão muscular na
coxa, também fica de fora. O grupo
colorado volta a treinar namanhã deste

sábado (27), encerrando a preparação
para a partida.

D’Alessandro
Na última quarta-feira (24), Andrés

Nicolás D’Alessandro conversou em
entrevista ao jornal El País, do Uruguai,

e ressaltou a vontade de encerrar sua
carreira com a camisa do Inter. O jo-
gador de 38 anos já tem alinhado um
acordo com a direção do clube gaúcho
para retornar ao colorado no qual ficou
durante 12 anos de sua carreira.

O ídolo colorado admitiu ter umde-
sejomaior de retornar a Porto Alegre do
que para Buenos Aires, onde também
fez história no River Plate. “River me
colocou nomundo do futebol, meu deu
a possibilidade, me abriu as portas; e
no Inter passei 13 anos. Pela história
recente, me parece que estou muito
mais perto do Inter. Meu desejo está
mais perto de Porto Alegre que da Ar-
gentina”, comentou.

D’Alessandro tem seu contrato se
encerrando com o Nacional (URU) no
fim de 2021. O argentino ressaltou
ter apenas desejos no momento, po-
rém, destacou sua vontade em atuar
por mais seis meses antes de pendurar
as chuteiras: “Não muito mais. A ver
quem me recebe de braços abertos”.

O River Plate se consagrou cam-
peão argentino na quinta-feira (25).
D’Alessandro ressaltou sua relação
com Marcelo Gallardo, treinador da
equipe Millonaria. “Era o que lhe fal-
tava, é incrível. O acompanhamos dia
a dia. Eu sempre vejo o campeonato.
O dia a dia com o Marcelo é intenso”.
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Jogadores do Flamengo falam sobre mística
do Estádio Centenário de Montevidéu antes
da decisão da Libertadores neste sábado.

Reprodução

Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai), será palco da grande
final da Libertadores da América.

Bolsonaro declara sua torcida na final da
Libertadores: "Somos todos Flamengo".

Valdenio Vieira/PR

”Assim como falei em 2019 e deu certo, amanhã somos todos Fla-
mengo”, disse Bolsonaro.

A decisão da Liber-
tadores entre Fla-

mengo e Palmeiras,
neste sábado (27), é
em um estádio místico:
o Centenário. O palco
uruguaio carrega muita
história e uma delas é
rubro-negra. Em 1981,
o clube carioca foi cam-
peão do torneio con-
tinental, pela primeira
vez, no estádio.

O tradicional estádio
uruguaio impõe res-
peito. O Flamengo vai
precisar lidar com esta
“pressão a mais”. Filipe
Luís dá recado:

“É um estádio místico
no mundo, mas que não
pode abalar as nossas
pernas na hora de jogar.

É pensar nas quatro li-
nhas e a partir daí fazer
o nosso jogo, para que o
Flamengo possa render
o máximo possível. É di-
fícil, é um estádio tão im-
ponente, com todo sig-
nificado que tem, é difí-
cil você limpar a cabeça,
mas este tem de ser o
nosso objetivo”, decla-
rou Filipe Luís em mate-
rial produzido pela Con-
mebol.

O goleiro Diego Al-
ves também abordou o
tema. O elenco do Fla-
mengo sabe o que tem
pela frente na final da Li-
bertadores.

“A gente fala que, por
ser onde o Flamengo

conquistou, existe uma
história muito grande
naquele estádio, mas
importante é ir com a
cabeça focada no que
a gente tem pela frente
e conquistar o título”,

declarou.
No místico Centená-

rio, o Flamengo decide a
Libertadores com o Pal-
meiras, neste sábado,
às 17h (horário de Brasí-
lia).

O presidente Jair Bol-
sonaro declarou

nesta sexta-feira (26) tor-
cida pelo Flamengo na
final da Copa Libertado-
res, que ocorrerá neste
sábado (27) contra o
Palmeiras, em Montevi-
déu, no Uruguai.

O chefe do Execu-
tivo se declara palmei-
rense, mas frequente-
mente ”vira a casaca” e
afirma torcida para ou-
tros times. A declara-
ção ocorreu durante dis-
curso na cerimônia de
formatura do 76º Aniver-
sário da Brigada de In-
fantaria Paraquedista no

Rio de Janeiro.
”Assim como falei

em 2019 e deu certo,
amanhã somos todos
Flamengo”, disse ele.

Empolgado, no evento,
Bolsonaro ainda lem-
brou do tempo em que
fez parte da equipe
de paraquedistas. Em

1980, quando ainda mi-
litar, Bolsonaro perdeu
o controle de seu para-
quedas, bateu contra a
parede de um prédio e
despencou, quebrando
os dois braços e os
tornozelos.

O presidente cos-
tuma vestir a camisa de
diversos clubes de fute-
bol do Brasil e marcar
presença em estádios.
Em 2019, ele assistiu
a uma partida do Fla-
mengo contra o CSA
com a camisa do Rubro-
Negro, acompanhado
do então ministro da
Justiça, Sergio Moro.
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Renato Portaluppi pode deixar o
Flamengo mesmo em caso de

título da Libertadores? Entenda.
Alexandre Vidal/Flamengo

Técnico tem permanência improvável e renovação para 2022 ainda não foi debatida.

O assunto ainda é
tabu dentro do

Flamengo, sobretudo
perto da final da Li-
bertadores, mas o fu-
turo de Renato Porta-
luppi é incerto mesmo
em caso de título. A
imagem de um torce-
dor, nas ruas do Uru-
guai, implorando para
membros da diretoria
que não mantenham
o técnico após o jogo
com o Palmeiras é um
retrato da alta rejei-
ção.

Querido pelos jo-
gadores, Renato tem
contrato até o fim de
dezembro. Caso seja
campeão, teria que
renovar para disputar
o Mundial de Clubes,
em fevereiro. Mas
nem o tema foi cogi-
tado no clube nem o
seu estafe acredita na
permanência. Com o
time classificado há
dois meses, o desem-
penho do Flamengo
no Brasileiro pesa
contra o treinador.
Renato Gaúcho ainda
tem respaldo do vice
de futebol Marcos
Braz, mas outros di-
rigentes, que estão
em Montevidéu, são
contra.

Após xingamen-
tos e cobranças nos

jogos no Maracanã,
o técnico não ou-
viu nenhuma voz do
clube sair em sua de-
fesa. Exposto pelos
maus desempenhos
em meio muitas le-
sões, tentou manter o
ambiente controlado
até a final da Liber-
tadores. E deixou
claro que mudanças
seriam avaliadas ao
fim da temporada.
Se conquistar o título
sobre o Palmeiras,
a permanência será
debatida ao longo das
partidas que restam
do certame nacional.

Ainda há chances
matemáticas ínfimas
e o Atlético-MG não
pode mais ser cam-
peão este fim de se-
mana. No entanto, a
postura do Flamengo
no empate contra o

Grêmio, com time re-
serva e apatia, caiu
novamente na conta
de Renato Gaúcho.

Com uma forte re-
lação com o Grêmio,
Renato tem sido alvo
de críticas nas redes
sociais por conta da li-
gação com o Tricolor.

No empate em 2
a 2, na última terça-
feira, na Arena, ele
não comemorou os
gols do Flamengo,
fato que fez a torcida
se irritar. Além disso,
Renato Gaúcho re-
cuou o time vencendo
por 2 a 0 e com um
a mais e cedeu o
empate. O resultado
fez o Flamengo prati-
camente dar adeus ao
título do Brasileirão.

Após comandar
o último treino do
Flamengo antes da

final da Libertado-
res, Renato conce-
deu entrevista coletiva
aos jornalistas nesta
sexta-feira. O treina-
dor garantiu que a
torcida flamenguista
pode esperar entrega,
dedicação e luta no
tempo que for pre-
ciso e ressaltou que o
Rubro-Negro é sem-
pre ”muito forte” nas
decisões.

”Pode esperar uma
entrega e dedicação
muito grande, uma
luta no tempo que for.
O Flamengo é sem-
pre muito forte nes-
ses momentos. Tudo
que poderíamos ter
feito, do presidente ao
roupeiro, a gente fez.
Teremos muita garra
para conquistar esse
objetivo.”
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Itália e Portugal caem na mesma chave na
repescagem e apenas uma das seleções
pode ir à Copa do Catar no ano que vem.

Manchester United/Twitter

Atual campeã da Eurocopa e time de Cristiano Ronaldo podem decidir única vaga no Mundial de 2022.

I tália ou Portugal
não vai estar na

Copa do Mundo do
Catar. As duas sele-
ções, últimas a con-
quistarem o título da
Eurocopa, poderão
se enfrentar na final
do Grupo C da re-
pescagem europeia
para o Mundial de
2022, findando as
chances de ambas
se classificarem.
A seleção italiana

terá pela frente a
Macedônia do Norte,
em duelo em territó-
rio italiano, enquanto
a equipe de Cristiano
Ronaldo vai receber
a Turquia. O sorteio
foi realizado nesta
sexta-feira (26).
As semifinais

acontecerão no dia
24 de março de
2022, uma quinta-
feira. As finais se-
rão na terça-feira se-
guinte, dia 29. Após
a disputa das semifi-
nais, umnovo sorteio
será realizado para
definir os mandantes
nas finais.
Vale lembrar que

Portugal e Itália che-
garam à rodada de-
cisiva das Elimina-
tórias Europeias de-
pendendo de suas

forças. Portugal jo-
gava por um empate
contra a Sérvia, em
casa, saiu na frente,
mas acabou levando
a virada e perdendo
a vaga no confronto
direto.
A Itália tinha dois

jogos para manter a
liderança e a classi-
ficação, porém ape-
nas empatou com a
rival Suíça, por 1 a
1, em casa, jogo
com pênalti desper-
diçado por Jorginho
no fim, e depois não
saiu do 0 a 0 com
a Irlanda do Norte,
sendo ultrapassada
pelos suíços.
Já a disputa no

Grupo A vai reunir
seleções commenos
tradição em Mundi-
ais. Pais de Ga-
les, Áustria, Escócia

ou Ucrânia vão du-
elar por uma vaga.
A Ucrânia foi a úl-
tima destas seleções
a participar de uma
copa (2006). Escó-
cia e Áustria atuaram
pela última vez em
1998, enquanto País
de Gales não atua
desde 1958.
No Grupo B, o

sorteio também de-
finiu que um grande
artilheiro do futebol
europeu ficará pelo
caminho. A Polônia,
de Lewandowski, en-
cara a Rússia na se-
mifinal. Garantindo a
vaga, pode ter pelo
caminho a Suécia
do veterano Ibrahi-
movic, que encara a
República Checa.
Além dos dez eu-

ropeus, apenas Bra-
sil, Argentina e Ca-

tar (país sede) já es-
tão confirmados na
Copa doMundo, que
será disputada en-
tre 21 de novembro
e 18 de dezembro
de 2022. O sor-
teio da fase final do
Mundial está previsto
para abril do ano que
vem.
Com o fim da

fase de grupos das
Eliminatórias Euro-
peias, dez seleções
do Velho Continente
já estão classifica-
das para a Copa
do Mundo do Ca-
tar. Alemanha, Dina-
marca, França, Bél-
gica, Croácia, Espa-
nha, Sérvia, Ingla-
terra, Suíça e Ho-
landa lideraram suas
chaves e garantiram
suas vagas no Mun-
dial.
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Carlos Arthur Nuzman, ex-presidente
do Comitê Olímpico do Brasil, é

condenado a 30 anos por causa da
compra de votos na Rio-2016.

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Descrito como o “principal idealizador do esquema”, Nuzman recebeu a pena mais alta.

O juiz Marcelo Bre-
tas, da 7ª Vara

Federal Criminal do
Rio de Janeiro, con-
denou Carlos Arthur
Nuzman, ex-presidente
do Comitê Olímpico do
Brasil (COB), e o ex-
governador do Estado
do Rio de Janeiro Sérgio
Cabral por envolvimento
no esquema de compra
de votos para escolha
da capital carioca como
sede dos Jogos Olímpi-
cos de 2016.

Descrito como o “prin-
cipal idealizador do es-
quema”, Nuzman rece-
beu a pena mais alta,
de 30 anos, onze me-
ses e oito dias de re-
clusão em regime inicial
fechado, pelos crimes
de crimes de corrupção
passiva, organização cri-
minosa, lavagem de di-
nheiro e evasão de divi-
sas.

“O condenado dedi-
cou sua carreira pública
para tornar o Rio de
Janeiro cidade-sede das
Olimpíadas, no entanto,
apesar de tamanha res-
ponsabilidade social op-
tou por agir contra a mo-
ralidade e o patrimônio
públicos, razão pela qual
valoro em seu desfavor
a conduta social”, escre-
veu Bretas.

Já Cabral foi sentenci-
ado a mais dez anos e
oito meses anos de pri-
são por corrupção pas-
siva.

Outro condenado
A decisão também

atinge o ex-diretor de
operações e marketing
do COB, Leonardo Gry-
ner, que era braço-direito
de Nuzman. A pena dele
foi de 13 anos e dez me-
ses de reclusão. Ambos
foram equiparados a fun-
cionários públicos por
Bretas, que considerou
o COB “empresa presta-
dora de serviço conve-
niada para a execução
de atividade típica da
Administração Pública”.

As suspeitas sobre o
esquema vieram a pú-
blico na Operação Unfair
Play, desdobramento
da Lava Jato no Rio
de Janeiro. De acordo
com o Ministério Pú-
blico Federal, Nuzman
e Gryner intermediaram
o pagamento de dois mi-
lhões de dólares a Papa
Massata Diack e Lamine
Diack, membros africa-

nos do Comitê Olímpico
Internacional (COI), em
troca de seus votos.

O ex-governador, por
sua vez, teria acionado
o empresário Arthur Soa-
res, conhecido como Rei
Arthur, para desembol-
sar o dinheiro.

A denúncia, oferecida
em 2017, narra que o en-
tão presidente do COB
agiu porque tinha como
“projeto pessoal” a re-
alização da Olimpíada
no Rio. O interesse
deu grupo político de
Cabral seria nos vulto-
sos contratos que vieram
a reboque do evento.
Em depoimento, o ex-
governador confirmou os
pagamentos aos dirigen-
tes africanos.

Fora Cabral, que tem
contra si outras conde-
nações, os demais réus
vão poder recorrer da
sentença em liberdade.

Preso em casa

Presidente do COB
por 22 anos e tido como
dirigente que moderni-
zou a entidade, Nuzman
foi preso em casa, no
Leblon, na zona sul do
Rio, em 2017, após uma
denúncia do Ministério
Público Federal, que
ligava seu nome à fraude
na eleição do Rio de Ja-
neiro para sediar o Jogos
Olímpicos de 2016, e
também ao empresário
Arthur Soares.

O Ministério Público
contou em seu trabalho
com a cooperação jurí-
dica internacional de An-
tígua e Barbuda, Estados
Unidos, Reino Unido e
França. O Ministério Pú-
blico Francês, inclusive,
conseguiu provas de que
houve compra de votos
na escolha da sede da
Olimpíada de 2016.
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De forma inédita, estudo mapeia atividade
cerebral de pilotos de helicópteros.

Divulgação/IPEV

Preparativos de estudo que mapeou atividade cerebral de pilotos de
aeronaves durante manobras de alta complexidade.

U m estudo do Hospital
Israelita Albert Einstein

em parceria com o Instituto
Tecnológico de Aeronáutica
(ITA) conseguiu mapear, de
maneira inédita na ciência,
a atividade cerebral de pi-
lotos de aeronaves durante
manobras de alta comple-
xidade. Os resultados tra-
zem avanços significativos
para a aviação, com melho-
rias no preparo dos pilotos
e na segurança das aerona-
ves, e podem ser relevantes
em outras áreas.

O objetivo da pesquisa
foi entender o que ocorre no
cérebro dos pilotos em mo-
mentos em que eles preci-
sam reagir de maneira rá-
pida no ar. Para isso, os
pesquisadores acompanha-
ram as reações de 11 pilotos
de helicóptero durante ama-
nobra de autorrotação, ne-
cessária para evitar aciden-
tes quando há pane no mo-
tor destas aeronaves. Nas
situações em que é preciso
fazer a manobra, o tempo
médio de reação dos pilotos
não deve ultrapassar um se-
gundo e meio, segundo um
dos autores do estudo, o co-
ronel José Ricardo Scarpari.

Apesar do nível de treina-
mento do grupo de pilotos
que participaram do estudo,
todos da elite da Força
Aérea Brasileira (FAB), os
resultados apontaram que
nem todos conseguem lidar
no tempo necessário com
o estresse e o medo pro-
vocado quando há pane no
motor da aeronave. ”Os pi-
lotos também são passagei-
ros e, em momentos como
esse, sofrem de um pico de
estresse muito alto. O que
observamos é como isso
ocorre individualmente”,
disse o coronel.

Três tipos de comporta-
mento foram identificados a
partir da análise dos sen-
sores instalados no corpo
dos pilotos para medir o ba-

timento cardíaco e a ativi-
dade eletrodérmica. A partir
deles, os resultados dividi-
ram os pilotos nos seguintes
grupos: o que tiveram um
pico de estresse, mas con-
seguiram se restabelecer a
tempo de realizar a mano-
bra; os que perceberam a
pane, mas não conseguiram
reagir; e os que sequer per-
ceberam o que havia acon-
tecido, tamanho o nível de
estresse.

Segundo o coronel Scar-
pari, este último grupo se-
quer percebeu os sinais
de alerta sonoros e visuais
emitidos automaticamente
pelas aeronaves quando
há pane nos motores.
”Quando há pane em um
motor, é disparada uma
sirene muito alta no helicóp-
tero e o painel apresenta o
alerta vermelho, mas houve
pilotos que, ao pousar no
chão e serem questionados
por que não agiram, disse-
ram que não tinham ouvido
nada”, declarou.

Os 11 pilotos que partici-
param do estudo já tinham
realizado a manobra de au-
torrotação antes, mas desta
vez o treinamento foi alte-
rado para que a reação fisio-
lógica fosse a mais próxima
possível da que ocorre em
uma situação real. Isso foi
feito por meio do corte do
motor na primeira volta dos
pilotos no ar, em que eles
achavam que se tratava de
uma volta teste.

O que os pesquisado-
res identificaram é que, por
mais que alguns pilotos fos-
sem mais experientes e ti-
vessem treinado a mano-
bra mais vezes antes, o as-
pecto emocional se sobre-
põe à técnica e a experiên-
cia. ”Mesmo que um piloto
tenha feito a manobra deze-
nas de vezes em treinamen-
tos, o aspecto emocional na
hora em que acontece uma
situação real é que vai de-

terminar o sucesso da ma-
nobra”, explicou o coronel
Scarpari.

A partir deste resultado,
o estudo conclui que o trei-
namento dos pilotos deve
ser feito de maneira perso-
nalizada, levando em consi-
deração o perfil de cada um
deles durante a pilotagem.
Outras mudanças sugeridas
é a automatização de al-
guns procedimentos, para
dar mais tempo para o piloto
reagir, e alarmes de voz que
orientem os pilotos a realiza-
rem as açõesmais urgentes.

Medir o nível de estresse
e cansaço com base nos
sensores antes de cada voo
é outra possibilidade para
mais segurança. Hoje, essa
medição é feita através de
um questionário. Os aper-
feiçoamentos podem dimi-
nuir os acidentes fatais em
helicópteros causados por
falhas no motor e erros dos
pilotos. Essas são as prin-
cipais causas de acidentes
no Brasil, segundo o Cen-
tro de Investigação e Pre-
venção de Acidentes Aero-
náuticos (Cenipa). Juntas,
foram responsáveis por 31%
dos 148 acidentes em aero-
naves ocorridos no País em
2019.
Fator humano
Até o século passado, as

causas dos acidentes aé-
reos revelaram que 20% das
falhas eramhumanas e 80%,
do equipamento. Neste sé-
culo, os números se inver-
teram. Para o especialista
Donizeti de Andrade, doutor
em aeronaves de rotação e
professor do ITA, o grande
avanço do estudo é passar
a considerar o fator humano
dentro do desenvolvimento
das aeronaves. ”A pesquisa
inclui o fator humano dentro
de um contexto em que ele é
normalmente excluído, ape-
sar de essencial. Isso é fun-
damental para o aumento
da segurança de voo”, afir-
mou.

Indo além da análise
do fator humano dentro da
engenharia de aeronaves,
os pesquisadores acreditam
que o estudo traz contribui-
ções para todas as áreas
que envolvem decisões rá-
pidas em situações críticas.
”Verificamos a importância
de trabalhar a regulação
emocional para áreas como
a da Medicina, dos polícias,
dos bombeiros, entre ou-
tros”, disse Elisa Kozasa,
neurocientista do Hospital
Israelita Albert Einstein que
coordenou o estudo.
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Peso da mãe antes da gravidez pode abrir
caminho para asma e alergias no bebê.

Reprodução

Crianças nascidas de mães obesas possuem 8% a mais de chance de desenvolverem asma do que as
outras.

A lém de todos os
cuidados já conhe-

cidos que devem ser
tomados com a saúde
de uma mãe e seu
bebê durante a gesta-
ção, uma nova fonte
preocupação surge:
um estudo canadense
revelou que o peso da
mãe antes da gravidez
pode impactar nega-
tivamente a saúde da
criança.

Sebastian Srugo,
principal autor da pes-
quisa, relata: “Desco-
brimos que havia uma
ligação entre o peso da
mulher antes e ao entrar
na gravidez e o desen-
volvimento de certas
doenças alérgicas em
crianças”, mas com-
pleta revelando que não
encontrou a mesma as-
sociação com o ganho
de peso gestacional.

Para entender a re-
lação, o estudo utili-
zou registros médicos
de 250 mil nascimen-
tos da cidade de On-
tario, no Canadá, entre
2012 e 2014. Com eles,
foi possível identificar o
peso de cada mulher
antes e durante a gra-
videz, além de acom-
panhar dados médicos
das crianças até os sete
anos. Entenda com
informações da “U.S.
News”.

Os pesquisadores
descobriram que crian-
ças nascidas de mães
obesas possuem 8%
a mais de chance de

desenvolverem asma
do que as outras. “A
obesidade já é conhe-
cida por ser, na popu-
lação em geral, uma
condição inflamatória,
o que significa que es-
sas pessoas têm mais
inflamação no corpo”,
explica Sebastian. “E
sabemos por outros
dados que a inflamação
pode realmente atin-
gir o bebê no útero.
Acreditamos que a in-
flamação leva o sistema
imunológico do feto a
um desenvolvimento
potencialmente anor-
mal, que pode mais
tarde se apresentar
como essas doenças
alérgicas”, finaliza o
pesquisador. Apesar
disso, crianças nasci-
das de mães obesas es-
tão menos propensas a
sofrerem de dermatite
e anafilaxia. Isso por-
que a associação, no
caso destas condições,
ocorre quando a mãe
está abaixo do peso

recomendado.
Dentre as causas

de alergias, a alergista
Cristina Porch-Curren
destaca exposição e
predisposição gené-
tica. Ela explica que,
nas mulheres, é comum
que alergias se desen-
volvam em épocas de
mudanças hormonais,
como a primeira mens-
truação, uma gestação
e a menopausa. No
entanto, Cristina ainda
se mantém hesitante
ao afirmar que é pos-
sível tomar atitudes que
previnam que um bebê
contraia doenças alér-
gicas.

Alison Cahill, profes-
sora do Departamento
de Saúde da Mulher na
Universidade do Texas,
Estados Unidos, de-
fende que a questão
sobre se o peso da
mãe realmente afeta
as alergias futuras de
uma criança é muito
difícil de se estudar.
Em parte, isso ocorre

porque os dados nem
sempre estão dispo-
níveis ou podem não
ser totalmente precisos.
“Na vida real, ninguém
é pesado no consultório
médico e engravida
imediatamente, e às
vezes o peso é relatado
pela própria pessoa”,
explica.

Além disso, os pes-
quisadores do estudo
não foram capazes de
determinar se os pais
adotaram outros com-
portamentos durante a
gravidez que também
poderiam impactar as
chances do desenvolvi-
mento de alergias nas
crianças. “A implica-
ção para as mulheres
que estão grávidas ou
que desejam engravi-
dar, é que escolher op-
ções saudáveis   é real-
mente importante nesta
fase”, conclui Sebas-
tian.
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IBM diz ter criado chip quântico que
desafia poder de computadores comuns.

IBM/Divulgação

A IBM pretende construir um computador quântico commais de 1.000
qubits até o final de 2023.

A IBM anunciou re-
centemente que

criou um chip quântico
capaz de processar in-
formações complexas
e ultrapassar o poten-
cial de computadores
tradicionais. A informa-
ção foi divulgada inicial-
mente pelo site Axios.

O novo chip, batizado
de Eagle, atinge 127 qu-
bits (ou bits quânticos),
segundo a IBM. Na com-
putação clássica, usada
por PCs e smartpho-
nes atuais, toda e qual-
quer informação é arma-
zenada ou processada
na forma de bits, que po-
dem ser representados
por 0 ou 1.

Mas, na quântica,
os chamados qubits
podem assumir inú-
meros estados entre
0 e 1, num fenômeno
chamado superposição.
Isso aumenta exponen-
cialmente a quantidade
de informação que pode
ser processada.

Enquanto um par de
de bits tradicionais ex-
pressa um tipo de in-
formação de cada vez,
os dois bits quânticos
expressam quatro esta-
dos ao mesmo tempo
– 300 qubits expressam
um número de estados
maior do que o número
de átomos do universo.

“Vemos o Eagle
como um passo em
direção a uma revolução
tecnológica na história
da computação. Con-
forme os processadores
quânticos aumentam de

escala, cada qubit adici-
onal dobra a quantidade
de espaço de memória
necessária para execu-
tar algoritmos”, disse a
IBM em comunicado.
“Esperamos ver os com-
putadores quânticos tra-
zerem benefícios para
o mundo real em to-
das as áreas, à medida
que esse aumento na
complexidade nos leva
além das habilidades
dos computadores tra-
dicionais”.

Em setembro de
2019, com um chip de
53 qubits, o Google
atingiu a ”supremacia
quântica”, quando um
de seus computadores
quânticos realizou uma
operação matemática
impossível de ser feita,
em tempo razoável, por
uma máquina clássica,
que opera no sistema
binário. Em março de
2018, o Google havia
anunciado a criação de
um processador de 72
qubits, mas sua insta-
bilidade fez a empresa
recuar para um chip
com menos qubits.

Apesar de ter anunci-
ado o processador com
127 qubits, a IBM não
demonstrou uma ope-
ração executada com o
novo chip. A empresa
discorda do conceito de
supremacia quântica:
para ela, um experi-
mento em laboratório,
sem função prática na
vida real, não pode ser
considerado um status
de supremacia. A IBM

afirma que pretende
construir um computa-
dor quântico com mais
de 1.000 qubits até o
final de 2023.

Futuro
A computação quân-

tica pode ajudar a resol-
ver problemas que são
desafiadores atémesmo
para os supercomputa-
dores mais poderosos
existentes hoje, como
descobrir como fazer
baterias melhores ou
realizar sequestro de
carbono. A tecnolo-
gia também pode re-
volucionar áreas como
inteligência artificial e
o desenvolvimento de
medicamentos.

Os qubits são unida-
des de dados que dife-
rem fundamentalmente
dos bits da eletrônica de
hoje: muitas vezes for-
mados por átomos, elé-
trons ou fótons, eles po-
dem existir como zeros
e uns ao mesmo tempo,
ou em qualquer posi-
ção entre eles, uma fle-
xibilidade que lhes per-

mite processar informa-
ções de novas manei-
ras. Alguns físicos os
comparam a uma mo-
eda girando que está si-
multaneamente em es-
tado de cara e de coroa.

Apesar das promes-
sas, o computador sem-
pre apresentou desa-
fios notáveis aos pes-
quisadores. Os qubits
mantém estados quân-
ticos por apenas uma
fração de segundos, e
a correção desses er-
ros impediram até aqui
a implementação am-
pla dessas máquinas.
Além disso, para manter
os qubits estáveis e
o sistema funcionar, a
temperatura tem de ser
mantida muito baixa: -
272,99ºC (ou 0,01 mi-
liKelvin), temperatura
mais baixa que no es-
paço. Tudo isso faz
com que essas máqui-
nas fiquem confinadas
a apenas laboratórios
especializados.
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Spotify entra na onda do TikTok
e testa feed de vídeos verticais.

Reprodução

A novidade foi incorporada à barra de ferramentas do app.

Samsung confirma nova fábrica
de chips nos Estados Unidos.

Reprodução

A unidade permitirá à empresa aumentar a sua capacidade de produ-
ção global de processadores.

O desenvolvedor Chris
Messina identificou a

introdução de uma nova guia
chamada ”Descobrir” em uma
versão de testes do Spotify
para o iOS. A novidade foi
incorporada à barra de ferra-
mentas do app, logo ao lado
direito do botão ”Início”, e
leva o usuário a um feed de
músicas com vídeos verticais.

A iniciativa tem uma fun-
cionalidade similar ao TikTok,
com curtas que são trocados
em um tipo de carrossel ver-
tical. Além de poder usar um
botão de coração ao lado do
nome da música para favoritar
produções, o usuário conse-
gue acessar a ficha de infor-
mações adicionais através de
um atalho com três pontinhos.

Canvas
Messina acredita que o

feed utiliza vídeos do formato

Canvas. Disponibilizado em
2019, a ferramenta permite a
criação de curtas que acom-
panham a música no aplica-
tivo, funcionando como uma
capa de álbum animada.

Segundo a empresa, a
função melhora algumas for-
mas de engajamento na plata-
forma, tornando mais provável
o compartilhamento de músi-
cas e a adição à playlists, entre
outras métricas monitoradas.

Adaptação de
formatos

Vale ressaltar que esta não
é a primeira vez que o Spotify
”brinca” com um formato po-
pular de outras redes sociais.
Em 2020, a plataforma de stre-
aming testou uma função de
Stories similar ao do Snapchat
com influenciadores para que
a divulgação de playlists per-

sonalizadas.
Parece que muitos que-

rem um pedacinho do TikTok.
Este formato de exploração de
conteúdo com vídeos verticais
foi abordado pela Netflix em
março com a estreia do Risa-
das Rápidas com cenas curtas

e verticais de comédia. O You-
Tube também entrou na onda
com formato Shorts, o Insta-
gram conta com os reels e até
o Pinterest lançou algo familiar
através dos Idea Pins.

A Samsung confirmou a
construção de uma nova

fábrica de semicondutores
nos Estados Unidos. A ins-
talação ficará em Taylor, no
Estado do Texas, menos de
50 km distante de Austin, onde
funciona outra planta industrial
da empresa.

Segundo a companhia sul-
coreana, a nova instalação fa-
bricará chips avançados para
uso no mercado mobile, dis-
positivos 5G, computação de
alto desempenho e inteligên-
cia artificial. O investimento
estimado para a construção é
de US$ 17 bilhões, o equiva-
lente a R$ 95 bilhões pela co-
tação de hoje.

As obras estão previstas
para começar no primeiro se-
mestre de 2022 e a inaugu-
ração deve acontecer no se-
gundo semestre de 2024. A
unidade terá mais de 5 mi-

lhões de metros quadrados de
área e permitirá à empresa au-
mentar a sua capacidade de
produção global de processa-
dores, trabalhando em con-
junto com a nova fábrica de
Pyeongtaek (Coreia do Sul).

Locais nos estados do Ari-
zona e Nova York chegaram

a ser considerados pela Sam-
sung para abrir a nova instala-
ção, mas a companhia prefe-
riu o Texas com base em fato-
res como incentivos governa-
mentais, melhor infraestrutura
e proximidade com sua outra
fábrica. A expectativa é de que
sejam gerados 2mil empregos

diretos e outras milhares de
vagas indiretas na região.

Falta de chips
A escassez global de chips

tem se tornado um sério pro-
blema para a indústria, afe-
tando diversos segmentos. O
setor automotivo é um deles,
resultando em paralisações na
fabricação de carros e queda
nas vendas, o que levou a Ford
a produzir seus próprios semi-
condutores, em parceria com
a GlobalFoundries.

Nos EUA, a falta de com-
ponentes afetou até mesmo a
segurança nacional, pois mui-
tas empresas dependem dos
processadores produzidos em
Taiwan, território reivindicado
pela China. Com a nova fá-
brica da Samsung no país, es-
pecialistas acreditam que a es-
cassez poderá ser aliviada a
longo prazo.
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Terreno em mundo virtual é vendido por
recorde de mais de 2 milhões de dólares.

Reprodução

Terrenos e outros itens vendidos no mundo online são comercializados na forma de tokens não fungíveis
(NFTs), um tipo de ativo digital.

O conceito de me-
taverso, que

simula universos
em ambiente digi-
tal, está redendendo
cifras milionárias.
Um terreno de um
mundo virtual cha-
mado Decentraland
foi vendido por US$
2,4 milhões (valor
equivalente em crip-
tomoedas). Quem
comprou o ambi-
ente foi o site To-
kens.com, que in-
veste em ativos di-
gitais.
O mundo de De-

centraland é um
ambiente online,
também conhecido
como ”metaverso”,
em que os usuá-
rios podem com-
prar terrenos, visitar
edifícios e conhecer
outras pessoas que
usam avatares. Es-
ses ambientes têm
crescido em popu-
laridade, principal-
mente depois que
as medidas de isola-
mento social deixa-
ram as pessoas pre-
sas em suas casas
por meses.
O Decentraland é

um tipo específico de
metaverso que usa
a tecnologia block-
chain. Terrenos e

outros itens vendi-
dos no mundo online
são comercializados
na forma de tokens
não fungíveis (NFTs),
um tipo de ativo digi-
tal.
Entusiastas das

moedas digitais
compram terrenos
no metaverso da De-
centraland como um
investimento espe-
culativo, por meio
da criptomoeda do
metaverso, chamada
de Mana.
Uma subsidiária

da Tokens.com, cha-
mada de Metaverse
Group, comprou um
terreno por 618 mil
manas na segunda-
feira, 22. A compra
da área foi registrada
no marketplace de
NFTs OpenSea, se-
gundo dados vis-
tos pela agência de

notícias Reuters. A
Decentraland afir-
mou que a transação
representou a mais
cara compra de es-
paço online já reali-
zada na plataforma.
O terreno fica na

área ”Fashion Street”
do mapa da De-
centraland e a To-
kens.com afirmou
que o ambiente será
usado para hospe-
dar eventos digitais
de moda e para a
venda de roupas vir-
tuais para avatares.
A área é formada

por 116 sublotes,
cada um medindo
cerca de 5 metros
quadrados. No total,
o terreno adquirido
possui um espaço
online equivalente a
566 metros quadra-
dos.
Em junho, uma

área no Decentra-
land foi vendida por
1,295 milhão de
manas, cerca de
US$ 913,2 mil na
época. Os com-
pradores construí-
ram um shopping
center para vender
roupas digitais, mas
a Reuters visitou o
espaço várias vezes
desde então e não
presenciou qualquer
comprador no centro
comercial.
Mana é altamente

volátil. A moeda se
valorizou cerca de
400% neste mês, se-
gundo a Coinbase,
disparando depois
que o Facebook mu-
dou de nome para
Meta e anunciou sua
estratégia para se ex-
pandir no mercado
de metaversos.
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Sósia de Scarlett Johansson diz que
detesta ser parecida com a atriz.

Reprodução

A influencer russa de 25 anos enriqueceu por ser parecida com a estrela e acumula mais de 10 milhões
de seguidores.

K ate, também co-
nhecida como

Scarlett Johansson
russa, citou algumas
dificuldades de se
parecer com a atriz,
como ameaças de
morte que sofreu por
polêmica que envolvia
apenas a artista norte-
americana. Com mais
de 10 milhões de se-
guidores no TikTok, a
influencer faz sucesso
com vídeos como cos-
player da estrela de
‘Viúva Negra’ – mas
agora quer resgatar a
própria identidade.

Yekaterina Shums-
kaya, ou simples-
mente Kate – e tam-
bém conhecida como
sósia da Scarlett
Johansson. Você es-
colhe como chamar
a influencer russa de
25 anos que virou um
fenômeno por se pare-
cer (muito) com a atriz.

Mas se engana
quem pensa que a
vida de Kate é só ale-
gria. Ela, por exemplo,
nunca recebeu um
aceno da verdadeira
Scarlett. “Meus se-
guidores sempre per-
guntam se eu já falei
com ela ou se Scarlett
sabe que eu existo. Eu
adoraria um dia filmar
uma série de vídeos
meus viajando para
os EUA para conhe-

cer a própria Scarlett
Johansson”, explica a
‘fake’ ao site britânico.

Ela largou um em-
prego convencional
para seguir a carreira
de sósia da Scarlett
após perceber o fenô-
meno que poderia se
tornar. “Eu estava
começando a receber
o suficiente no meu
trabalho e pensei que
ainda não trazia a
renda que eu sentia
que merecia”, conta.
Deu certo e Kate
começou a receber
contatos publicitários,
além de já acumular
mais de 10 milhões de
fãs no TikTok.

Agora, ela quer
dar um passo adi-
ante: “Quero terminha
própria vida, não a
da Scarlett”, garante
Kate, que é modelo.
O conteúdo no Tik-
tok, entretanto, ainda
segue bastante a li-

nha editorial da versão
dela como Johansson.

Quando Scarlett
Johansson (a atriz
mesmo) foi acusada
de embranquecer uma
personagem asiática
em ‘Ghost in the Shell’,
sobrou, também, para
a cópia, que enca-
rou até ameaça de
morte: “Algumas pes-
soas comentaram, di-
zendo: ‘Vamos matá-
la’ quando fiz ‘cosplay’
da personagem da
Scarlett daquele filme.
Pessoas de todo o
mundo se vestiram
como essa persona-
gem, mas decidiram
me atacar, porque eu
sou sósia. Foi muito
desagradável.”

Mas enquanto nem
uma ameaça de morte
a fez chorar, um ‘mico’
a deixou em lágrimas.
“Uma vez, meus se-
guidores de todo o
mundo me encoraja-

ram a ir à estreia de
Viúva Negra em Mos-
cou comoScarlett”, re-
lembra.

Na intenção de ser
confundida com a
atriz, a brincadeira deu
errado. “Eu me vesti
e fui para o centro
da cidade com um
fotógrafo, mas nin-
guém saiu para me
ver. As pessoas olha-
vam para mim como
se eu fosse uma esqui-
sitona”, conta. “Fiquei
tão envergonhada que
chorei e corri para um
café para me trocar.”

Kate revela, ainda,
seguidores do mundo
todo, inclusive Bra-
sil: “Principalmente
homens, dos EUA,
Colômbia, Brasil,
Chile, todos comen-
tando e perguntando
se eu tinha falado com
Scarlett ou se ela sabia
que eu existia.”
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Camila Cabello vende mansão por
22 milhões de reais após fim de
romance com Shawn Mendes.

Reprodução

Propriedade em estilo mediterrâneo tem quatro quartos, piscina de
água salgada, cozinha gourmet e estúdio de gravação.

Lenda da Broadway, Stephen
Sondheim morre aos 91 anos.

Agência Brasil

Compositor foi o maior vencedor de prêmios Tony da história.

C amila Cabello está se mu-
dando: segundo o site TMZ,

depois do término do romance
com Shawn Mendes, a cantora
acertou a venda sua mansão em
HollywoodHills, em Los Angeles,
por R$ 22 milhões (US$ 3,9 mi-
lhões). Ela tinha comprado a vila
em estilo mediterrâneo em 2019
de um astro de Bollywood por R$
19 milhões (US$ 3,4 milhões).

A mansão fica em uma rua
cercada de muito verde e possui
controles deslizantes nas portas
e janelas. Com quatro quar-
tos e quatro banheiros, tem pis-
cina com água salgada, e um es-
túdio de gravação com equipa-
mento de última geração. Már-
more e madeira de lei fazem
parte dos materiais da casa, que
conta ainda com churrasqueira e
lareira ao ar livre.

Camila e Shawn estavam jun-
tos desde 2019, quando lança-

ram a parceria na canção Seño-
rita.

Término
Ao compartilharem a notícia

do fim do romance, os cantores
não deram uma explicação para
o término – mas, segundo uma
fonte próxima a eles, o motivo foi
a mudança de sentimentos entre
os dois.

O insider explicou à revista
People que Camila, de 24 anos,
e Shawn, de 23, chegaram à
conclusão de que não tinham
mais o mesmo vínculo de an-
tes. “Era um relacionamento que
simplesmente não poderia avan-
çar neste ponto”, apontou.

”Parece que o romance sim-
plesmente apagou”, o contato
acrescentou.

Uma fonte do site E! News
também apontou que foi Shawn
quem ”iniciou a conversa” so-
bre a separação. Camila teria

ficado ”muito chateada” com o
fim do namoro, mas acabou con-
cordando que isso seria omelhor
para os dois.

”Foi muito difícil por alguns
dias, mas ela tem passado muito

tempo com os amigos e vem se
mantendo ocupada. Ela tem um
grande sistema de apoio e está
se sentindo renovada agora”,
disse.

O compositor e letrista da Bro-
adway Stephen Sondheim,

que ajudou o teatro musical
norte-americano a evoluir além
do puro entretenimento e alcan-
çar novas alturas artísticas com
obras como West Side Story,
Into the Woods e Sweeney Todd,
morreu nesta sexta-feira (26) em
casa, aos 91 anos, de acordo
com o jornal New York Times..

Sondheim, que acumulou
oito prêmios Tony - o Oscar da
Broadway -, começou cedo,
aprendendo a arte do teatro
musical quando ele era apenas
um adolescente com o letrista
Oscar Hammerstein II, de ”A
Noviça Rebelde”.

O prefeito de Nova York,
Bill de Blasio, disse em um
tuíte nesta sexta-feira sobre
Sondheim: ”Uma das luzes
mais brilhantes da Broadway
se apagou esta noite. Que ele
descanse em paz”.

A atriz e cantora Anna
Kendrick chamou a morte de

Sondheim de ”uma perda de-
vastadora”.

”Atuar em sua obra tem
sido um dos maiores privilégios
da minha carreira”, acrescentou
Kendrick em redes sociais.

Lin-Manuel Miranda, cria-
dor de ”Hamilton” e pupilo de
Sondheim, descreveu o mestre

como o maior letrista de teatro
musical.

Os musicais de maior su-
cesso de Sondheim incluíram
”Into the Woods”, que estreou na
Broadway em 1987 e usou con-
tos de fadas infantis para desem-
baraçar obsessões adultas, o th-
riller ”Sweeney Todd”, de 1979,

sobre um barbeiro assassino em
Londres cujas vítimas são servi-
das como tortas de carne, e ”A
Funny Thing Happened on the
Way to the Forum”, de 1962, uma
comédia ao estilo ”Vaudeville”
ambientada na Roma antiga.

”Eu amo tanto o teatro
quanto a música, e toda a ideia
de chegar a um público e fazê-
los rir, fazê-los chorar - apenas
fazê-los sentir - é primordial
para mim”, disse Sondheim em
uma entrevista de 2013 à Rádio
Pública Nacional dos EUA.

Vários dos musicais de su-
cesso de Sondheim foram trans-
formados em filmes, incluindo
”Caminhos da Floresta”, estre-
lado por Meryl Streep, e ”Swee-
ney Todd”, com Johnny Depp.

Uma nova versão cinema-
tográfica de ”Amor, Sublime
Amor”, para a qual Sondheim
escreveu a letra da música
de Leonard Bernstein, que vai
estrear no próximo mês.
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Princesa Diana traiu Charles primeiro,
revela ex-segurança da realeza.

Reprodução

Diana e Charles se casaram em 1981.

A primeira traição no
casamento do Prín-

cipe Charles com a
Princesa Diana partiu
de Lady Di. A reve-
lação foi feita por um
ex-segurança do ca-
sal, Allan Peters, em
depoimento ao docu-
mentário ‘Diana’, pro-
duzido pelo canal de TV
norte-americano CNN.
As falas de Peters na
produção foram noticia-
das pelo jornal britânico
Daily Mail.

A versão de Peters
para o início da crise
do casamento de Char-
les e Diana contradiz a
versão que se populari-
zou para os ocorridos,
que sugere que o af-
fair do príncipe com sua
atual esposa, Camilla
Parker Bowles, antece-
deu qualquer relaciona-
mento extraconjugal da
mãe de seus dois filhos.
O segurança confiden-
cia, inclusive, que foi ele
que denunciou o affair
de Diana para o filho da
Rainha Elizabeth 2ª.

Funcionário pessoal
de Diana e Charles por
dez anos, Peters diz
que a traição inicial
foi protagonizada pela
princesa e pelo também
segurança real Barry
Mannakee.

“A primeira pessoa a
trair foi a Princesa”, diz
Peters em seu depoi-
mento. “Ele foi atrás da
Camilla Parker Bowles

depois de descobrir do
caso dela com o Man-
nakee”.

Peters lembra que
Mannakee começou
a trabalhar como se-
gurança de Diana em
1985. O romance entre
os dois teria tido início
durante um passeio
deles pelo Castelo de
Balmoral, residência
real localizada no in-
terior da Escócia. Em
1986, após a denúncia
do affair, Mannakee foi
transferido para outras
funções como segu-
rança real. Ainda em
86, Charles começou
a se encontrar com
Bowles.

Em 1987, Mannakee,
com 39 anos na época,
morreu atropelado por
um motorista de 17
anos enquanto peda-
lava pelas ruas do leste
de Londres.

Peters diz em seu
depoimento em ‘Diana’,
ao falar sobre o affair do

colega com a esposa
do Príncipe Charles:

“Eu comecei a notar
que o comportamento
dela era diferente sem-
pre que estava por
perto do Mannakee,
então resolvi falar com
ela sobre isso. Durante
os primeiros 20 minutos
ela negou categorica-
mente. Mas aí me disse
exatamente o que es-
tava acontecendo: ela
estava tendo uma espé-
cie de relacionamento
com ele”.

“O Príncipe veio fa-
lar comigo e me per-
guntou: ‘por que a
princesa está se com-
portando dessa forma?
Qual é o problema?’ E
eu disse: ‘você precisa
falar com ela’. Ele res-
pondeu: ‘bem, já tentei
de tudo e a única coisa
que parece chateá-la é
que o Barry Mannakee
será remanejado. Se
é esse o problema, o
Barry pode ficar’. En-

tão me vi forçado a di-
zer: ‘bem, senhor, se
ele ficar, infelizmente te-
rei de sair’. Aí, acho,
nesse momento, a ficha
caiu. Ele ficou comple-
tamente chocado e ex-
plicitamente chateado”.

O ex-segurança fina-
lizou sua participação
dizendo: “Ninguém é
vilão. Na minha opi-
nião, são todos vítimas.
O Charles estava sob
muita pressão para se
casar e ela, também,
acabou sendo vítima de
todo esse processo”.

Diana e Charles tro-
caram alianças em
1981 e assinaram seu
divórcio em 1996. Du-
rante seu período jun-
tos eles tiveram os prín-
cipes William e Harry.
A princesa morreu em
1997, em um acidente
de carro em Paris.
Charles se casou com
Camila, hoje Duquesa
da Cornualha, em 2005.
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Felipe Neto passa mal e abandona
live de 4 horas da Black Friday.

Reproduçao

Influenciador disse que não se preparou adequadamente para a live.

Sem pudores, Xuxa responde sobre
atração por mulheres e ensaio nu.

Divulgação

”Faria se fosse algo diferente e com tudo ou cuidado do mundo”, diz
Xuxa.

O influenciador digital
Felipe Neto passou

mal durante uma live na
última quinta-feira (25) e
precisou deixar o evento.
Ele postou vídeos nas
redes sociais nesta sexta
(26) dizendo que passa
bem e que o incidente
aconteceu porque não se
preparou adequadamente
para a live, que durou mais
de 4 horas.

”O que eu tive foi uma
queda abrupta de pressão
mesmo. E meu corpo fa-
lou: ’Não dá mais, por-
que você não está obede-
cendo’. Quando o corpo
fala para, para, para e você

não para, ele te desliga so-
zinho”, disse ele.

O influenciador relata
que ficou 20 minutos
sendo atendido pelos
bombeiros do local e prefe-
riu ir para casa em vez de
ser atendido no hospital.
O evento de ativação das
promoções da Black Fri-
day das Lojas Americanas
passou a ser apresentado
pelo jornalista e youtuber
Fred.

”Realmente foi um epi-
sódio de muito esforço,
muito forte e meu corpo
não suportou. Quando
você assiste, parece que é
fácil. Só quemestá ali sabe

o esforço físico e mental
que leva. E a culpa foi mi-
nha, eu precisava ter me

alimentado melhor, me hi-
dratado melhor”, afirmou
Felipe Neto.

A os 59 anos, Xuxa sol-
tou o verbo em mais

uma entrevista ”since-
rona”.

Capa da revista ”Ca-
ras”, da Argentina, a apre-
sentadora respondeu per-
guntas dos fãs que tem por
lá sobre vaidade, ensaio
nu, atração por mulheres,
velhice, vontade de deixar
o país e sonho de se tornar
avó.

Vaidade
”Nesse momento, o

que menos gosto no meu
corpo é da falta de cabelo
e de colágeno. Gosto
das minhas rugas, mas
ver meu pescoço sem
colágeno é muito feio”.

Ensaio nu as 59
”Eu já fiz e faz muito

tempo. Quando eu tinha
idade e corpo. Hoje sou
uma mulher grande, mas

gosto de tirar fotos que
normalmente não tiro no
dia a dia. Se aparecer
uma oportunidade de fazer
algo artístico, bonito, que
ainda não fiz, com todo o
cuidado para não me ex-
por, pode ser. Não preciso
fazer por dinheiro ou por-

que gosto de mostrar meu
corpo de senhora. Eu in-
sisto: faria se fosse algo di-
ferente e com tudo ou cui-
dado do mundo”.

Atração por
mulheres

”Não, nunca. Mas não
acho difícil. Porque acre-

dito no amor entre as pes-
soas, e sei que se eu
amasse uma mulher, todos
os que me amam verão
isso como algo muito mais
natural, como deveria ser
com todos”.

Velhice
”Fico incomodada com

a estupidez de algumas
pessoas que acreditam
que a velhice não vem para
todos”.

Homofobia
”No momento o Brasil

está, nenhum, só atrás em
tudo, mas também esta-
mos voltando anos e mais
anos. A política do meu
país é a pior, e nós, bra-
sileiros, vamos pagar caro
para não tirar do governo
essas pessoas com discur-
sos racistas e homofóbi-
cos”.
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Biografia revela Roberto Carlos por
meio de suas principais músicas.

Divulgação

”Outra vez vol. 1”, de Paulo Cesar de Araújo, é centrado nas compo-
sições e revisita a vida do cantor até os anos 1970.

N a virada de 1959 para
1960, o capixaba Ro-

berto Carlos Braga, de 18
anos, se via numa encru-
zilhada. Em sua busca
pelo estrelato no Rio, ele
largara o colégio, gravara
um disco de bossa nova de
pouca repercussão (a turma
da bossa o desprezava) e,
numa fatídica madrugada
de segunda-feira, foi dispen-
sado do emprego como cro-
oner na boate Plaza, em Co-
pacabana, onde ficara por
nove meses.

A pecha de “João Gil-
berto dos pobres” o perse-
guia e, muitos anos antes de
existir “The masked singer”,
ele foi à TV Tupi com uma
tarja preta no rosto participar
do quadro “Adivinha quem
é o cantor mascarado?”, do
programa de Chacrinha. O
público em peso apostava
que era João, e não con-
seguiu disfarçar a decepção
quando se revelou o rosto
de um ainda desconhecido
Roberto.

”A vida de um brasi-
leiro é aquilo ali, eu vivi
isso também. Ele é um
menino do interior que vai
para cidade grande, pro-
cura emprego e é demitido,
conheço esse sentimento”,
solidariza-se o baiano Paulo
Cesar de Araújo, em seu
terceiro livro sobre Roberto
Carlos, “Outra vez, vol. 1
(1941-1970)” (Record), que
chega às prateleiras no pró-
ximo dia 6. ”Eu não acre-
dito em nada místico, não
acredito que as coisas es-
tejam determinadas. Essa
era uma trajetória que por
pouco não se perdia, Ro-
berto poderia não ter conse-
guido. Isso faz pensar nas
carreiras que se perderam,
que não têm história para
contar.”

Primeiro de dois volu-
mes (o segundo sai no
fim de 2022), esse “Outra
vez” é uma história do ídolo
da canção popular brasi-
leira (coroado Rei da Ju-
ventude em 1965, por Cha-
crinha), contada por meio
de suas músicas — 50 ca-
pítulos, cada um centrado
em uma canção gravada
por Roberto, numa narrativa
que vai e volta no tempo.
O primeiro capítulo é “O
divã”, canção gravada em
1972, teoricamente fora do
escopo do volume 1 (que
abrange a vida de Roberto
até 1970), mas é nela que
o Rei se abre sobre sua in-
fância e sobre o acidente na
linha do trem, aos 6 anos, no
qual perdeu parte da perna
direita.

”Foi como montar um
quebra-cabeça, mas as pe-
ças se encaixaram. “Trau-
mas” (outra canção autobi-
ográfica de Roberto, do seu
LP de 1971), por exemplo,
era para ter entrado no vo-
lume 1, logo depois de “O
divã”, mas eu achei que fi-
cava pesada demais”, ad-
mite Paulo Cesar, que aca-
bou fechando um volume 1
com 928 páginas, no qual
se encontram ainda análises
dos dez álbuns e das 241
músicas que Roberto gra-
vou entre 1959 e 1970. ”Foi
um livro pensado enquanto
eu fazia, tive que encontrar
uma nova narrativa. Diferen-
temente da primeira biogra-
fia, em que eu conto a histó-
ria do Roberto e passo pelas
canções, nesse o foco são
as canções e as histórias em
torno delas.”

A “primeira biografia” a
que ele se refere é “Ro-
berto Carlos em detalhes”
(2006). O livro ganhou no-
toriedade pelo empenho do

biografado em impedir ju-
dicialmente a sua circula-
ção, num longo processo
que Paulo Cesar relatou em
outro livro, “O réu e o rei –
Minha história com Roberto
Carlos, em detalhes” (2014).

“Outra vez”, segundo o
autor, é a sua tentativa de
revisitar o banido “Roberto
Carlos em detalhes”, livro
com o qual esperava ini-
ciar e ali mesmo encerrar
sua contribuição à bibliogra-
fia sobre o Rei.

”São as ironias da histó-
ria. A ideia inicial era fa-
zer um livro sobre Roberto
que eu nem sabia se se-
ria uma biografia. A princí-
pio era para ser mais uma
análise histórica, um traba-
lho de final de curso na
faculdade que acabou to-
mando vulto e virando ’Ro-
berto Carlos em detalhes’”,
recorda-se. ”Mas aconte-
ceu tudo, ele acabou resul-
tando em ’O réu e o Rei’, e
agora me senti na necessi-
dade de reescrever essa his-
tória do Roberto em dois vo-
lumes. Sem esse contexto
histórico, ’Outra vez’ não te-
ria existido.”

Nos dois volumes da
nova obra, Paulo Cesar de

Araújo teve a oportunidade
de reescrever “Roberto Car-
los em detalhes” incorpo-
rando informações de livros
que foram publicados de-
pois de 2006, fossem eles
autobiografias (de Wander-
léa, Erasmo Carlos e Ma-
ria Stella Splendore, mu-
lher do estilista Dener, com
quem Roberto teria tido um
caso) ou mesmo biografias
— como as de Maysa (outra
das rumorosas relações ex-
traconjugais do Rei), Carlos
Imperial e Ronaldo Bôscoli.

”E a minha própria pes-
quisa avançou, no período
da infância, na parte do aci-
dente e na de quando fa-
zia shows como cantor de
boleros pelo interior de Mi-
nas, com 12, 13 anos”,
conta Paulo Cesar, que des-
cobriu novos personagens,
voltou a falar com outros
do primeiro livro e ouviu no-
vamente antigas entrevistas
(que vinha fazendo desde
os anos 1990), além de
incluir recentes revelações,
como a de Roberto sobre
a prótese da perna, dada a
Nelson Motta, roteirista da
série sobre a vida do mú-
sico, ainda a ser feita.
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