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MEGA-SENA 2.432: NINGUÉM ACERTA
AS SEIS DEZENAS E PRÊMIO
ACUMULA EM R$ 12 MILHÕES.
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il Ninguém acertou as seis dezenas

do concurso 2.432 da Mega-Sena,
realizado na noite deste sábado
(27) no Espaço Caixa Loterias, em
São Paulo. Os números contem-
plados foram 07, 29, 38, 40, 44
e 52. A quina teve cinco apos-
tas vencedoras, comprêmio de R$
100.863. Já a quadra teve 2.572
ganhadores, com prêmio de R$
1.176. O próximo concurso (2.433)
será na quarta-feira (1º), com prê-
mio estimado em R$ 12 milhões.

GOVERNO DO ESTADO PAGARÁ
METADE DO 13º SALÁRIO DO

FUNCIONALISMO NESTA SEGUNDA.
Página 45

Rodger Timm/Divulgação/Governo do RS

JOÃO DORIA E EDUARDO LEITE BUSCAM PASSAR IMAGEM DE UNIÃO E AFIRMAMQUE ESTARÃO NOMESMO BARCO.
Com o fim da votação para escolha do candidato do PSDB que irá disputar a Presidência da República, João Doria e Eduardo
Leite buscaram passar uma imagem de união do partido, após um processo de prévias marcado por muito desgaste.Ao
chegarem neste sábado (27) no local onde foi anunciado o resultado da disputa, os governadores de São Paulo e do Rio
Grande do Sul afirmaram que estarão no "mesmo barco". Página 22

SEM TER VENCIDO AS PRÉVIAS DO PSDB,
EDUARDO LEITE PLANEJA ESTUDAR NO EXTERIOR.

Página 23



Com apenas um local disponível
neste domingo, Porto Alegre

mantém vacinação contra covid.
Maria Ana Krack/PMPA

Serviço será oferecido no bairro Restinga das 9h às 13h.

S em pausa na cam-
panha de imuniza-

ção contra covid, Porto
Alegre mantém neste
domingo (28) a aplica-
ção de vacinas para a
população a partir dos
12 anos, incluindo a
dose de reforço dos 18
anos em diante, con-
forme prazos específi-
cos. O serviço está dis-
ponível das 9h às 13h na
esplanada da avenida
João Antônio Silveira
s/nº (bairro Restinga).

Em procedimentos
de primeira dose (ou
aplicação única, no
caso da vacina da Jans-
sen), deve ser apresen-
tada identidade com o
número do CPF. Não
é necessário o com-
provante de residência,
bastando uma autode-
claração simples com
nome e o endereço.

Já na segunda in-
jeção é obrigatório o
cartão de controle for-
necido pelo agente
de saúde na primeira
etapa. Pode se dirigir
aos locais indicados
quem recebeu Corona-
vac há pelo menos 28
dias ou Pfizer oito sema-
nas atrás. No caso do
imunizante de Oxford, o
intervalo também é de
oito semanas entre as
duas ”picadas”.

Para o reforço, por
sua vez. os cidadãos
com idade a partir de

18 anos precisam levar
a mesma documenta-
ção exigida na segunda
dose, desde que o car-
tão de controle mostre
que o esquema de imu-
nização esteja completo
há pelo menos cinco
meses.

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

Sábado
movimentado
Neste sábado (27),

a Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) apli-
cou 1.910 doses de va-
cinas contra covid nos
três locais disponibiliza-
dos ao longo da manhã
e tarde. Foram 56 pro-
cedimentos de primeira
e 653 de segunda dose,
mais 1.201 injeções de

reforço.
A sala especial ins-

talada no subsolo do
shopping João Pes-
soa (bairro Santana)
foi o ponto de maior
movimento, com 1.224
pessoas oferecendo o
braço à picada. Já os
postos de saúde dos
bairros Tristeza e Glória
(ambos na Zona Sul) re-
ceberam 479 e 207 pes-
soas, respectivamente.

Posto de saúde
reformado

Após uma ampla re-
forma, a prefeitura de
Porto Alegre reinaugura
nesta segunda-feira (29)
o posto de saúde Na-
vegantes. A unidade
está localizada na ave-
nida Presidente Franklin
Roosevelt nº 5 (bairro
São Geraldo), na Zona
Norte. O ato está mar-
cado para as 14h, com
a presença do titular da
SMS, Mauro Sparta.

Com investimento de
R$ 773,5 mil, a obra
teve início em novembro
de 2019, abrangendo
uma área construída de
600 metros-quadrados.
As melhorias abrangem
praticamente toda a in-
fraestrutura do imóvel.

Isso inclui redes hi-
dráulica e elétrica, tu-
bulações embutidas e
revestimento das pare-
des, pintura da fachada
externa, da área interna
e dos forros. Também
foram instalados apare-
lhos de ar-condicionado
e requalificados os re-
vestimentos interno e
externo, bem como re-
cuperado e revitalizada
a fachada externa, pa-
vimentação da calçada,
iluminação interna e ins-
talação de esquadrias,
acabamentos internos
e ajardinamento. (Mar-
cello Campos)
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Casos fatais de covid no Rio
Grande do Sul chegam a 36.075.

EBC

Balanço deste sábado acrescentou 21 óbitos por covid, em uma faixa
de 33 a 92 anos.

O boletim epidemi-
ológico divulgado

neste sábado (27) pela
Secretaria Estadual da
Saúde (SES) acres-
centou 939 testes po-
sitivos de coronavírus
e 21 mortes pela do-
ença. Com a atualiza-
ção, chega a 1.489.564
o número de contá-
gios conhecidos no
Rio Grande do Sul em
mais de 20 meses de
pandemia, com 36.075
desfechos fatais.

Dentre os infectados
até agora, ao menos
1.447.395 (97%) já se
recuperaram, em todos
os 497 municípios gaú-
chos. Outros 4.619
(1%) são considerados
casos ativos (em anda-
mento), o que abrange
desde os assintomáti-
cos em quarentena do-
miciliar até casos gra-
ves atendidos em hos-
pitais.

A taxa média de ocu-
pação das unidades de
terapia intensiva (UTIs)
por adultos estava
em 58% no início da
noite, conforme o pai-
nel de monitoramento
covid.saude.rs.gov.br.
Esse índice resulta da
proporção de 1.869 pa-
cientes para um total de
3.221 leitos da modali-
dade em 301 hospitais.
Já o total de hospitali-
zações pela doença em
20 meses de pandemia
é de 113.513 (8%).
Perdas humanas

Confira, a seguir, as
novas perdas humanas
relatadas pelo balanço
oficial. A lista está em
ordem crescente con-
forme a idade das ví-
timas, em uma faixa
que vai de 33 a 92
anos. Também menci-
ona o gênero (mascu-
lino ou feminino) e o
município de residência
(e não onde foi regis-
trado o óbito).

– Rio Grande (ho-
mem, 33 anos); – Porto
Alegre (mulher, 34
anos); – São Leopoldo
(homem, 43 anos); –
Porto Alegre (homem,
48 anos); – Canoas
(homem, 60 anos); –
Porto Alegre (homem,
63 anos); – Farroupilha
(homem, 64 anos); –
Porto Alegre (mulher,
66 anos); – Rio Grande
(mulher, 66 anos); –
Canoas (homem, 67
anos); – Farroupilha
(homem, 67 anos); –
Novo Hamburgo (mu-
lher, 68 anos); – Porto
Alegre (homem, 68
anos); – Arroio dos Ra-
tos (mulher, 71 anos); –
Porto Alegre (homem,
71 anos); – Guaíba
(homem, 72 anos); –
Alpestre (mulher, 73
anos); – Porto Alegre
(homem, 73 anos); –
Porto Alegre (homem,
76 anos); – Porto Xavier
(mulher, 77 anos); –
São Leopoldo (homem,
92 anos).

De todas as 497 cida-

des gaúchas, apenas
uma não registra até
agora qualquer óbito
por covid. É Novo
Tiradentes, localizada
na Região Norte do
Estado e que acumula
126 testes positivos
desde o começo da
pandemia, sem novos
casos desde outubro.
Andamento da
vacinação

Já no que se re-
fere à aplicação de va-
cinas contra o corona-
vírus, mais de 8,86 mi-
lhões de habitantes do
Estado receberam a pri-
meira dose. Por seg-
mento demográfico, a
cobertura é de 95,4%
dos gaúchos a partir
de 18 anos, 79,9% dos
adolescentes (12 a 17
anos), 94% da popula-
ção apta a ser imuni-
zada e 80,2% da popu-
lação geral (11,37 mi-
lhões).

O esquema com-
pleto de vacinação,

por sua vez, abrange
até agora quase 7,48
milhões de indivíduos
– seja quem recebeu
duas doses para fár-
macos com esse sis-
tema ou os contem-
plados pela vacina da
Janssen (apenas uma
injeção). Com isso, es-
tão imunizados 85,6%
dos adultos, 20,6% dos
adolescentes, 79,9%
do público vacinável
e 68,2% da população
total.

No caso específico
da Janssen, as aplica-
ções somam 304.008.
E a dose de reforço
já chegou aos braços
de pelo menos 1,18
milhão de gaúchos, em
todos os 497 municí-
pios. As informações
constam na base de da-
dos da Secretaria Esta-
dual da Saúde, reunida
na plataforma digital
vacina.saude.rs.gov.br.
(Marcello Campos)

OSUL | 3 Porto Alegre . Domingo, 28 de Novembro de 2021



Brasil registra 229 mortes por coronavírus
neste sábado; tendência é de estabilidade.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Levantamento mostra que 9.233 novos casos foram registrados no sistema de monitoramento da doença.

O boletim epide-
miológico divul-

gado pelo Ministério
da Saúde na noite
deste sábado (27)
mostra que o Brasil
registrou, em 24 ho-
ras, 229 novas mortes
em decorrência do
coronavírus. Com
isso, o País chegou
a 614.186 mortes du-
rante a pandemia.

O levantamento
mostra que 9.233 no-
vos casos da doença
foram registrados no
sistema de monitora-
mento da pandemia.
No total, o País regis-
trou até o momento
22.076.863 casos de
infecção pelo coro-
navírus. O informa-
tivo também traz os
dados sobre óbitos
em decorrência de
síndrome respiratória
aguda grave (SRAG),
que somam 119 ca-
sos e estão sob inves-
tigação de órgãos de
saúde.

O Brasil tem
174.396 casos ativos
de covid em monito-
ramento. O número
diz respeito a casos
diagnosticados que
estão sob supervisão
médica ou em isola-
mento.

O número de re-
cuperados é de
21.288.281 casos, o

que corresponde a
96,4% do total de in-
fectados.

No topo do ranking
de mortes por estado,
São Paulo (153.993)
segue na frente, se-
guido por Rio de Ja-
neiro (69.011), Mi-
nas Gerais (56.143),
Paraná (40.771) e
Rio Grande do Sul
(36.075).

Os estados que
menos registraram
mortes por covid fo-
ram o Acre (1.846),
o Amapá (2.002) e
Roraima (2.050).
Média móvel de

mortes
A média móvel de

mortes nos últimos 7
dias ficou em 230. Em
comparação à média
de 14 dias atrás, a va-
riação foi de -12% e
aponta tendência de
estabilidade. A infor-
mação é consórcio de
veículos de imprensa

sobre a situação da
pandemia de corona-
vírus no Brasil, conso-
lidados às 20h deste
sábado. O balanço é
feito a partir de dados
das secretarias esta-
duais de Saúde.

Em 31 de julho, o
Brasil voltou a regis-
trar média móvel de
mortes abaixo de 1
mil, após um período
de 191 dias seguidos
com valores superio-
res. De 17 de março
até 10 de maio, fo-
ram 55 dias seguidos
com essa média mó-
vel acima de 2 mil. No
pior momento desse
período, a média che-
gou ao recorde de
3.125, no dia 12 de
abril.

Cinco estados não
tiveram registro de
mortes nas últimas 24
horas: AC, AP, CE,
GO e RR. Já o Dis-
trito Federal parou de

divulgar atualizações
em seus números
durante os finais de
semana.

Em casos confir-
mados, desde o co-
meço da pandemia,
22.075.319 brasilei-
ros já tiveram ou têm
o novo coronavírus,
com 8.930 desses
confirmados no último
dia. A média móvel
nos últimos 7 dias
foi de 9.335 novos
diagnósticos por dia.
Isso representa uma
variação de -16% em
relação aos casos re-
gistrados em duas se-
manas, 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.
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Alta de casos que forma a quarta onda de
covid na Europa levanta dúvidas sobre o
futuro da situação brasileira na pandemia.

Reprodução

Europa vive quarta onda da pandemia de Covid-19.

A alta de casos que
forma a quarta onda

de covid-19 na Europa,
somada à descoberta
de uma nova variante do
vírus na África do Sul,
tem levantado dúvidas
sobre o futuro da situa-
ção brasileira na pande-
mia.

Pesquisadores afir-
mam que é difícil prever
os rumos da pandemia
no País, mas não des-
cartam o risco de uma
nova alta nos registros,
sobretudo diante do
relaxamento de medi-
das de proteção, como
distanciamento social e
uso de máscaras. Com
o avanço da vacinação,
porém, a expectativa é
de haver menos interna-
ções e mortes.

Para a epidemiolo-
gista e vice-presidente
do Instituto Sabin, De-
nise Garrett, ainda que
seja a principal ferra-
menta de controle da
pandemia, a vacina-
ção não pode ser vista
como a única forma de
conter novas ondas da
pandemia. “A nossa
vacinação não segura
o aumento no número
de casos, sem contar
que são milhões de
pessoas que ainda não
se vacinaram. Se fosse
uma variante inicial, que
uma pessoa transmite
para duas, a vacinação
conseguiria barrar. Uma
variante como as que
surgiram, que transmi-

tem para cinco a nove
pessoas, não dá para
barrar”, alerta Garrett,
reforçando a importân-
cia de convocar a po-
pulação para segunda
dose.

Como exemplo, a
epidemiologista cita
Cingapura, que, com
mais de 90% da po-
pulação com esquema
vacinal completo contra
covid, viu um aumento
recente no número de
casos. O mesmo acon-
teceu com países como
a Alemanha, que atingiu
100 mil mortes pela
doença e teve recorde
diários de casos.

O coronavírus, ex-
plica Garrett, parece não
ser sazonal como outras
doenças, mas responde
a uma soma de fatores
– o que também inclui
o comportamento das
pessoas e as medidas
de segurança adotadas
pelos países.

Olhar

Diretor da Fiocruz SP,
Rodrigo Stabeli reforça
que é importante olhar o
que está acontecendo
especialmente na Eu-
ropa porque normal-
mente o que ocorre por
lá tem ditado o ritmo
da pandemia no País.
Desse modo, ele en-
xerga que é “natural”
que o Brasil passe por
uma nova onda. A
principal diferença é o
desfecho dos casos,
que pode ser mais po-
sitivo com o avanço da
vacinação e a manuten-
ção da campanha com
doses adicionais.

“Em países com a po-
pulação mais vacinada,
como Portugal, Ingla-
terra e Alemanha, já se
vê uma nova onda ca-
racterizada de síndro-
mes leves. A gente
vê ainda baixos índi-
ces de hospitalização
e mortes”, explica Sta-
beli. “Quando olhamos
para Rússia, Áustria e

países que têm dificul-
dade na vacinação, ve-
mos uma onda já carac-
terizada com alto índice
de hospitalização e óbi-
tos.”
Cabo de guerra
Segundo o cientista

de dados e coordena-
dor da Rede Análise
Covid-19, Isaac Sch-
rarstzhaupt, o que tem
se observado na Europa
é uma soma de estagna-
ção da cobertura vacinal
e de flexibilizações em
excesso.

“É aquela história do
cabo de guerra: de um
lado a vacina está pu-
xando para tentar re-
duzir a transmissão e
de outro lado o vírus
está puxando para ten-
tar contaminar as pes-
soas. Quando há estag-
nação da cobertura va-
cinal e flexibilizações, a
gente começa a ajudar
o vírus nesse cabo de
guerra”, explica.
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Mais de 62% da população brasileira está
totalmente imunizada contra o coronavírus.

Divulgação

No total, 132.586.608 pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única de vacinas.

M ais de 62% da po-
pulação brasileira

está com o esquema
vacinal completo, se-
gundo os dados do con-
sórcio de veículos de
imprensa divulgados às
20h deste sábado (27).
No total, 132.586.608
pessoas tomaram a se-
gunda dose ou a dose
única de vacina - o
equivalente a 62,15% da
população.

O número de pes-
soas com a primeira
dose é de 158.711.823,
chegando a 74,40% dos
brasileiros.

O total de quem re-
cebeu as duas doses é
de 128.012.214 (60,01%
da população). Já os
que receberam a dose
única somam 4.574.394
(2,14% da população).

Os estados com
maior porcentagem da
população imunizada
(com segunda dose ou
dose única) são: São
Paulo (74,8%), Mato
Grosso do Sul (69,79%),
Rio Grande do Sul

(67,94%), Santa Cata-
rina (67,39%) e Paraná
(65,77%).

Já entre aqueles
que mais tem sua po-
pulação parcialmente
imunizada estão São
Paulo (81,41%), Santa
Catarina (78,14%), Rio
Grande do Sul (77,27%),
Paraná (77,08%) e Mi-
nas Gerais (76,46%).

Novo estados não di-
vulgaram dados novos.
São eles: Acre, Alagoas,
Bahia, Ceará, Minas Ge-
rais, Mato Grosso, Rio
de Janeiro, Roraima e
Rondônia.

Neste sábado, o pai-
nel de vacinação do Mi-
nistério da Saúde es-
tava fora do ar no mo-
mento da apuração dos
dados, e a última atu-
alização que consta no
vacinômetro do site do
ministério registrava, até
o dia 25 de novem-
bro, 364.177.468 doses
de vacinas distribuídas,
com 306.982.366 doses
aplicadas - número que
compreende a primeira

dose, a segunda dose e
aplicações únicas.

O ministério registra,
ainda, que o governo fe-
deral já investiu cerca de
R$ 207,3 bilhões em va-
cinas.
Novas doses
A Fundação Oswaldo

Cruz (Fiocruz) entregou
ao Ministério da Saúde
um lote com 2,8 milhões
de doses da vacina As-
traZeneca contra o coro-
navírus. Com essa nova
remessa, a instituição
chega ao total de 141,4
milhões de imunizantes
distribuídos pelo Insti-
tuto de Tecnologia em
Imunobiológicos (Bio-
Manguinhos/Fiocruz) ao
Programa Nacional de
Imunizações (PNI).

Segundo a institui-
ção, também está pre-
visto o recebimento de
uma remessa de In-
grediente Farmacêutico
Ativo (IFA). A entrega
está prevista para as 7h
deste domingo (28), no
Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro (Rio-

Galeão).
A novidade é que o

Instituto de Tecnologia
em Imunobiológicos
da Fundação Oswaldo
Cruz encaminhou à
Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (An-
visa) o pedido de alte-
ração pós-registro da
vacina covid-19 (recom-
binante), solicitando a
inclusão da instituição
como unidade produ-
tora do Ingrediente Far-
macêutico Ativo (IFA)
do imunizante. A pre-
visão da Fiocruz é de
conclusão do processo
em 30 dias por parte da
agência reguladora.

De acordo com a Fio-
cruz, trata-se de um pro-
cesso de transferência
de tecnologia em tempo
recorde. Segundo a
Fundação, em geral as
transferências de tecno-
logias em imunobioló-
gicos costumam levar
cerca de 10 anos para
serem concluídas.
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Supremo começa a julgar se é possível
a demissão de não vacinados.

Nelson Jr./SCO/STF

Barroso ressaltou que as pesquisas indicam que a vacinação é essencial para reduzir a transmissão.

O Supremo Tribu-
nal Federal (STF)

começou a portaria
do Ministério do Tra-
balho e Emprego que
proibia empresas de
exigir comprovantes
de vacinação contra a
covid. Segundo inter-
locutores dos magis-
trados, a tendência é
manter a suspensão
feita pelo ministro Luís
Roberto Barroso de
trechos do texto.

Segundo o minis-
tro, os empregado-
res podem exigir o
comprovante de seus
empregados e demi-
tir quem se recusar
a fornecer o compro-
vante. Mas a demis-
são deve ser adotada
como último recurso e
deve excluir pessoas
que tenham contrain-
dicação médica para
as vacinas.

A princípio, o jul-
gamento no plenário
virtual (em que os
votos são colocados
remotamente) deve
somente ratificar a
decisão monocrática.
Ainda não há sina-
lizações dos magis-
trados a respeito de
ampliar o escopo dos
trechos suspensos
da portaria, ou até
mesmo invalidar todo
o texto assinado pelo
ministro do Trabalho

e Previdência, Onyx
Lorenzoni.

Barroso ressaltou
que as pesquisas in-
dicam que a vacina-
ção é essencial para
reduzir a transmissão
e que um funcionário
não imunizado pode
representar risco para
a saúde dos demais
colegas e para o pú-
blico atendido pela
empresa.

O despacho repre-
senta uma derrota
ao governo do presi-
dente Jair Bolsonaro,
que tenta emplacar
pela via institucional
mecanismos contra
a obrigatoriedade da
vacinação. Onyx, po-
rém, rechaça os ar-
gumentos de juristas
e centrais sindicais
de que a medida pre-
tendia insuflar grupos
anti-vacina.

De acordo com o
ministro, a edição da

portaria como uma
medida necessária
para “proteger o em-
prego no Brasil” de
“medidas arbitrárias”
e evitar descrimina-
ção no ambiente de
trabalho. Ele argu-
menta que as políti-
cas empresariais fa-
voráveis à obrigatori-
edade da vacinação
cerceiam “o direito
constitucional da livre-
escolha”, na medida
em que promovem
distorções do direito
coletivo.

Em sua decisão,
Barroso sustenta que
“não há compara-
ção possível entre a
exigência de vacina-
ção contra a covid e
a discriminação por
sexo, origem, raça,
cor, estado civil, si-
tuação familiar, defi-
ciência, reabilitação
profissional, idade ou
gravidez”. O ministro

prossegue dizendo
que “esses últimos
fatores não interfe-
rem sobre o direito à
saúde ou à vida dos
demais empregados
da companhia ou de
terceiros”, mas que
“a falta de vacinação
interfere”.

Em dezembro do
ano passado, o STF
decidiu, por 10 vo-
tos a 1, a favor da
aplicação de medidas
restritivas às pessoas
contrárias à imuniza-
ção. O resultado da
votação garantiu aos
Estados e municípios
poder de decisão so-
bre a obrigatoriedade
do esquema vacinal
completo para reali-
zação de determina-
das atividades. A de-
terminação, contudo,
não impõe a vacina-
ção forçada.
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Bolsonaro “alfineta” prefeitos,
governadores e o Supremo
por causa do Carnaval.

Cleber Caetano/PR

Declaração foi feita à imprensa durante cerimônia militar neste sá-
bado.

D urante cerimônia ofi-
cial de formatura

na Academia Militar das
Agulhas Negras (Aman),
no Rio de Janeiro, o
presidente Jair Bolsonaro
defendeu a ideia de que
não sejam realizadas fes-
tas de carnaval em 2022.
A fala foi acompanhada
de mais uma de suas
”alfinetadas” a governa-
dores e prefeitos sobre
as medidas restritivas de
combate à pandemia de
coronavírus.

”Eu não vou sair para o
Carnaval, mas agora per-
gunte isso aos governa-
dores. Eduardo Paes já
anunciou que sim. Se eu
falar que não, ele vai fa-
lar o que para mim? Que
não vai cumprir meu de-
creto. Pergunta pra ele
e não pra mim”, declarou
em entrevista à imprensa.

Semana passada, ao
ser questionado sobre as
novas restrições adota-
das pela Europa devido
ao aumento de casos de
covid no continente, ele
disse que o Brasil não de-
veria adotar omesmo tipo
de cuidado, por causa de
possíveis danos à eco-
nomia – posição que o
chefe do Executivo brasi-
leiro mantém desde o iní-
cio da crise sanitária. Mas
ele também disse que, na
sua opinião, a Folia de
Momo deve ser cance-
lada.

Neste sábado, o pre-
sidente também evitou
comentar o anúncio do
ministro da Casa Civil,
Ciro Nogueira, de fechar

as fronteiras aéreas para
seis países africanos, de-
vido a uma nova variante
do coronavírus detectada
na África do Sul. A me-
dida segue orientação da
Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária).

Ao ser questionado
sobre o assunto, Bol-
sonaro (que já havia se
declarado contrário ao
fechamento das frontei-
ras aéreas), fez uma refe-
rência a decisão tomada
em 2020 pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) e
que garantiu autonomia
a Estados e municípios
para determinar medidas
de contenção da pande-
mia.

”Não é Anvisa que de-
cide? Então perguntem
para ela. Ponto final. Eu
não tenho opinião. Eu
sou um presidente que
não tem como decidir
questões voltadas sobre
a pandemia. Quem dá a
palavra final neste país é
o Supremo Tribunal Fede-
ral”, ironizou.

No que se refere à
nova onda pandêmica na
Europa e às restrições
que já começaram a ser
impostas por alguns paí-
ses, Bolsonaro manteve
o discurso de que o Bra-
sil não resistirá a me-
didas restritivas intensas
como as do ano passado:
”Se tiver outro lockdown
em Estados e municípios,
isso vai quebrar de vez a
economia”.

Folia cancelada
Em São Paulo, ao

menos 45 prefeituras
já anunciaram o can-
celamento dos festejos
do próximo Carnaval,
por causa da ameaça
representada por uma
pandemia que ainda não
foi embora, apesar do
avanço da vacinação e da
estabilização – oumesmo
queda – de indicadores
como óbitos e interna-
ções hospitalares.

A maioria das admi-
nistrações municipais
justificaram a decisão
como necessária para
evitar aglomerações e
uma possível expansão
de novas cepas do vírus.

Em Brasília, autorida-
des legislativas já discu-
tem alternativas para re-
alizar o Carnaval de rua,
além de dar suporte às
escolas de samba e aos
blocos tradicionais da ca-
pital federal. Mas tudo
ainda está sujeito a no-
vas decisões, conforme a
evolução do quadro da
pandemia.

Cerimônia
Bolsonaro participou

na manhã deste sábado
(27) da formatura de
aspirantes a oficial na
Aman, tradicionalmente
realizada na cidade de
Resende (RJ), sede da
instituição.

Ele estava acom-
panhando do vice-
presidente Hamilton
Mourão e dos ministros
Walter Braga Netto (De-
fesa) e Luiz Eduardo Ra-
mos (Secretaria-Geral da
Presidência).

Também comparece-
ram os deputados fe-
derais Major Vitor Hugo
(PSL-GO) e Helio ”Bol-
sonaro” Lopes (PSL-RJ)
– figura onipresente ao
lado do presidente da
República em diversos
eventos desde o início da
atual gestão do Palácio
do Planalto. Além deles,
estava presente o pre-
sidente da Caixa, Pedro
Guimarães.
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Anvisa recomenda barrar entrada de
viajantes de mais quatro países africanos.

Reprodução

Voos e viajantes da Angola, Malawi, Moçambique e Zâmbia não poderão entrar em território brasileiro.

A Agência Nacional
de Vigilância Sa-

nitária (Anvisa) publi-
cou uma nota técnica
neste sábado (27)
ampliando a lista de
restrições recomen-
dadas ao governo
brasileiro em decor-
rência da variante
ômicron do corona-
vírus. A agência su-
gere que sejam sus-
pensos os desembar-
ques de voos que
partam de Angola,
Malawi, Moçambique
e Zâmbia.

Atendendo a uma
outra recomendação
da Anvisa, publicada
na sexta-feira (26),
o governo federal
publicou uma porta-
ria que proíbe, tem-
porariamente, voos
que tenham origem
ou passagem, nos
últimos 14 dias, por
outros seis países
africanos: África do
Sul — onde a vari-
ante foi identificada
pela primeira vez —,
Botsuana, Eswatini,
Lesoto, Namíbia e
Zimbábue.

A restrição passa
a valer a partir de
segunda-feira (29).
Assinam a portaria
Ciro Nogueira (Casa
Civil), Anderson Tor-
res (Justiça e Se-

gurança Pública),
Marcelo Queiroga
(Saúde) e Tarcísio
Gomes de Freitas
(Infraestrutura).

Ciro Nogueira já
tinha anunciado em
suas redes sociais
que o governo segui-
ria a primeira reco-
mendação da Anvisa.
”O Brasil fechará as
fronteiras aéreas para
seis países da África
em virtude da nova
variante do corona-
vírus. Vamos res-
guardar os brasileiros
nessa nova fase da
pandemia naquele
país. Portaria será
publicada amanhã
(sábado) e deverá
vigorar a partir de
segunda-feira”, es-
creveu em sua conta
oficial no Twitter.

A portaria publi-
cada pelo governo
também prevê algu-

mas exceções. Pelo
texto, o viajante bra-
sileiro procedente ou
com passagem pelos
seis países africanos,
nos últimos 14 dias
antes do embarque,
ao entrar no territó-
rio brasileiro, deverá
permanecer em qua-
rentena, por 14 dias,
na cidade do seu
destino final.

Essa regra vale
também para o via-
jante que se enqua-
dre em uma destas
situações:

- estrangeiro com
residência de caráter
definitivo, por prazo
determinado ou inde-
terminado, no territó-
rio brasileiro; - pro-
fissional estrangeiro
em missão a serviço
de organismo inter-
nacional, desde que
identificado; - fun-
cionário estrangeiro

acreditado junto ao
governo brasileiro;
e estrangeiro côn-
juge, companheiro,
filho, pai ou curador
de brasileiro; estran-
geiro cujo ingresso
seja autorizado es-
pecificamente pelo
governo brasileiro em
vista do interesse pú-
blico ou por ques-
tões humanitárias; e
estrangeiro portador
de Registro Nacional
Migratório.

Pelo menos nove
países já detecta-
ram casos da ômi-
cron, considerada
uma variante de pre-
ocupação pela Or-
ganização Mundial
da Saúde (OMS).
Os cientistas ainda
não têm certeza da
eficácia das vacinas
contra a covid exis-
tentes contra a nova
variante.
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Nova cepa sul-africana do coronavírus
gera temor e suspende voos pelo mundo.

Reprodução

Mais de 10 governos já anunciaram medidas após descoberta de
nova variante na África do Sul.

A nova cepa sul-africana do
coronavírus, batizada de

Ômicron, tem gerado temor
e a suspensão de voos pelo
mundo.

A descoberta da nova va-
riante do coronavírus tornou-
se causa de preocupaçãomun-
dial, com autoridades de vá-
rios países discutindo medidas
de restrição de acesso e mer-
cados financeiros pelo mundo
encerrando a semana com nú-
meros negativos, sinalizando
temores em relação aos im-
pactos relacionados ao avanço
dessa nova variante.

A Organização Mundial de
Saúde (OMS) chamou a vari-
ante de Omicron, seguindo o
padrão de uso de letras do alfa-
beto grego para identificar no-
vas cepas do vírus. De acordo
com a Organização, é conside-
rada como ”de preocupação”,
principalmente pelo alto risco
de reinfecção. Já apresentou
mais de 30 mutações na cha-
mada proteína S, responsável
pela ação do vírus no orga-
nismo humano.

Segundo a OMS, o número
de casos da nova cepa está
crescendo na maioria das pro-
víncias da África do Sul, mas
será preciso algumas semanas
para se ter uma avaliação sobre
sua letalidade. Bem como a efi-
cácia das vacinas usadas atual-
mente contra ela. A recomen-
dação segue sendo a de usar
máscaras de proteção e evitar
aglomerações.

Mais de 10 países ou ter-
ritórios já anunciaram restri-
ções a voos de nações africa-
nas devido à variante ômicron
(B.1.1.529) do coronavírus des-
coberta na África do Sul, até o
momento.

Outras nações, como Sin-
gapura, Japão e Índia, tam-
bém anunciaram que vão ado-
tar medidas, e a Agência Naci-
onal de Vigilância Sanitária (An-
visa) recomendou ao governo
brasileiro que adote medidas
de restrição para voos e viajan-
tes de 6 nações africanas.

A B.1.1.529, agora cha-
mada de variante ômicron, pre-
ocupa pois tem 50 mutações

— algo nunca visto antes —,
sendo mais de 30 na proteína
”spike” (a ”chave” que o vírus
usa para entrar nas células e
que é o alvo da maioria das va-
cinas contra a Covid-19).

O virologista Tulio de Oli-
veira, diretor do Centro para
Resposta Epidêmica e Inova-
ção na África do Sul, que anun-
ciou a descoberta da nova vari-
ante na quinta-feira (25), afirma
que a variante ômicron car-
rega uma ”constelação inco-
mum de mutações” e é ”muito
diferente” de outros tipos que já
circularam.

”Esta variante nos surpre-
endeu, ela deu um grande salto
na evolução muitas mais mu-
tações do que esperávamos”,
afirma Oliveira, que é brasileiro.
Mas ainda é cedo para dizer o
quão transmissível ou perigosa
é a variante — e seu efeito so-
bre as vacinas já desenvolvi-
das.

Os países que já adotaram
restrições de viagens devido à
nova variante são:

- Alemanha: anunciou que
não vai aceitar a entrada de via-
jantes procedentes da África do
Sul. Alemães que voltarem do
país terão que fazer quarentena
de 14 dias mesmo se estiverem
vacinados.

- Bahrein: vai proibir voos
de alguns países.

- Croácia: vai proibir voos
de alguns países.

- Estados Unidos: O pre-
sidente dos Estados Unidos,
Joe Biden, afirmou que o país
vai impor restrições a viajan-
tes oriundos da África do Sul
e mais sete nações africanas:
Botsuana, Zimbábue, Namíbia,
Lesoto, Eswatini, Moçambique
e Malawi, a partir de 29 de no-
vembro. As restrições não va-
lem para cidadãos americanos.

- França: suspendeu voos
do sul da África.

- Hong Kong: anunciou a
proibição da entrada de não
residentes vindos de 8 paí-
ses do sul da África, caso te-
nham permanecido nesses paí-
ses nos últimos 21 dias: África
do Sul, Botsuana, Eswatini, Le-
soto, Malaui, Moçambique, Na-

míbia e Zimbabue.
- Israel: colocou 7 nações

africanas em sua lista verme-
lha sanitária (que impede a vi-
agem de estrangeiros desses
países): África do Sul, Botsu-
ana, Eswatini, Lesoto, Moçam-
bique, Namíbia e Zimbábue.

- Itália: proibiu a entrada
de qualquer pessoa que esteve
em 8 países do sul da África
nos últimos 14 dias: África do
Sul, Botsuana, Eswatini, Le-
soto, Malaui, Moçambique, Na-
míbia e Zimbábue.

- Reino Unido: colocou seis
países na ”lista vermelha” de
restrições de viagem devido à
pandemia de Covid-19: África
do Sul, Botsuana, Eswatini,
Lesoto, Namíbia e Zimbábue.
Com isso, voos comerciais es-
tão temporariamente proibidos
e viajantes britânicos ou com
residência no Reino Unido que
estejam voltando dos locais
afetados terão de fazer quaren-
tena de 10 dias mesmo se esti-
verem vacinados.

- Singapura: Ministério da
Saúde de Singapura disse que
vai restringir as chegadas de
pessoas da região.

- Suíça: proibiu voos diretos
saindo da África do Sul e dos
outros cinco países da região,
além de Israel, de Hong Kong
e da Bélgica — países que de-
tectaram essa variante.

- Brasil: a Anvisa recomen-
dou a restrição para voos de
6 nações africanas: África do

Sul, Botsuana, Eswatini, Le-
soto, Namíbia e Zimbábue. A
manifestação foi enviada ao
Ministério da Casa Civil, que
anunciou que passará a valer
em 29 de novembro.

- Holanda: anunciou a sus-
pensão de voos, em 26 de no-
vembro, para viajantes do sul
da África.

- Hungria: vai impor
restrições aos viajantes de
Botswana, Lesoto, Eswatini,
Moçambique, Namíbia, África
do Sul e Zimbábue.

- Canadá: anunciou proibi-
ções de viagens ou restrições
ao sul da África na sexta-feira.

- Austrália: anunciou no sá-
bado que proibirá a entrada
de não-cidadãos que estiveram
em nove países da África Aus-
tral e exigirá quarentenas su-
pervisionadas de 14 dias para
os cidadãos australianos que
retornarem de lá.

- Japão: estenderá seus
controles de fronteira mais rígi-
dos para mais três países afri-
canos, após impor restrições
a viagens da África do Sul,
Botswana, Eswatini, Zimbábue,
Namíbia e Lesoto na sexta-
feira.

Outros países como Tur-
quia, Emirados Árabes, Ru-
anda e Irlanda também adota-
ram barreiras contra viajantes
provenientes de países do sul
da África.
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Ômicron: saiba por que a nova
variante detectada na África do
Sul pode ser a pior já existente.

Reprodução

Comunidade científica teme que esta cepa possa ser mais transmis-
sível e driblar sistema imunológico.

U ma nova variante do
coronavírus detectada

na África do Sul foi clas-
sificada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS)
como ”variante de preocu-
pação” e batizada de ômi-
cron. A organização infor-
mou que evidências preli-
minares sugerem que essa
variante oferece um risco
maior de reinfecção de co-
vid do que suas antecesso-
ras.

A classificação ”vari-
ante de preocupação” é
a adotada pela OMS para
descrever as variações do
coronavírus que oferecem
mais risco à saúde pública
— e a mesma usada para
descrever a delta, gamma,
alpha e beta.

Na sexta-feira (26), Sa-
jid Javid, o ministro da
Saúde do Reino Unido,
a descreveu como uma
”grande preocupação in-
ternacional”.

”Uma das lições desta
pandemia foi que deve-
mos agir rapidamente e o
mais cedo possível”, disse
ele. ”Estamos entrando
no inverno e nosso pro-
grama de reforço ainda
está em andamento, en-
tão devemos agir com cau-
tela”, acrescentou.

Enquanto isso, existe o
temor na comunidade ci-
entífica de que a variante
possa ser ”a pior já exis-
tente”. Mas por quê?

Embora haja poucas in-
formações concretas até
o momento, cientistas te-
mem que essa nova ver-
são do coronavírus seja

mais mais transmissível e
”drible” o sistema imunoló-
gico.

Em termos práticos,
isso significa não só mais
infecções, o que aumenta
consequentemente as
hospitalizações e mortes,
mas a possibilidade de
que as vacinas disponíveis
hoje possam ser menos
eficazes contra ela.

A chave para entender
por que a nova variante
trouxe tamanha preocupa-
ção se deve ao seu alto nú-
mero de mutações.

Vírus fazem cópias de si
mesmos para se reprodu-
zir, mas não são perfeitos
nisso. Erros podem acon-
tecer, resultando em uma
nova versão ou ”variante”.

Se isso der ao vírus uma
vantagem de sobrevivên-
cia, a nova versão prospe-
rará.

Quanto mais chances o
coronavírus tem de fazer
cópias de si mesmo em
nós — o hospedeiro —
mais oportunidades exis-
tem para que as mutações
ocorram. Por isso, é im-
portante controlar as infec-
ções. As vacinas ajudam
a reduzir a transmissão e
também protegem contra
formas mais graves da co-
vid.

Na África do Sul, ape-
nas 23,5% da população
está totalmente vacinada,
em comparação com 60%
no Brasil, segundo dados
da plataforma Our World in
Data, da Universidade de
Oxford, no Reino Unido.

O programa de vacina-

ção do país desacelerou
nos últimos meses — não
por causa da falta de supri-
mentos, mas devido à indi-
ferença pública.

Especialistas dizemque
é possível que a nova va-
riante possa ter se origi-
nado em um paciente cujo
sistema imunológico não
foi capaz de se livrar de
uma infecção por covid ra-
pidamente, dando ao vírus
mais tempo para se trans-
formar.

A ômicron tem 32 muta-
ções na proteína S (”spike”
ou espícula), através da
qual o vírus se liga em cé-
lulas humanas para efetuar
a invasão em nosso orga-
nismo.

Essa é a parte do pató-
geno que a maioria das va-
cinas usa para ”preparar” o
sistema imunológico con-
tra a covid.

Mutações na proteína
spike podem, portanto,
não só afetar a capacidade
do vírus de infectar as
células e se espalhar, mas

também tornam mais difícil
para as células do sistema
imunológico atacarem o
patógeno.

No caso específico do
chamado domínio de liga-
ção ao receptor, uma parte
da proteína S que é chave
para a ligação do vírus às
células humanas e sua in-
fecção, foram encontradas
dez mutações em compa-
ração com apenas duas na
variante delta, que varreu o
mundo.

Segundo a Agência de
Segurança em Saúde bri-
tânica, a proteína spike da
nova variante é ”dramatica-
mente diferente” da usada
nas vacinas de covid-19
até agora.

No entanto, serão ne-
cessárias várias semanas
de análise para determi-
nar, de fato, a transmissibi-
lidade da variante e os efei-
tos disso na eficácia das
vacinas, disse o porta-voz
da OMS, Christian Lind-
meier.

OSUL | 13 Porto Alegre . Domingo, 28 de Novembro de 2021



Ômicron: O que o Brasil deve fazer
para impedir a chegada da nova

variante detectada na África do Sul.
Fernando Frazão/Agência Brasil

Após Alfa, Beta, Gama e Delta, Ômicron entra na lista das variantes
de preocupação do coronavírus.

A variante ômicron (an-
tes chamada de

B.1.1.529) foi detectada na
África do Sul nos últimos
dias e chamou a atenção
dos cientistas pela quanti-
dade e pela variedade de
mutações, algumas delas
inéditas.

Essa nova versão do
coronavírus parece estar
se espalhando rapida-
mente pelo país africano:
em menos de duas sema-
nas, há indicativos de que
ela caminha para se tor-
nar dominante, após uma
onda bem forte causada
pela variante Delta por lá.

Nas últimas horas, ou-
tros quatro países além
da África do Sul detecta-
ram casos de covid cau-
sados por essa nova va-
riante: Botsuana, Israel,
Hong Kong e Bélgica.

Por ora, os principais
grupos que realizam a vi-
gilância do coronavírus no
Brasil não detectaram epi-
sódios da doença relaci-
onados a essa nova ver-
são do patógeno por aqui.
Em nota, o Ministério da
Saúde afirmou que tam-
pouco identificou casos no
Brasil e que está em cons-
tante vigilância quanto a
isso.

Na noite de sexta-feira
(26), o ministro da Casa Ci-
vil anunciou o fechamento
de voos vindos de seis paí-
ses do sul da África a partir
de segunda (29).

Após alertarem institui-
ções como a Organização
Mundial da Saúde (OMS),
os especialistas trabalham
agora para entender de

fato o quanto a nova va-
riante é mais transmissí-
vel, mais agressiva ou se
pode superar parcialmente
o efeito protetor das vaci-
nas disponíveis. No mo-
mento, ainda não há deta-
lhes maiores ou confirma-
ções sobre nenhuma des-
tas informações.

Na sexta, inclusive, a
OMS classificou a ômicron
como uma variante de pre-
ocupação. Essa é a quinta
linhagem a integrar a lista
— as outras são a alfa, a
beta, a gama e a delta.

”Graças à competência
do pessoal da África do
Sul, que tem um grupo de
vigilância genômica de pri-
meira linha, a gente já sabe
o suficiente para entender
que essa é uma variante
que preocupa, em razão
do conjunto demutações e
o que já conhecemos so-
bre elas”, analisa o virolo-
gista Fernando Spilki, pro-
fessor da Universidade Fe-
evale, no Rio Grande do
Sul.

Além de fechar as fron-
teiras, existe algo que
pode ser feito para dimi-
nuir o risco de entrada da
ômicron em nosso país, ou
ao menos controlar a sua
disseminação? De acordo
com especialistas, tomar
ações rápidas nos próxi-
mos dias será essencial
para conter o problema.

O que se sabe
sobre a ômicron
Chama a atenção a ra-

pidez com que essa vari-
ante foi detectada: a des-
coberta aconteceu em 24
de novembro e, um dia de-

pois, o sistema de vigilân-
cia da África do Sul já ha-
via emitido um alerta para
as autoridades internacio-
nais.

As primeiras análises
revelam que a ômicron
apresenta cerca de 30 mu-
tações na proteína Spike, a
estrutura que fica na super-
fície do vírus e é responsá-
vel por se conectar às célu-
las e dar início à infecção.

”Mutações nesse local
nos preocupam, porque
trata-se do principal alvo
dos anticorpos obtidos
após infecção ou a vacina-
ção”, detalha o virologista
Tiago Gräf, da Fundação
Oswaldo Cruz (FioCruz)
Bahia.

O especialista reforça
que existe o temor de que
essa variante possa esca-
par ou diminuir a resposta
imune obtida após a recu-
peração de um quadro de
covid-19 ou depois da va-
cinação, mas ainda não há
muitas certezas sobre isso.

”Pelos dados prelimina-
res que temos, houve um

aumento muito rápido da
presença da ômicron nas
últimas semanas na África
do Sul, a ponto de ela se
tornar mais frequente que
a Delta”, diz Gräf.

Um gráfico divulgado
pelas autoridades da África
do Sul mostra as variantes
de coronavírus mais domi-
nantes no país ao longo
da pandemia. Após ’domí-
nio da delta’ (mancha ver-
melha), ômicron (mancha
azul) está rapidamente ga-
nhando terreno

”Mas ainda precisamos
aguardar e ver o que acon-
tece para confirmar ou não
essas avaliações iniciais”,
complementa.

Vale ressaltar que as
medidas de proteção,
como o uso de máscaras
bem vedadas no rosto,
o distanciamento social,
o cuidado com aglome-
rações e a vacinação,
continuam essenciais para
proteger contra a covid
causada por esta e as
demais variantes.
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África, onde surgiu nova variante, começa a
receber mais vacinas anti-covid, mas tem

problemas para distribuí-las.
Reprodução

Apenas 6,6% da população africana de 1,2 bilhão de habitantes está totalmente vacinada.

E nquanto as en-
tregas de vacinas

contra a covid-19 para
a África finalmente
aumentam, muitas
nações lutam com
a logística para ace-
lerar as campanhas
de vacinação, disse
o chefe do órgão de
controle de doenças
do continente. A imu-
nização está atrasada
na maioria dos paí-
ses, o que aumenta
a preocupação sobre
a nova variante, bati-
zada de Ômicron pela
Organização Mundial
da Saúde.

Apenas 6,6% da
população africana de
1,2 bilhão de habitan-
tes está totalmente va-
cinada, disse o chefe
dos Centros Africa-
nos para Controle e
Prevenção de Doen-
ças (CDC da África),
John Nkengasong ,
em uma entrevista co-
letiva virtual. Na África
do Sul, o marco zero
da Ômicron, a taxa de
vacinação também é
baixa: apenas 23,5%
da população já com-
pletou o ciclo vacinal,
de acordo com dados
do Our World in Data,
projeto vinculado à
Universidade de Ox-
ford.

Isso significa que a
África está longe de
atingir o objetivo da
União Africana de va-
cinar totalmente 70%
das pessoas até o fi-
nal de 2022, afirmou
Nkengasong:

”O que estamos
vendo agora são
muito mais vacinas
chegando, e a acei-
tação é desafiada por
causa da logística e
entrega”, disse Nken-
gasong. ”Não se trata
necessariamente de
hesitação, mas de
transportar as vacinas
do aeroporto para os
braços (das pessoas),
trata-se de logística.”

Ele citou a Repú-
blica Democrática do
Congo e os Cama-
rões como países que
têm desafios logísti-
cos específicos, mas
disse que muitas ou-

tras nações africanas
enfrentam problemas
semelhantes.

O Congo adminis-
trou até agora cerca
de 168.000 doses de
vacinas, mostrou um
rastreador da Reuters,
o suficiente para ter
vacinado totalmente
apenas 0,1% da po-
pulação.

Em abril, as auto-
ridades realocaram
para outros países
africanos a maior
parte das 1,7 mi-
lhão de doses que
o Congo havia rece-
bido um mês antes
do consórcio Covax,
pois estavam prestes
a expirar.

Em toda a África, as
autoridades realizam
com sucesso cam-
panhas rotineiras de
vacinação em massa
contra doenças como

o sarampo. Entre-
tanto, muitos países ti-
veram dificuldades no
início do ano quando
as doses de covid
chegaram, citando
a falta de financia-
mento, treinamento e
armazenamento refri-
gerado.

De cerca de 403mi-
lhões de doses de va-
cinas distribuídas a 54
países africanos, ape-
nas 55% delas, ou 221
milhões, foram admi-
nistradas.

A África do Sul pe-
diu à Johnson & John-
son e à Pfizer para
atrasarem a entrega
de mais vacinas por-
que agora há muitas
em estoque, já que
a hesitação de muitos
em tomar a vacina re-
tarda sua campanha
de inoculação.
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Pfizer e AstraZeneca vão testar vacinas
contra nova variante do coronavírus.

Reprodução

Mutações têm preocupado cientistas no mundo todo.

O laboratório ale-
mão BioNTech,

parceiro da Pfizer na
produção de vacinas
contra o coronavírus,
informou 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
sexta-feira (26), houve
queda das bolsas de
valores em todo o
mundo e países como
Reino Unido e Israel
impuseram novas res-
trições a viajantes vin-
dos da África do Sul e
de nações vizinhas.

Pfizer
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 in-
formou que está ”es-
perançosa” de que

seu produto vai man-
ter a eficácia contra
a nova versão do ví-
rus. Ainda não exis-
tem informações sobre
o desempenho das
outras marcas ante a
nova cepa identificada.
A farmacêutica disse
que vai conduzir testes
na Botswana, onde a
variante foi original-
mente identificada, e
em Eswatini (Suazi-
lândia), 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.

A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS)
convocou uma reunião
de emergência com o
governo sul-africano
sobre a descoberta da
nova variante do coro-
navírus, que preocupa
por ter um alto número
de mutações.
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Alemanha, Itália e Reino Unido
detectam casos de variante

Ômicron e elevam temor mundial.
EBC

Dinamarca, Holanda e República Tcheca têm casos suspeitos.

A lemanha, Itália e
Reino Unido detec-

taram neste sábado (27)
casos da nova variante
Ômicron da covid, um
dia depois de o primeiro
caso na Europa ter sido
registrado na Bélgica. A
variante foi descoberta
pela primeira vez na
África do Sul e também já
foi detectada em Botsu-
ana, Hong Kong e Israel,
que neste sábado se
tornou o primeiro país a
proibir a entrada de to-
dos os estrangeiros para
tentar conter a dissemi-
nação da nova variante.

Além disso, a Holanda
afirmou ter detectado
61 casos de covid em
cerca de 600 passagei-
ros que desembarcaram
em Amsterdã em dois
voos vindos da África
do Sul na sexta-feira.
Há suspeitas de que
algumas dessas infec-
ções sejam pela nova
variante. Já a Dinamarca
afirmou ter dois casos
suspeitos em pessoas
que chegaram da África
do Sul, enquanto a Re-
pública Checa investiga
um passageiro que de-
sembarcou da Namíbia.

As confirmações e
suspeitas foram regis-
trados um dia depois de
o Centro Europeu para
Prevenção e Controle de
Doenças (ECDC) afirmar
que o risco de a nova
variante se espalhar pela
Europa era “muito alto”.
A variante surgiu en-

quanto muitos países do
continente já enfrentam
dificuldades para conter
o aumento de infecções
por covid-19, com al-
guns tendo reintroduzido
restrições em atividades
sociais para barrar a dis-
seminação da doença.

A descoberta da Ômi-
cron desatou um alerta
mundial, com uma sé-
rie de bloqueios ou res-
trições de viagem relaci-
onadas ao Sul da África
e a preocupação de que
a nova cepa possa impe-
dir a recuperação econô-
mica global depois de
quase dois anos de pan-
demia.

Os dois casos encon-
trados no Reino Unido
estão vinculados e têm
relação com uma via-
gem ao Sul africano,
anunciou o secretário de
Saúde britânico, Sajid
Javid. Pouco depois,
o primeiro-ministro do
Reino Unido, Boris John-
son, anunciou novas
medidas para tentar con-
ter a disseminação da
nova variante, incluindo
um teste em todas as
pessoas que chegarem
ao país e a intensificação
das doses de reforço da
vacina.

”Vamos pedir a qual-
quer pessoa que entre
no Reino Unido que faça
um teste PCR no fim do
segundo dia após a che-
gada e que se mante-
nha isolada até obter um
resultado negativo”, afir-

mou Boris durante uma
entrevista coletiva.

Já na Alemanha, os
dois casos foram regis-
trados na Bavária, no Sul
do país, anunciou o Mi-
nistério de Saúde regio-
nal. As duas pessoas
infectadas entraram no
país pelo aeroporto de
Munique em 24 de no-
vembro e agora estão
em isolamento. Na Itália,
o Instituto de Saúde Na-
cional disse que a pes-
soa infectada foi detec-
tada em Milão depois de
voltar de uma viagem a
Moçambique.

Países com casos
confirmados:

- África do Sul: 77 ca-
sos na província de Gau-
teng;

- Alemanha: dois ca-
sos registrados emMuni-
que, na Bavária;

- Bélgica: pessoa não
vacinada que voltou do
Egito em 11 de novem-
bro e teve os primeiros
sintomas em 22 de no-

vembro;
- Botsuana: quatro

pessoas totalmente vaci-
nadas;

- Hong Kong: um
caso de uma pessoa que
viajou à África do Sul;

- Itália: uma pessoa
que voltou de uma via-
gem a Moçambique;

- Israel: pessoa que
voltou do Malauí;

- Reino Unido: dois
casos identificados, um
em Chelmsford e outro
em Nottingham.

A Ômicron, descrita
como uma “variante de
preocupação” pela Or-
ganização Mundial da
Saúde (OMS), é potenci-
almente mais contagiosa
do que as quatro cepas
anteriores relacionadas a
efeitosmais deletérios ao
organismo, embora os
especialistas ainda não
saibam dizer se ela vai
provocar uma covid-19
mais ou menos severa.
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Sessenta e um viajantes da África do Sul
testam positivo para covid na Holanda.

EBC

Todos os passageiros infectados estão isolados e passaram por tes-
tes neste sábado (27).

A s autoridades de
saúde da Holanda

disseram que 61 pes-
soas que chegaram ao
país em dois voos vin-
dos da África do Sul,
na sexta-feira (26), tes-
taram positivo para a
covid. Ainda não há
informações sobre qual
é a variante do corona-
vírus encontrada nestes
infectados.

Todos os passagei-
ros infectados estão
isolados e passaram
por testes neste sábado
(27) para descobrir se
a recém-descoberta va-
riante do coronavírus,
a ômicron, pode estar
circulando entre eles.

Ainda na sexta-feira,
viajantes enfrentaram
longas horas de espera
e testes por conta da
nova mutação do vírus,
classificada pela Organi-
zaçãoMundial da Saúde
(OMS) como variante de
preocupação.

”Estamos pesqui-
sando se alguns dos
casos são da nova vari-
ante de preocupação, a
ômicron”, disse a autori-
dade sanitária do país
em um comunicado.
”Esperamos ter os re-
sultados o mais breve
possível.”

Já na Alemanha, au-
toridades regionais afir-
maram que um caso
suspeito da ômicron é
avaliado pelos profissio-
nais de saúde.

”Parece muito possí-
vel que a variante omi-
cron tenha chegado à

Alemanha”, disse Kai
Klose, ministro para As-
suntos Sociais na região
de Hesse, em uma rede
social.

A infecção estaria li-
gada à uma pessoa que
retornou da África do
Sul, e foi colocada em
isolamento logo após
o diagnóstico positivo
para a doença.

Passageiros que ten-
tam retornar da África do
Sul, após descoberta da
variante ômicron do co-
ronavírus, ficaram pre-
sos no aeroporto em
meio a cancelamentos
de voos e restrições.

Voos suspensos
O governo holandês

proibiu todas as viagens
aéreas do sul da África
na manhã de sexta-feira.
No entanto, dois voos
da KLM, com cerca de
600 passageiros, chega-
ram a desembarcar em
Amsterdã.

O ministro da Saúde,
Hugo de Jonge, deter-
minou que os passagei-
ros que já estavam a ca-
minho da Holanda fos-
sem submetidos a tes-
tes e quarentena na che-
gada ao país.

Centenas de passa-
geiros, que vinham da
Cidade do Cabo e de
Joanesburgo, reclama-
ram nas redes sociais
das ”horas de espera”
na pista.

Uma repórter do jor-
nal americano ”The New
York Times”, Stephanie
Nolen, estava em um

dos voos e chegou a
narrar o cenário de con-
fusão.

”Muitos aplausos
porque chegou um ôni-
bus que vai nos le-
var... para algum lugar”,
escreveu a jornalista.
Nolen, que afirmou ter
testado negativo para
o vírus, contou que o
ônibus chegou em uma
área de testes ”comuma
fila enorme”.

”Posso ver testadores
de covid com roupa azul
brilhante bem à frente”,
narrou. ”Ainda sem lan-
chinhos para os bebês
que estão chorando.”

Um porta-voz das au-
toridades de saúde em
Kennemerland – região
responsável pelo aero-
porto Schiphol, – disse
que os casos positi-
vos são acompanhados
pelo hospital universitá-
rio.

1º caso na
Bélgica

A Bélgica detectou
um caso de infecção li-

gado à variante ômicron
do coronavírus. Foi a
primeira vez que a nova
variante foi identificada
na Europa.

A variante preocupa
pois tem 50 mutações
— algo nunca visto an-
tes—, sendo mais de 30
na proteína S (spike) – a
”chave” que o vírus usa
para se acoplar às célu-
las, alvo da maioria das
vacinas disponíveis.

O Reino Unido res-
tringiu viagens à África
do Sul e mais cinco
países do continente.
E a Comissão Europeia
propôs a suspensão 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 informou
a proibição de entrada
em seu território de
qualquer pessoa que
esteve em sete nações
do sul da África nos
últimos 14 dias.
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Governadora de Nova York emite alerta de
emergência de desastre após aumento de

casos e internações por covid.
Fotos Públicas

Medida de Kathy Hochul permite que os profissionais de saúde priorizem o tratamento de infectados pela
doença.

A governadora de
Nova York, Kathy

Hochul, emitiu um co-
municado de ”emer-
gência de desastre”
após o aumento de
casos e internações
por conta da covid.

Na prática, a me-
dida permite que
os profissionais de
saúde do estado pri-
orizem o tratamento
de infectados pela
doença e destrava
alguns trâmites buro-
cráticos para a com-
pra de insumos para
combater a covid.

”Continuamos a
ver sinais de alerta de
picos no covid neste
inverno e, embora
a nova variante do
ômicron ainda não
tenha sido detectada
no estado de Nova
York, ela está che-
gando”, disse ela em
sua conta oficial no
Twitter.

”Hoje assinei uma
Ordem Executiva
para ajudar e aumen-
tar a capacidade do
hospital antes de pi-
cos potenciais. Por
meio dessa ação,
também seremos ca-
pazes de adquirir su-
primentos essenciais
com mais rapidez
para combater a pan-

demia”, completou.
Por fim, a governa-

dora, que assumiu o
cargo após a renún-
cia de Andrew Cu-
omo em meio a de-
núncias de assédio
sexual, fez um apelo
para a população se
vacinar.

”Estimulo os nova-
iorquinos a tirar pro-
veito de nossa maior
arma nesta pan-
demia: a vacina.
Vacine-se e receba
o reforço assim que
puder”.

Fronteiras
fechadas

O presidente dos
Estados Unidos, Joe
Biden, afirmou na úl-
tima sexta-feira (26)
que o país vai impor
restrições a viajantes
oriundos da África do
Sul e mais sete na-
ções africanas.

As restrições pas-
sarão a valer a partir
desta segunda-feira
(29), disse o presi-
dente que citou se-
guir as recomenda-
ções de conselhei-
ros médicos da Casa
Branca e defendeu
novamente a vacina-
ção.

O Brasil, por sua
vez, vai fechar as
fronteiras aéreas para
passageiros vindos
de seis países do
Sul da África a partir
desta segunda.

A nova mutação,
citada pela Organi-
zação Mundial da
Saúde (OMS) como
”variante de preocu-
pação”. Ela já foi
detectada em países
como Reino Unido,
Alemanha, Holanda,
Bélgica, Israel e Hong
Kong.

O governo de Is-
rael anunciou neste
sábado (27) que irá
bloquear, durante
duas semanas, a en-
trada de todos os
estrangeiros no país,
para tentar frear a
disseminação da va-
riante ômicron.

O país já registrou
um caso, de uma
paciente que viajou
ao Malauí, e temmais
sete suspeitos. Após
a identificação da
contaminação, ha-
via sido bloqueada a
entrada de viajantes
de sete países do
continente africano.

Uma lista de mais
dezenas de países
que se tornam des-
tino e origem proi-
bidas foi publicada,
com validade a partir
desta segunda-feira.
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Temor nos mercados: bolsas caem com
anúncio de nova variante do coronavírus.
Receio é de desaceleração da economia.

Reprodução

O cenário global é de incerteza quanto ao futuro.

O Ibovespa, principal ín-
dice da Bolsa de Va-

lores, recuou 3,39%, aos
102.224 pontos no final da
semana, acompanhando o
movimento de queda gene-
ralizada dos mercados glo-
bais devido ao surgimento
de uma nova variante da co-
vid. As companhias aéreas
tiveram as maiores baixas,
em um pregão em que ape-
nas duas ações não ficaram
no campo negativo.

Esse foi o pior índice
desde 22 de novembro,
quando o Ibovespa fechou
namínima do ano, a 102.122
pontos. Na semana, o
Ibovespa acumula queda de
0,79%. No mês, desvalori-
zação de 1,23%. E, no ano,
baixa de 14,11%

O dólar, por sua vez, teve
valorização de 0,54%, ne-
gociado a R$ 5,5948, após
atingir a máxima de R$
5,6679 logo na abertura. E o
Bitcoin despencou 20% em
relação ao recorde do início
do mês. A divisa acumula
queda de 0,24% na semana,
de 0,93% no mês e alta de
7,86% no ano.

”O câmbio aguentou
surpreendentemente bem
nesta sexta. Está um pouco
mais alto que quinta, mas
nada tão significativo. Tal-
vez porque a moeda já
tivesse apanhado muito.
Mas a Bolsa apanhou pra
caramba, porque além de
tudo é pesada em commo-
dities”, explica o economista
Alexandre Schwartsman, ex-
diretor do Banco Central.

O comportamento dos
investidores foi semelhante
ao que visto no início da
pandemia, em março do
ano passado. Eles saem de
ativos de maior risco, como
ações, e buscam posições
mais seguras, como títulos
da dívida e moedas de eco-

nomias mais fortes.
”Existe um receio de que

possa ter consequências
parecidas com as que a
gente viu nos últimos anos,
com impacto nas commodi-
ties e nas empresas aéreas
de maneira geral. A gente
vê em particular a fuga para
a qualidade, com a saída de
investidores de mercados
mais arriscados”, aponta
Schwartsman.

O temor é que uma nova
onda de covid trave a recu-
peração econômica global.
A nova variante, batizada
de Ômicron, está se es-
palhando rapidamente pela
África do Sul. Também já
foi detectada em Botswana,
Hong Kong e Israel. A Orga-
nização Mundial da Saúde
classificou a nova variante
como ”variante de preocu-
pação” (VOC).

Autoridade
Os juros futuros se ajus-

taram em queda. Além da
nova variante da Covid-19,
as taxas seguiram influenci-
adas pelas declarações do
presidente do Banco Cen-
tral, Roberto Campos Neto,
sobre a busca da autoridade
monetária em conter a infla-
ção, mas de forma organi-
zada.

A taxa do contrato de
Depósito Interfinanceiro (DI)
para janeiro de 2023 caiu
de 12,145% no ajuste ante-
rior para 11,84% e a do DI
para janeiro de 2024 recuou
de 11,97% para 11,795%.
A do contrato para janeiro
de 2025 cedeu de 11,86%
para 11,73% e a do DI para
janeiro de 2027 caiu para
11,71% ante os 11,81% da
leitura anterior.

Quedas
No mercado americano,

que teve horário de funcio-
namento reduzido ainda por

causa do feriado de Ação
de Graças, o índice Dow Jo-
nes cedeu 2,53% e o S&P,
2,27%. A Bolsa de Nas-
daq caiu 2,23%. O Dow Jo-
nes teve seu pior desempe-
nho diário desde outubro de
2020.

Na Ásia e na Europa,
as principais praças tam-
bém registraram queda. A
Bolsa de Londres teve baixa
de 3,64% e a de Frankfurt,
de 4,15%. EmParis, ocorreu
queda de 4,75%.

O índice FTSEurofirst
300 caiu 3,71%, a 1.796
pontos. Já o índice pan-
europeu STOXX 600 perdeu
3,67%, a 464 pontos, em sua
pior sessão desde junho de
2020.

Na Ásia, onde os mer-
cados já fecharam, o índice
Nikkei, da Bolsa de Tóquio,
cedeu 2,53%. Em Hong
Kong, houve baixa de 2,57%
e, na China, de 0,56%.

Entre as ações, ape-
nas duas não fecharam no
campo negativo. As ordi-
nárias da Suzano (SUZB3,
com direito a voto) subiram
0,15% e as units da Taesa
(TAEE11) avançaram 0,11%.

As ordinárias da Vale
(VALE3) e as da Siderúrgica

Nacional (CSNA3) cederam
2,64% e 4,91%, respectiva-
mente.

Os preços do minério
de ferro voltaram a perder
força nesta sexta-feira, de-
volvendo a maior parte do
ganho acumulado na se-
mana. A commodity en-
cerrou o dia em queda de
5,6% no porto de Qingdao,
na China, para US$ 96,67 a
tonelada.

As preferenciais da Usi-
minas (USIM5) tiveram
queda de 6,58%. No setor
financeiro, as preferenciais
do Itaú (ITUB4) e do Bra-
desco (BBDC4) cederam
1,89% e 4%, respectiva-
mente.

As ordinárias da Petro-
bras (PETR3, com direito a
voto) caíram 4,36% e as pre-
ferenciais (PETR4, sem di-
reito a voto), 3,88%

Petróleo
O barril do tipo Brent, re-

ferência no mercado inter-
nacional, recuou 11,5%, co-
tado a US$ 72,72. O bar-
ril do óleo leve americano
(WTI) caiu 13%, cotado a
US$ 68,15.
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João Doria vence Eduardo Leite nas prévias
do PSDB e será o candidato do partido à

Presidência da República em 2022.
Reprodução

Governador de São Paulo teve 53,99% dos votos.

O governador de
São Paulo, João

Doria, venceu as pré-
vias do PSDB em
primeiro turno neste
sábado (27) e será o
candidato do partido
à Presidência da Re-
pública na eleição do
ano que vem.

Ele obteve mais
que amaioria simples
(50% dos votos mais
um) e superou nas
prévias o governador
Eduardo Leite, do
Rio Grande do Sul,
e o ex-prefeito de Ma-
naus Arthur Virgílio.

O resultado final foi
o seguinte:

- João Doria -
53,99% dos votos;
- Eduardo Leite -
44,66%; - Arthur Vir-
gílio - 1,35%.

João Doria tem
63 anos e foi eleito
governador de São
Paulo em 2018, com
mais de 10,9 milhões
de votos. Assim
como Leite, apoiou
Jair Bolsonaro no se-
gundo turno da elei-
ção, ocasião em que
foi cunhado o slogan
”BolsoDoria”.

Antes de ser gover-
nador de São Paulo,
o tucano que é for-
mado em jornalismo

e publicidade e atu-
ava no ramo empre-
sarial, foi prefeito da
capital paulista, em
2016. Ele se filiou ao
PSDB em 2001.

A votação

A votação nas pré-
vias começou no úl-
timo domingo (21),
mas teve de ser inter-
rompida após falhas
no aplicativo desti-
nado à votação dos fi-
liados — a cúpula da
legenda suspeita que
as prévias tenham
sido alvo de ataque
hacker.

Desde então, o
partido realizou uma
série de testes com
novas empresas e,
nesta sexta-feira (26),
escolheu a BeeVoter.

A votação teve iní-
cio às 8h deste sá-
bado e se encerrou

às 17h. Foram cerca
de 30 mil votos en-
tre os 44,7 mil filia-
dos aptos a partici-
par. Parte desses vo-
tos — 8% do total
de filiados — já havia
sido contabilizada no
último domingo.

Esta foi a primeira
vez que o partido
recorreu à realização
de prévias para es-
colher o candidato
ao Palácio do Pla-
nalto. A disputa foi
marcada por diver-
gências entre os pré-
candidatos, que divi-
diram posições den-
tro da legenda.

Ao longo da pré-
campanha, Doria e
Leite trocaram farpas,
e a demora para a
conclusão da vota-
ção acabou agra-
vando a crise entre

os governadores.
Na prévia, o PSDB

dividiu os votantes
em quatro grupos
para a contagem dos
votos:

- filiados; - prefei-
tos e vice-prefeitos;
- vereadores, deputa-
dos estaduais e distri-
tais; - governadores,
vice-governadores,
ex-presidentes e o
atual presidente da
Executiva do partido,
senadores e deputa-
dos federais.

Cada grupo repre-
sentou 25% do to-
tal de votos. Ou
seja, como o grupo 4
tem menos integran-
tes, na prática o voto
de cada um teve um
peso maior na conta-
bilidade total da elei-
ção.
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João Doria e Eduardo Leite buscam
passar imagem de união e afirmam

que estarão no mesmo barco.
Divulgação

Os dois disseram que estarão juntos para enfrentar ’os reais adversá-
rios do Brasil’.

C om o fim da vota-
ção para escolha do

candidato do PSDB que
irá disputar a presidên-
cia da República, os con-
correntes João Doria e
Eduardo Leite buscaram
passar uma imagem de
união do partido, após
um processo de prévias
marcado por muito des-
gaste.

Ao chegarem neste sá-
bado (27) no centro de
convenções em Brasília
onde foi anunciado o re-
sultado da disputa, os go-
vernadores de São Paulo
e do Rio Grande do Sul
afirmaram que estarão no
”mesmo barco”, indepen-
dentemente do vencedor
nas prévias.

”Nós legitimamos o
PSDB, as prévias, o res-
peito pelos filiados, fize-
mos debates intensos,
percorremos o País. Es-
tamos no mesmo barco,
e esse barco é o barco
da democracia, da liber-
dade, e do respeito pelos
33 anos do PSDB. Todos
nós estaremos juntos a
partir do momento do re-
sultado, vencendo ou não
vencendo, estaremos
juntos”, afirmou Doria,
que foi anunciado poste-
riormente como vencedor
das prévias.

Ao lado do governa-
dor de São Paulo e futuro
candidato à presidente
do Brasil, Leite endossou
as palavras do correligi-
onário. ”Com absoluta
tranquilidade, saberemos
estar juntos para fazer en-
frentamento dos reais ad-

versários do Brasil, que
são a inflação, desem-
prego, a fome, o baixo
crescimento econômico”,
disse o chefe do Execu-
tivo do RioGrande do Sul.

Ambos reconheceram
os ”debates intensos”
que permearam o pro-
cesso de prévias, mas
afirmaram que a união
prevalecerá para apre-
sentar uma alternativa ao
Brasil. ”Nós queremos
democracia no Brasil,
não queremos que a
situação atual prossiga,
nem no radicalismo da
extrema direita, nem a
volta da extrema es-
querda, queremos novo
caminho de entendi-
mento”, afirmou Doria,
para quem ”certamente”
o partido será parte de
uma ”grande coalizão”
de siglas interessadas em
seguir por esse caminho.

”Que queira seguir
dentro desse movimento
de centro democrático li-
beral social, capaz de dia-
logar com esquerda, com
a direita, mas dentro da
defesa do emprego, da
oportunidade, da saúde,
do meio ambiente, das
reformas, é esse o ca-
minho que desejamos”,
completou o governador
de São Paulo.

’Desbolsonarizar’
Terceiro candidato das

prévias, o ex-prefeito de
Manaus Arthur Virgílio
voltou a reclamar neste
sábado da presença de
”bolsonaristas” no PSDB.
Virgílio declarou que o
partido tem passado por

”dificuldades” com par-
lamentares que apoiam
o presidente Jair Bolso-
naro.

”Ela (a bancada bol-
sonarista) faz dobradinha
com Bolsonaro, ela vai
lá e vota contra decisões
da própria diretiva, então,
eu o tempo inteiro eu di-
zia que é preciso ’desbol-
sonarizar’ o PSDB”, afir-
mou.

”Nós não vamos poder
continuar com essa dico-
tomia de bolsonaristas e
não-bolsonaristas. Nós
temos que chamar essas
pessoas para o nosso re-
dil e as que não forem do
nosso redil, por favor pro-
curem outro (partido).”

Parlamentares do
PSDB têm se posicio-
nado a favor do governo
federal e dividido a sigla.
O comando da legenda
definiu que o partido
é de oposição, mas a
maior parte da bancada
na Câmara ainda vota
de maneira favorável aos
projetos do Palácio do

Planalto.
Na semana passada,

a deputada federal Mara
Rocha (PSDB-AC) pro-
tagonizou uma confusão
durante as prévias da si-
gla — que foram inter-
rompidas por falhas no
aplicativo. Na fila de
votação para escolher o
candidato do partido em
2022, a deputada bri-
gou com o presidente do
PSDB do Acre, Manoel
Pedro de Souza Gomes,
e anunciou que sairia da
legenda e apoiaria a ree-
leição de Bolsonaro.

Mara afirmou que o
presidente do PSDB no
Acre estava pedindo vo-
tos para um ”falso tu-
cano”. E disse: ”Sou Bol-
sonaro mesmo, vou para
o PL”. O PL é o partido
que deverá abrigar o pro-
jeto de reeleição de Bol-
sonaro.
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Sem ter vencido as prévias do PSDB,
Eduardo Leite planeja estudar no exterior.

Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Leite, que tem 36 anos, já se comprometeu a não disputar a reeleição
para o governo do Rio Grande do Sul.

F indas as prévias do
PSDB com a vitó-

ria de João Doria, a
pergunta que se fa-
zia no partido era so-
bre qual será o fu-
turo de Eduardo Leite
e dos 44,66%% dos vo-
tos que ele teve na elei-
ção interna do partido.
Se o governador gaú-
cho mantiver o que já
vinha dizendo interna-
mente a seus auxilia-
res, não vai se candida-
tar a nada em 2022 –
nem a vice-presidente
e nem a senador.

Nos últimos meses,
sempre que questio-
nado a respeito pelos
aliados mais próximos,
Leite dizia que o plano
seria terminar o man-
dato, estudar no exte-
rior e depois buscar um
emprego na iniciativa
privada.

Leite, que tem 36
anos, já se comprome-
teu a não disputar a re-
eleição para o governo
do Rio Grande do Sul.
E já deixou claro que
pode até participar da
campanha como apoi-
ador de algum candi-
dato. Disputar novas
eleições, porém, só em
2026.

Já os tucanos que
votaram nele con-
tra João Doria de-
vem se dividir. O ex-
governador de São
Paulo Geraldo Alckmin
deve deixar o partido e
levar seu grupo.

Alckmin e rompeu

com Doria depois que
o atual governador
negou espaço na le-
genda para ele se
candidatar ao governo
de São Paulo. Doria
apoiou seu vice, Ro-
drigo Garcia, já confir-
mado como candidato
do PSDB à sua suces-
são em 2022.

Se Leite vencesse,
Alckmin considerava
permanecer no par-
tido. Com a derrota
do gaúcho, ele agora
vai decidir se entra
no PSB e disputa as
eleições como vice de
Lula ou se vai perseguir
o governo paulista em
alguma outra legenda.

Espera-se ainda
uma debandada dos
quadros do PSDB que
já apoiam o presidente
Jair Bolsonaro, princi-
palmente no Nordeste.

Quanto à Aécio Ne-
ves, que trabalhou
desde o início por
Leite, o mais prová-
vel é que fique onde
está. Antes mesmo da
derrota, ele já dizia a
aliados que não sairia
do PSDB porque, em-
bora seja adversário de
Doria no plano nacio-
nal, em Minas ele tem
razoável controle da
legenda, do qual não
abrirá mão facilmente.
Isso, claro, se o gover-
nador paulista não der
um jeito de expeli-lo até
o final da campanha
presidencial.

"Polarização
política inútil"
Derrotado nas pré-

vias do PSDB, Edu-
ardo Leite afirmou que
o partido tem capaci-
dade de furar a pola-
rização política inútil e
liderar o centro demo-
crático. Ele afirmou
que respeita a decisão
das prévias e desta-
cou que, acima de um
projeto pessoal, está
o projeto do partido e
acima de tudo, o Brasil.

“Não dá mais para
a gente assistir cresci-
mento menos que sua
capacidade. Trope-
çando e sem conse-
guir sustentar o cresci-
mento”, afirmou Leite.
Ele disse ao vitorioso
das prévias, o governa-
dor de São Paulo, João
Doria, que é preciso
enfrentar as desigual-
dades. “Não pode-
mos conviver com isso
como se fosse natural”,
destacou. “É preciso
liderar um projeto que

tenha sensatez e equi-
líbrio”, complementou.

Leite ainda disse a
diversidade da popu-
lação é algo que nos
fortalece. “Uma pes-
soa deve ocupar qual-
quer lugar pelo seumé-
rito. Diversidade nos
faz mais fortes, cria-
tivos, ricos”, afirmou.
“Não pode dizer que
é algo que é errado e
que precisa ser comba-
tido. PSDB me aco-
lheu”. O governa-
dor do Rio Grande do
Sul fez uma homena-
gem ao namorado Ta-
les, que estava na pla-
teia.

Ele desejou “toda
sorte” a João Doria
porque o “Brasil pre-
cisa que a gente con-
siga viabilizar um pro-
jeto de centro”. “Para
mim, nunca foi pro-
jeto pessoal, tem que
ser um projeto para
o Brasil. Meu reco-
nhecimento da decisão
soberana”, afirmou.
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Bolsonaro diz que teve momentos
"mais difíceis" na Academia Militar das
Agulhas Negras do que na Presidência.

Clauber Cleber Caetano/PR

O presidente atribuiu ao Exército Brasileiro suas conquistas pessoais.

O presidente Jair Bol-
sonaro presidiu

neste sábado (27) a
cerimônia de formatura
de 391 novos aspirantes
a oficial do Exército na
Academia Militar das
Agulhas Negras (Aman),
em Resende, região sul
do Estado do Rio de Ja-
neiro. Bolsonaro fez um
discurso de improviso à
tropa e evitou falar de
política.

”Em momentos difí-
ceis à frente da Presi-
dência, vejo o que pas-
sei aqui (na Academia
Militar das Agulhas Ne-
gras) e me conforto di-
zendo que aqui foi mais
difícil. Quem passa por
aqui, sabe o que são
essas dificuldades”, afir-
mou Bolsonaro, citando
ensinamentos de leal-
dade, humildade e dis-
ciplina na cerimônia de
entrega de Espadas aos
Novos Aspirantes.

Bolsonaro também
exaltou as 23 mulheres
que integram a turma e
que se formam “mos-
trando para todos nós
que quem tem garra,
determinação, força de
vontade, coragem e
fé consegue atingir os
seus objetivos. Para-
béns a vocês todas.”

O presidente atribuiu
ao Exército Brasileiro
suas conquistas pes-
soais. “Esta formação
marca a vida de todos
nós. Essa formação nos

fará vencer obstáculos.
Lembrem-se de uma
coisa: o que for possível
nós faremos, o que não
for, entregaremos nas
mãos de Deus; Ele no
dia a dia nos dá exem-
plos de superação”,
afirmou.

Bolsonaro disse que
os militares estão ”pron-
tos” para defender a
liberdade do País. ”A
vocês jovens aspiran-
tes, agora integrando
o Exército brasileiro,
passa uma enorme res-
ponsabilidade, maior
até que defender a vida
dos nossos cidadãos
é defender a nossa
democracia e a nossa
liberdade. Juramos dar
a vida à Pátria e este
juramento está muito
vivo. Não ousem rou-
bar nossa liberdade,
estamos prontos para
defendê-la. Nós milita-
res respeitamos a nossa
Constituição”, afirmou.

Além da defesa de
valores, Bolsonaro tam-
bém discursou sobre a
amizade e o companhei-
rismo entre integrantes
das Forças Armadas.
“Sem gratidão não che-
garemos a lugar algum.
Quem esquece o seu
passado está conde-
nado a não ter futuro”,
frisou.

Duque de Caxias, pa-
trono do Exército Brasi-
leiro, também foi exal-
tado durante a fala. ”Um

homem exemplo para
todos nós. E digo a
vocês: quem fará o fu-
turo da nossa pátria não
será um homem ou uma
mulher. Seremos todos
nós, 210 milhões de ha-
bitantes.”

Duração

Sob sol forte, a ce-
rimônia de formatura
dos 391 novos aspiran-
tes a oficial do Exér-
cito durou aproxima-
damente 1h30min. No
momento dos aspiran-
tes receberem a espada
de Duque de Caxias,
Bolsonaro desceu do
palanque das autorida-
des e foi cumprimentar e
tirar fotos com familiares
de formandos. Ele ficou
cerca de 20 minutos no
pátio.

O presidente estava
acompanhado na sole-
nidade de entrega do
Aspirantado 2021 aos
cadetes do 4º ano da
Aman do vice, gene-

ral Hamilton Mourão, do
ministro-chefe do Gabi-
nete de Segurança Ins-
titucional da Presidên-
cia, general Augusto He-
leno, do ministro-chefe
da Secretaria de Go-
verno, Luiz Eduardo Ra-
mos, e do ministro da
Defesa, general Walter
Braga Netto.

Antes da cerimônia, o
presidente acenou para
apoiadores e caminho-
neiros que passavam
pela Rodovia Presidente
Dutra em frente ao Hotel
de Trânsito da Acade-
mia Militar das Agulhas
Negras.

O presidente é
egresso da Aman, onde
se formou em 1977. Na
noite de sexta (26), logo
após chegar à cidade,
Bolsonaro foi até um
trailer comer cachorro-
quente, como tradici-
onalmente faz quando
visita Resende.
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Ministros do Supremo se dividem
sobre argumentos do Congresso
para liberar orçamento secreto.

Nelson Jr./SCO/STF

Uma ala de ministros exige transparência. Outro grupo, pondera que
as medidas do Congresso já são suficientes.

E nquanto o Congresso
busca um caminho

para destravar os repasses
do orçamento secreto, o
Supremo Tribunal Federal
(STF) encontra-se dividido
sobre a argumentação apre-
sentada pelas cúpulas de
Câmara e Senado até o
momento. Um documento
elaborado pelo Legislativo
afirma ser impossível indicar
os autores das indicações
para as emendas de relator
de 2021 e 2020, o que,
para uma ala de ministros,
contraria a decisão da Corte
de exigir transparência.

Um outro grupo do STF,
no entanto, pondera que as
medidas apresentadas pelo
Congresso em resposta à
determinação judicial já são
suficientes para, ao menos,
liberar os recursos que es-
tão represados — em pa-
ralelo à publicação do ato
interno sobre o tema, os
presidentes do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG), e
da Câmara, Arthur Lira (PP-
AL), apresentaram um re-
curso ao Supremo pedindo
a liberação.

Parte da Corte recebeu
mal a solicitação feita pe-
las duas Casas e avalia a
norma redigida pelo Legisla-
tivo como descumprimento
de decisão judicial, uma
vez que a ministra foi ex-
pressa ao pedir a transpa-
rência para as emendas de
2020 e 2021. Na avaliação
desses ministros, aceitar a
demanda do Congresso tal
qual foi apresentada seria
concordar com a existên-
cia de um orçamento se-
creto, ainda que anterior-
mente. O governo Bolso-
naro tem usado o meca-
nismo para angariar apoio
no Congresso.

Nos bastidores do STF,
uma outra ala avalia já ser
possível liberar a execução
das emendas, uma vez que
as medidas de transparên-
cia informadas na petição
atenderiam, segundo esses
ministros, ao que foi de-
terminado por Rosa Weber.
Para esse grupo, embora a
questão da retroatividade —
classificada pelo Congresso
como “inexequível” — ainda
precise ser definida, o que
foi apresentado já seria omí-
nimo suficiente para liberar
as emendas que foram sus-
pensas.

Na prática, Rosa pode
decidir sozinha na petição
apresentada na quinta-feira,
deferindo ou negando o pe-
dido de suspensão do blo-
queio das emendas. A mi-
nistra também poderá levar
o pleito do Congresso di-
reto ao plenário, fazendo
com que os demais minis-
tros se manifestem de ma-
neira conjunta. Neste caso,
a relatora terá que liberar o
processo para julgamento,
cuja data seria posterior-
mente definida pelo presi-
dente do Supremo, ministro
Luiz Fux.

Quando concedeu a de-
cisão liminar, no início do
mês, Rosa escreveu que
“o regramento pertinente às
emendas do relator (RP 9)
se distancia desses ideais
republicanos, tornando im-
perscrutável a identificação
dos parlamentares reque-
rentes e destinatários finais
das despesas nelas previs-
tas, em relação aos quais,
por meio do identificador RP
9, recai o signo do mistério”.

Apoio massivo
Além de não haver trans-

parência sobre os padrinhos
dos repasses de recursos

do Orçamento da União nas
emendas de relator, essa
verba não é dividida igual-
mente entre todos os parla-
mentares.

Levada a julgamento
para que fosse confirmada
ou derrubada, a liminar da
ministra acabou ganhando
o apoio massivo do restante
da Corte. Em seu voto,
a ministra Cármen Lúcia
classificou o orçamento
secreto como uma forma de
cooptar apoio político, o que
colocaria em risco o sistema
democrático.

“Esse comportamento
compromete a representa-
ção legítima, escorreita e
digna, desvirtua os proces-
sos e os fins da escolha
democrática dos eleitos,
afasta do público o interesse
buscado e cega ao olhar es-
crutinador do povo o gasto
dos recursos que deveriam
ser dirigidos ao atendimento
das carências e aspirações
legítimas da nação”, afirmou
Cármen.

Em uma outra corrente,
que acabou ficando der-
rotada, o ministro Gilmar
Mendes defendeu um “meio
termo” que evitaria a sus-

pensão dos pagamentos já
empenhados (reservados
para gasto) nas emendas
de relator, mas determinaria
a criação de balizas para
que fosse dada transparên-
cia para todo o processo
de tomada de decisão do
Congresso que resulta na
alocação de recursos públi-
cos.

“Os princípios constituci-
onais da publicidade e da
transparência devem ser ob-
servados em todas as fases
do ciclo orçamentário e não
apenas na fase de execu-
ção”, afirmou Gilmar.

Parte do que se con-
vencionou chamar de orça-
mento secreto, as emendas
de relator são um artifício
pelo qual o deputado ou se-
nador escolhido para elabo-
rar o parecer sobre o Orça-
mento daquele ano tem o
poder de encaminhar dire-
tamente aos ministérios su-
gestões de aplicação de re-
cursos da União indicadas
por outros parlamentares.
Os registros dessas indica-
ções não são abertos, e o
sistema dificulta a fiscaliza-
ção.
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Prefeitos pleiteiam ajuda do governo
federal para não aumentar tarifa de ônibus.

Maria Ana Krack/PMPA

Meta é convencer o governo a pagar parte da conta do transporte.

O temor relacionado
ao impacto político-

econômico que eventuais
aumentos nas tarifas de
ônibus de todo o País
podem provocar em ano
eleitoral reuniu prefeitos
e a cúpula do Congresso
em um esforço comum.
A meta é convencer o
governo federal a pagar
parte da conta do trans-
porte, especialmente a
que diz respeito à gratui-
dade concedida a idosos
com 65 anos ou mais e
à variação do diesel que,
desde janeiro, já acumula
alta de 60%.

O presidente da Câ-
mara dos Deputados,
Arthur Lira (Progressistas-
AL), assumiu o compro-
misso de buscar um so-
lução com o governo Jair
Bolsonaro a fim de evitar
o reajuste. Ele participou
da 81ª Reunião Geral da
Frente Nacional de Pre-
feitos (FNP), em Aracaju.
Ao final do evento, os
mandatários assinaram
uma carta na qual afirmam
que o transporte público é
subfinanciado no Brasil e
que os municípios estão
diante de um “iminente
colapso” que resultará na
desassistência da popula-
ção.

No documento, os pre-
feitos exigem que seja
feita uma articulação fe-
derativa capaz de cons-
truir alternativas emergen-
ciais e estruturantes para
o setor. Duas são trata-
das como prioritárias: a
desoneração dos impos-
tos que incidem sobre o
preço do diesel e o pa-
gamento, pelo governo fe-
deral, do valor das passa-
gens gratuitas dos idosos

assegurada por meio de
lei federal e paga hoje pe-
las prefeituras.

Lira disse aos prefei-
tos que o tema entrará
na pauta da Câmara e os
convocou para nova reu-
nião, desta vez em Brasí-
lia, no dia 8. O presidente
do Senado, Rodrigo Pa-
checo (PSD-MG), já havia
assumido o mesmo com-
promisso antes.

“Não é possível que
a gente tenha de jogar
essa conta para os usuá-
rios. Esse movimento na-
cional criado pelos pre-
feitos tem como objetivo
mostrar que algo precisa
ser feito”, disse o prefeito
de São Paulo, Ricardo Nu-
nes (MDB), que também
tratou do tema em reunião
com Bolsonaro.

Ministros do governo
indicam que o presidente
estuda editar uma Me-
dida Provisória para que a
União passe a arcar com
30% do custo do diesel
do transporte público e ro-
doviário, favorecendo as-
sim também os caminho-
neiros.

Na capital paulista, por
exemplo, o bilhete sim-
ples permanece conge-
lado em R$ 4,40 desde ja-
neiro de 2020, forçando a
Prefeitura a arcar com a di-
ferença entre o custo do
sistema e o valor arreca-
dado com os usuários. A
previsão é que esse mon-
tante seja de R$ 3,3 bi-
lhões neste ano. Sem
essa ajuda do Tesouro,
a passagem custaria R$
6,20. Segundo Nunes, só
a conta da gratuidade al-
cança R$ 1,1 bilhão por
ano em São Paulo. “Se
o governo, portanto, pas-

sar a pagar por esse be-
nefício, repassando os va-
lores aos municípios, nós
poderemos manter a tarifa
nomesmo valor em 2022”,
disse.

Jogo duro
Bolsonaro, no entanto,

já vetou um projeto de lei
semelhante, em dezem-
bro de 2020. A proposta
previa o repasse de R$
4 bilhões da União aos
municípios com mais de
200 mil habitantes e tam-
bém aos Estados e ao
Distrito Federal, para ga-
rantir o serviço de trans-
porte público durante a
pandemia. OMinistério da
Economia, na época, ale-
gou que a proposição fi-
xava uma despesa extra
sem apresentar seu im-
pacto orçamentário e fi-
nanceiro. Quase um ano
depois, a estimativa da
FNP é que sejam necessá-
rios R$ 5 bilhões.

Debatida ainda no go-
verno de Michel Temer, a
criação de um “fundo de
amortecimento” com me-
canismos que ajudem a
controlar a alta do diesel
é uma das possibilidades
em estudo, pelo governo

Bolsonaro, para atender
ao menos parte do pleito
dos prefeitos.

A iniciativa é cogi-
tada pelo Planalto desde
março, quando o governo
chegou até a fazer contas
para estimar quanto pode-
ria captar para esse fundo.
Na época, falava-se em
cerca de R$ 12 bilhões
por ano, valor não oficial
nem atualizado.

Pela proposta, o fundo
seria abastecido com re-
cursos de royalties e parti-
cipações especiais oriun-
das de petróleo e gás que
são pagos ao governo fe-
deral. Inicialmente, a ideia
era abarcar também a ga-
solina entre os combus-
tíveis que poderiam ter
seus valores “dosados” a
partir do mecanismo, mas
o plano atual é amortecer
apenas o preço do diesel.

Também está em dis-
cussão estender esse
amortecimento para o
transporte demercadorias
feito por via rodoviária,
beneficiando desse modo
os caminhoneiros e em-
presas do setor.
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"Vou pedir reparação civil por expor uma
criança", diz senador Contarato sobre
autor de postagem ofensiva a seu filho.

Marcos Oliveira/Agência Senado

Senador falou sobre caso investigado pela PF em que foi ofendido
nas redes sociais.

A lvo de ofensas em
publicação que expôs

seu filho nas redes, o se-
nador Fabiano Contarato
(Rede-ES) afirmou, em
entrevista, que qualquer
conversa com o autor
do post se dará somente
no campo judicial. Após
acionar a Polícia Federal,
que indiciou esta semana o
homem identificado como
Giovani Loureiro, o parla-
mentar buscará também
uma reparação civil. As
medidas, segundo ele, têm
intuito ”pedagógico”.

A publicação trazia uma
foto do senador com o fi-
lho Gabriel, de 7 anos, em
uma praia de Vila Velha
(ES) e chamava Contarato
de ”infeliz” e ”sem vergo-
nha”. Alegava ainda que o
parlamentar estava com a
criança para fazer ”marke-
ting”. Com a repercussão
negativa, o autor se disse
arrependido. E esboçou
um contato para se descul-
par.

”Ele ligou para o escri-
tório no Espírito Santo, fa-
lou que ia retornar mais
tarde, mas não ligou. Tam-
bém não quero receber,
porque essa conversa tem
que ser feita no campo
judicial”, afirmou Conta-
rato, que pretende buscar
acompanhamento psicoló-
gico para o pequeno Ga-
briel.

O senador, que é gay
assumido, já havia sido
atacado nas redes em post
homofóbico pelo empresá-
rio Otávio Fakhouri, que
depôs na CPI da pande-
mia. O episódio motivou
um discurso emocionado
do parlamentar durante a

comissão. Contarato deci-
diu se pronunciar apenas
minutos antes do início do
depoimento. Ele defende
a regulação das redes se
houver ummecanismo que
”tenha como objetivo ras-
trear a origem” de uma
ofensa.

Leia trechos da entre-
vista:

1) Como foi esse dia
do ataque e de que forma
o senhor lidou com isso
ao tomar conhecimento da
postagem?

Tinha acabado de vol-
tar de viagem a Glasgow
(onde ocorreu a COP26),
e meu filho me pediu para
levá-lo até a praia para fa-
zer um castelinho de areia.
Fiquei nem 40 minutos.
Esse rapaz estava na praia,
e eu não sabia. Ele não
foi até mim e falou algo.
Foi tudo tranquilo. Quando
cheguei em casa, vi a pos-
tagem eme senti ofendido.
Quando a ofensa é co-
migo, já sei lidar com ela.
Por mais que a gente fique
decepcionado com o ser
humano, foi um momento
muito delicado. Uma into-
lerância, um ódio. Por isso
tomo providência. Acionei
a Polícia Federal para fazer
indiciamento da pessoa. A
forma como ele se referiu
ao meu filho, para mim,
foi muito dolorosa. Ele
enfatiza que eu estava
levando meu filho adotivo
e para fazer marketing. Por
que isso? Me deixa muito
angustiado e triste porque
está atacando uma criança
indefesa. Por mais que ele
não goste de mim ou não
concorde com meu posi-
cionamento político, essa

divergência é saudável no
campo da democracia,
num espaço onde haja
respeito. Quando começa
a ofender e expor crianças,
é um ato criminal.

2) Além de acionar a PF,
que medidas o senhor to-
mou ou pretende tomar?
Mudou sua rotina?

Lidar com isso é compli-
cado, mas não posso me
furtar de um momento de
folga e lazer com meus fi-
lhos, privá-los disso. Te-
nho buscado a responsa-
bilidade criminal. Fui à
PF, foi tomado meu depoi-
mento, ele foi interrogado,
indiciado e já mandou para
o Ministério Público. Eu
vou tambem acioná-lo com
reparação civil por ter ex-
posto uma criança e me
ofendido. Essas condena-
ções que busco têm mais
o intuito pedagógico, para
que as pessoas entendam
que elas têm responsabili-
dade no que vão fazer atra-
vés dos veículos de comu-
nicação, das redes socias.

3) Após a repercussão,
o autor do post se disse ar-
rependido. Ele procurou o

senhor?
Ele ligou para o escri-

tório no Espírito Santo, fa-
lou que ia ligar mais tarde,
mas não ligou. Eu tam-
bém não quero receber,
porque essa conversa tem
que ser feita no campo ju-
dicial. Qualquer conversa
com ele, no aspecto cri-
minal, será junto ao MPF.
E, no aspecto civil, junto
à vara civil específica. A
pessoa sempre vem de-
pois com o mesmo dis-
curso, mas o estrago já foi
feito. Esse é o compor-
tamento típico de um co-
varde. As pessoas por trás
de uma rede social fazem
e depois quando veem a
repercussão do fato e as
consequências têm sem-
pre com a mesma justifi-
cativa. É um pedido de
desculpas totalmente em
vão. Se não vem reves-
tido de um comportamento
que em nada muda o com-
portamento dela, de nada
vale. E não exclui o ato que
ele praticou comigo e com
meu filho.
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Comissão de Finanças da Câmara
dos Deputados aprova pagamento

do "14º salário" do INSS.
Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Em princípio, abono anual será pago em dobro em março de 2022 e 2023.

A Comissão de Fi-
nanças e Tributa-

ção da Câmara dos
Deputados aprovou
uma proposta que
assegura, excepcio-
nalmente nos anos
de 2020 e 2021, o
pagamento em dobro
do abono anual de-
vido aos segurados
e dependentes do
Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS).
O abono será limitado
ao valor de até dois
salários mínimos, e as
parcelas serão pagas
no mês de março dos
anos de 2022 e 2023.

Também chamado
de “13º salário” , o
abono é devido aos
aposentados, pensio-
nistas e beneficiários
da Previdência Social
que, durante o ano,
receberam auxílios di-
versos (por morte, do-
ença, acidente ou re-
clusão).

O Projeto de Lei
4367/20 é de autoria
do deputado Pompeo
deMattos (PDT-RS). O
relator, deputado Fá-
bio Mitidieri (PSD-SE),
recomendou a apro-
vação do texto.

Mitidieri afirmou
que a concessão do
benefício em dobro,
ou seja, o “14° sa-

lário”, visa reduzir o
impacto econômico
da pandemia entre
os segurados da Pre-
vidência. “Além de
ser composto, em
sua maioria, por pes-
soas de baixa renda,
seus benefícios foram
severamente corroí-
dos pela inflação que
assola o País desde
2020 e que também
deverá ser elevada
em 2021”, comentou.

O parlamentar
acrescentou que a
maioria dos benefi-
ciários já não possui
capacidade laboral
para poder recompor
o sustento por meio
de trabalho.

Adequação

Mitidieri apresentou
três emendas sanea-
doras, para adequar
o projeto à legisla-

ção fiscal, que exige
medidas de compen-
sação financeira para
as políticas que am-
pliam despesas públi-
cas. Na avaliação do
governo, a concessão
do 14° terá um im-
pacto de R$ 39,26 bi-
lhões em 2020 e de
R$ 42,15 bilhões em
2021.

A adequação fi-
nanceira proposta é
baseada, segundo
ele, em “três pilares”:
aumento das alíquo-
tas da Contribuição
Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) sobre
os setores financeiro
e de combustíveis
entre 2022 e 2023;
redirecionamento, até
2023, dos dividen-
dos arrecadados de
estatais dos setores
bancário e de com-

bustíveis (Petrobras)
para o financiamento
do programa; e re-
vogação de diversas
isenções fiscais.

Essas isenções são
as mesmas que o
governo propôs aca-
bar por meio do PL
3203/21, e que geram
uma economia de R$
22 bilhões. Mitidieri
avalia que a soma
das três medidas
compensatórias libera
recursos suficientes
para a concessão do
abono em dobro.

Tramitação

A proposta tramita
em caráter conclusivo
e ainda será anali-
sada pela Comissão
de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania
(CCJ). Se aprovada,
seguirá para o Se-
nado.
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Juro bancário sobe para 32,8%
ao ano, o maior índice em 19

meses, mostra o Banco Central.
Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Crédito bancário registrou alta de 1,74% no mês passado.

O Banco Central (BC)
informou que o juro

bancário médio com re-
cursos livres de pessoas
físicas e empresas che-
gou a 32,8% ao ano em
outubro. O juro bancá-
rio médio com recursos
livres não conta os se-
tores habitacional, rural
e o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES).

Em setembro, o juro
bancário médio estava
em 30,6% e, conforme
o BC, a taxa registrada
no mês passado é a
maior desde março de
2020, quando estava em
33,3%.

De acordo com os nú-
meros do BC, a alta dos
juros bancários médios
é reflexo do aumento da
Selic, a taxa básica de ju-
ros da economia. A Se-
lic passou de 2% em ja-
neiro para 7,75% ao ano
com o objetivo de ten-
tar conter as pressões in-
flacionárias e também o
spread bancário, que in-
clui a margem de lucro
das instituições financei-
ras.
Saiba também:
— a taxa média de

juros cobrada nas ope-
rações com empresas
subiu de 17,1% ao ano
para 19,1% ao ano em
outubro, a maior desde
julho de 2019 (19,2% ao
ano); — os juros mé-
dios nas operações com
pessoas físicas subiram
de 41,7% ao ano para

43,8% em outubro, maior
nível desde abril de 2020
(44,7% ao ano); — no
cheque especial das
pessoas físicas, a taxa
caiu de 129,6% ao ano
para 128,8% em outubro
(o BC adotou um teto
para os juros); — nas
operações com cartão
de crédito rotativo, os
juros bancários cobra-
dos das pessoas físicas
subiram de 339,5% ao
ano em setembro para
343,6% ao ano em ou-
tubro, maior patamar
desde agosto de 2017
(392,3% ao ano).

O crédito rotativo do
cartão de crédito pode
ser acionado por quem
não pode pagar o valor
total da fatura na data
do vencimento, mas não
quer ficar inadimplente.
Essa é uma das linhas
de crédito mais caras
do mercado e, segundo
analistas, deve ser evi-
tada. A recomendação
é que os clientes bancá-
rios paguem todo o valor
da fatura mensalmente.

Em alta
De acordo com dados

do BC, as concessões
de empréstimos ban-
cários registraram novo
aumento em outubro,
subindo 1,74%. O cál-
culo foi feito após ajuste
sazonal, uma espécie
de ”compensação” para
comparar períodos dife-
rentes.

Ainda de acordo com
o BC, as concessões so-

maram R$ 447 bilhões
em outubro deste ano,
maior patamar de toda a
série histórica, que tem
início emmarço de 2011.

Já o volume total do
crédito ofertado pelos
bancos, segundo a ins-
tituição, subiu 1,5% em
outubro, para R$ 4,497
trilhões, na comparação
comR$ 4,431 trilhões em
setembro. Houve expan-
são de 0,9% na carteira
de pessoas jurídicas e
aumento de 1,9% na de
pessoas físicas.

Para todo este ano,
o Banco Central estima
uma expansão de 12,6%
no crédito bancário. Em
2020, impulsionado por
linhas emergenciais de
crédito para o combate
aos efeitos da pandemia,
o crédito bancário teve
alta de 15,5%.

Inadimplência
A taxa de inadimplên-

cia média registrada pe-
los bancos nas opera-

ções de crédito ficou es-
tável em outubro, em
2,3%. Nas operações
com pessoas físicas, a
inadimplência permane-
ceu em 3% no mês pas-
sado e, no caso das
empresas, continuou em
1,4%.

O Banco Central tam-
bém divulgou estatísti-
cas sobre o endivida-
mento das famílias com
bancos. Neste caso, os
novos números são refe-
rentes a agosto.

Segundo o BC, o
endividamento regis-
trou aumento naquele
mês, ao somar 59,9%
da renda acumulada
nos doze meses anteri-
ores, contra 59,2% em
julho. Em janeiro de
2020, antes da pandemia
da Covid-19, o endivi-
damento das famílias
estava em 48,9%. No
mesmo mês deste ano,
já havia avançado para
57,1%.
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Taxa de juros do cartão de crédito
é a mais alta desde setembro de

2017 e chega a 343,6%.
Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Rotativo subiu para 343,6% ao ano.

R eflexo da escalada
da taxa Selic para

conter a inflação, os ju-
ros cobrados de consu-
midores e empresas se-
guem em elevação. A
taxa de juros rotativo do
cartão de crédito para
pessoas físicas bateu em
343,6% ao ano em outu-
bro. Esse é o maior pata-
mar registrado desde se-
tembro de 2017. Os da-
dos foram divulgados re-
centemente pelo Banco
Central (BC).

Os juros rotativos são
os mais caros do mer-
cado e vêm se elevando
desde junho, quando o
BC tinha registrado leve
recuo na comparação
com maio. No cheque
especial, a taxa anual de
juros bateu os 128,8% no
mês de outubro.

Esse movimento de
alta reflete a elevação
na Selic, a taxa básica
de juros do País. Após
permanecer boa parte
da pandemia no menor
patamar da história, de
2% ao ano, o BC vem
elevando a taxa desde
março desse ano, por-
que foi necessário aper-
tar a política monetária
para conter a inflação.

A Selic está em 7,75%
ao ano e há expecta-
tiva de mais elevações
nas próximas reuniões
do Comitê de Política
Monetária (Copom).

O movimento de ju-
ros altos não afetou ape-
nas as linhas mais caras,

mas o mercado como
um todo. A taxa de juros
de recursos livres média
chegou a 32,8% ao ano
emoutubro, omaior nível
desde o início da pande-
mia. Em março do ano
passado, o índice estava
em 31,3% e veio caindo
até atingir o nível mais
baixo, em 25,5%, em de-
zembro de 2020.

Ainda para as pes-
soas físicas, o BC re-
gistrou taxa média para
empréstimos livres em
43,8% ao ano. Os prin-
cipais aumentos foram
registrados nas opera-
ções de crédito pessoal
não consignado e cré-
dito pessoal consignado
para servidores públicos,
alémdo cartão de crédito
rotativo.

Empresas
A elevação dos juros

também atinge as em-
presas. Nas operações
livres, a taxa média de ju-
ros para empresas che-
gou a 19,1% ao ano.
Esse é o maior patamar
desde agosto de 2019.

De acordo com o BC,
os principais crescimen-
tos de juros foram re-
gistrados nos custos de
contratação de desconto
de duplicatas e outros re-
cebíveis, capital de giro
com prazo menor que
365 dias e capital de giro
comprazo superior a 365
dias.

O crédito em capital
de giro é muito buscado
por empresas para dar

mais liberdade para os
gastos. No caso do cré-
dito para prazos de até
um ano, os juros subiram
6 pontos percentuais de
setembro, quando a taxa
média era de 16,09% ao
ano, para 22,11% a.a.
em outubro.

O chefe do departa-
mento de Estatísticas do
BC, Fernando Rocha, ex-
plica que a expansão do
crédito para pessoas ju-
rídicas tem desacelerado
sobretudo por causa da
alta base de compara-
ção de 2020, quando ha-
via muito incentivo para
tomada de crédito por
meio de açoes espe-
cíficas para mitigar os
efeitos da pandemia da
Covid-19.

”Os programas credi-
tícios estão concentra-
dos no crédito direcio-
nado a pessoas jurídi-
cas, mas se olharmos o
crédito livre também tem
se acelerado. Então nós
temos um crescimento

robusto em diversas di-
mensões.”

Apesar do encare-
cimento do crédito, a
inadimplência total vem
mantendo estabilidade
no patamar de 2,3% em
outubro. Nos recursos
livres, ela está em 3%
desde julho.

Crescimento
Apesar da alta nos ju-

ros, a concessão de cré-
dito continua em níveis
altos. Em outubro, foram
concedidos R$ 428,9 bi-
lhões, 3,8% do que no
mês anterior, mas acima
dos R$ 352,8 bilhões
emprestados no mesmo
mês de 2020.

Para empresas, o va-
lor foi de R$ 200,7 bi-
lhões e para pessoas fí-
sicas foram R$ 228,2 bi-
lhões.

O spread bancário
também subiu e chegou
a 15,3 pontos percen-
tuais, o nível mais alto
desde fevereiro.
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Saiba o que está por trás da inflação
de mais de 30% em alguns produtos.

Reprodução

Açúcar, café, carne, combustíveis, energia, transporte por aplicativo
e passagens aéreas são alguns dos itens.

A umento do preço do
petróleo, escassez de

matérias-primas, falta de
navios e contêineres. A
reabertura das economias
com os programas de va-
cinação contra a Covid-19
aqueceu a demanda por
bens e serviços e iniciou um
ciclo de aumento de preços
em dezenas de países.

Em outubro, a inflação
nos Estados Unidos atingiu
o maior valor dos últimos
30 anos, 6,2% no acumu-
lado em 12 meses. Na Eu-
ropa, o indicador que agrega
os países da zona do Euro
atingiu 4,1% no mesmo pe-
ríodo, maior percentual em
13 anos.

Ainda que o fenômeno
seja, emmaior ou menor me-
dida, global, a inflação no
Brasil tem piorado em ritmo
mais acelerado e já passa de
dois dígitos. Aqui, os fatores
externos se somam a um cal-
deirão de instabilidade polí-
tica e institucional doméstica
que tem afetado a cotação
do dólar, diz o economista
André Braz, coordenador do
Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC) do Instituto Bra-
sileiro de Economia da Fun-
dação Getulio Vargas (Ibre-
FGV).

Apesar do aumento das
exportações de commodi-
ties, que tradicionalmente na
história do Brasil ajudam a
fortalecer o real, a moeda
americana se mantém em ní-
vel persistentemente elevado
— o que impacta os preços
de dezenas de produtos, de
alimentos a combustíveis.

”A desvalorização cam-
bial foi o fator que mais pe-
sou para essa diferença en-
tre o nível da inflação aqui e
no resto do mundo”, destaca
Braz.

Nos 12 meses até outu-
bro, o indicador oficial de in-
flação, o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA),
atingiu 10,67%. Como o

IPCA é composto por 377 su-
bitens, o número fechado es-
conde aumentos bem maio-
res. O pimentão, por exem-
plo, acumula alta de 85,3%,
a maior da lista.

Pouco mais de 20 pro-
dutos estão mais de 30%
mais caros do que um ano
atrás, muitos daqueles que
têm castigado o bolso dos
brasileiros nos últimos me-
ses. Detalhamos alguns de-
les a seguir.

Açúcar e café
Esta é uma crise amarga.

Açúcar refinado, cristal e
demerara subiram, respec-
tivamente, 47,8%, 42,4% e
30,38% no último ano. As in-
tempéries climáticas ajudam
a explicar parte relevante
desse aumento. A combina-
ção de seca e geadas que
afetou a região Centro-Sul do
país pegou em cheio o Es-
tado que mais produz cana-
de-açúcar, São Paulo.

A história do café, que
acumula alta de 34% no
IPCA, é essencialmente a
mesma. A seca afetou os Es-
tados produtores, como Mi-
nas Gerais, Espírito Santo e
São Paulo, provocando que-
bra de safra e uma redução
de 25,7% na colheita, con-
forme os dados da Conab.
Com a menor oferta, o preço
da saca mais que dobrou, de
cerca de R$ 500 em 2020
para R$ 1,3mil, lembra César
de Castro Alves, da Consul-
toria Agro do Itaú BBA.

Filé mignon
O corte mais nobre do

boi está ainda mais caro –
38% mais que um ano atrás.
Mas ele não é o único: pra-
ticamente todos os cortes de
bovinos subiram dois dígitos
nos últimos 12 meses, o que
explica porque, para muitas
famílias, a carne é hoje ina-
cessível.

O preço do frango, que
poderia ser uma alternativa,
também não está cabendo

no bolso de muitos brasi-
leiros. O frango em peda-
ços está 33,2% mais caro
e o frango inteiro, 29,2%.
Neste caso, a questão das
commodities também ajuda
a explicar, já que soja e mi-
lho, duas culturas castigadas
pela seca em 2021, são a
base das rações de bovinos
e aves.
Combustíveis e energia

elétrica
O aumento expressivo da

inflação em 2021 se deve
em boa parte ao grupo dos
”energéticos”, diz André
Braz, do Ibre-FGV. ”Diesel,
gasolina, GLP, etanol, ener-
gia elétrica... Tudo isso
é cerca de 50% do IPCA
acumulado até outubro”,
destaca o economista.

A energia elétrica resi-
dencial, diretamente afetada
pela crise hídrica, acumula
30,2% de alta em 12 meses.
Praticamente todos os com-
bustíveis na cesta do IPCA fi-
caram mais de 30% mais ca-
ros no último ano. Entre os
derivados do petróleo, a ga-
solina subiu 42,7%, o óleo di-
esel, 41,3%, o gás veicular,
39,5%, e o gás de botijão,
37,8%.

Transporte por
aplicativo

O transporte por aplica-

tivo ficou 36,7% mais caro
nos 12 meses até outubro.
Para a Associação Brasileira
de Mobilidade e Tecnologia
(Amobitc), que representa
empresas como Uber e 99,
a alta é explicada pelo au-
mento da procura. ”É pre-
ciso considerar que o se-
tor vem registrando um au-
mento exponencial na de-
manda por corridas nos úl-
timos meses, o que têm le-
vado a um desequilíbrio tem-
porário entre a oferta e a de-
manda no mercado”, decla-
rou, em nota.

Passagem aérea
Outro item impactado

pela retomada das ativida-
des é passagem aérea, que
acumula alta de 50,1%. Essa
elevação se deve, de um
lado, a uma pressão maior
de custos das companhias
aéreas, com o dólar mais
caro e o aumento forte dos
combustíveis - nesse caso,
do querosene de aviação.

De outro lado, há a de-
manda, bastante aquecida
com a reabertura da econo-
mia e formada por consumi-
dores com renda disponível
para absorver os aumentos
de custos das empresas.
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Preço médio da gasolina tem queda
de 0,45% nos postos, informa a
Agência Nacional do Petróleo.

Helena Pontes/Agência IBGE Notícias

Leve queda retrata estabilidade nas últimas duas semanas.

O preço médio da ga-
solina registrou uma

queda de 0,45% nos
postos brasileiros, a R$
6,748 o litro em média,
de acordo com levanta-
mento divulgado nesta
semana pela Agência
Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP). No ano,
a alta do preço médio
é de 20,1%. O valor
máximo, de R$ 7,909, foi
encontrado em Valença,
no Rio de Janeiro.

Ao contrário da ga-
solina, o preço médio
do litro do diesel teve
uma leve alta de 0,18%
nos postos brasileiros,
custando em média R$
5,366. No ano, a alta
acumulada é de 48%. O
preço máximo foi de R$
6,700 o litro novamente
em Cruzeiro do Sul, no
Acre.

Já o valor médio do li-
tro do etanol caiu 0,35%
na semana, para R$ 5,395
– acumulando alta de
69,5% no ano. O preço
máximo foi de R$ 7,899 o
litro também em Bagé, no
Rio Grande do Sul.

O preço do botijão de
gás (GLP) de 13 kg, por
sua vez, se manteve no-
vamente dentro da esta-
bilidade e fechou a se-
mana em R$ 102,60 –
chegando a R$ 140 em
Sorriso (MT).

Vidas secas
O movimento de car-

ros está menor nas ruas,
nos postos de combustí-
veis e nos estacionamen-

tos das cidades do ex-
tremo Sul do Brasil. Se-
gundo os moradores, a
principal razão é o custo
do combustível — que
não para de subir.

De acordo com um es-
tudo do Ibre/FGV, a in-
flação do motorista brasi-
leiro chegou a 18,46% no
acumulado de 12 meses
até outubro.

Em Bagé, a 378 quilô-
metros de Porto Alegre, o
litro da gasolina comum
encostou nos R$ 8,00.
Tratava-se do preço mais
caro no início de novem-
bro, segundo a Agên-
cia Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), que entre
31 de outubro a 6 de no-
vembro consultou 4.733
postos de Norte ao Sul do
País.

No começo de 2021, o
litro da gasolina comum
tinha um valor médio de
R$ 5,54 em Bagé. De
lá pra cá, aumentou R$
2,46. A escalada che-
gou a motivar a criação
de uma CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito)
na Câmara de Vereado-
res para apurar o mo-
tivo dos preços elevados,
ainda sem definição.

Para se locomover na
”cidade com a gasolina
mais cara do Brasil”, o
jeito é reorganizar a ro-
tina. Para o pedreiro Edu-
ardo Dutra de Medeiros,
37 anos, o rearranjo in-
clui ir ao supermercado a
cada 15 dias, em vez de
ir semanalmente, além de

criar roteiros mais econô-
micos e trocar o meio de
transporte.

”Antes eu fazia orça-
mentos de carro, agora
eu deixo todos os pedi-
dos para um único dia,
traço um caminho sem
muitas voltas e ainda uso
a moto da minha es-
posa para baratear meu
custo”, diz Medeiros.

Ele não foi o único ba-
geense a trocar quatro
por duas rodas.

Conforme noticiado
pela imprensa local, a
base do Detran-RS (De-
partamento de Trânsito
do Rio Grande do Sul) re-
gistrou o emplacamento
de 218 novas motocicle-
tas em Bagé entre janeiro
e setembro de 2021.

O aumento foi de
32% em comparação ao
mesmo período do ano
anterior, quando o houve
165 motos registradas.
A propaganda de um
consórcio é categórica:
”Tá afim de economizar
na gasolina? Vai de moto

nova”.
Além de aderir à moto,

Medeiros tem acrescen-
tado o custo da gasolina
ao valor da mão de obra
— o que não fazia até en-
tão.

”Eu calculo a quilome-
tragem daminha casa até
o cliente, e quantos dias
levo para realizar a obra.
Então converto a quanti-
dade de gasolina que vou
usar pelo valor que pago
pelo litro no posto.”

Segundo o pedreiro,
já houve ocasiões que
os clientes rejeitaram pro-
postas por causa do adi-
cional cobrado pela ga-
solina. Ele diz que não
tem alternativas — con-
verter o carro para GNV
(Gás Natural Veicular) é
impraticável: à seme-
lhança de outras cidades
próximas à fronteira com
a Argentina e o Uruguai,
Bagé não tem posto au-
torizado a vender o pro-
duto.
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Preço médio do etanol no Brasil
registra primeira queda semanal
desde julho. Valor mais caro é

constatado no Rio Grande do Sul.
EBC

Levantamento constatou litro do combustível a R$ 5,395 na média nacional.

O preço médio do
etanol hidratado

no Brasil baixou 0,35%
entre 21 e 27 de no-
vembro, ficando em R$
5,395 o litro. Conforme
levantamento realizado
pela Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis
(ANP), trata-se do pri-
meiro recuo semanal
no País desde o final
de julho. O preço mais
alto foi constatado na
Paraíba e o mais caro
no Rio Grande do Sul.

Ao longo de todo o
período desde então,
foram 16 avanços se-
manais consecutivos.
Enquanto isso, o com-
bustível era impulsio-
nado pela escassez
de cana-de-açúcar e
pela valorização do
petróleo, que elevava
também os preços da
gasolina na bomba.

Agora, a queda
acontece devido a fa-
tores como os seguin-
tes: baixa da cotação
do petróleo pelo agra-
vamento dos casos
de covid na Europa,
projeções de fraca re-
cuperação econômica
global, liberação de
reservas dos Estados
Unidos e rumores so-
bre mudanças no im-
posto de importação

do etanol no Brasil.
A desvalorização

semanal foi de 0,35%,
de R$ 5,414 para R$
5,395 o litro. O preço
médio subiu em dez
Estados e caiu em 15
(incluindo o Distrito
Federal). A cotação
permaneceu estável
em Pernambuco, e não
houve levantamento no
Amapá.

Em São Paulo, prin-
cipal Estado produ-
tor, consumidor e com
mais postos de com-
bustíveis avaliados,
a cotação média do
etanol hidratado ficou
em R$ 5,220 o litro,
queda de 0,63% ante
a semana anterior.

O preço mínimo re-
gistrado na semana
para o etanol em um
posto foi de R$ 4,399 o
litro, em São Paulo, e o

menor preço médio es-
tadual, de R$ 5,046, foi
registrado na Paraíba.
O preço máximo, de
R$ 7,899 o litro, foi
verificado em um posto
do Rio Grande do Sul,
Estado que também
apresentou o maior
preço médio, R$ 7,050.

Na comparação
mensal, o preço médio
do biocombustível no
País subiu 10,67%. O
Estado com maior alta
no período foi Mato
Grosso, onde o litro su-
biu 12,34% no mês. Na
apuração semanal, a
maior alta de preço foi
observada em Goiás,
com avanço de 3,35%,
para R$ 5,490 o litro.

Gasolina é mais
competitiva

Apesar da queda no
preço médio do bio-

combustível na última
semana, a gasolina foi
mais competitiva que o
etanol em todos os Es-
tados, mostra o levan-
tamento da ANP.

Os critérios levam
emconsideração que o
etanol tenha um preço
limite de 70% do deri-
vado de petróleo nos
postos para ser consi-
derado vantajoso. Na
média dos postos pes-
quisados no País, o
etanol está com pari-
dade de 79,95% ante a
gasolina.

O Estado mais pró-
ximo da paridade de
70% é Goiás, em
75,71%. São Paulo,
principal produtor e
consumidor do bio-
combustível, tem pa-
ridade em 81,31%.
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Trabalhadores “esqueceram” de retirar
mais de 23 bilhões de reais do Pis-Pasep.

EBC

Valor pode ser sacado inclusive por herdeiros de beneficiários já falecidos.

C erca de 10,5 mi-
lhões de traba-

lhadores brasileiros
“esqueceram” de sa-
car ou talvez nem
saibam que têm di-
reito a retirar valores
relativos a cotas do
Programa de Integra-
ção Social (PIS) ou
do Programa de For-
mação do Patrimônio
do Servidor Público
(Pasep) disponíveis
nos cofres da Caixa.
Conforme o banco
estatal, são R$ 23,3
bilhões depositados
no fundo para quem
trabalhou no período
entre 1971 e 1988.

Uma coisa que
provavelmente
pouca gente sabe é
que, pelas regras vi-
gentes na legislação
brasileira, o saque do
fundo pode ser efetu-
ado por herdeiros de
quem teria direito a
receber algum valor.
É o caso das viúvas
de beneficiários já fa-
lecidos, por exemplo.
Ou dos filhos.

É necessário apre-
sentar declaração de
consenso entre as
partes e comprova-
ção de que não há
outros beneficiários
indiretos conhecidos.
Nesse tipo de situa-
ção, são aceitos do-

cumentos como certi-
dão de óbito e decla-
ração de dependen-
tes, bem como inven-
tários ou alvarás judi-
ciais que comprovem
tais informações.

Ainda de acordo
com a Caixa, o Pis-
Pasep não é abono
salarial, mas um be-
nefício é destinado
pelos empregadores
aos trabalhadores
que possuem car-
teira assinada, rece-
bem até dois salários-
mínimos e tenham
pelo menos cinco
anos de registro for-
mal.

Cotas
As cotas que per-

manecem à dispo-
sição para retirada
foram liberadas em
2019. O público-
alvo é formado por
quem trabalhou em
órgãos do setor pú-

blico e empresas do
segmento privado no
período de 1971 a
outubro de 1988.

Até maio do ano
passado, a Caixa ad-
ministrava apenas as
cotas do Pis (voltado
a trabalhadores do
setor privado). No
entanto, o Banco do
Brasil, que gerenci-
ava o fundo do Pasep
(destinado a servido-
res municipais, es-
taduais ou federais,
militares), transferiu
as cotas para a esta-
tal coirmã, permitindo
assim a unificação
dos saques.

Combase na Lei nº
13.932/2019, os re-
cursos do fundo fi-
cam disponíveis para
todos os cotistas. Di-
ferentemente dos sa-
ques anteriores (reali-
zados em 2016, 2017
e 2018), não há limite

de idade para a reti-
rada do dinheiro.

O valor do benefí-
cio é equivalente ao
saldo residual de va-
lores creditados, não
um salário-mínimo.
Esse dinheiro pode
ser sacado até junho
de 2025 e, caso con-
tinue assim ”esque-
cido”, passará à pro-
priedade da União,
de acordo com as
normas vigentes.

Saques de até R$
3 mil podem ser reali-
zados em agências
da Caixa, lotéricas
e correspondentes
”Caixa Aqui”. Já para
valores acima desse
patamar, o saque
é restrito a agên-
cias do banco, medi-
ante apresentação de
documento pessoal
com foto.
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Greve de pilotos e comissários
de bordo é cancelada após

acordo com empresas aéreas.
Reprodução

Paralisação estava marcada para a próxima segunda; funcionários
concordaram com a proposta de reajuste de salários e benefícios.

O s pilotos e comissários
de bordo das com-

panhias aéreas dediciram
cancelar a greve marcada
para começar na próxima
segunda-feira (29), após
chegarem a um acordo
com as empresas do setor
neste sábado (27).

O impasse foi resolvido
no Tribunal Superior do Tra-
balho (TST), onde foi apre-
sentada ontem a proposta
de renovação da Conven-
ção Coletiva do Trabalho
(CCT) da aviação com o re-
ferendo do subprocurador-
geral do Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT),
Gerson Marques, e da
União, representada pelo
Advogado-Geral da União
(AGU), Bruno Bianco, e
do secretário executivo do
Ministério do Trabalho e
Previdência. O Sindicato
Nacional das Empresas
Aeroviárias (SNEA), que
representa Gol, Latam,
Azul, ITA, Voepass e Latam
Cargo, aceitou a proposta.

Os tripulantes concorda-
ram neste sábado, em vota-
ção online, com a proposta,
que inclui reajuste imediato
equivalente a 75% do INPC
dos últimos 12 meses nas
partes fixa e variável do sa-
lário, além de um reajuste
100% do INPC dos últimos
12 meses nas diárias de ali-
mentação nacionais e no
vale-alimentação. Também
está prevista a renovação
na íntegra das demais cláu-
sulas sociais.

Segundo o Sindicato
Nacional dos Aeronautas
(SNA), a votação teve 54%
dos votos favoráveis à
proposta, 45% contra e
0,76% de abstenções. No
total, 6,9 mil tripulantes

participaram da decisão.

Greve
A assembleia em que

os trabalhadores decidiram
deflagrar a greve havia
ocorrido na última quarta-
feira. Segundo o presi-
dente do SNA, o coman-
dante Ondino Dutra, houve
participação de cerca de
700 funcionários das com-
panhias aéreas.

O setor da aviação foi
um dos mais atingidos pela
crise no ano passado e
ainda não se recuperou
completamente. Para so-
breviver ao impacto cau-
sado pela pandemia, as
empresas criaram progra-
mas de licença não remu-
nerada - que foram sendo
reduzidos aos poucos. A
Latam demitiu 2.700 tripu-
lantes, mas voltou a contra-
tar em julho.

Azul—Latam
A Azul está à procura de

concretizar uma compra da
Latam, promovendo uma
fusão de duas gigantes dos
áreas. Porém, o presidente
do grupo Latam, Roberto
Alvo, afirmou na manhã
deste sábado que a compa-
nhia chegou a receber uma
manifestação de interesse
de compra da Azul emmeio
a seu processo de recupe-
ração judicial, mas que a
oferta foi considerada “in-
completa” e “insuficiente”.

“Descartamos as ideias
da Azul. Não era possível
atuar sobre essa proposta.
O conteúdo dela é confi-
dencial”, afirmou em entre-
vista coletiva com jornalis-
tas brasileiros.

A Latam apresentou no
fim da noite de ontem seu
plano de recuperação judi-
cial, que inclui a injeção de

US$ 8,19 bilhões (R$ 45,9
bilhões) no grupo por meio
de uma combinação de ca-
pital novo, títulos conversí-
veis e dívida. A proposta
será avaliada pela Justiça
dos Estados Unidos, onde
corre o processo de recu-
peração, no dia 27 de ja-
neiro. Após isso, a empresa
terá um período de exclu-
sividade para negociar a
aprovação do plano com
credores.

A Azul, porém, vem
mantendo conversas nos
bastidores com os credores
em torno de um plano
alternativo, que lhe daria
o controle da Latam. A pro-
posta da Azul pode ganhar
força, portanto, apenas se o
plano da Latam for rejeitado
pelos credores.

Alvo destacou que o
plano apresentado já tem o
apoio de 71% dos credores
sem garantia. Pela lei de
recuperação judicial ameri-
cana (chapter 11), a com-
panhia precisa de 66% de-
les para aprovar uma pro-
posta.

“Esse plano tem trata-
mento equitativo para os

stakeholders. Dá a possibi-
lidade para credores gran-
des e pequenos participa-
rem via bônus convertidos
(em ações). Ele foi consen-
sualmente acordado com
credores e, assim, cumpre
com o chapter 11”, afirmou
o executivo.

A proposta da Latam
prevê uma oferta de direitos
de compra de ações no va-
lor de US$ 800milhões, que
será aberta aos acionistas
da companhia. Também
serão emitidas três clas-
ses de títulos conversíveis,
que serão oferecidos pre-
ferencialmente aos acionis-
tas do grupo e, posterior-
mente, a determinados cre-
dores. Esses títulos devem
somar US$ 4,64 bilhões.

O grupo ainda deverá
levantar US$ 500 milhões
em uma nova linha de cré-
dito rotativo e aproximada-
mente US$ 2,25 bilhões em
financiamento de dívida por
meio de novos recursos,
que podem ser um novo
empréstimo a prazo ou no-
vos títulos.
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Segundo dia de provas do Enem é
neste domingo em todo o Brasil.

EBC

Desta vez, os candidatos realizam as provas de matemática e ciências da natureza.

P articipantes do
Exame Nacio-

nal do Ensino Médio
(Enem) de 2021 farão
neste domingo (28) as
provas de matemática
e ciências da natu-
reza. A versão im-
pressa é realizada em
11.074 locais de 1.747
municípios em todo
o Brasil, enquanto a
digital abrange 831
pontos de 99 cidades.
As questões serão
idênticas nas duas
modalidades.

Ao todo, são quase
500 mil pessoas en-
volvidas na aplicação
do exame, incluindo
coordenadores es-
taduais, municipais,
aplicadores, corre-
tores de redação e
supervisores.

No Enem digital, as
respostas são forne-
cidas no computador,
mas os participantes
recebemuma folha de
rascunho para fazer
os cálculos à mão – a
caneta é necessária.

No primeiro dia de
Enem, os participan-
tes fizeram as provas
de linguagens, ciên-
cias humanas e reda-
ção. Ao todo, 74%
dos 3,1 milhões de
inscritos comparece-
ram ao exame.

Este será o se-
gundo Enem aplicado

em 2021, já que as
provas do ano pas-
sado foram adiadas
por causa da pande-
mia de coronavírus
e acabaram sendo
aplicadas em janeiro
e fevereiro.
O que é preciso

saber
O Enem 2021 tem

regras especiais por
conta da pandemia.
Além da já mencio-
nada obrigatoriedade
da máscara nos lo-
cais de prova, partici-
pantes que estiverem
com coronavírus ou
com outras doenças
infectocontagiosas
não podem compa-
recer, mas têm direito
a reagendamento. O
descumprimento das
regras pode levar à
eliminação do candi-
dato.

No dia da prova,
além da máscara de

proteção facial, é obri-
gatório levar docu-
mento de identifica-
ção original, com foto.
Dentre as identifica-
ções aceitas estão
a CNH (Carteira de
Nacional de Habilita-
ção), o passaporte e
a Carteira de Traba-
lho emitida após 27
de janeiro de 1997.
Versões digitais não
valem.

Outro item obriga-
tório é a caneta esfe-
rográfica de tinta preta
e com invólucro trans-
parente, tipo ”Bic” ou
similar, para preen-
cher o cartão de res-
postas no Enem im-
presso. Na versão
digital, pode ser utili-
zada para anotações
na folha de rascunho.
Não é permitido o uso
de lápis ou borracha.

É recomendado,
ainda, que os candi-

datos levem água e
lanche, já que a prova
tem duração longa.
Também se sugere
levar o Cartão de Con-
firmação da Inscrição,
no qual constam infor-
mações como o local
de prova. O cartão
pode ser acessado
na ”Página do Partici-
pante”, disponível em
enem.inep.gov.br.

Caso necessite
comprovar que par-
ticipou do exame, o
estudante pode, no
mesmo endereço vir-
tual, imprimir a Decla-
ração de Compareci-
mento para cada dia
de prova, informando
CPF e senha. Isso
deve ser apresentado
ao aplicador na porta
da sala em cada um
dos dias, para justi-
ficar, por exemplo, a
falta ao trabalho.
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Operação da Polícia Federal queima
mais de 30 balsas de garimpeiros

ilegais em rio do Amazonas.
Divulgação/PF

Ofensiva contou com o apoio da Marinha, Aeronáutica e Ibama.

M ais de 30 balsas fo-
ram incineradas ao

longo deste sábado (27)
pela Polícia Federal du-
rante ação contra o ga-
rimpo ilegal de ouro no
rio Madeira, no Amazo-
nas. O agentes também
queimaram equipamen-
tos e efetuaram ao me-
nos uma prisão, em uma
ofensiva com o apoio
da Marinha, Aeronáutica
e Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente (Ibama).

A maior parte das
abordagens a apreen-
sões foi realizada por
equipes em helicópte-
ros. Nos casos em que
havia pessoas no local,
seus documentos eram
fotografados e os in-
divíduos liberados com
seus pertences, antes
da destruição da balsa,
com fogo gerado pelo
próprio combustível ar-
mazenado na embarca-
ção.

Realizada nas águas
do Madeira que cortam
o município de Nova
Olinda do Norte, a ope-
ração não tem data defi-
nida para acabar. O alvo
são mais de 300 embar-
cações aglomeradas há
mais de uma semana no
interior do município de
Autazes, a 230 quilôme-
tros de barco da capital
Manaus. Mas a maioria
já havia se dispersado
no dia anterior, após o
vazamento de informa-
ções sobre a chegada

iminente da PF.
Segundo a corpora-

ção, nesse tipo de situa-
ção muitos garimpeiros
recolhem a balsa para
a margem, retira o ma-
quinário que conseguir
e abandona a embarca-
ção, cujo deslocamento
é lento. Em outros ca-
sos, tenta esconder o
equipamento empeque-
nos afluentes do rio.

Por meio de trocas de
mensagens, os garim-
peiros já comentavam
sobre a mobilização
de repreensão desde a
última quarta-feira (24).
Ainda assim, permane-
ceram por mais três dias
atracados, formando fi-
leiras. A desmobilização
do grupo começou para
valer na sexta-feira (26),
pelo rio Madeira.

Nos últimos dias, al-
guns garimpeiros che-
garam a trocar mensa-
gens sobre um suposto
plano de revide à fisca-
lização. Acabaram de-
sistindo, porém, ao fica-
rem sabendo que teriam
pela frente um intenso
aparato policial.

Demora
Autoridades brasilei-

ras já tinham há mais de
um mês diversas ima-
gens de satélite mos-
trando a formação de
uma verdadeira ”vila flu-
vial” de garimpeiros no
rio Madeira.

As imagens da forma-
ção do garimpo são de

satélites do Instituto Na-
cional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe), dos Es-
tados Unidos e da Eu-
ropa. Há outras, em alta
resolução e feitas todos
os dias, da empresa Pla-
net, adquiridas pelo go-
verno.

Dados do MapBio-
mas, projeto que ma-
peia a superfície do terri-
tório nacional, mostram
que a área de garimpo
na Bacia do Madeira
saltou de 3.753 hectares
em 2007 para 9.660 hec-
tares no ano passado,
um recorde em 36 anos.

De acordo com o co-
ordenador MapBiomas
Mineração, César Diniz,
tem sido constante a
presença de balsas de
garimpo no rio, deste
o Amazonas até Rondô-
nia. Mas nunca na con-
centração atual. ”Uma
ação criminosa nesse
nível demonstra um to-
tal desprezo pelas leis e
certeza de impunidade”,

salienta.
Ele criticou dura-

mente a publicidade
prévia dada à ofensiva
pelas próprias autorida-
des. Afinal. os garimpei-
ros saíram no mesmo
dia em que o governa-
dor amazonense Wilson
Lima (PSC) pediu ao
governo federal o envio
da Força Nacional de
Segurança ao local.

”Se não foi por falta
de aviso que a concen-
tração se formou, foi por
aviso que se desfez”,
criticou um fonte ligada
ao movimento ambien-
talista, em alusão a

Diniz afirma que no
passado operações
contra crimes ambien-
tais eram sigilosas, para
flagrar os responsáveis
pelas irregularidades
como desmatamento.
”Falar que vai mandar a
polícia é uma estupidez
ou uma falha estratégica
muito grande”, lamenta.
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Professor de Medicina é denunciado à
Polícia após perguntar se aluna preferia ser
estuprada “com ou sem lubrificante íntimo”.

Reprodução

Gravado em vídeo, incidente foi registrado durante aula sobre intubação.

A Polícia Civil do
Pará investiga um

professor deMedicina
que perguntou a uma
aluna se ela iria pre-
ferir usar lubrificante
ou ”no seco” se fosse
estuprada. O ques-
tionamento se deu
durante uma aula em
faculdade particular
de Belém, capital do
Estado, e foi filmado:
o vídeo acabou ”vi-
ralizando” nas redes
sociais e tem sido alvo
de intensa polêmica.

De acordo com o
que foi apurado até
agora, o docente uti-
lizava um boneco de
simulação para deta-
lhar a um grupo de
alunos e alunas como
é feita corretamente
uma intubação – in-
serção de um dispo-
sitivo pela boca até a
traqueia, para fins res-
piratórios, em um pro-
cedimento que se tor-
nou bastante conhe-
cido do público em
geral – ao menos no
nome – a partir da ex-
pansão de casos gra-
ves de coronavírus.

Em determinado
momento da prática,
ele indaga a uma das
estudantes se ela ha-
via providenciado a
lubrificação do cilin-

dro. Diante da nega-
tiva por parte da uni-
versitária, o professor
muda o tom de voz e
faz o seguinte comen-
tário reprovatório, em
tom jocoso:

”Pois eu quero ver
se quando a senhora
for estuprada vai que-
rer levar o ’KY-Gel’
para facilitar a vida ou
vai preferir no seco
mesmo (...)”.

O caso motivou
o registro de bole-
tim de ocorrência em
uma Delegacia de
Polícia especializada
em atendimento à
mulher. A denúncia
envolve o crime co-
nhecido como ”im-
portunação sexual” e
o nome do professor
não foi mencionado
pelas autoridades.
Repercussão
De forma presen-

cial ou on-line, o epi-
sódio tem motivado
diversas manifesta-
ções de repúdio por
parte da comunidade
acadêmica. Além
de protestos nas re-
des sociais, um ato
público foi realizado
em frente ao Centro
Universitário Metro-
politano da Amazô-
nia (Unifamaz), onde
tudo começou.

Por meio de nota,
a reitoria da institui-
ção de ensino supe-
rior informou que, tão
logo tomou conheci-
mento do incidente,
adotou todas as pro-
vidências cabíveis e
procedimentos admi-
nistrativos para apurar
os fatos. Em âmbito
interno, o caso está
aos cuidados do Co-
mitê de Ética Discipli-
nar.

”O Unifamaz re-
afirma seu compro-
misso com o ensino
de qualidade, pauta-
dos no respeito hu-
mano e na integri-
dade pessoal. Dessa
forma, repudia vee-
mente qualquer prá-
tica inadequada na
relação acadêmica
professor-aluno”, res-
salta um trecho do
comunicado.

Além disso, o Con-
selho Regional de
Medicina (CRM) do
Pará confirmou a ins-
tauração de procedi-
mento administrativo,
conforme previsto na
Lei nº 3.268/1957.
O Ministério Público
(MP) do Pará, por
sua vez, aguarda o
andamento das inves-
tigações para entrar
em ação.

Porto Alegre . Domingo, 28 de Novembro de 2021 OSUL | 38



Estado de Santa Catarina deve indenizar
cidadão preso por erro judiciário.

Reprodução

Na primeira instância, o autor havia conseguido uma indenização R$
5 mil.

P or constatar erro ju-
diciário, a 3ª Turma

Recursal dos Juizados
Especiais de Florianó-
polis aumentou a inde-
nização devida pelo go-
verno de Santa Catarina
devido à prisão equivo-
cada de um cidadão por
quatro dias. Na decisão,
foi aplicada a teoria do
desvio produtivo.

Na primeira instância,
o autor havia conse-
guido uma indenização
R$ 5 mil. A Turma consi-
derou que a quantia se-
ria ”ínfima para reparar
o abalo anímico supor-
tado” e, por isso, a ma-
jorou para R$ 25 mil.

O homem havia sido
condenado a sete me-
ses de detenção em re-
gime inicial semiaberto,
pelo crime de desacato.
A pena foi substituída
por prestação de servi-
ços à comunidade. No
entanto, houve a equivo-
cada expedição e cum-
primento de um man-
dado de prisão, e o cida-
dão ficou preso por qua-
tro dias.

Na Turma Recursal,
o juiz relator Alexandre
Morais da Rosa ressal-
tou que a conduta esta-
tal foi grave e não cons-
tatou ”qualquer justifica-
tiva plausível para o ad-
vento do erro judiciário,
fruto da ausência deme-
canismos aptos à ges-
tão de informação”.

Alexandre aplicou ao
caso a teoria do des-
vio produtivo, criada
pelo advogado Marcos
Dessaune. A situação

ocorre quando o con-
sumidor desperdiça seu
tempo e desvia suas
energias e tempo para
resolver um problema
criado pelo fornecedor.

Apesar de a teoria
ter origem no Direito do
Consumidor, o magis-
trado indicou ela já vem
sendo aplicada em ou-
tras áreas, como o Di-
reito do Trabalho.

De acordo como voto
do relator, alguém que
fica em prisão cautelar
deixa de obter condi-
ções para a sobrevivên-
cia, pois não consegue
transpor posições no
mercado de trabalho,
aproveitar oportunida-
des de negócios e prati-
car quaisquer atividades
com potencial econô-
mico, além de poder
perder seu emprego.

Assim, a indenização
deveria ser arbitrada
como forma de compen-
sação, já que não é pos-
sível ”reparar” o tempo
de vida perdido durante
a prisão indevida.

Devo, não nego
Na hipótese de con-

denação concomitante
a pena privativa de li-
berdade e multa, o ina-
dimplemento da sanção
pecuniária pelo conde-
nado que comprovar im-
possibilidade de fazê-lo
não obsta o reconheci-
mento da extinção da
punibilidade.

Essa é a nova tese
aprovada por unani-
midade pela 3ª Seção
do Superior Tribunal
de Justiça. A partir

de agora, quem provar
que não pode pagar
a pena de multa terá
a punibilidade extinta
após cumprir a pena
privativa de liberdade.

Trata-se da segunda
readequação feita ao
tema 931 dos recursos
repetitivos do STJ, em
um tema que gera muito
litígio pelas Defensorias
Públicas do país e re-
flete de forma direta na
política de ressocializa-
ção de presos no Brasil.

Inicialmente, o STJ
definiu em 2015 que
o réu que cumpre a
pena privativa de liber-
dade tem a extinção
da punibilidade decre-
tada mesmo se ainda
não pagou a pena de
multa. A sanção pecu-
niária, como dívida de
valor, então poderá ser
cobrada pela Fazenda
Nacional, mas sem efei-
tos no campo penal.

Em 2018, o Supremo
Tribunal Federal deci-
diu sobre o assunto em
controle concentrado de
constitucionalidade (ADI

3.150) em sentido con-
trário. Fixou que a multa
é dívida de valor, mas
não perde a natureza de
sanção penal. Por isso,
pode ser cobrada pelo
MP.

Como mostrou a
ConJur, a posição gerou
brecha usada pelas ins-
tâncias ordinárias para
desobedecer a tese fi-
xada pelo STJ. O resul-
tado foi a judicialização
do tema, o que fez com
que o STJ, em dezem-
bro de 2019, promo-
vesse a readequação da
tese pela primeira vez.

A 3ª Seção fez a
mitigação para corrigir
uma distorção gerada
pela tese, que deixou
os hipossuficientes e mi-
seráveis a ver navios
nos juízos da execução.
Em pedido da Defen-
soria Pública, concluiu
que, na impossibilidade
de pagamento da pena
de multa, a extinção da
pena não pode ser im-
pedida.
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Cristina Kirchner é absolvida em caso de
suposta lavagem de dinheiro na Argentina.

Reprodução/Twitter/@CFKArgentina

Foi a segunda vez que um tribunal argentino descartou um processo
contra a vice-presidente em menos de um mês.

A ex-chefe de Es-
tado e atual vice-

presidente da Argentina,
Cristina Fernández de
Kirchner, venceu uma
de suas mais importan-
tes batalhas judiciais.
Um tribunal federal de
Buenos Aires retirou as
acusações de um dos
processos mais rele-
vantes contra ela por
corrupção, conhecido
como caso Hotesur e
Los Sauces.

Nem Cristina nem
seus filhos, Máximo e
Florencia Kirchner, irão
a julgamento público e
oral, e o caso será ar-
quivado. A polêmica de-
cisão do tribunal foi du-
ramente criticada pela
oposição.

O caso Hotesur da-
tava de 2014. A Justiça
investigava a adminis-
tradora do hotel Alto
Calafate, um dos três
hotéis pertencentes aos
Kirchners na província
patagônica de Santa
Cruz, sob a suspeita
de que empresários li-
gados ao kirchnerismo
alugavam quartos nos
hotéis dos Kirchner
como uma forma se-
creta para a lavagem
de supostos subornos.
A ex-presidente e seus
filhos foram acusados
de suposta lavagem de
dinheiro e associação
ilícita.

No ano seguinte,
uma nova investigação
foi adicionada a esta
causa sobre os bens da

imobiliária Los Sauces.
A Justiça acusou Cris-
tina de liderar um car-
tel que lavava dinheiro
de obras públicas por
meio de operações na
empresa. Os principais
clientes da Los Sauces
eram os empresários
Lázaro Báez e Cristóbal
López, que fizeram con-
tribuições milionárias
em aluguéis.

Na decisão de inde-
ferimento proferida pelo
Tribunal Oral Federal 5,
dois dos três juízes de-
fenderam que os fatos
que fundamentaram a
denúncia de associação
ilícita já tinham julgados
na província de Santa
Cruz. Outro dos ar-
gumentos apresentados
pelos juízes é que não
houve lavagem de di-
nheiro porque, quando
os fatos ocorreram, ha-
via uma lei diferente da
atual, que favorece os
acusados.

A votação foi dividida.
Os juízes Adrián Grün-
berg e Daniel Obligado
votaram a favor da ab-
solvição, enquanto Adri-
ana Palliotti se opôs.
A sociedade argentina,
muito polarizada, tam-
bém recebeu a sentença
de forma diferente.

“Há fraude na con-
duta dos juízes e vamos
buscar o impeachment
quando chegar a hora.
É preciso ter paciência,
Cristina Kirchner e seus
parceiros vão pagar por
esses crimes ”, escre-

veu Elisa Carrió, uma
das lideranças da oposi-
ção argentina, no Twitter

“Quando não há um
aparelhamento da Jus-
tiça com funcionários
pressionando os juízes,
os fatos e as provas
pesam mais que as ca-
pas do Clarín ou do La
Nación e os casos arma-
dos se despedaçam!”,
celebrou o Ministro da
Justiça argentino, Martín
Soria, na mesma rede
social.

Desde sua volta
ao poder em 2019,
desta vez como vice-
presidente, Cristina já
havia sido absolvido
em outros dois proces-
sos. O primeiro foi o
caso Dólar Futuro. Em
janeiro deste ano os
juízes entenderam que a
investigação deveria ser
encerrada depois que
analistas do Supremo
Tribunal declararam que
não houve dano ao
Estado. Na decisão,
eles também enfatiza-

ram que medidas de
política econômica não
podem ser levadas a
julgamento.

Em outubro, a ex-
presidente foi absolvida
no caso Memorando do
Irã, aberto com uma de-
núncia do promotor Al-
berto Nisman dias antes
de ser encontradomorto
a tiros em seu aparta-
mento. O Tribunal Oral
Federal 8 entendeu que
o memorando assinado
entre a Argentina e o Irã
em 2013 “não constituía
crime”.

A decisão, da última
sexta-feira (26), não é fi-
nal. Da decisão cabe re-
curso do Ministério Pú-
blico para revisão na Câ-
mara Federal de Cas-
sação e posteriormente
no Supremo Tribunal de
Justiça da Nação. Cris-
tina ainda tem segundo
casos em andamento na
Justiça.
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Mais um Estado americano libera o
porte de armas de fogo sem restrições.

Reprodução

Agora são 31 os Estados dos EUA que liberaram a compra, posse e porte de armas escondidas, sem
licença.

O s deputados da
Assembleia Le-

gislativa do Estado de
Ohio (Estados Uni-
dos), com maioria
republicana, aprova-
ram um projeto de lei
sobre compra, posse
e porte de arma, que é
mais bem definido por
uma expressão popu-
lar: ”liberou geral”.

O projeto de lei
(PL), que será apro-
vado pelo Senado es-
tadual, também com
maioria republicana,
e sancionado pelo go-
vernador, igualmente
republicano, elimina
a exigência de se ob-
ter uma licença para
portar armas, escon-
didas nas roupas, em
bolsas ou no carro.

Para comprar ar-
mas, extingue a exi-
gência de se obter um
atestado de antece-
dentes criminais — e
esse é um ponto con-
fuso, porque pessoas
condenadas por cri-
mes não podem com-
prar e portar armas.
Além disso, elimina
a atual exigência de
um treinamento de
oito horas para o uso
apropriado de armas.

O PL elimina ainda
a obrigação, expressa
na atual legislação,
de motoristas infor-
marem a policiais que

têm uma arma no
carro, ao serem pa-
rados para qualquer
inspeção. E autoriza
professores a irem
armados para a es-
cola, para enfrentar
possíveis atiradores.

Agora são 31 os Es-
tados americanos que
liberaram a compra,
posse e porte de ar-
mas escondidas, sem
licença. Quinze esta-
dos permitem o porte
de arma em público
com licença. Seis
Estados permitem o
porte de arma à mos-
tra, em lugares públi-
cos. E cinco proíbem
o porte de arma, à
mostra, em público.

A nova lei de Ohio
será sancionada em
um momento em
que metade do país
lamenta e a ou-
tra metade come-
mora a absolvição de
Kyle Rittenhouse, o

adolescente-miliciano
de Illinois, que viajou
para Kenosha, em
Wisconsin, armado
de um fuzil AR-15,
para se contrapor a
protestos contra a
violência policial.

Rittenhouse matou
dois manifestantes
e feriu um terceiro,
mas foi considerado
”não culpado” pelo
júri, que aceitou a
alegação de legítima
defesa apresentada
por seus advogados.

Provavelmente,
mais da metade dos
americanos considera
que a absolvição de
Rittenhouse irá en-
corajar a formação
e a ação de milícias
em todo o país. Os
milicianos irão assu-
mir que têm licença
para matar, segundo
a emissora de TV 10
WBNS.

De janeiro a outu-

bro de 2021, 706 habi-
tantes de Ohio morre-
ram e 1.561 foram fe-
ridos, vítimas de por-
tadores de armas de
fogo, apesar das res-
trições impostas pela
atual legislação. Os
opositores à liberação
do porte de arma te-
mem que a situação
irá se agravar, a par-
tir do momento que a
nova lei entrar em vi-
gor.

Ativistas contra a vi-
olência armada citam
um estudo de 2018
da National Bureau of
Economic Research,
segundo o qual os
Estados que permi-
tem o porte de arma
sem licença têm um
índice de homicídios
por arma de fogo
15% maior do que o
dos que restringem a
compra e o porte de
armas.
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Primeira-ministra da Suécia que ficou só
oito horas no cargo terá uma segunda

chance de formar seu governo.
Reprodução

Magdalena Andersson vai agora tentar formar um governo de partido único e de minoria.

A líder social-
democrata sueca

Magdalena Anders-
son, que renunciou
horas depois de obter
o apoio dos deputados
para assumir como
primeira-ministra, terá
uma segunda chance
de formar um governo,
disse o presidente do
Parlamento. Sem ou-
tro candidato óbvio,
é altamente provável
que ela vença uma
segunda votação de
confirmação, prevista
para 29 de novembro.

A renúncia de An-
dersson, na última
quarta-feira (24), foi
motivada pela decisão
dos Verdes de deixar
sua coalizão de go-
verno depois que o Or-
çamento para 2022 foi
rejeitado pelos parla-
mentares, em votação
que ocorreu logo após
a eleição da social-
democrata.

Embora eleita, ela
não teve tempo nem
mesmo de assumir
formalmente o cargo
no lugar do também
social-democrata Ste-
fan Löfven, que renun-
ciou este mês após
sete anos na chefia do
governo.

”Minha intenção é,
no final da tarde, no-
mear Magdalena An-
dersson para o cargo
de primeira-ministra da
Suécia”, disse o pre-

sidente do Parlamento,
Andreas Norlen, a jor-
nalistas.

Norlen afirmou que
os eventos de quarta-
feira foram ”incompre-
ensíveis” para o povo
sueco e que as ações
dos partidos prejudica-
ram a confiança no Par-
lamento, no sistema
político e nos próprios
políticos.

A reviravolta é re-
sultado de um Parla-
mento fragmentado,
onde nem os blocos de
centro-esquerda nem
de centro-direita con-
seguem formar um go-
verno de maioria, em
grande parte devido à
ascensão do partido
da extrema direita anti-
imigração, os Demo-
cratas Suecos.

A nova primeira-
ministra havia recebido
144 votos a favor e
174 deputados vota-
ram contra seu nome,

com 31 abstenções
dos legisladores do
Partido de Centro. Na
Suécia, um candidato
ao cargo de chefe de
governo não precisa
do apoio da maioria
do Parlamento para ter
seu nome aprovado;
necessita apenas que a
maioria (175) não vote
contra seu nome.

Como seu anteces-
sor, Andersson espe-
rava governar como
chefe de uma coalizão
minoritária com os Ver-
des e com o Partido
de Esquerda, tendo
apoio também do Par-
tido de Centro para a
aprovação dos seus
projetos. Mas o Partido
do Centro se recusou a
apoiar o orçamento por
causa da presença do
Partido de Esquerda no
Gabinete.

Tanto os verdes
quanto o Partido de
Esquerda disseram

que apoiarão a nova
postulação da social-
democrata, enquanto
o Partido de Centro
anunciou que irá se
abster novamente, na
prática abrindo cami-
nho para a segunda
confirmação da breve
primeira-ministra.

Andersson vai agora
tentar formar um go-
verno de partido único
e de minoria — seu
partido tem 100 cadei-
ras no Parlamento, de
um total de 349. A Sué-
cia deve realizar elei-
ções gerais em setem-
bro do próximo ano.
Embora o país seja
considerado há muito
tempo uma referência
em igualdade de gê-
nero, nunca teve uma
mulher no comando do
governo, ao contrário
do restante dos países
nórdicos (Dinamarca,
Finlândia, Noruega e
Islândia).
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Presidente da França desconvida o Reino
Unido de reunião sobre crise migratória.

Divulgação

Decisão francesa foi repúdio à carta aberta publicada pelo premier
britânico.

A tensão entre Reino
Unido e França cau-

sada pela morte de 27 imi-
grantes em um naufrágio
no Canal da Mancha, na
última quarta-feira (24),
se aprofundou após o
governo francês retirar
o convite para que os
britânicos participassem
de uma reunião sobre o
assunto neste domingo
(28).

A decisão foi um repú-
dio a uma carta aberta de
Boris Johnson ao presi-
dente Emmanuel Macron,
publicada pelo premier
britânico em uma rede so-
cial. Macron acusou Boris
de não levar a situação ”a
sério”.

Segundo Macron, os
ministros europeus usa-
rão o encontro deste do-
mingo ”seriamente para
resolver assuntos sérios
com pessoas sérias”.
Além do ministro do Inte-
rior francês, Gérald Dar-
manin, participarão da
reunião representantes da
Alemanha, da Holanda,
da Bélgica e da Comissão
Europeia, o órgão Exe-
cutivo da União Europeia
(UE).

”Depois nós veremos
como seguir em frente de
modo eficiente com os bri-
tânicos, se eles decidirem
levar o assunto a sério”,
disse Macron em uma en-
trevista coletiva em Roma,
onde assinou um acordo
bilateral com a Itália.

O ponto central da fis-
sura mais recente na já
conturbada relação entre
os dois países foi a cor-
respondência ”inaceitável
e incompatível com o dis-
cutido” publicada por Bo-
ris no Twitter na noite de

quinta, na qual ele diz que
Paris deve se comprome-
ter a receber de volta to-
dos os imigrantes que cru-
zam a Mancha a partir da
costa francesa.

A opinião do Palácio
do Eliseu é que o go-
verno britânico tenta cul-
par a França pela crise,
esquivando-se de sua pró-
pria responsabilidade e de
problemas causados pelo
Brexit, o divórcio britânico
da UE, finalizado em ja-
neiro deste ano.

”Eu me surpreendo
quando as coisas não são
feitas com seriedade, nós
não nos comunicamos
entre líderes por meio de
tuítes ou cartas abertas,
não somos informantes.
Vamos lá, vamos lá”, criti-
cou o presidente francês,
horas após seu porta-voz,
Gabriel Attal, afirmar que a
correspondência vai con-
tra o pedido francês para
que o naufrágio do bote
com imigrantes, o pior já
registrado na região, não
fosse ”instrumentalizado”.

Questionado se Boris
se arrepende de ter pu-
blicado a carta em suas
redes sociais, o porta-voz
do governo britânico disse
que não, afirmando que o
texto foi redigido ”no espí-
rito da parceria e da coo-
peração” e que o público
tem o direito de saber o
que está sendo discutido.
Ele também negou que
Downing Street não leve o
assunto a sério.
Atritos políticos
Além de uma questão

humanitária, a disputa é
também política: os fran-
ceses creem que Londres
não quer se associar à si-

tuação no Canal da Man-
cha devido a uma série
de escândalos que mi-
nam a popularidade de
Boris. Ele é acusado de
tentar bloquear a suspen-
são de um deputado criti-
cado por suas atividades
de lobby, apoiando uma
reforma das regras par-
lamentares para evitar as
punições.

Londres, por sua vez,
acusa Macron de agir com
intransigência de olho nas
eleições presidenciais de
abril de 2022, buscando
driblar as críticas de ad-
versários anti-imigração,
que o acusam de leniên-
cia. O mesmo sentimento
anti-imigração é apontado
como uma das razões
para a aprovação do Bre-
xit, há cinco anos, e até
hoje serve de combustível
para o premier britânico.

O ponto em particular
que causou descontenta-
mento nos aliados de Ma-
cron foi a proposta de
um acordo de readmissão
de imigrantes e solicitan-
tes de asilo, similar a pac-
tos existentes com a Rús-
sia e a Bielorrússia. Na
carta endereçada ao ”que-

rido Emmanuel”, o pre-
mier britânico disse que
seu governo irá compar-
tilhar o rascunho de um
documento para este fim
com seus pares france-
ses:

”Eu proponho que co-
loquemos em funciona-
mento um acordo bilateral
de readmissão para per-
mitir que todos os imigran-
tes ilegais que atravessam
o Canal sejam retorna-
dos”, escreveu o premier,
defendendo também pa-
trulhas marítimas recípro-
cas nas águas territoriais
uns dos outros.

Boris afirmou que seria
o ”principal passo” para
que os dois países conte-
nham cruzamentos clan-
destinos, mas Paris insiste
que o assunto deve ser
negociado diretamente
com a União Europeia. Se
França e Reino Unido acu-
mulam atritos desde que
o Brexit se concretizou
em janeiro, no entanto,
a relação entre Londres
e Bruxelas também não é
das mais fáceis.
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Conheça os detalhes do júri dos
réus do incêndio na Boate Kiss,
que iniciará na quarta-feira.

Wilson Dias/Agência Brasil

A tragédia deixou 242 mortos em Santa Maria.

N esta quarta-feira (1°),
em Porto Alegre, inici-

ará o júri dos réus do in-
cêndio na Boate Kiss, que
deve ser o mais longo da
história do Poder Judiciário
gaúcho. A tragédia, ocor-
rida em 27 de janeiro de
2013 em Santa Maria, ma-
tou 242 pessoas e deixou
outras 636 feridas.

O julgamento envolve
cerca de 200 servidores de
20 setores do TJ-RS (Tri-
bunal de Justiça do Rio
Grande do Sul), que atuam
na organização, logística,
segurança, comunicação e
transporte.

O Tribunal do Júri será
presidido pelo juiz Orlando
Faccini Neto. O julgamento
ocorrerá no plenário do se-
gundo andar do Foro Cen-
tral I da Capital, a partir das
9h. Confira abaixo mais
informações sobre o julga-
mento:

Réus
Elissandro Callegaro

Spohr (sócio da boate),
Mauro Londero Hoffmann
(sócio da boate), Marcelo
de Jesus dos Santos (vo-
calista da Banda Gurizada
Fandangueira) e Luciano
Bonilha Leão (produtor
musical).

Tribunal do Júri
O Tribunal do Júri é

composto pelo Conselho
de Sentença, formado pelo
seu juiz presidente, Or-
lando Faccini Neto, e por
sete jurados que serão es-
colhidos por meio de sor-
teio na manhã de quarta-
feira.

Plenário
O plenário tem 350 me-

tros quadrados e é dividido

em palco (área onde ficam
o juiz, assessoria, oficiais
de Justiça, jurados, acusa-
ção, assistente, réus e de-
fesas) e plateia, onde esta-
rão familiares, representan-
tes das defesas, imprensa e
autoridades.

Em razão dos protoco-
los de prevenção ao co-
ronavírus, serão liberados
124 lugares na plateia. A
distribuição ocorrerá da se-
guinte forma:

– Associação dos Fami-
liares de Vítimas e Sobrevi-
ventes: 58 lugares

– Imprensa: 12 lugares
– Acusados: 28 lugares
– Familiares que não in-

tegram a Associação: dez
lugares

– Ministério Público:
dois lugares

– Autoridades: oito
– Reservados: seis
Rotina diária
A previsão é de que

os trabalhos sejam dividi-
dos em três turnos (ma-
nhã, tarde e noite), a par-
tir das 9h. Deverá haver
uma hora de intervalo para
almoço/janta e pausa para
descanso dos jurados. Não
haverá interrupção no final
de semana.
Depoimentos
Serão ouvidas 14 víti-

mas, cinco testemunhas de
acusação arroladas pelo
Ministério Público, cinco
testemunhas arroladas
pela defesa de Elissandro
Spohr, cinco testemunhas
arroladas pela defesa de
Mauro Londero Hoffmann e
cinco testemunhas arrola-
das pela defesa de Marcelo
de Jesus dos Santos.
Incomunicabilidade

Jurados e testemunhas

ficarão isolados em razão
da incomunicabilidade. A
diferença é que os jurados
permanecerão nessa con-
dição até o final do julga-
mento, e as testemunhas
serão liberadas após pres-
tarem depoimento.

Eles serão hospedados
em hotéis e acompanhados
em tempo integral por ofici-
ais de Justiça. O transporte
também será realizado pelo
Poder Judiciário. A alimen-
tação será fornecida por
uma empresa terceirizada
contratada pelo TJ-RS.

Interrogatório
Depois de ouvidos so-

breviventes e testemunhas,
haverá o interrogatório dos
réus Elissandro, Mauro,
Marcelo e Luciano, que
podem ficar em silêncio, se
assim desejarem.

Debates
Nessa etapa, acusação

e defesas terão oportuni-
dade de apresentar suas te-
ses e argumentos aos ju-
rados. O tempo total para
essa fase do julgamento
será de nove horas.

Votação
Terminados os debates,

os jurados serão indaga-
dos se estão prontos para
decidir. Eles passarão
para uma sala privada para
responder ao questioná-
rio. Os jurados decidem
individualmente (o voto é
secreto), respondendo a
perguntas formuladas pelo
magistrado, mediante o
depósito de cédula em uma
urna. A maioria prevalece.
Cabe ao juiz realizar a
dosimetria das penas dos
réus condenados.
Salas de apoio
Quatro auditórios com

transmissão ao vivo esta-
rão disponíveis para famili-
ares, sobreviventes, repre-
sentantes das defesas e pú-
blico em geral que se cre-
denciaram previamente no
site do TJ-RS. A imprensa
também contará com uma
sala de apoio. Ao todo, se-
rão credenciados 43 veícu-
los de comunicação.
Transmissão
O júri será transmitido ao

vivo pelo canal do TJ-RS no
YouTube.
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Governo do Estado pagará metade do 13º
salário do funcionalismo nesta segunda.

Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O restante do benefício será depositado em 20 de dezembro, quitando a folha natalina.

O governo do
Rio Grande do

Sul pagará nesta
segunda-feira (29) a
metade do 13º salário
deste ano dos servi-
dores do Executivo.
O pagamento dessa
parcela totalizará R$
700 milhões. O res-
tante do benefício
será depositado em
20 de dezembro, qui-
tando a folha nata-
lina. O pagamento
em dia do 13º não
ocorria no Estado
desde 2015.

O Tesouro do Es-
tado terá uma econo-
mia significativa em
2022, estimada em
cerca de R$ 140 mi-
lhões que seriam de-
correntes das inde-
nizações pelo atraso
aos servidores.

”O pagamento foi
viabilizado por uma
série de reformas,
contenção de gastos,
modernização de re-
ceitas e uma gestão
de fluxo de caixa que
já haviam possibili-
tado o pagamento
em dia da folha de
cada mês desde no-
vembro do ano pas-
sado e a quitação
de três parcelas que
ainda estavam pen-
dentes do 13º de
2020”, informou o
governo.

O subsecretário do
Tesouro do Estado,
Bruno Jatene, expli-
cou que colocar o 13º
em dia foi mais uma
etapa de um con-
junto de pagamentos
que vinha sendo re-
gularizado. “Era um
grande desafio, um
esforço que envolveu
diversas equipes do
Tesouro do Estado,
da arrecadação, do
controle e de todos
os órgãos, que têm
dado importante con-
tribuição ao controle
de despesas”, disse
Jatene.

O subsecretário
lembrou que ainda
há grandes passivos
a serem enfrentados
pelo Estado, mas que
o pagamento do 13º
era uma das mais
relevantes metas da
gestão que agora se
concretiza.

Para o secretário

da Fazenda, Marco
Aurelio Cardoso, ou-
tro grande objetivo
é a adesão ao Re-
gime de Recupera-
ção Fiscal, para que
o Estado regularize
os pagamentos da
dívida com a União,
atualmente ampara-
dos por uma limi-
nar. “É uma situa-
ção muito precária
que deve ser enca-
minhada nos próxi-
mos meses, como
mais um dos nossos
compromissos para
o ajuste das contas
do Estado”, afirma.
Quadro revertido
De acordo com da-

dos do Tesouro do
Estado, desde 2015,
ano do primeiro par-
celamento do 13º sa-
lário, o governo já
gastou quase R$ 700
milhões em indeniza-
ções aos servidores
pelo atraso no paga-

mento em valores no-
minais.

Em novembro do
ano passado, após
quase cinco anos de
atrasos, o governo
conseguiu colocar
em dia os salários
dos servidores. De-
pois de 59 meses
de atraso e parcela-
mento, sendo 57 me-
ses ininterruptos, em
novembro de 2020
o Tesouro do Estado
depositou o valor dos
contracheques no úl-
timo dia útil do mês.

Com a regulariza-
ção do pagamento
do 13º em dia, o go-
verno deixa de gastar
recursos com inde-
nizações e garante
maior segurança aos
servidores, além de
estancar uma tra-
jetória de anos em
atraso.
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Justiça determina que Ibama pode
decidir sobre o abate de animais do

Pampas Safari, em Gravataí.
Divulgação

O parque está fechado desde 2016.

O TRF-4 (Tribunal
Regional Federal

da 4ª Região) negou
um recurso do MGDA
(Movimento Gaúcho
de Defesa Animal) pe-
dindo que o Ibama
(Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Re-
nováveis) fosse impe-
dido de autorizar ou
realizar o abate de
qualquer animal do
Pampas Safari, em
Gravataí, na Região
Metropolitana de Porto
Alegre, sem a com-
provação técnica da
necessidade de tal pro-
cedimento.

A decisão foi profe-
rida por unanimidade
pela 4ª Turma em ses-
são de julgamento re-
alizada na quarta-feira
(24). O parque está fe-
chado desde 2016. No
local, o Ibama consta-
tou problemas de sur-
tos de doenças en-
tre os animais, cance-
lando a licença de fun-
cionamento do empre-
endimento. Em 2007,
ocorreu um surto de
tuberculose nos búfa-
los, sendo que todos
os animais da espécie
foram abatidos. Já em
2013, outros casos da
doença foram identifi-
cados em cervos, ma-
cacos e capivaras, o
que teria motivado a in-

terdição do parque.
O MGDA ajuizou

uma ação civil pública
contra o Ibama, em
setembro de 2017, re-
querendo a comprova-
ção técnica da neces-
sidade de abate dos
animais que restaram
no zoológico após o
encerramento das ati-
vidades. Em agosto de
2019, o juízo da 9ª Vara
Federal de Porto Ale-
gre proferiu sentença
julgando os pedidos da
ação improcedentes. A
magistrada de primeira
instância entendeu que
o Ibama tem o direito
de determinar a des-
tinação dos animais
do plantel do Pampas
Safari e que o Judiciá-
rio não poderia vedar
ou autorizar qualquer
ação do órgão am-
biental, por falta de
conhecimento técnico
sobre o assunto.

A parte autora recor-
reu da decisão ao TRF-
4. A 4ª Turma negou
a apelação, após veri-
ficar que as ações do
Ibama estariam respal-
dadas por decreto que
instruía que animais
contaminados ou que
tiveram contato com
animais doentes, in-
clusive em casos de
tuberculose, podem
ser sacrificados.

O desembargador
Luís Alberto d’Azevedo
Aurvalle, relator do
processo, destacou
que ”o entendimento
da sentença quanto à
discricionariedade do
Ibama para decidir so-
bre a sorte dos animais
está respaldado pelo
Decreto nº 27.932-
1950: ‘são passíveis de
sacrifícios os animais
atacados de mormo,
raiva, pseudo-raiva,
tuberculose, pulorose,

peste suína e quais-
quer doenças infecto-
contagiosas não ofici-
almente reconhecidas
como existentes no
País, bem como todos
aqueles que, tendo
tido contato, direto ou
indireto, com animais
doentes, sejam, a juízo
da autoridade sanitá-
ria competente, consi-
derados suspeitos de
contaminação e pos-
sam representar perigo
de disseminação da
doença’”.

“Considerando que
mais de 70 animais do
rebanho em questão
já tinham morrido em
razão de tuberculose,
entendeu o Ibama ser
desnecessária a reali-
zação de exame sani-
tário em cada um dos
demais integrantes do
rebanho, com apoio
no decreto”, concluiu o
magistrado.
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Festival movimenta o 4º Distrito
de Porto Alegre neste domingo.

Ricardo Giusti/PMPA

Festival Quarto Poa ocorre das 14h às 22h.

O Festival Quarto
Poa promete mo-

vimentar o 4° Distrito,
região que concentra
grande parte das cer-
vejarias artesanais Ca-
pital, neste domingo
(28), das 14h às 22h.
O evento reunirá cer-
veja artesanal, música,
gastronomia e feiras de
rua.

A região do 4º Dis-
trito, assim como o
Centro Histórico, é uma
das prioridades da ges-
tão municipal. “Quere-
mos que eventos como
este se multipliquem
na Capital. Uma das
nossas prioridades é
impulsionar o desen-
volvimento econômico
e turístico de Porto Ale-
gre”, afirma o prefeito
Sebastião Melo.

Para o vice-prefeito,
Ricardo Gomes, o 4°
Distrito tem um grande
potencial de cresci-
mento. “Sem dúvidas,
a atmosfera de inova-
ção e criatividade atrai
a todos para aprovei-
tar tudo que a região
oferece e as cerveja-
rias estão entre essas
atrações”, completa
Gomes.

Polo de
gastronomia
O secretário muni-

cipal de Desenvolvi-
mento Econômico e
Turismo, Rodrigo Lo-
renzoni, destaca que
Porto Alegre tem o título
de Capital da Cerveja-
ria Artesanal, com 35

microcervejarias cre-
denciadas. “Temos
grandes projetos para
o 4º Distrito e um deles
é transformá-la em um
polo gastronômico e
de inovação. O festival
será uma ótima opor-
tunidade para apresen-
tarmos este potencial
aos porto-alegrenses e
visitantes”, salienta.

Além da música, o
Festival Quarto Poa reu-
nirá opções de gastro-
nomia de bar, cervejas
artesanais e as feiras
de rua que já são tra-
dicionais em Porto Ale-
gre, como o Brick De-
sapegos, Open Feira
de Design e a Feira
Tô na Rua. O evento
é uma realização do
Quarto Poa e Voo Con-
teúdo. A co-produção é
da Respira Eventos.
Linha especial

de ônibus
A Empresa Pública

de Transporte e Circu-
lação informa que em
razão do festival, a li-

nha C5 Circular 4º Dis-
trito/Moinhos de Vento,
vai operar excepcional-
mente mais cedo, a par-
tir das 13h, com via-
gens de uma em uma
hora. A linha sai da
Av. Borges de Medei-
ros (ao lado da estação
Mercado, do Trensurb)
e passa pelos bairros
Rio Branco, Moinhos de
Vento, Floresta até che-
gar ao 4º Distrito.

Bares
confirmados
— O Patrimônio –

Conselheiro Camargo,
212, São Geraldo

— Agulha – Conse-
lheiro Camargo, 212,
São Geraldo

— Córtex – Álvaro
Chaves, 12, Floresta

— Fuga Bar – Álvaro
Chaves, 91, Floresta

— 4 Beer – Polônia,
400, São Geraldo

— Jardim São Ge-
raldo – Moura Azevedo,
182, São Geraldo

—Nosso TapRoom –
Conselheiro Travassos,

203, São Geraldo
— Cervejaria Bodo-

que – Avenida Guido
Mondim 40, São Ge-
raldo

Atrações musicais -
Tati Portella; Carlinhos
Carneiro; Rafael Ma-
lenotti; Nalanda; Ma-
riaLuiza; 50 Tons de
Pretas; Bibiana Petek;
Tonho Crocco; Johnny
420 + Highlab; Good
Samaritans; The Dogs;
DJ Chernobyl; Yellow
Boulevard; Tuca; Ella;
Sofá a Jato; Chico Paz;
Samba Delas; Tempe-
randuo; Maurício Son-
nenberg; Miri Brock;
Higor Deoz; Rota de
Pedestre; Bacamar-
tes; Panno; Mari Kru-
ger; Lilo; Lacet; Fra-
aan; Nego Minas; Gil-
zerax; Schutz; Bruna
Machado; Negra Ja-
que; Duds Feijó; Ma-
riana Hermel; Suelen
Mesmo.
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Festival Hípico Noturno em Porto
Alegre segue até este domingo.

Rodrigo Ziebell/Divulgação

A competição reúne militares e civis, atletas e praticantes de hipismo de todo o Brasil.

M ais antigo evento
de hipismo do

País, o Festival Hípico
Noturno (FHN) rea-
liza sua 62ª edição
em Porto Alegre até
este domingo (28),
na sede do 4º Regi-
mento de Polícia Mon-
tada (4° RPMon) da
Brigada Militar (BM).
Organizado pela cor-
poração e realizado
de forma ininterrupta
desde 1960, a com-
petição reúne militares
e civis, atletas e prati-
cantes de hipismo de
todo o Brasil, além dos
países do Cone Sul.

Criado com o ob-
jetivo de congregar a
sociedade e as forças
policiais através do es-
porte, o Festival Hípico
Noturno (FHN) tam-
bém celebra o aniver-
sário de 184 anos da
BM, completados em
18 de novembro.

Neste ano, com o
avanço da vacinação

contra a covid-19 e a
redução dos impactos
da pandemia, o evento
voltou a ser aberto ao
público, o qual pode
acompanhar a com-
petição que termina
neste domingo, com
entrada franca. Nesta
esta edição, participa-
ram 303 conjuntos de
competidores, em pro-
vas de escolas (60cm,
80cm e 90cm), mais
as séries de um metro,
1m10cm, 1m20cm e a
principal, de 1m30cm.

Outra novidade foi

a volta da prova à fan-
tasia. Na noite desse
sábado (27), os con-
correntes participaram
fantasiados e foram
julgados por um júri
composto por técni-
cos e convidados.

Para maior conforto
e entretenimento, um
espaço gastronômico
com cinco ambientes
e atrações culturais
ao final dos quatro
dias do evento fize-
ram parte da progra-
mação. O 62° FHN
contou ainda com a

participação de 16 de-
legações do Brasil e
do Uruguai.

A competição tam-
bém conta com trans-
missão on-line, para
acessibilidade de to-
dos aqueles que não
podem acompanhar
presencialmente, pelo
site LiveHorse. A 62ª
edição conta com fi-
nanciamento do Pró-
Esporte – Lei de In-
centivo ao Esporte, da
Secretaria do Esporte
e Lazer do Rio Grande
do Sul.
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CLÁUDIO HUMBERTO

ESPECIALISTA NÃO VÊ VARIANTE
COMO RISCO AO BRASIL

A nova variante da covid que surgiu na África do Sul tomou o
noticiário ameaçando um novo “pior momento da pandemia”, mas,
até o fim da semana, havia menos de 100 casos registrados. Ainda
assim, o doutor em genética Alessandro Ferreira disse, em evento
a investidores, que a variante representa menor risco para o Brasil
devido à proximidade genética com a P1, que assolou Manaus e se
espalhou pelo País.

Pouco risco
Segundo Ferreira, os efeitos da contaminação por uma variante
tão semelhante são geralmente assintomáticos ou com baixa gra-
vidade.

Modelo mundial
Fator importante para dar certo alívio ao Brasil é a grande cobertura
vacinal do Brasil, com 77% da população vacinada e 62% imuni-
zada.

Viva o SUS
O doutor em genética também lembra que o manejo e tratamento
dos pacientes com covid melhorou muito e ajudou a reduzir a
mortalidade.

Males para o bem
A variante delta também foi vista como uma grande preocupação,
mas amesma proximidade genética à P1 “salvou” o Brasil de efeitos
piores.

Queda no preço do petróleo desafia a Petrobras
A queda súbita no valor do petróleo desafia a confiabilidade da po-
lítica de preços e lucros da Petrobras. A estatal promove aumentos
sucessivos nos preços dos combustíveis justificados pela “alta” no
mercado internacional do petróleo. Mas na semana passada, após
notícias sobre o surgimento de uma nova variante do coronavírus,
despencou o valor do barril de petróleo no mercado internacional.

E a gasolina?
Só na sexta (26) o barril Brent fechou em queda de 11,3% a
US$72,91. O valor do WTI caiu ainda mais (13%) fechando a US$
68,17.

Explica
Outra desculpa da Petrobras para explorar o bolso do brasileiro é
a dolarização dos preços do petróleo. Mas a queda também é em
dólar.

Ei, você aí
Rápida nas decisões que aumentam seus preços e seus lucros,
a Petrobras se fingiu de morta com as notícia sobre queda do
petróleo.

Pedala, Pacheco
Projeto de resolução que amplia a transparência nas emendas de
relator pode ser votado por deputados e senadores nesta segunda.
O problema é Rodrigo Pacheco, o presidente roda presa do Con-

gresso.

Candidato é que decide
O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, tem falado com
desenvoltura sobre uma discussão para a qual não será convidado:
eventuais alianças com outros candidatos a presidente.

Tirambaço no pé
Todos osmunicípios governados pelo Rede, de Randolfe Rodrigues
(AP), relator da CPI, receberam recursos das “emendas secretas”
do relator em 2020 e 2021. O senador comemorou a suspensão da
grana.

Biruta de aeroporto
Cerca de 81% dos municípios governados pela oposição (PDT,
PSB, PT, PCdoB, Psol e Rede) já receberam recursos das “emen-
das do relator”, este ano, suspensas pelo Supremo a pedido... da
oposição.

Coronalovers
O deputado Luiz Lima (PSL-RJ) desconfia que há jornalistas “fe-
lizes” com a nova variante. “Ainda não há informações seguras,
mas já estão tocando o terror com uma indisfarçável ponta de
satisfação”, disse.

Reflexo duradouro
Ao citar a nova linha férrea, novo píer e ampliação de cais em
Santos, o ministro Tarcísio Freitas (Infraestrutura) confirmou R$ 600
milhões investidos para aumentar capacidade do maior porto do
continente.

Mandando bem
Além dos grãos, a exportação de aves e suínos deve bater recorde
de exportação. Segundo a Conab, a expectativa é crescer 3%,
para 10,9 milhões de toneladas, “sem prejuízos ao abastecimento
interno”.

Chifre em cavalo
A Black Friday pode não ter garantido preços menores, mas fez
proliferar uma discussão sobre o uso da expressão “Black”, vista
pelos abestados da lacrolância como expressão “racista”.

Pergunta na narrativa
Se Bolsonaro é genocida, Putin e Obrador são meio genocidas e
Biden é genocida e meio?

PODER SEM PUDOR
Microfone aberto
O então senador Cristovam Buarque (PDT-DF) criticava novamente
Renan Calheiros, quando seu microfone ficou mudo e ele parecia
não perceber. Tião Viana (PT-AC), que presidia a sessão, avisou:
“O problema está no microfone.” O então líder do governo do PT,
Romero Jucá (PMDB-RR), sem perceber que seu próprio microfone
estava aberto, murmurou: “...ou no assunto”.
Com André Brito e Tiago Vasconcelos
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LAIR RIBEIRO

VESTIBULAR:
OBSTÁCULO OU ETAPA?

O vestibular é uma etapa muito importante na vida
de milhares de jovens, marcando, em muitos ca-
sos, o início da idade adulta. Não há como não
sucumbir ao nervosismo, à insegurança e à ansi-
edade que, no período pré-vestibular, se potencia-
lizam e somam-se ao cansaço, culminando no es-
tresse, mas é possível driblar os efeitos negativos
do estresse pré-vestibular e sair-se fortalecido desse
processo. Muita coisa pode influenciar no desempe-
nho do vestibulando, comprometendo seus resulta-
dos. Portanto, uma das medidas mais importantes é
reduzir a “margem de erro” reduzindo o estresse.
Todo estudo e dedicação podem ser perdidos por
causa de uma noite mal-dormida, principalmente se
for a de véspera da prova. Quando dormimos mal,
acordamos cansados ficamosmenos produtivos. Er-
ros banais podem ser cometidos por falta de atenção
a detalhes, e as chances de ocorrer lapsos de me-
mória são muito maiores.
O vestibulando precisa ter uma regularidade de sono
durante todo o período de preparação para o vestibu-
lar. A carência de sono afeta a capacidade cognitiva,
pode levar à perda de memória de fatos recentes,
prejudica a concentração, diminui a capacidade de
raciocínio e aumenta a irritabilidade! Para ingressar
em uma faculdade conceituada você terá de investir
em um plano de estudo de longo prazo. Lembre-se
de que émelhor dedicar-se a um ou, no máximo, três
vestibulares, do que se desgastar em uma maratona
de provas. Se você pretende inscrever-se em várias
instituições, preste atenção: Evite prestar vestibula-
res diferentes que ocorrem no mesmo dia ou fazer
provas em diferentes cidades sem um intervalo de
descanso entre as viagens.
Nos dias de folga entre as provas, descanse!
Se sentir-se sobrecarregado, faça uma análise dos
vestibulares que irá prestar e descarte alguns. Em

véspera de vestibular, o vestibulando precisa des-
cansar. Nada de pensar em provas. Uma boa
dica é ir ao cinema ou caminhar em um parque e
ficar longe de programas noturnos e de bebidas al-
coólicas. Evite, também, discutir com pais, irmãos,
namorado ou namorada... Evitar os excessos, prin-
cipalmente na alimentação, é outra recomendação
importante, pois o nervosismo pode provocar irrita-
ção gastrointestinal, dor de estômago e, até mesmo,
ânsia de vômito. Portanto, faça refeições leves e
balanceadas, tanto na véspera quanto no dia da
prova.
A prática de exercícios físicos é uma excelente al-
ternativa para controlar o estresse e a ansiedade,
pois auxilia na oxigenação cerebral, intensifica a for-
mação de sinapses (conexões entre os neurônios) e
estimula a atividade mental, além de provocar sen-
sações imediatas de bem-estar e de relaxamento,
melhorando a qualidade do sono!
Na véspera da prova, pode até dar uma olhada nos
livros e apostilas, mas só nas matérias que domina,
para evitar a sensação de “não sei nada”. Certa-
mente, você se deparará com questões que não
saberá responder, mas isso não o impedirá de in-
gressar na faculdade. Empenhe-se em fazer uma
boa prova, mas sem perfeccionismo. Quando estiver
diante de uma questão que não sabe responder,
pare, respire, beba água, mude de matéria (espere
pelo menos dois minutos antes de começar um novo
assunto) e continue a prova.
Ver o seu nome na lista dos aprovados é a recom-
pensa máxima que um vestibulando pode ter ao
fim da jornada, mas se isso não acontecer, não se
desespere. Encare como mais um desafio para o
próximo ano e empenhe-se em ganhar mais conhe-
cimento.
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EFEMÉRIDES

FATOS HISTÓRICOS DO
DIA 28 DE NOVEMBRO

Eventos
1660 – Fundação da Royal Society de Londres (Ingla-
terra).
1912 – Proclamada a independência da Albânia do
Império Otomano.
1968 – Lançamento da música ”Sympathy for the De-
vil”, da banda britânica The Rolling Stones.
1974 – John Lennon se apresenta em público em um
palco pela última vez, ao lado de Elton John, no giná-
sio Madison Square Garden, em Nova York (EUA).
1975 – Proclamação da República do Timor-Leste.
1979 – Um avião DC-10 da Air New Zealand choca-se
contra o monte Érebo, na Antártida, matando os 257
passageiros e tripulantes.
2016 – Voo LaMia 2933, transportando a equipe de
futebol da Chapecoense, cai perto de Medellín, na
Colômbia, matando 71 pessoas e deixando 6 feridos.
Nascimentos
1820 – Friedrich Engels, intelectual alemão, parceiro
de Karl Marx (m. 1895).
1829 – Anton Rubinstein, pianista, maestro e compo-
sitor russo (m. 1894).
1857 – Afonso XII, rei de Espanha (m. 1885).
1923 – Gloria Grahame, atriz e cantora norte-
americana (m. 1981).
1932 – Gato Barbieri, saxofonista e compositor argen-
tino.
1943 – Randy Newman, cantor, compositor e pianista
norte-americano.
1953 – Ewald Lienen, ex-futebolista alemão.
1957 – Yasutaro Matsuki, ex-futebolista e treinador de
futebol japonês.
1959 – Judd Nelson, ator norte-americano.
1976 – Ryan Kwanten, ator australiano.
1979 – Chamillionaire, rapper norte-americano.
1980 – Stuart Taylor, futebolista inglês.
1986 – Benjamin Angoua, futebolista da Costa do
Marfim.
1987 – Karen Gillan, atriz escocesa.
1992 – Adam Hicks, ator norte-americano.

Falecimentos
1861 – Manuel Antônio de Almeida, escritor brasileiro
(n. 1831).
1934 – Coelho Neto, escritor brasileiro (n. 1864).
1975 – Erico Verissimo, escritor brasileiro (n. 1905).
2002 – Mahicon José Librelato da Silva, futebolista
brasileiro (n. 1981).
2008 – German Skurygin, atleta russo (n. 1963).
2010 – Leslie Nielsen, ator e comediante canadense
(n. 1926).
2014 – Roberto Gómez Bolaños, ator e comediante
mexicano, famoso pelo personagem ”Chaves” (n.
1929).
2016 – Ailton Canela, futebolista brasileiro (n. 1994);
Ananias, futebolista brasileiro (n. 1989); Arthur Maia,
futebolista brasileiro (n. 1992); Bruno Rangel, fute-
bolista brasileiro (n. 1981); Caio Júnior, futebolista
e treinador brasileiro de futebol (n. 1965); Cléber
Santana, futebolista brasileiro (n. 1981); Danilo, fute-
bolista brasileiro (n. 1985); Delfim de Pádua Peixoto
Filho, advogado e político brasileiro (n. 1941); Dener,
futebolista brasileiro (n. 1991); Deva Pascovicci, nar-
rador esportivo brasileiro (n. 1965); Filipe Machado,
futebolista brasileiro (n. 1984); Gil, futebolista bra-
sileiro (n. 1987); Gimenez, futebolista brasileiro (n.
1995); Josimar, futebolista brasileiro (n. 1986); Kem-
pes, futebolista brasileiro (n. 1983); Lucas Gomes, fu-
tebolista brasileiro (n. 1990); Marcelo, futebolista bra-
sileiro (n. 1991); Mário Sérgio, futebolista, treinador
de futebol e comentarista brasileiro (n. 1950); Mateus
Caramelo, futebolista brasileiro (n. 1994); Matheus
Biteco, futebolista brasileiro (n. 1995); Paulo Júlio
Clement, jornalista brasileiro (n. 1965); Sandro Palla-
oro, empresário (n. 1966); Sergio Manoel, futebolista
brasileiro (n. 1989); Thiego, futebolista brasileiro (n.
1986); Tiaguinho, futebolista brasileiro (n. 1994); e
Victorino Chermont, repórter esportivo brasileiro (n.
1973).
2019 – Juninho Berin, compositor e intérprete de sam-
bas de enredo brasileiro (n. 1981).
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À espera de um “milagre”, Grêmio treina em
Salvador antes de voltar para Porto Alegre.

Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Equipe está com 96% de chances de rebaixamento.

Inter enfrenta o Santos neste domingo
pelo Campeonato Brasileiro; uma

vitória aproxima os colorados da zona
de classificação da Copa Libertadores.

Ricardo Duarte/S.C. Internacional

Inter e Santos voltam a se encontrar neste domingo (28), no Beira-Rio.

A dor está latente com o
rebaixamento cada vez

mais próximo. Mas o Grê-
mio tenta encontrar forças
e seguir o planejamento em
busca de uma improvável
permanência na elite do Bra-
sileirão. Na manhã deste
sábado (27), Vagner Mancini
promoveu a última atividade
em solo baiano.

O exercício contou com jo-
gadores que não estiveram
em campo na traumática der-
rota por 3 a 1 para o Bahia na
Fonte Nova ou que atuaram,
no máximo, em um tempo.
Peças como Vanderson, Vic-
tor Bobsin e Diego Souza par-
ticiparam do trabalho.

Vanderson será desfalque
contra o São Paulo, assim
como Bruno Cortez. A dupla
de laterais precisará cumprir
suspensão pelo terceiro car-
tão amarelo. Os problemas
de Mancini ainda podem au-

mentar.
Rafinha será julgado no

Superior Tribunal de Justiça
Desportiva (STJD) nesta se-
gunda (29) por ofensas à arbi-
tragemmesmo fora de campo
na derrota por 3 a 1 para o
Palmeiras, na Arena, e pode
acabar suspenso de um a
seis jogos.

O treinador, por outro
lado, tem os retornos de Jho-
nata Robert e Lucas Silva, que
estavam suspensos contra o
Bahia.

O elenco voltou na tarde
de sábado a Porto Alegre.
Apesar de trazer consigo um
resultado que dificultou a per-
manência do clube na Série
A do Brasileirão, não houve
registro de protesto de torce-
dores no aeroporto. Por volta
das 18h30min, o voo fretado
chegou à pista do Salgado Fi-
lho.

No terminal antigo, o ôni-

bus do clube já aguardava a
chegada dos atletas, dirigen-
tes e membros da comissão
técnica. Ao contrário dos de-
mais integrantes da delega-
ção, o técnico Vagner Man-
cini, acompanhado de seus
auxiliares, ingressou em um
carro do clube, que os levou
direto para o hotel, onde resi-
dem.

Com o domingo de folga,
a reapresentação do elenco
está agendada para a tarde
de segunda, no CT Luiz Car-
valho. Com 36 pontos, em
18° lugar na tabela, a equipe
volta a campo somente na
próxima quinta (2), quando
recebe o São Paulo, na Arena.

O Internacional tem mais
um duelo direto na ta-

bela de classificação. O ad-
versário da vez é o Santos,
neste domingo (28), às 19h,
no Beira-Rio, pela 36ª ro-
dada do Campeonato Brasi-
leiro. Apenas dois pontos se-
param as duas equipes nesta
reta final da competição. Uma
vitória deixa o Colorado mais
perto de conquistar o seu ob-
jetivo: a classificação para a
Libertadores.

O Inter tem 45 pontos e
busca mais uma vitória para
retornar a zona de classifica-
ção para a Copa Libertadores
da América. Já o Santos tem
dois pontos a menos e está
na 11ª posição.

A preparação para a par-

tida contra o Santos foi en-
cerrada na manhã de sábado
(27) no CT Parque Gigante.
O treinador Diego Aguirre co-
mandou – junto da sua comis-
são – exercícios físicos, de-

pois seguiu com atividade de
posse de bola em curto es-
paço de campo e completou
com um treinamento tático,
além de um trabalho de bola
parada defensiva e ofensiva.

Quem vencer o confronto
deste final de semana tam-
bém assume uma hegemonia
histórica entre os dois clubes.

Nos 79 confrontos entre
os rivais, cada time venceu 28
e 23 empates foram registra-
dos, de acordo com números
divulgados pelo site Acervo
Santos FC. Em partidas váli-
das por Campeonatos Brasi-
leiros, nova igualdade: 24 vi-
tórias para cada lado e 19 em-
pates em 67 jogos.

O equilíbrio histórico se
mantém nos gols. São 98
para cada time. O último en-
contro, válido pela rodada 17
do primeiro turno, terminou
empatado por 2 a 2 na Vila
Belmiro.
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Palmeiras vence a Taça Libertadores
em jogo contra o Flamengo no

Estádio Centenário, em Montevidéu.
César Greco/SE Palmeiras

Equipe é tricampeã da competição sul-americana.

O Palmeiras sagrou-se tri-
campeão da Libertado-

res neste sábado (27), ao
bater o Flamengo na final de
jogo único, em Montevidéu,
no Uruguai. O gol decisivo
para a vitória por 2 a 1 foi
de Deyverson, no início da
prorrogação.

O alviverde saiu na
frente com gol marcado por
Raphael Veiga, que concluiu
após linda jogada de Gus-
tavo Gómez e Mayke para o
fundo do gol. Na pressão, o
Flamengo chegou a empa-
tar, com gol de Gabigol na
ofensiva do segundo tempo,
levando para a prorrogação.

A vitória do Palmeiras
teve tons dramáticos. O
clube precisou substituir
três jogadores por proble-
mas físicos, os volantes
Danilo e Zé Rafael e o
atacante Raphael Veiga,
e conseguiu a conquista
justamente com um dos
substitutos, Deyverson.

Como a final de 2020 foi
decidida em 2021, em razão
da pandemia, o Palmeiras
conquistou seu segundo tí-
tulo consecutivo e é o único
clube na história da compe-
tição a conquistar duas Li-
bertadores no mesmo ano.

Outro fato inédito na Li-
bertadores é a conquista de
um treinador português pela
terceira temporada conse-
cutiva. Antes dos dois tí-
tulos de Abel, foi a vez do
próprio Flamengo, que teve
Jorge Jesus no comando
em 2019.

Vagas
O alviverde garantiu com

a Libertadores passagem
para mais duas competi-
ções na próxima tempo-
rada: o Mundial de Clubes,
que será deve ser disputado
em fevereiro nos Emirados
Árabes, e a Recopa Sul-
Americana, em 2022.

O Mundial de 2021 deve
ser o último no atual for-
mato, adotado pela Fifa em
2005. A entidade planeja fa-
zer um reformulação no tor-
neio. A ideia era fazer já
em 2021 umMundial com 24
participantes, na China, mas
o plano teve que ser adiado
por causa da pandemia da
Covid-19.

Anteriormente, o torneio
estava previsto para acon-
tecer em dezembro, no Ja-
pão. Mas o país que foi sede
das últimas Olimpíadas in-
formou à Fifa que não te-
ria condições de organizar
a competição por causa da
pandemia. O Rio de Janeiro
chegou a mostrar interesse
em receber a competição,
mas Abu Dhabi, nos Emi-
rados Árabes, foi escolhido
como novo anfitrião do tor-
neio. Os jogos devem acon-
tecer em fevereiro.

Os sete participantes do
torneio já estão definidos:
além do Palmeiras, tem o
Monterrey (Concacaf), o
Chelsea (campeão euro-
peu), Al-Hilal (campeão da
Ásia), Al Ahly (vencedor da
Champions africana), Al-
Jazira (representante do
país-sede) e o Auckland City
(indicado pela Oceania). O
atual campeão é o Bayern
de Munique, da Alemanha.

E será de responsabili-
dade do Chelsea de manter
o domínio europeu no Mun-
dial. Afinal, a Europa fa-
turou 13 títulos nas últimas
14 edições do Mundial —
o Corinthians foi a exceção,
tendo conquista o último tí-
tulo da América do Sul em
2012.

As equipes do Velho
Continente somam 34 títulos
no total contra 26 dos sul-
americanos, entre a extinta
Copa Intercontinental e tor-
neio realizado pela Fifa. O

marco da virada foi a criação
da Lei Bosman, em 1995 —
antes dele, o placar era de
20 a 13 para a América do
Sul.

Diferentemente dos anos
anteriores, esse Mundial
terá contornos diferentes.
Por ser normalmente dis-
putado em dezembro, o
calendário fazia com que
os sul-americanos, com
quase 80 jogos disputados
na temporada, chegassem
exaustos fisicamente para
a disputa do torneio. En-
quanto os Europeus, na
metade das suas respecti-
vas temporadas, estivessem
melhores.

Já nesta edição, os sul-
americanos irão para oMun-
dial após um período de fé-
rias e, consequentemente,
melhores fisicamente. Já
os Europeus estarão des-
gastado após o ‘boxing day’
de dezembro e com as da-
tas coincidindo com as oi-
tavas de final da Liga dos
Campeões. Ou seja, a ten-
dência é que o torneio tenha
atenções dividias e não seja
prioridade para os ingleses.

Recopa
Já a Recopa Sul-

Americana acontece em 23

de fevereiro e 2 de março e
será disputada em partidas
de ida e volta no primeiro
semestre de 2022. O ad-
versário será o Athletico,
que conquistou a Copa Sul-
Americana deste ano ao
vencer o Bragantino. O
Athletico disputará a Re-
copa Sul-Americana pela
segunda vez em 2022 —
em 2019, acabou derrotado
pelo River Plate.

Ficha técnica
Flamengo — Diego Al-

ves; Isla (Matheuzinho), Ro-
drigo Caio, David Luiz e
Filipe Luís (Renê); Willian
Arão, Andreas Pereira (Pe-
dro), Éverton Ribeiro (Mi-
chael) e Arrascaeta (Viti-
nho); Bruno Henrique (Ke-
nedy) e Gabigol. Técnico:
Renato Gaúcho.

Palmeiras — Weverton;
Mayke (Gabriel Menino),
Gómez, Luan e Piquerez
(Felipe Melo); Danilo (Pa-
trick de Paula), Zé Rafael
(Danilo Barbosa), Gustavo
Scarpa, Raphael Veiga
(Deyverson) e Dudu (Wes-
ley); Rony. Técnico: Abel
Ferreira.
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Renato Portaluppi sobre futuro no
Flamengo: "Tenho contrato até

dia 30 e a decisão é da diretoria".
Alexandre Vidal/Flamengo

Técnico tem permanência improvável depois da derrota na Libertado-
res.

O técnico Renato Por-
taluppi mal chegou

para a coletiva de im-
prensa e já falou sobre
seu futuro no Flamengo
após a derrota para o
Palmeiras na final da Li-
bertadores. O coman-
dante lembrou que seu
contrato vai até o fim de
dezembro, e que a deci-
são é do clube. ”Tenho
contrato até dia 30 e a
decisão é da diretoria’,
afirmou.

Mais tarde, comple-
mentou: ”Se hoje o Fla-
mengo tivesse ganho,
as pessoas teriam me
perguntado se eu ia re-
novar o contrato para o
ano que vem. Eu já tô
vacinado quanto a isso
no Brasil. Amanhã todo
mundo vai criticar. No
Brasil só é bom quem
ganha”.

Renato comentou
também que o fra-
casso na Libertadores
não é regra no Fla-
mengo. Que o clube
tem marcado presença
emdecisões nos últimos
anos com este mesmo
elenco. ”Esse grupo é
vencedor. Infelizmente
nas últimas competi-
ções não conseguimos
dar nenhum título para o
torcedor. Mas nenhuma
equipe vai ganhar tudo”.

O técnico voltou a
tocar no assunto das
três competições em
disputa. E lembrou

que o time sofreu com
desgaste físico exces-
sivo. Vale lembrar que
a equipe no Brasileiro
foi reserva na maioria
das partidas que ante-
cederam a final com o
Palmeiras.

”Não falou luta, não
faltou entrega. En-
frentamos uma grande
equipe. Apenas um sai
vencedor. Mas tudo que
poderíamos ter feito, a
gente fez. E final são
detalhes”, disse Renato,
poupando Andreas pela
falha no segundo gol.
”Não vamos culpar o
Andreas. Se tem um
culpado aqui sou eu”.

Renato analisou a
partida como um todo,
sobretudo após o gol
do Palmeiras. ”O Fla-
mengo jogou o tempo
todo no campo do ad-
versário. Palmeiras tem
contra-ataque rápido.
Se fechou, e acharam o
gol no início. Deu tran-
quilidade e confiança
maiores. Eu gostei da
minha equipe, jogamos
bem”.

Sentimento
A derrota em Mon-

tevidéu ganhou contor-
nos de última dança de
Renato no Flamengo.
Muito questionado ex-
ternamente e interna-
mente, o treinador não
se conteve e chorou no
discurso para os joga-
dores após a derrota

para o Palmeiras na
final da Libertadores.
Com contrato até o fim
do ano, tem chances
remotíssimas de seguir
no clube e a diretoria
avaliará se a ruptura
acontecerá de imediato
ou após o Brasileirão na
volta ao Rio.

Renato assumiu a pa-
lavra na roda de oração
no vestiário e não con-
seguiu segurar as lágri-
mas. Em discurso emo-
cionado, disse que foi
um prazer trabalhar com
este grupo de jogado-
res e deixou o futuro em
aberto.

Independentemente
do resultado, a per-
manência do treinador
estava em xeque fosse
pelo trabalho que não é
bem avaliado, fosse por
atitudes no dia a dia que
irritam jogadores. Terça-
feira, dia do empate com
o Grêmio, por exemplo,
Renato não foi ao CT

do próprio clube gaú-
cho dar treino para os
titulares, o que causou
irritação.

Em meio ao clima
de velório após o vice-
campeonato, a diretoria
deixou para tomar uma
decisão na volta ao Rio
de Janeiro. Com mais
quatro partidas pela
frente pelo Brasileirão,
o debate está entre a
saída imediata ou se
aguarda o término da
temporada em busca de
um nome de consenso.

O Flamengo voltou
ao Rio de Janeiro ainda
na madrugada deste
domingo e na próxima
terça-feira tem pela
frente o Ceará, no Ma-
racanã, pela 35ª rodada
do Brasileirão. Com
67 pontos, a equipe é
a segunda colocada,
atrás do Atlético-MG,
que tem 75.
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Morte de Maradona segue envolta
em mistério e acusações.

Reprodução

Faz um ano que o craque argentino perdeu a vida e há mais dúvidas
do que respostas sobre seus últimos momentos.

A morte de Maradona
completou um ano en-

volta em mistério, acusa-
ções, intrigas e uma série
de indiciamentos feitos pela
Justiça da Argentina. No
último dia 8 de novembro, os
responsáveis pela investiga-
ção do caso confirmaram o
indiciamento por homicídio
eventual doloso de sete
pessoas que cuidavam da
saúde do craque antes de
sua morte.

Homicídio com dolo
eventual é aquele no qual
a pessoa prevê que suas
atitudes podem resultar na
morte de outra. Mesmo
assim, prossegue com a
ação, assumindo o risco de
matar. Maradona morreu no
dia 25 de novembro do ano
passado, aos 60 anos, vítima
de parada cardiorrespirató-
ria.

Em abril deste ano, pe-
ritos convocados pelo Mi-
nistério Público de San Isi-
dro apresentaram um relató-
rio que determinava que o
cuidado com a saúde do as-
tro foi ”irresponsável e inade-
quado”. Segundo esta aná-
lise, se Maradona tivesse se-
guido internado logo após a
cirurgia para tratar do hema-
toma no cérebro no começo
de novembro passado, ele
teria tido mais chances de
sobreviver. E sustentam que
”o paciente foi abandonado à
própria sorte.”

Maradona era gigante de-
mais para ter sido abando-
nado no leito de morte, feito
um moribundo, como defen-
dem os que acusam os pro-
fissionais que cuidavam de
sua saúde. A Argentina está
atrás de um veredicto sobre
os últimos dias de vida do as-
tro.

Neste momento, há mais
dúvidas do que respostas,
mais intrigas do que escla-
recimentos sobre sua morte.
Segue aqui alguns pontos
marcados pelos peritos que
se debruçaram sobre o caso

e que foram encaminhados
para especialistas que par-
ticiparam da junta médica
para avaliar se estavam de
acordo com suas conclu-
sões.

Os profissionais de saúde
citados nesse relatório já ha-
viam sido denunciados e
estavam sob investigação.
Agora, eles foram oficial-
mente indiciados. Caso se-
jam condenados, a pena po-
derá ser de oito a 15 anos de
prisão.

Conclusão da
perícia

1) Ele deveria permane-
cer internado: Embora seja
contra factual afirmar que Di-
ego Maradona não teria mor-
rido se tivesse sido internado
adequadamente, tendo em
vista a situação documen-
tada nos laudos dos dias an-
teriores ao seu falecimento,
os peritos concordam que
ele teria uma melhor chance
de sobrevivência se perma-
necesse internado.

2) Atuaçãomédica: A atu-
ação da equipe de saúde
responsável por Maradona
foi inadequada, deficiente e
irresponsável, conforme re-
gistrado no relatório de apu-
ração depois que ele ganhou
sua casa em Buenos Aires.

3) Seu estado pedia ma-
nutenção na clínica: De
acordo com as boas práticas
médicas e uma vez resolvida
a patologia aguda que moti-
vou sua internação na Clínica
de Olivos (hematoma subdu-
ral) e considerando o qua-
dro clínico psiquiátrico e o
mau estado geral, ele deve-
ria ter continuado sua reabi-
litação e tratamento interdis-
ciplinar em instituição ade-
quada, não em casa.

4) Ele não respondia por
si: Maradona, pelo me-
nos desde que foi admitido
no hospital, não estava em
pleno uso de suas faculda-
des mentais nem em condi-
ções de tomar decisões so-

bre sua saúde.
5) Período agonizante an-

tes da morte: Maradona co-
meçou a morrer pelo menos
12 horas antes das 12h30
do dia 25/11/2020, ou seja,
apresentava sinais inequívo-
cos de período agonizante
prolongado. Os peritos con-
cluíram que o paciente não
estava devidamente contro-
lado a partir das 12h30 da-
quele dia. Os sinais de
risco de morte apresentados
pelo paciente foram ignora-
dos. Na gravação dos áu-
dios do dia 25/11/2020, uma
situação: ”semana passada
falei que tinha que levantar
porque podia causar edema
pulmonar”. Áudio de Taffarel
enviado nos dias 18 e 19 de
novembro de 2020 (referem-
se ao fato de Maradona estar
inchado).

6) Sem controle do pa-
ciente: A assistência de
enfermagem durante a per-
manência em sua casa, após
a saída da Clínica de Olivos,
é marcada por deficiências
e irregularidades, como foi
amplamente exposto nos au-
tos. Não havia controle dos
movimentos do paciente.
Maradona não apresentou
controles corretos e assis-
tência dos acompanhantes
médico-assistenciais, de
enfermagem e terapêuticos,

nem na hora nem na forma.
Conforme ditado pelos regu-
lamentos de boas práticas.

7) Sem registro psicoló-
gico: Não há registro de
atendimento psicológico do-
miciliar, após a saída da Clí-
nica de Olivos, que os peri-
tos consideram fundamental
para o tratamento adequado
da patologia que Maradona
apresentou. Apesar de ter
havido prescrição adequada
de dose e posologia para seu
transtorno tóxico frênico, a
esse respeito os especialis-
tas não descartam que esse
medicamento não tenha in-
fluenciado no desfecho fatal,
uma vez que não foram rea-
lizados controles nos 14 dias
anteriores ao óbito.

8) Estado de saúde ao
acaso: Depreende-se do
documentário analisado pela
Comissão Médica Interdisci-
plinar, que a equipe médica
assistente representou plena
e cabalmente a possibilidade
do desfecho fatal em relação
ao paciente, sendo absolu-
tamente indiferente a essa
questão, não modificando
seus comportamentos e
planos/atendimento médico
traçado e mantendo as omis-
sões prejudiciais mencio-
nadas, deixando o estado
de saúde do paciente ”ao
acaso”.
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Senadores veem culpa da Aeronáutica
Boliviana em tragédia da Chapecoense.

Agência Brasil

Avião da empresa boliviana Lamia, fretado pela Chapecoense para
transportar sua equipe.

A pós depoimento da
controladora de vôo

Celia Monastario à CPI
da Chapeconese - que
investiga o acidente
aéreo do LaMia 2933,
o qual vitimou a maior
parte da delegação da
Chapecoense em 2016 -
, senadores perceberam
culpa na autuação da
Direção-Geral da Avi-
ação Civil da Bolívia
(DGAC) na tragédia.

”Se alguém sou-
besse ou tivesse comu-
nicado que a apólice
estava com problema,
não teria acontecido o
voo. É evidente que se
alguém tivesse comu-
nicado que teria algum
problema na apólice, o
avião não decolaria”,
disse o senador Izalci
Lucas (PSDB-DF), rela-
tor da CPI.

Celia Monasterio,
controladora de vôo que
foi presa em setembro,
explicou em seu depoi-
mento que ela apenas
prestava assessoria à
Administração de Aero-
portos e Serviços Au-
xiliares da Navegação
Aérea (Aasana). A téc-
nica também afirmou
que avisou três vezes ao
despachante, ao piloto e
à linha área sobre a falta
de autonomia do avião.

”As outras informa-
ções sempre são de res-
ponsabilidade da linha
aérea e do piloto, do
despachante que tem
essa informação, que
tem esse conhecimento
da aeronáutica civil. Eu,

como funcionária da Aa-
sana, não sou autori-
dade. Nós, como a Aa-
sana, somos prestado-
res de serviços de trá-
fego aéreo. A direção
da Aeronáutica é que se
tem que seguir; é uma
instituição que autoriza,
fiscaliza todas as aero-
naves e os pilotos des-
pachantes que têm li-
cença. Eles são aque-
les que autorizam todos
os tipos de voo”, escla-
receu Celia Monasterio.
Vitória parcial
Na próxima segunda-

feira (29), o acidente aé-
reo que envolveu o time
da Chapecoense vai
completar cinco anos.
E até hoje famílias que
perderam pessoas pró-
ximas ainda lutam por
justiça e indenizações.

Uma dessas famílias
é a de Everton Kempes,
ex-atacante e um dos 71
mortos na maior tragé-
dia esportiva da história.

A juíza do Tribunal
Regional do Trabalho da
4ª Região de Porto Ale-
gre, Gloria Mariana da
Silba Mota, sentenciou
a Chapecoense a pagar
um valor provisório de
R$ 1,9 milhão à viúva de
Kempes, Vanessa Fer-
nandes Cesar Gonçal-
ves, que cuida de dois
filhos do ex-atleta, Jú-
lia e João Gabriel. À
época do acidente, Júlia
tinha dois anos de idade
e João Gabriel, sete.

O valor da causa é
de R$ 5,9 milhões e os
pedidos envolvem inde-

nização para Vanessa e
filhos por dano moral,
dano material e existen-
cial.

O processo ainda
terá novas etapas, pois
o clube promete recor-
rer até a última instância.

”O clube se reserva
o direito de se mani-
festar em juízo e não
comenta nenhuma deci-
são, seja contra a favor
de sua tese, pelo res-
peito que possui às fa-
mílias dos envolvidos. O
clube não quer discutir,
quer indenizar! Precisa
apenas ter condições de
assumir e pagar”, afir-
mou Ilan Bortoluzzi Na-
zário, vice-presidente ju-
rídico da Chape.

A família de Kempes
recebeu o seguro obri-
gatório, que gira em
torno de R$ 850 mil,
e mais R$ 700 mil, a
complementação paga
pela Chapecoense, em
36 parcelas.

À reportagem, Flavio
Torres, advogado que
representa a família,

também garantiu que
irá recorrer, apesar da
sentença favorável.

”A gente entende que
não se deve descontar o
valor do seguro. A juíza
entendeu que a respon-
sabilidade da Chapeco-
ense não foi por culpa,
mas objetiva. Vamos re-
correr para responsabili-
dade com culpa”.

O avião que levava
a delegação da Cha-
pecoense para a pri-
meira final da Copa
Sul-Americana de 2016,
partida que aconteceria
contra o Atlético Naci-
onal de Medellín, so-
freu um acidente após
uma pane elétrica e
um pouso forçado na
região de Antióquia, na
Colômbia.

A aeronave estava
com 77 pessoas a
bordo: 68 passageiros e
nove tripulantes - eram
22 jogadores e outras
25 pessoas ligadas ao
clube catarinense.
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Veja 8 passos para reduzir
a hipertensão arterial.

Reprodução

A pressão arterial alta, ou hipertensão, mata silenciosamente e con-
tribui em 75% dos casos de infartos e AVCs.

O número de brasileiros
com hipertensão arterial

vêm aumentando a cada ano.
Segundo um estudo conjunto
publicado pela Escola de
Economia de Londres, do
Instituto Karolinska (Suécia) e
da Universidade do Estado de
Nova York, a estimativa é que
o número de hipertensos nos
países em desenvolvimento,
como o Brasil, deverá crescer
80% até 2025. Contudo,
diversas medidas podem ser
tomadas para diminuir a sua
pressão e evitar a hipertensão
arterial.

A pressão arterial alta, ou
hipertensão, mata silenciosa-
mente e contribui em 75%dos
casos de infartos e AVCs. Ela
pode ainda aumentar e enfra-
quecer o coração e prejudicar
olhos e rins.

Além disso, é um fator de
risco para o aneurisma aór-
tico, um abaulamento do prin-
cipal vaso sanguíneo que leva
sangue à parte mais baixa do
corpo. Se ficar sem diag-
nóstico e tratamento, o aneu-
risma pode se romper, o que
costuma ser fatal.

Baixar a pressão arterial
reduz as chances de maiores
problemas: AVC, em 30%; in-
farto, em 23%; insuficiência
cardíaca, em 55%; e risco de
demência, em 50%. Pode
prevenir ou retardar proble-
mas nos rins e proteger da
perda de visão causada pela
hipertensão grave.

Mesmo que você tome
medicação para a pressão,
seguir estes passos pode
baixá-la ainda mais – e permi-
tir que você obtenha os mai-
ores benefícios de uma dosa-
gem menor.

1) Emagreça
Ganho de peso eleva a

pressão arterial – e o inverso
também acontece. Perder 10
quilos pode reduzir cerca de
20 mmHg na pressão arte-

rial sistólica (quando o cora-
ção bombeia o sangue para
fora). Isso aumentará a e-
cácia de qualquer medicação
que você esteja tomando.

2) Beba o que é bom para
o coração

A cafeína aumenta brusca-
mente a pressão arterial, que
permanece assim em pes-
soas sensíveis à substância.
Caso tenha um kit de moni-
toramento de pressão, você
consegue descobrir se é sus-
cetível: verique a pressão
até 30 minutos após tomar
café ou outra bebida à base
de cafeína. Se a pressão su-
bir muito, evite café no futuro.
Com relação ao álcool, pe-
quenas quantidades podem
baixar bem sua pressão (de
2 a 4 mmHg). No entanto,
o efeito protetor é perdido se
você beber demais.

3) Evite fumar
Presente em produtos à

base de tabaco, a nicotina
eleva a pressão arterial em
10 mmHg ou mais, em até
uma hora depois de você fu-
mar – e o mesmo ocorre se
você for fumante passivo. O
motivo é que a nicotina pre-
sente no tabaco constringe
os vasos sanguíneos, aumen-
tando imediatamente a pres-
são dentro deles. Se isso
acontecer com frequência, é
possível que a pressão per-
maneça alta. Então, livre sua
casa do fumo.

4) Exercite-se todos os
dias

Quer você tenha hiperten-
são arterial ou não, o exer-
cício físico regular faz bem
– programe, no mínimo, 30
minutos por dia. Outro mo-
tivo: a atividade física diá-
ria pode reduzir sua pre-
são arterial sistólica em até
9 mmHg. Caso possua
uma condição médica conhe-
cida como pré-hipertensão
(até 139/89 mmHg), o exercí-

cio físico ajudará a evitar que
você desenvolva a hiperten-
são arterial.

Em um estudo com 21
pessoas, o exercício redu-
ziu a pressão sistólica em 5
pontos e a diastólica em 3
pontos. Mas os voluntários
que fizeram quatro caminha-
das por dia em ritmo acele-
rado e com duração de dez
minutos mantiveram a pres-
são baixa por 11 horas contra
7 horas para os que se exerci-
taram de forma contínua du-
rante 40 minutos, uma vez
ao dia. A atividade frequente
mantém as paredes arteriais
saudáveis e flexíveis.

5) Diminua o sal
Mesmo uma pequena re-

dução na ingestão de sal –
adultos não devem consumir
mais de 6 g por dia – pode
baixar sua pressão arterial sis-
tólica em até 8mmHg. Leia os
rótulos e dê preferência a ali-
mentos e bebidas com baixo
teor de sódio, opções dife-
rentes das que você costuma
comprar (aquelas com 0,3 g
ou menos de sal por 100 g).
Além disso, evite alimentos
processados. Afinal são eles,
e não o sal de mesa, a maior
fonte de sódio em excesso na
nossa alimentação.

Reduzir o sódio em 300
mg diminui a pressão sistólica
em 2 a 4 pontos e a diastólica
em 1 a 2 pontos. Corte uma
porção maior de sódio e sua
pressão baixará ainda mais.

6) Coma banana, melão
ou damascos secos todos os
dias Essas frutas são ricas em
potássio, mineral apelidado
de antissal pelos especialis-
tas por causa da sua capa-
cidade de manter a pressão
baixa. Outros alimentos ri-
cos em potássio são espina-
fre, batata-doce e abacate.

7) Inclua soja à sua ali-
mentação Cerca de 30 g de
grãos de soja torrados e cro-
cantes reduziram a pressão
arterial sistólica em dez pon-
tos em um estudo. Procure
opções sem sal.

8) Salpique duas colheres
(sopa) de linhaça no cereal
matinal Misture duas colhe-
res (sopa) no molho do espa-
guete ou no iogurte ou salpi-
que sobre uma salada no fim
do dia. Isso pode baixar a
pressão sistólica, de acordo
com as descobertas de um
estudo. O ingrediente se-
creto? É provável que se-
jam os ácidos graxos ômega-
3 presentes na linhaça.
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Após consolidação de vacinas, corrida
agora é pelo melhor remédio anticovid.

Reprodução

Os medicamentos prometem abrir nova perspectiva para o controle
da pandemia.

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
produtos sem eficácia compro-
vada contra a doença, como
a cloroquina, mas os que têm
aval dos especialistas. De-
senvolvidos não só para trata-
mento, mas até como forma de
prevenção, os medicamentos
prometem abrir nova perspec-
tiva para o controle da pande-
mia.

A vacinação, dizem especi-
alistas, continua como o carro-
chefe da estratégia de com-
bate. Mas, em um cenário
com risco de novas ondas e
surgimento de novas cepas, a
variedade de remédios pode
ajudar a fechar o cerco con-
tra a covid-19, sobretudo para
grupos mais vulneráveis, como
idosos e quem tem compro-
metimento do sistema imune.
Para que isso funcione, po-
rém, é preciso superar ques-
tões como os altos custos e
a dificuldade de testagem no
País.

Nas últimas semanas,
anúncios de ao menos três
farmacêuticas trouxeram oti-
mismo. O primeiro foi um
remédio produzido pelas em-
presas Merck Sharp & Dohme
(MSD) e Ridgeback Biothera-
peutics, a pílula Molnupiravir.
O laboratório divulgou, em ou-
tubro, potencial de reduzir em
50% o risco de hospitalização
ou morte dos pacientes. Nesta
sexta-feira, 26, a farmacêutica
informou que novos testes
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 Brasil, mas houve uma pré-
reunião de submissão de da-
dos com a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)
em 19 de novembro, segundo
o próprio órgão regulador.

Também neste mês, a Pfizer
divulgou resultados de estudos
apontando que o antiviral Pax-
lovid teve eficácia de 89% na
redução do risco de internação
ou morte entre pessoas com
casos graves de covid. Com os
bons resultados, a farmacêu-
tica solicitou à agência regula-
dora dos Estados Unidos (FDA)
autorização para uso da droga,
e o pedido está em análise.

Como os dois são remédios
orais, a expectativa é de que,
se tiverem aprovação da An-
visa, possam chegar ao mer-
cado por custo menor do que
os de remédios via injeção,
como o antiviral Remdesivir e
os anticorpos monoclonais.

Alto custo
Atualmente, o tratamento

com o Remdesivir, por exem-
plo, um dos seis remédios
aprovados pela Anvisa para tra-
tar a covid-19, pode custar
cerca de R$ 15 mil. O custo-
efetividade foi um dos motivos
para, após avaliação da Co-
missão Nacional de Incorpora-
ção de Tecnologias (Conitec),
o SUS não ter incorporado o
Remdesevir na rede pública.
Dos seis remédios aprovados
pela Anvisa, todos são reco-
mendados para administração
hospitalar.

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.

Bons resultados

Concorrente direta da Pfi-
zer na corrida das vacinas, a
AstraZeneca informou semana
passada que seu coquetel de
remédios AZD7442 é capaz de
reduzir em 83% o risco de de-
senvolvimento de covid-19 sin-
tomática ao longo de um pe-
ríodo de seis meses. Para dimi-
nuir hospitalizações e mortes,
a eficácia seria de 88%. O re-
sultado foi obtido após estudo
em mais de 5 mil participantes,
que receberam o coquetel de
remédios antes mesmo de se-
rem contaminados.

O AZD7442 é uma combi-
nação de dois anticorpos mo-
noclonais de longa ação. Foi
enviado pedido de uso emer-
gencial à agência reguladora
americana em outubro. Se
aprovado, a AstraZeneca nego-
ciou o fornecimento de 700 mil
doses do coquetel aos Estados
Unidos. A empresa informou
que planejar pedir registro no
Brasil mas próximas semanas,
mas ainda não especificou uma
data.

Como diferencial, a far-
macêutica anglo-sueca reforça
que o medicamento pode ser
complementar – uma vez que
tem como foco pessoas imuno-
comprometidas, sujeitas a não
responder bem às vacinas, e
poderia ser usado por pacien-
tes de alto risco antes mesmo
de uma eventual infecção.

O AZD7442 poderia forne-
cer avanço significativo sobre-
tudo para o controle da doença

em pessoas sujeitas a dar res-
postas inadequadas às vacinas
e em pacientes que estão tra-
tando doenças como o câncer.
Esses grupos, reforça Andrico-
pulo, correspondem a cerca de
2% da população mundial.

No Brasil
Há seis medicamentos com

uso emergencial aprovados
pela Anvisa para a covid-19
no País, além de uma sétima
solicitação em análise. Mais
da metade desses remédios
são anticorpos monoclonais,
administrados por injeção in-
tramuscular. Diferentemente
da vacinação, que confere
imunidade ativa, eles provêm
a chamada imunidade passiva
– imitando as defesas naturais
do organismo e atuando contra
a proteína spike do Sars-CoV-2.

Desenvolvido pela farma-
cêutica GSK, o sotrovimabe de-
monstrou redução de 79% em
hospitalizações ou do risco de
morte por covid, informou a fa-
bricante. Segundo a empresa,
o anticorpo monoclonal seria
eficaz inclusive contra variantes
como a Gama e a Delta, consi-
deradas mais transmissíveis.

Já o Regn-Cov2, fabricado
pela Regeneron em parceria
com a Roche, reduziu a chance
de desenvolver covid sintomá-
tica em 81,3%. Os dados foram
disponibilizados em estudo clí-
nico publicado na revista cien-
tífica New England Journal of
Medicine.
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Uso de composto da maconha para
emagrecer ganha força no Brasil.

Reprodução

O canabidiol é um dos mais de 500 compostos encontrados na can-
nabis e, sem dúvida, o de maior interesse da ciência.

N os últimos tempos,
cresceu o número de

pacientes com diabetes
e dores crônicas que pas-
saram a chegar no consul-
tório da nutróloga Marcia
Tornavoi, em São Paulo,
com uma característica
em comum: eram obesos.
A médica, então, decidiu
receitar o canabidiol como
tratamento complemen-
tar. E comprovou na
prática um efeito colateral
espetacular já documen-
tado em diversos estudos
internacionais: a perda
de peso com o composto
medicinal da cannabis.

O uso do canabidiol
contra a obesidade está
associado ao chamado
sistema endocanabinoide
que, descoberto há so-
mente cerca de 20 anos,
é o grande protagonista
dessa perspectiva tera-
pêutica. Trata-se de um
grupo de moléculas men-
sageiras que atuam am-
plamente no organismo
em diversos tecidos e
órgãos, como sistema
nervoso, esquelético, car-
diorrespiratório, adiposo,
hepático, gastrointestinal,
pele, aparelho excretor e
reprodutor entre outros.

”Quando esse sistema
está descontrolado, difi-
culta a ação dos outros.
O canabidiol o regula.
Quando o sistema meta-
bólico está em equilíbrio,
diminui apetite, saciedade
e desejo por comidas
açucaradas, por exemplo.
São ações conjugadas
que o canabidiol acaba
fazendo”, afirma a nutró-
loga, destacando ainda a
ação do tratamento contra

a ansiedade e questões
hormonais.

Não é só isso. O ca-
nabidiol atua na leptina,
hormônio produzido pe-
las células de gordura,
que controla o apetite e
saciedade. Dois prin-
cipais receptores canabi-
noides são os chamados
CB1, presentes principal-
mente no cérebro e sis-
tema nervoso, e CB2, que
ficam mais no sistema
imune. Nas pessoas com
obesidade, os CB1 se es-
palham pelo corpo, espe-
cialmente no tecido adi-
poso. Pesquisadores ita-
lianos da Università de-
gli Studi della Campania
Luigi Vanvitell, em Nápo-
les, na Itália, conduziram
um estudo no qual in-
dicam que o canabidiol
poderia bloquear esses
receptores, controlando,
portanto, o apetite.

Uma outra linha de
pesquisa indica que o
canabidiol pode converter
tecido adiposo branco em
marrom, ou seja, mús-
culos, melhorando meta-
bolismo e aumentando o
gasto energético, como
mostra estudo feito pelo
Departamento de Biotec-
nologia da Universidade
Daegu, na Coreia do Sul.

A maior parte das pes-
soas (e muitos médicos)
ainda não tem conheci-
mento de que a canna-
bis ajuda no processo de
emagrecimento. Assim,
os pacientes chegam com
outros tipos de doença,
como insônia, ansiedade,
depressão, hipertensão e
diabetes e têm a perda de
peso como efeito colate-

ral.
”Os canabinoides tam-

bém trabalham no sistema
que controla o resto todo,
ajudando, assim a dimi-
nuir outras medicações e
tudo vai voltando para um
eixo melhor”, diz Tornavoi.

A médica Thais Perlin-
geiro, que tem formação
em endocrinologia e em
medicina canábica, usa o
canabidiol de forma com-
plementar aos medica-
mentos análogos de GLP
1 contra a obesidade, a
classe de remédios ema-
grecedora mais moderna.
O resultado é a perda de
cerca de 10% do peso.

”Os resultados de
perda de peso sãomaravi-
lhosos. A medicação con-
vencional provoca náusea
e o canabidiol combate
a náusea. O tratamento
também é melhorado
porque a obesidade tem
muitos fatores envolvidos,
de ansiedade, inflamação,
insônia... Essa aborda-
gem multifatorial é impor-
tante porque não dá para
colocar só na conta de um
receptor”, afirma.

Ainda não há estudos
isolaram um grupo de
pessoas com obesidade
e trataram com canabidiol
versus um grupo placebo
e comparar o resultado. O
neurocientista e pesquisa-
dor da Universidade Fede-
ral de São Paulo, Renato
Filev, explica que um dos
obstáculos ainda existen-
tes para as pesquisas com
canabidiol é tentar cruzar
informações sobre o sis-
tema endocanabinoide,
que é personalizado como
uma impressão digital,
às diversas moléculas da
cannabis.

”Amesma enfermidade
pode necessitar de perfis
diferentes, concentrações
diferentes, doses diferen-
tes. Não é como a dipi-
rona que 500 mg curam
a dor de cabeça de 80%
das pessoas. Tem nu-
ances que dificultam essa
estratégia. Por isso, atu-
almente o mais impor-
tante é que os médicos
estejam preparados para
analisar cada caso e fa-
zer a prescrição individua-
lizada”, diz.
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Embora o mercado on-line continue
dominado por consumidores entre 26
e 35 anos, pessoas com 51 anos ou
mais tiveram participação recorde de
14,4% na Black Friday deste ano.

Pixabay

O crescimento do público sênior no e-commerce representa uma importante tendência do mercado.

O crescimento do pú-
blico sênior no e-

commerce representa
uma importante tendência
do mercado. As pes-
soas dessa faixa etária,
segundo a head de In-
teligência da Neotrust,
Paulina Gonçalves, co-
meçaram a se aventurar
mais digitalmente durante
pandemia, dadas as res-
trições no comércio físico
e risco maior de complica-
ções com a covid-19.

Shoppings lotados e
carrinhos digitais cheios
marcaram a Black Friday
híbrida. No e-commerce,
mulheres fizeram 57% dos
pedidos, e pessoas com
51 anos ou mais tiveram
participação recorde de
14,41% nas vendas, se-
gundo a consultoria Ne-
otrust, que acompanha
dados de mercado on-
line. Jovens entre 26 e 35
anos mantiveram a lide-
rança tradicional na data,
concentrando 35,08% das
compras pela internet.

A prevalência de mu-
lheres no e-commerce
está associada ao menor
tíquete médio de con-
sumo, em comparação
com homens, segundo
Paulina. Ela explica que
mulheres preferem gastar
valores menores nominal-
mente, mas compensar
em quantidade, enquanto
homens fazem compras
planejadas mais caras,
em menor quantidade.

”A mulher compra vá-

rias vezes, mas produtos
mais baratos, tanto que
temos moda e acessó-
rios e beleza e perfuma-
ria entre os mais compra-
dos. Homens, por ou-
tro lado, compram com tí-
quete mais caro, mas em
menor quantidade, como
bens de consumo durá-
veis”, analisa.
Monitoramento

prévio
Depois de um ano de

adaptações às modalida-
des remotas de venda, va-
rejistas online podem ter
faturamento recorde nesta
Black Friday, segundo le-
vantamento da Neotrust.
Em 2021, o fluxo de ven-
das chegou a R$ 4,4 bi-
lhões entre meia-noite de
quinta (25) e 19h de sexta-
feira (26), aumento de 6%
ante 2020.

A alta no faturamento,
porém, é puxada pelo au-
mento do tíquete médio

dos consumidores, che-
gando a R$ 711,24, e do
preço médio dos produ-
tos, com alta de 2,3%, po-
dendo chegar a 2,5% até
esta segunda-feira (29).

O reajuste abaixo da in-
flação, por outro lado, in-
dica a tendência das va-
rejistas em absorver cus-
tos para conseguir tra-
zer ofertas mais atrativas
aos compradores, analisa
Paulina. Outras estraté-
gias adotadas envolvem
a redução de frete e a
aposta em categorias fora
do padrão, como bebidas
e alimentos.

O monitoramento pré-
vio de preços auxilia os
consumidores na hora de
identificar se os descon-
tos são reais ou não. E
a lista de compras evita
que gastem por impulso.
É assim que a maioria
dos consumidores agem,
como Thayani Sousa, de

36 anos. Ela, que perdeu
renda durante a pandemia
por ser motorista de trans-
porte escolar. Voltou a
comprar nesta Black Fri-
day, mas com cautela.

”A TV da sala estava
com fantasma há três me-
ses e dando dor de ca-
beça. Mas esperei a Black
Friday para comprar. Fi-
quei monitorando preço
até agora, pela internet e
até presencialmente. Eu
estava vendo na faixa de
R$ 4.999, e agora acha-
mos por R$ 3.999. Então
vou levar”, afirma.

Em geral, as lojas es-
peram ter resultados ape-
nas um pouco abaixo dos
obtidos na campanha pré-
pandemia, em 2019. Uma
das exceções é o seg-
mento de telefonia, que
viu crescer na pandemia
a demanda por celulares
por causa do home office.
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Comprou na Black Friday e se
arrependeu? E agora? Entenda o
que é o Direito de Arrependimento.

Reprodução

Direito de Arrependimento é um dos principais aliados para evitar
gastos desnecessários neste final de ano.

A Black Friday movimen-
tou consumidores de

todo o País na sexta-feira
(26). Uma pesquisa reali-
zada antes do evento pela
Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL)
e pelo Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC Bra-
sil), em parceria com a Of-
fer Wise, mostrou que 70%
dos consumidores conside-
ram a data uma boa oportu-
nidade para comprar coisas
que precisam a um preço
mais baixo.

E com o sucesso do
evento americano no País e
ascensão do e-commerce,
saber quais são os passos
após uma compra mal pla-
nejada pode ajudar a evitar
problemas.

Com o ‘boom’ das pro-
moções de fim de ano, es-
pecialmente na Black Fri-
day, é comum acontece-
rem as chamadas compras
por impulso. Na internet, o
problema tende a ser ainda
maior se, quando a compra
chega, o consumidor per-
cebe que o produto não é
exatamente aquilo que viu
no site. Nesses casos, o
Direito de Arrependimento
é um dos principais aliados
para evitar gastos desne-
cessários, explica a pesqui-
sadora do Centro de Tecno-
logia e Sociedade (CTS) da
FGV Direito Rio e advogada
Beatriz Castilho Costa.

“O direito de arrependi-
mento existe para evitar as
compras por impulso. O
consumidor fica um pouco
mais vulnerável, porque ele
não está na loja, não está
vendo o produto. É para
evitar também o marketing
agressivo, a gente entra no

Google para pesquisar algo
e aquilo te acompanha eter-
namente”.

Segundo o art. 49
do Código de Defesa do
Consumidor (CDC), clien-
tes que realizarem aquisi-
ções de serviços fora do
estabelecimento comercial
podem se arrepender em
até sete dias corridos após
o recebimento da compra.

Apesar de não estar in-
cluso explicitamente na lei
criada em 1991, os adep-
tos ao e-commerce tam-
bém estão resguardados
por ela. Entretanto, muitos
fornecedores não indicam
essa possibilidade ao con-
sumidor, que acaba dei-
xando de fazer uso desse
direito.

Trocas e
Devoluções

É importante lembrar
que o Direito de Arrepen-
dimento não permite que o
cliente realize a troca desse
produto de forma online.
Algumas lojas, no entanto,
disponibilizam a possibi-
lidade de troca, tanto no
meio digital, como nos es-
tabelecimentos físicos, mas
para isso o cliente deve
estar atento às condições.

Nesse aspecto, Beatriz
avisa que o consumidor
deve verificar se há algum
problema aparente no pro-
duto assim que recebê-
lo. Caso isso ocorra,
deve entrar em contato com
o fornecedor para fazer o
reparo, a substituição ou
eventual cancelamento da
compra. Dependendo do
caso, esse produto deverá
ser encaminhado para a as-
sistência técnica ou para a
análise para que a causa do

problema seja identificada.
”O Código de Defesa

do Consumidor dá o prazo
de 30 dias para produtos
ou serviços não duráveis
e 90 dias para os durá-
veis, contados do recebi-
mento. Para vícios ocultos,
como algum defeito no fun-
cionamento, por exemplo,
o prazo apenas é iniciado a
partir de sua constatação”,
explica ela.

Prazo de entrega
No caso das compras

online, é comum que o con-
sumidor conte com o prazo
de entrega ao efetuar um
determinado pedido. Com
as promoções da Black Fri-
day, para aqueles que adi-
antaram as compras de Na-
tal e Ano Novo, por exem-
plo, o cumprimento desse
prazo é fundamental para
que não haja problemas.

Caso o produto não che-
gue dentro do período acor-
dado, é necessário que o
consumidor entre em con-
tato com o fornecedor por
meio dos canais oficiais
para entender o ocorrido.
Se for de interesse do cli-

ente, é possível cancelar a
compra sem custos adicio-
nais.

”Às vezes pode ter acon-
tecido alguma coisa que
não é da espera da loja,
mas o consumidor não
deve ser prejudicado por
isso. Então, nesse caso,
ele tem direito a cancelar a
compra, pois não faz mais
sentido receber aquele pro-
duto fora do prazo”, afirma
Beatriz.

A especialista explica
ainda que, caso o res-
sarcimento não ocorra, o
consumidor deve recorrer
a medidas administrativas,
como o Procon. E, se o
problema ainda não for
resolvido, a demanda deve
ser encaminhada ao Judi-
ciário.

E para fugir de proble-
mas ou constrangimentos,
sempre que o consumi-
dor for exigir algum direito,
ele deve registrar o contato
com os fornecedores de al-
guma forma, seja por meio
de e-mails, protocolos de
atendimento ou conversas
no WhatsApp.
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Em um mundo tão conturbado, casais
começam a repensar se vão ter filhos

ou se postergam a decisão.
Reprodução

Decisão de ter ou não filhos agora passa por crises climáticas, sani-
tárias e políticas, dizem casais americanos.

A ntes de se casar com
o marido, Kiersten Little

o considerava um pai ideal.
”Sempre tivemos aquela
mentalidade de ’ah, sim,
quando você se casa, você
tem filhos. É o esperado’”,
disse ela. Esperado até o
casal fazer uma viagem de
oito meses depois que Little
concluiu seu mestrado em
saúde pública na Universi-
dade da Carolina do Norte.

”Quando dirigimos pelo
oeste dos EUA (Califór-
nia, Oregon, Washington e
Idaho), passamos por áreas
onde toda a floresta estava
morta, e as árvores, derruba-
das. No sul da Louisiana,
que foi atingida por dois
furacões no ano passado,
cidades inteiras foram arra-
sadas, com enormes árvores
arrancadas pelas raízes”,
recorda.

Agora, aos 30 anos de
idade e dois de casamento,
Little sente “o peso da cons-
ciência”. O casal acompa-
nha o crescente caos ao ler
os últimos relatórios sobre
as mudanças climáticas e fó-
runs sobre o degelo do Ár-
tico. A ansiedade por ter fi-
lhos se instalou.

”No ano passado, pen-
sei:‘ Meu Deus, tenho que to-
mar uma decisão, não tenho
mais tanto tempo. Mas não
sei como poderia mudar de
ideia. Nos próximos 10 anos,
sinto que só haverá mais ra-
zões para não querer ter um
filho, e não o contrário”, re-
lata.

Pegadas
Esses temores não são

necessariamente infunda-
dos. Todo novo ser humano
vem com uma pegada de
carbono. Em uma nota aos
investidores no verão pas-
sado, os analistas do banco
de investimentos Morgan
Stanley concluíram que o

“movimento para não ter
filhos devido aos temores so-
bre as mudanças climáticas
está crescendo e afetando as
taxas de fertilidade mais ra-
pidamente do que qualquer
tendência anterior no campo
do declínio da fertilidade”.

No entanto, há muito de-
bate sobre a ideia de que ter
menos filhos é a melhor ma-
neira de resolver o problema.
Em uma entrevista à Vox, em
abril, Kimberly Nicholas, ci-
entista do clima e coautora
de um estudo de 2017 sobre
as mudanças mais eficazes
no estilo de vida para redu-
zir o impacto do clima, disse
que a redução da população
não é a resposta.

”É verdade que mais pes-
soas consumirão mais recur-
sos e causarão mais emis-
sões de gases do efeito es-
tufa. Mas agora não é real-
mente o momento mais rele-
vante para realmente estabi-
lizar o clima, visto que temos
esta década para cortar as
emissões pela metade”, ex-
plica Nicholas.

Mesmo assim, a preo-
cupação parece estar ga-
nhando força. Entre os adul-
tos sem filhos nos EUA pes-
quisados pela Morning Con-
sult no ano passado, um em
cada quatro citou a mudança
climática como um fator que
explica por que não têm fi-
lhos no momento.

Outra pesquisa feita em
2018 pela Morning Consult
para o New York Times des-
cobriu que, entre os jovens
adultos nos Estados Unidos
que disseram ter ou espera-
vam ter menos filhos do que
o número que consideravam
ideal, 33% listaram as mu-
danças climáticas e 27% in-
dicaram crescimento popu-
lacional como uma preocu-
pação.

Embora as preocupações
econômicas permaneçam

primordiais, com 64% ci-
tando o alto custo dos cui-
dados infantis, 37% citaram
a instabilidade global e 36%,
a política doméstica. Para
alguns, esses problemas
estão todos juntos. Em 2020,
a taxa de natalidade ame-
ricana caiu pelo sexto ano
consecutivo, uma queda de
4% que se acredita ter sido
acelerada pela pandemia.

O trauma de quase dois
anos de coronavírus também
fez alguns pais em perspec-
tiva hesitarem. Para Margue-
rite Middaugh, uma advo-
gada de 41 anos de San Di-
ego, Califórnia, a pandemia,
juntamente com a devasta-
ção relacionada ao clima, a
levou a adiar os tratamentos
de fertilidade para o primeiro
filho.

”Ver as pessoas não
sendo vacinadas, não cui-
dando de sua comunidade...
Isso realmente me fez pensar
se eu quero trazer uma cri-
ança a estemundo”, afirmou.

Ameaças
Enquanto os custos de

moradia crescem exponen-
cialmente, os encargos das
dívidas da faculdade, além
da chamada recessão sexual
para os millennials, influen-

ciam o planejamento fami-
liar para muitos, as amea-
ças existenciais também fa-
zem parte do cálculo da pro-
criação.

Um aumento do extre-
mismo político, dentro e fora
do país. Uma pandemia que
matou mais de cinco milhões
de pessoas. Inundações que
destruíram cidades da Eu-
ropa Ocidental. Incêndios
florestais na costa oeste que
crescem em escala cada vez
mais inimaginável a cada ve-
rão.

Diante de notícias tão
alarmantes, alguns futuros
pais se perguntam: quão
prejudicial pode ser trazer
uma criança para este ambi-
ente (literal e figurativo)?

Para Jenna Ross, 36, ce-
ramista do Canadá, a de-
cisão de não ter filhos em
um mundo ameaçado pelas
mudanças climáticas vem de
um instinto protetor. ”Apro-
veitar o amor que tenho por
meu filho hipotético e ainda
não nascido me consola ao
poupá-lo de um futuro inós-
pito. Dessa forma, minha
escolha parece um ato de
amor”, afirmou.
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Amazon é alvo de protestos de
funcionários no Brasil e Europa.

Reprodução

Trabalhadores brasileiros pedem salários melhores e demandam que
a empresa repense seu impacto no meio ambiente.

WhatsApp: veja como usar o modo
“invisível” e ganhe em privacidade.

Reprodução

WhatsApp pode ser usado no modo avião para evitar mostrar que o
usuário ”está escrevendo”.

D urante a Black Friday, na
sexta-feira (26), a gigante do

varejo Amazon foi alvo de protes-
tos de seus funcionários no Bra-
sil e na Europa. Aqui, a mani-
festação ocorreu em Santos (SP).
Os trabalhadores brasileiros pe-
dem salários melhores e deman-
dam que a empresa repense seu
impacto no meio ambiente com o
slogan “Faça a Amazon pagar”.

Em nota, a Amazon disse
que os manifestantes “represen-
tam uma grande variedade de
interesses” e “se você olhar de
forma objetiva o que a Amazon
tem feito, você irá notar que nós
levamos nosso papel e nosso im-
pacto muito a sério”.

O ato contra a empresa é glo-
bal e ocorre em pelo menos 15
países pela Europa. Um dos des-
taques foi o movimento em Lon-
dres, no Reino Unido, organizado
pelo grupo ambiental Extinction
Rebellion. Com o mesmo slo-
gan utilizado no Brasil, os ativis-
tas ocuparam 13 centros de en-

trega da empresa, que também
protestaram em frente à sede da
empresa na cidade britânica.

O movimento também blo-
queou instalações na Alemanha
e na Holanda, onde ativistas blo-
quearam o acesso a um depósito
da Amazon no aeroporto de Ams-
terdã. No centro escocês de Dun-
fermline, vários ativistas impedi-
ram a entrada e a saída de veí-
culos de distribuição, informou a
agência de notícias britânica PA.

“Esta ação visa expor os cri-
mes da Amazon, tornando-a um
exemplo de um sistema econô-
mico mais amplo projetado para
nos empurrar a comprar coisas
que não precisamos a um preço
que não podemos pagar”, disse
a Extinction Rebellion (XR) em um
comunicado.

Para a XR, conhecida por
suas espetaculares ações de blo-
queio, “Black Friday” simboliza
uma obsessão pelo consumo
excessivo incompatível com um
planeta sustentável. No Reino

Unido, uma federação que re-
presenta varejistas independen-
tes estimou que 85% desses
pequenos comerciantes boicota-
riam a “Black Friday”, conside-
rada uma prática por grandes gru-
pos.

O movimento “Make Amazon
Pay”, uma coalizão internacional

composta por cerca de 40 orga-
nizações, incluindo Greenpeace
e Oxfam, acusa o grupo ameri-
cano de colocar os benefícios an-
tes do bem-estar de seus funci-
onários e incentivou trabalhado-
res que quisessem protestar con-
tra suas condições de trabalho a
iniciar uma greve.

M uita gente utiliza o What-
sApp, mas poucos sabem

explorar todas as suas funciona-
lidades, como permanecer invisí-
vel ou offline.

Quembusca umpouco de pri-
vacidade e não deseja ser inco-
modado em alguns momentos do
dia pode conferir as dicas:

— Modo avião: Ao acionar a
funcionalidade, o aparelho celular
fica desconectado da internet, o
que permite ler e responder con-
versas offline. Apenas quando re-
tornar ao modo comum, o What-
sApp irá se conectar à rede e en-
viar as mensagens.

— Barra de notificação: O
usuário pode visualizar e até res-
ponder mensagens através da
barra de notificações, sem pre-
cisar entrar no aplicativo, o que
mostraria status de online.

— Unseen: Aplicativo permite

usar o WhatsApp sem precisar fi-
car online.

— Flychat: Outro aplicativo,
mas commecanismo parecido ao
da barra de notificação: permite
responder mensagens sem entrar

no WhatsApp.
— Desligar a internet: Método

mais radical que funciona exata-
mente como o modo avião.

Figurinhas
O WhatsApp tem ganhado

novos recursos com uma certa
frequência. A adição mais re-
cente do mensageiro permite que
os usuários coloquem um emoji
ou figurinha como foto de grupo
— antes só era possível inserir
imagens da galeria ou da internet.

O novo recurso já está dispo-
nível no WhatsApp para Android
e iPhone (iOS), mas se ele não
aparecer em seu celular, verifique
se o app está atualizado com a
versão mais recente — temos um
tutorial que mostra como atuali-
zar aplicativos em ambos os sis-
temas.

Infelizmente, a novidade traz
uma limitação: se você escolher
uma figurinha com movimento, o
efeito não aparecerá na foto do
grupo, ficando visível apenas um
frame. Para evitar essa incompa-
tibilidade, recomendo que adici-
one um sticker estático.
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Facebook Papers: nudez na rede
social tem grande alcance no Brasil.

Reprodução

Pesquisa do Facebook sugere a criação de normas regionais de
moderação de conteúdo.

A lém de ser conside-
rado pelo Facebook

como um “país de risco”
para a disseminação de
discurso de ódio e desin-
formação, o Brasil tam-
bém enfrenta problemas
com a propagação de nu-
dez na plataforma. De
acordo com documentos
internos da empresa de
Mark Zuckerberg, publi-
cações com nudez têm
grande alcance na plata-
forma no País – na com-
paração com países de-
senvolvidos, como os Es-
tados Unidos, os usuá-
rios brasileiros tendem a
notar mais a presença
desse tipo de conteúdo.

As informações apare-
cem nos “Facebook Pa-
pers”, um pacote de do-
cumentos da empresa va-
zados para um consórcio
internacional de veículos
de imprensa, incluindo
Estadão, New York Ti-
mes, Washington Post,
Guardian e Le Monde.

A divulgação foi feita à
Securities and Exchange
Commission (SEC, na
sigla em inglês), órgão
regulador das empresas
listadas em bolsa nos
Estados Unidos. Os
arquivos também foram
fornecidos ao Congresso
americano de forma edi-
tada pelo consultor ju-
rídico de Frances Hau-
gen, ex-funcionária do
Facebook que coletou
pesquisas internas da
rede social após pedir
demissão em maio deste
ano por discordar das
atitudes da companhia.

Um dos documentos,

de 25 páginas, avalia qual
é a visão dos usuários so-
bre a circulação de con-
teúdos com nudez em di-
ferentes países – a ideia
da pesquisa, realizada
emmaio de 2019, era ma-
pear o problema para su-
gerir mudanças na plata-
forma condizentes com a
realidade de cada região.
A análise levou em conta
dados coletados nos 90
dias anteriores à publica-
ção.

Com base na percep-
ção dos usuários, o ar-
quivo estuda qual é o al-
cance de conteúdos com
nudez na rede social e
qual é o impacto que esse
tipo de publicação pro-
voca nas pessoas. Além
disso, a pesquisa analisa
a prevalência de publica-
ções com nudez que vio-
lam as políticas da plata-
forma e também dos cha-
mados “conteúdos limí-
trofes”, em que a violação
das regras não é clara.

Em todas as catego-
rias analisadas, o Brasil,
que foi incluído no grupo
de “países em desenvol-
vimento”, supera os ní-
veis médios registrados
na Europa e em países
desenvolvidos, como os
Estados Unidos. Quanto
à prevalência de con-
teúdos limítrofes, o País
tem um dos maiores ín-
dices do mundo, ficando
atrás apenas de Venezu-
ela, Colômbia e Nicará-
gua.

“Enquanto a maioria
dos países industrializa-
dos tem prevalência (de
conteúdo com nudez)

muito baixa, identifica-
mos um grupo de países
que percebe este con-
teúdo de forma mais se-
vera”, diz o documento.
Embora o trecho não es-
pecifique quais são esses
países, o Brasil não faz
parte do grupo de países
industrializados.

A pesquisa sugere a
criação de normas regi-
onais de moderação de
conteúdo, em vez de co-
locar todas os países sob
o mesmo guarda-chuva
das políticas globais do
Facebook. Assim, se-
gundo o documento, se-
ria possível aplicar dife-
rentes padrões de con-
figuração da plataforma
nos países onde há maior
percepção de nudez –
entre as medidas para
conter os problemas, es-
tariam telas de aviso e
o desfoque de publica-
ções, por exemplo. Não
é possível saber, porém,
se a empresa criou polí-
ticas de uso personaliza-
das por país.

“Acho que isso (o es-
tudo) realmente destaca

um dos maiores desa-
fios que enfrentamos no
espaço de nudez – o
fato de que o impacto
e o conforto com a nu-
dez são específicos de
cada mercado enquanto
nossas políticas são glo-
bais”, comenta um funci-
onário da empresa no do-
cumento. Não é possível
saber se a partir do do-
cumento foram tomadas
medidas para moldar as
regras da rede social de
acordo com a região.

O Facebook afirma:
”As pesquisas mostram a
percepção das pessoas
sobre o conteúdo que
elas veem nas nossas
plataformas. Essas per-
cepções são importantes,
mas dependem de uma
série de fatores, incluindo
o contexto cultural. Divul-
gamos trimestralmente a
prevalência de materiais
que violam nossas polí-
ticas e estamos sempre
buscando identificar e
remover mais conteúdos
violadores.”
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Bill Gates revela sua tradicional
lista de livros de 2021.

Reprodução

Seleção feita pelo empresário já é tradição aos finais de ano.

J á é natal na terra de Bill
Gates. Em um post no

seu blog pessoal, o em-
presário divulgou sua tra-
dicional lista de livros de
final de ano com cinco tí-
tulos que vão de ficção
a ensaios sobre o funci-
onamento do cérebro hu-
mano. A seleção, publi-
cada anualmente pelo bi-
lionário, é uma coletânea
de recomendação para as
festas de fim de ano, e
em 2021 chega no encer-
ramento de um ano re-
pleto de escândalos para
o fundador da Microsoft
após o divórcio com Me-
linda French Gates.

”Quando eu era cri-
ança, era obcecado por
ficção científica. Paul
Allen e eu passaríamos
incontáveis   horas discu-
tindo a trilogia original da
Fundação de Isaac Asi-
mov. Li todos os livros
de Edgar Rice Burroughs
e Robert Heinlein. Con-
forme fui crescendo, co-
mecei a ler muito mais
não-ficção”, escreveu Ga-
tes na publicação.

”Eu ainda estava inte-
ressado em livros que ex-
plorassem as implicações
da inovação, mas parecia
mais importante aprender
algo sobre nosso mundo
real ao longo do cami-
nho. Ultimamente, porém,
tenho me sentido atraído
pelos tipos de livros que
eu adoraria quando cri-
ança. Minha lista de leitu-
ras nas férias deste ano in-
clui duas histórias incríveis
de ficção científica”.

Confira abaixo os cinco
livros que compõem a lista
de recomendação de Bill

Gates para os próximos
meses.

1) A Thousand Brains:
A New Theory of Intelli-
gence, de Jeff Hawkins

A obra, lançada em
março de 2021, é um
aprofundamento no funci-
onamento da inteligência
artificial (IA) e em como ela
é relacionada ao aprendi-
zado de um cérebro hu-
mano. Durante os capítu-
los, os autores abordam o
conceito de ”inteligência”
e como o cérebro pos-
sui um processo de cria-
ção dessa capacidade —
assim como as máquinas
que aplicam IA em seus
sistemas. O livro é fruto do
trabalho de Jeff Hawkins
na pesquisa sobre neuro-
ciência, engenharia com-
putacional e obras literá-
rias.

2) A Decodificadora, de
Walter Isaacson

Escrita pelo mesmo
biógrafo de Albert Eins-
tein, Steve Jobs e Leo-
nardo da Vinci, ”A De-
codificadora” desvenda
a trajetória de Jennifer
Doudna, ganhadora do
Nobel de Química em
2020 por trabalhos com
uma ferramenta de edição
de genes humanos — a
CRISPR. O livro mostra a
paixão de Jennifer pela
biologia e o processo,
com seus parceiros, na
descoberta da capaci-
dade de coordenar mu-
tações genéticas, além
de trazer a cientista como
uma importante figura na
discussão ética da mani-
pulação do DNA.

3) Klara e o Sol, de Ka-
zuo Ishiguro

Uma das ficções esco-
lhidas por Gates, Klara e
o Sol é uma obra que se
passa em um futuro distó-
pico com robôs ”compa-
nheiros” — aqui, eles não
são controladores ou su-
per máquinas e sim ami-
gos artificiais que convi-
vem com humanos e po-
dem ser adquiridos em lo-
jas. Klara, um desses
robôs, é levada para ser a
companhia de Josie, uma
adolescente de 14 anos
que sofre com uma do-
ença grave. Ao conviver
com a jovem, Klara conta
suas observações e seus
desejos de uma vida fora
das vitrines da loja.

4) Hamnet, de Maggie
O’Farrell

Em uma referência à
obra Hamlet, de Shakes-
peare, o livro traz a nar-
rativa de Agnes, esposa
do autor inglês, e como
a morte precoce do filho
do casal inspirou uma das
peças mais famosas do
marido. O romance é
ambientado em meio ao
casamento abalado pela
perda do filho, a mudança

de Agnes para Londres,
para estar perto de Shake-
apeare e a reconstrução
da família — que também
tinha outras filhas — di-
ante do ofício do pai e da
dor do luto.

5) Devoradores de es-
trelas, de Andy Weir

A ficção de Weir é a
aposta após o livro ”Per-
dido em Marte”, que ga-
nhou adaptação para o
cinema em 2015. No
novo livro, Ryland Grace
é um astronauta sobrevi-
vente de uma missão que
matou todos os seus com-
panheiros. Fora da Terra,
Grace precisa, porém, tra-
balhar em um combate
que pode salvar toda a
humanidade: proteger a
espécie humana de uma
bactéria mortal. O pro-
blema é que, no incidente
que matou seus dois com-
panheiros, Grace perdeu
a memória e vai lutar con-
tra o tempo e o espaço
para recuperar suas lem-
branças e ser capaz de ex-
terminar a ameaça a Terra.
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Oceanos receberam quase 26 mil toneladas
de "lixo covid" desde início da pandemia.

Reprodução

Foram despejados cerca de 8,4 milhões de toneladas de lixo plástico ligados à pandemia em 193 países.

C om o imenso
salto na de-

manda por equipa-
mentos sanitários,
médicos e de se-
gurança, a pande-
mia acabou se tor-
nando também uma
tragédia de grande
impacto ambiental:
se o uso e despejo
de itens de plástico
descartável já antes
era uma emergên-
cia global, o uso de
máscaras, luvas e ou-
tros itens de proteção
contra a COVID-19
fez a situação dispa-
rar ainda mais.

Intitulado “Magni-
tude e impacto do
desperdício de plás-
tico associado à pan-
demia” (em tradução
livre), um novo es-
tudo publicado re-
centemente buscou
medir a dimensão
do impacto ambien-
tal provocado pelo
despejo de plástico
a partir do uso des-
ses equipamentos de
segurança.

"Lixo covid"
Segundo o estudo,

realizado por pesqui-
sadores da Universi-
dade de Nanjing, na
China, desde o início
da pandemia foram
despejados cerca de
8,4 milhões de tone-

ladas de lixo plástico
ligados à pandemia
em 193 países, dos
quais de 25.900 to-
neladas de plástico
geradas diretamente
pela pandemia atra-
vés do uso desses
equipamentos foram
lançadas aos ocea-
nos.

Para se ter uma di-
mensão concreta do
tamanho desse des-
pejo, o peso é equi-
valente a mais de 2
mil ônibus de dois
andares sendo lan-
çados aos oceanos,
em comparação le-
vantada por reporta-
gem do jornal The
Guardian.

De acordo com o
levantamento, 87,4%
desses despejos vi-
eram de hospitais,
com 7,6% de uso in-
dividual, 4,7% de em-
balagens, e 0,3% de

kits para testagem.
A origem é prin-

cipalmente asiática,
com 46% do plástico
vindo do continente,
e 24% da Europa,
16% da América do
Sul, 8% da África, e
6% da América do
Norte. “Isso estabe-
lece um problema a
longo prazo para o
ambiente dos ocea-
nos, se acumulando
principalmente nas
praias e sedimen-
tos costeiros”, diz a
pesquisa, que clama
por uma “gerência
melhor dos despejos
médicos nos epicen-
tros da pandemia,
especialmente nos
países em desenvol-
vimento”.

Além de agravar o
já existente e grave
problema do uso
e despejo de plás-
tico não reaprovei-

tável, os cientistas
lembram o caminho
desse impacto nega-
tivo pelos mares a
partir da pandemia.

“Os plásticos lan-
çados podem ser
transportados por
longas distâncias nos
oceanos, encontrar
a vida marinha, e
potencialmente cau-
sar males ou mesmo
mortes”, afirmaram
Yiming Peng e Peipei
Wu da, Universidade
de Nanjing Univer-
sity, e autores do es-
tudo. Os cálculos do
levantamento suge-
rem que, até o fim do
século, quase todo
o plástico produzido
por conta da pande-
mia acabará no solo
oceânico (28,8%) e
principalmente nas
praias (70,5%).
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"Casa Gucci": a obscura vida de Patrizia
Regianni, a viúva-negra da moda

interpretada por Lady Gaga no filme.
Reprodução

Interpretação de Lady Gaga como Patrizia Reggiani tem sido muito
elogiada.

” É melhor chorar em um Rolls-
Royce do que ser feliz em

uma bicicleta.”
Patrizia Reggiani disse sua

frase mais conhecida em uma
entrevista para a televisão
quando ainda fazia parte domais
alto escalão da elite italiana. É
talvez a que melhor define a
obsessão pelo luxo e glamour
que a acompanhou durante boa
parte da vida.

Anos depois, a ”viúva negra
da moda”, como ficaria conhe-
cida, se tornou uma das mulhe-
res mais odiadas da Itália, após
um julgamento midiático em que
foi condenada a quase 30 anos
de prisão por orquestrar o assas-
sinato do ex-marido por um ma-
tador de aluguel em 1995.

O ex era ninguémmenos que
Maurizio Gucci, herdeiro da grife
da moda Gucci, fundada por seu
avô, o prestigiado estilista Guc-
cio Gucci, em 1906.

O caso que chocou a Itália e
a indústria da moda virou filme.
Dirigido por Ridley Scott e es-
trelado por Lady Gaga, Adam
Driver, Al Pacino, Jared Leto e
Salma Hayek, ”Casa Gucci” es-
treou na última quinta-feira (25)
no Brasil.

Começo
Patrizia Reggiani nasceu em

uma pequena cidade nos arre-
dores de Milão, no norte da Itá-
lia, em 2 de dezembro de 1948.
Não conheceu seu pai biológico
e sua mãe trabalhava como gar-
çonete.

A condição financeira até en-
tão humilde da família mudou
quando ela tinha 12 anos - sua
mãe casou-se com Ferdinando
Reggiani, um rico empresário do
setor de transportes.

Reggiani gostava de presen-
tear a enteada com artigos luxuo-
sos, de casacos de pele a carros
esportivos. Aos poucos, a jovem
começou a frequentar a alta so-
ciedade e a circular entre as pes-
soas mais influentes de Milão, in-
cluindo os Gucci.

Em uma festa em novem-
bro de 1970, conheceu Maurizio
Gucci, com quem se casaria dois
anos depois e com quem teve
duas filhas: Alessandra, nascida
em 1977, e Allegra (1981).

A ostentação era rotina na
vida do casal, que tinha uma co-

bertura enorme em Nova York,
em plena Quinta Avenida, uma
luxuosa villa noMéxico, um chalé
de inverno nos Alpes e o maior
iate de madeira do mundo.

O pai de Maurizio, Rodolfo
Gucci, nunca aprovou a relação
entre os dois. Ele considerava
Patrizia interesseira e uma es-
pécie de alpinista social, afirma
Sara Gay Forden, autora do livro
Casa Gucci, usado como base
para a adaptação do cinema.

O casamento começa a des-
moronar quando, após a morte
repentina do pai, Maurizio as-
sume o controle da empresa. Ele
e a esposa tinham ideias dife-
rentes sobre como administrar a
marca.

Eventualmente, o relaciona-
mento chegou ao fim.

Do amor ao ódio
Em 1985, Maurizio saiu de

casa e nunca mais voltou. For-
den diz que durante anos ela nu-
triu a esperança de que eles vol-
tassem a ser um casal. Quando
Maurizio começou a namorar ou-
tras mulheres, contudo, essas
expectativas se transformaram
em amargura. Em 1991 eles se
divorciaram.

Em1992, Patrizia foi diagnos-
ticada com um tumor no cére-
bro, removido sem maiores con-
sequências. Ela pediu ao ex-
marido que tomasse conta das
filhas, masMaurizio recusou, ale-
gando que o trabalho omantinha
muito ocupado.

Pelos três anos seguintes,
ele deu a Patrizia uma espécie
de pensão de US$ 100 mil por
mês, mas a proibiu de usar al-
gumas das propriedades luxuo-
sas da família, agora frequenta-
das por sua nova parceira, Paola
Franchi.

Forden diz que Patrizia ju-
rou destruir o ex-marido e disse
a várias pessoas, incluindo sua
governanta, que queria ”vê-lo
morto”. Ela chegou a reconhe-
cer ter dado essas declarações.

Assassinato
Às 8h20 do dia 27 de março

de 1995, Maurizio Gucci, então
com 46 anos, saiu de casa para
ir trabalhar. Cerca de 15 minu-
tos depois, levou quatro tiros, en-
quanto ainda estava do lado de

fora de seu escritório, localizado
em um dos bairros mais luxuo-
sos de Milão.

Segundo relatos, ele foi
morto por um homem com
cabelos ondulados. Mais tarde,
a polícia informaria se tratar de
um matador de aluguel.

Patrizia mudou-se para a
casa de Maurizio na luxuosa rua
Corso Venezia, em Milão, com
suas duas filhas - então adoles-
centes -, e expulsou Franchi da
casa.

Quase dois anos depois, em
31 de janeiro de 1997, dois car-
ros de polícia estacionaram no
endereço para levá-la.

Calma, ela saiu pela porta
usando joias de ouro e diaman-
tes reluzentes, um casaco de
pele de vison que tocava o chão
e uma bolsa de couro Gucci.

”Ela achava que conseguiria
escapar da acusação de assas-
sinato e que estaria de volta em
casa em algumas horas”, pontua
Forden.

A polícia milanesa, no en-
tanto, tinha provas de que Patri-
zia havia encomendado a morte
de seu ex-marido e pago US$
375 mil a um assassino para co-
meter o crime.

Em junho de 1998, ela foi jul-
gada por um tribunal de Milão.
Àquela altura, pouco havia so-
brado da mulher que gostava de
ostentar.

Seu cabelo curto e escuro
estava desgrenhado, ela vestia
uma calça azul de algodão sim-

ples e tinha um suéter de al-
godão pendurado sobre os om-
bros.

Em novembro do mesmo
ano, Patrizia, junto com quatro
cúmplices, foi considerada cul-
pada do assassinato de Maurizio
Gucci e condenada a 29 anos de
prisão.

O julgamento teve uma
grande cobertura midiática. Foi
então que ela ficou conhecida
como a ”viúva negra da moda”.

As filhas de Patrizia - verda-
deiras vítimas da tragédia, se-
gundo Forden - pediram a anula-
ção da sentença, alegando que o
tumor cerebral que acometera a
mãe poderia ter afetado sua per-
sonalidade.

A sentença não foi anulada,
mas reduzida para 26 anos. Di-
ante da perspectiva de passar
tantos anos na cadeia, Patrizia
chegou a tentar suicídio, mas os
guardas da penitenciária a en-
contraram a tempo, de acordo
com reportagens da imprensa
italiana em 2000.

No final das contas, acabou
cumprindo 18 anos de pena. Foi
libertada em 2016 por bom com-
portamento.

Desde que saiu da prisão,
Patrizia vive em Milão, onde já foi
vista (e fotografada) várias vezes
com sua arara de estimação no
ombro.
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Kanye West revela as "coisas inaceitáveis"
que fez como marido e admite ter
envergonhado Kim Kardashian.

Getty Images

O rapper lamentou sua campanha presidencial e seu discurso reve-
lando que evitou que Kim abortasse a primeira filha.

O rapper Kanye West
compartilhou no Insta-

gram um vídeo de cinco mi-
nutos que consiste em uma
oração celebrando o Dia de
Ação de Graças, comemo-
rado no dia 25 de novembro.
O registro consiste em um
longo desabafo do artista
de 44 anos, no qual ele
revela “coisas inaceitáveis”
que fez como marido e
admite ter envergonhado
sua ex-esposa, a socialite
Kim Kardashian.

O vídeo foi comparti-
lhado pelo músico um dia
depois dele fazer outro
desabafo público. Durante
um evento beneficente em
Los Angeles ele afirmou que
ainda acredita na retomada
de seu relacionamento com
Kim e que Deus irá agir
para que ele e a ex fiquem
juntos outra vez. As falas
de West ocorrem em meio
à comoção com os boatos
crescentes em torno do
namoro da socialite com
o ator e comediante Pete
Davidson.

No vídeo com a oração,
West expôs a irritação de
Kim com o fato dele ter
usado um dos famosos
bonés vermelhos de sim-
patizantes do ex-presidente
norte-americano Donald
Trump com os dizeres
“make america great again”
(“torne a América ótima de
novo”). Ele também falou
sobre o incômodo dela com
sua campanha presidencial
e com a exposição de inti-
midades dela.

“Vamos falar de política
agora”, diz West em trecho
do novo vídeo. “Meu se-
nhor, a minha esposa não
gostou de me ver usando
aquele boné vermelho.
Como uma boa esposa, ela
queria me proteger e prote-
ger a nossa família. Eu fiz de

mim e da nossa família um
alvo ao não me alinhar com
o posicionamento político
de Hollywood e isso pesou
no nosso casamento”.

Depois, o músico lamen-
tou sua conturbada campa-
nha presidencial nas elei-
ções de 2020 e falou sobre
o sofrimento da ex-esposa
após ele revelar em uma co-
letiva de imprensa que evi-
tou que Kim abortasse da
primeira filha deles, North (8
anos).

“Eu concorri à presidên-
cia sem estar devidamente
preparado e sem alianças.
Eu constrangi a minha es-
posa ao apresentar informa-
ções sobre a nossa família
durante a minha primeira e
única, graças a Deus, cole-
tiva de imprensa. Tudo o
que meu pai teve para me
dizer depois daquilo foi: ‘es-
creva um discurso da pró-
xima vez, filho’”.

Em seguida à coletiva
com a revelação sobre o
aborto cogitado por Kim, a
socialite divulgou um post
no Instagram falando sobre
o diagnóstico de transtorno
do bipolar do marido e a
recusa dele em fazer uso
de seus medicamentos. Em
seu post, datado de 22 de
julho de 2020, ela pediu su-
porte e compreensão dos
fãs de West com as falas
e posturas erráticas do ma-
rido.

Kim Kardashian ainda
não se pronunciou publi-
camente sobre as falas de
Kanyeno evento benefi-
cente, nem sobre o vídeo
com a oração. Os dois
trocaram alianças em 2014,
romperam no fim de 2020 e
entraram com o processo
de divórcio no início de
2021. Apesar do término
e do novo relacionamento
da socialite, com Pete Da-

vidson, ela e o ex continuam
próximos.

Kim fez recentemente
uma série de participações
em shows do ex-marido.
Além de North eles também
são pais de Saint (5 anos),
Chicago (3 anos) e Psalm (2
anos).

No evento beneficente
em Los Angeles, realizado
antes da divulgação do ví-
deo com a oração, West
disse: “A narrativa que Deus
quer nos mostrar é que po-
demos nos redimir em nos-
sos relacionamentos. Todos
nós cometemos erros. Eu
cometi erros. Fiz coisas em
público que não são acei-
táveis como marido, mas
agora, hoje, por algum mo-
tivo, e não planejava fazer
isso em público, estou aqui
para mudar essa narrativa”.

Kanye depois deixou
implícita críticas aos pro-
gramas de TV protagoni-
zados pelas irmãs do clã
Kardashian-Jenner, exibidos
nos canais E! e Hulu: “Não
vou deixar o E! escrever a
narrativa da minha família.
Não vou deixar o Hulu es-
crever a narrativa da minha
família… Eu sou o pastor da
minha casa”.

Em seguida, ele falou so-

bre sua relação com os fi-
lhos: “Eu preciso estar o
mais próximo possível das
minhas crianças. Então
quando estou fora de casa
preciso ainda estar próximo
de casa. Estou fazer tudo
o que posso para estar o
mais perto possível da situ-
ação. Estou tentando ex-
pressa isso da forma mais
sã e mais calma: preciso
voltar para casa”.

Por fim veio a fala tra-
tando de sua crença no
auxílio divino para a reto-
mada de seu casamento,
com menções ao apelido
“Kimye”, usado por fãs para
falar do casal composto por
ele e Kim.

O músico afirmou: “Se o
inimigo pode separar Kimye,
milhões de famílias vão
achar que é ok separar, mas
quando Deus trouxer Kimte
de volta, milhões de famílias
serão influenciadas a crer
que podem superar qual-
quer separação. O demônio
tem usado o trauma para
capitalizar com pessoas em
miséria enquanto pessoas
pisam em pessoas nas ruas
para ir à loja da Gucci”.
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Rainha Elizabeth tem smartphone
supercriptografado com só dois contatos.

Reprodução

Monarca sempre atende ligações de agente de corridas de cavalos,
destacou jornalista.

Repórter detalha entrevista em que
ofendeu Adele e pede desculpas.

Reprodução

Cantora abandonou entrevista após jornalista ter admitido que não
ouviu seu álbum.

A Rainha Elizabeth II, 95
anos, é dona de seu

próprio celular supercripto-
grafado, mas usa o apare-
lho apenas para responder a
dois contatos, sua filha Prin-
cesa Anne e John Warren,
agente que cuida de seus in-
teresses relacionados à cria-
ção e corrida de cavalos.

A revelação foi feita pelo
jornalista Jonathan Sacer-
doti. Segundo o comen-
tarista, essas são as duas
únicas pessoas que conse-
guem falar com Elizabeth a
hora que quiserem.

”Aparentemente, a Rai-
nha tem duas pessoas com
quem fala com frequência
usando seu celular e ela
aparentemente tem um
celular Samsung modifi-

cado com criptografias anti-
hacker criadas pelo MI6
(agência de inteligência
britânica) para que ninguém
consiga invadir seu tele-
fone”, explicou Sacerdoti
em entrevista à jornalista
Christina Garibaldi, desta-
cou o jornal The Mirror.

”Essas duas pessoas
são sua filha Princesa Anne
e seu agente de corridas
John Warren. Se John a
liga, ela atende”, continuou
Sacerdoti. ”Ele é genro de
um amigo da Rainha, o fale-
cido Conde de Carnarvon”.

John se tornou amigo
próximo de Elizabeth há
muitos anos e cuida de to-
dos os interesses da Rainha
relacionados à crição e cor-
rida de cavalos - ela é envol-

vida com cavalos hámais de
70 anos e frequentou aulas
de hipismo pela primeira vez
em 1945.

Princesa Anne, 71 anos,
é a única filha mulher de Eli-
zabeth e também é conhe-
cida por seus talentos no hi-

pismo - ela chegou a parti-
cipar dos Jogos Olimpícos
de 1976 na categoria. A Rai-
nha teve outros quatro filhos
com Príncipe Philip, morto
em 2021: Charles, 73 anos;
Andrew, 61 anos; e Edward,
57 anos.

O repórter australiano
Matt Doran fez um

longo e público pedido de
desculpas à cantora Adele
por ter falhado em ouvir seu
novo álbum antes de realizar
uma entrevista exclusiva
com a estrela, chamando
o fato de um ”erro terrível”.

Doran ganhou manche-
tes internacionais nessa
semana por sua entrevista
com a cantora, que não
foi ao ar após o jornalista
ter admitido à Adele que
havia ouvido apenas uma
música de seu novo álbum.
O repórter foi suspenso do
Channel Seven, que decidiu
não exibir a entrevista na
Austrália.

”Essa é uma história que
gerou uma enxurrada de
abusos e piadas em todo o
mundo e, para ser honesto
com vocês, a maior disso

eu mereci totalmente”, des-
tacou Doran durante aber-
tura do seu programa após
período de suspensão.

Doran foi o único jorna-
lista australiano a ter uma
chance de entrevistar Adele
como parte do programa de
lançamento de seu novo ál-
bum, ’30’.

”O dia após viajarmos a
Londres, um e-mail chegou
da Sony, ele não mencionou
Adelemas tinha um link para
seu álbum”, explicou o re-
pórter. ”A verdade genuína
é que eu não vi o e-mail.
Esse foi o e-mail mais impor-
tante que eu perdi em mi-
nha vida por uma absurda e

longa margem”.
Segundo Doran, a can-

tora não chegou a abando-
nar a entrevista e que eles
chegaram a falar sobre te-
mas como o relacionamento
de Adele com seu falecido
pai, como a cantora lidou
com a depressão e seu pro-
cesso de criação do novo ál-
bum.

”Mas tudo isso não im-
porta, porque ao perder o
link do álbum, eu insul-
tei Adele, por mais que eu
tente justificar isso. Para
Adele eu digo, eu nunca
desrespeitei você intencio-
nalmente por não ouvir seu
álbum. Eu peço desculpas
para você. Também peço
desculpas para os fãs aus-
tralianos da Adele. Meu erro
negou a vocês essa entre-
vista”, pontuou Doran.
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Aos 83 anos, morre o arquiteto
Ruy Othake, vítima de câncer.

Divulgação

Entre seus trabalhos mais notáveis está a Embaixada do Brasil em
Tóquio.

M orreu na manhã
deste sábado (27),

aos 83 anos, o arquiteto
Ruy Ohtake, em seu apar-
tamento em São Paulo.
Filho mais velho da artista
plástica japonesa Tomie
Ohtake, ele tinha um cân-
cer na medula. Ruy foi
cremado também neste
sábado. O velório foi
realizado para a família
e amigos próximos.

Com um trabalho mar-
cado por curvas e cores,
é de Ruy os projetos dos
hotéis Renaissance e Uni-
que e do Instituto Tomie
Ohtake, em São Paulo,
e da Embaixada do Bra-
sil em Tóquio. Os par-
ques ecológicos do Tietê
e de Indaiatuba também
são de autoria de Ruy, as-
sim como o conjunto ha-
bitacional que ficou co-
nhecido como os ”redon-
dinhos” de Heliópolis, na
zona sul de São Paulo.

Formado pela Facul-
dade de Arquitetura e Ur-
banismo da Universidade
de São Paulo, em 1960,
abriu no ano seguinte um
escritório com seu nome,
capitaneando projetos de
edifícios residenciais, co-
merciais e públicos.

Estagiário de Oscar
Niemeyer (ele, inclusive,
ia toda semana de São
Paulo ao Rio para fre-
quentar o escritório do
arquiteto), ele fazia ques-
tão de dizer que foi com
um dos pais de Brasília
que aprendeu tudo.

”Ruy era modernista
também, não negava a
influência do Oscar. E
tinha uma visão empre-
sarial muito interessante”,

diz o arquiteto Paulo Ni-
emeyer, que lista o ho-
tel Unique como uma das
grandes obras-primas de
Ruy pela ”monumenta-
lidade na simplicidade”.
”Ele influenciou uma ge-
ração misturando a arqui-
tetura moderna carioca
com a paulista.

Em 1997, o próprio
Oscar falou ao GLOBO
sobre o discípulo:

”A criatividade e a
competência de Ohtake
fazem dele um dos mais
legítimos representantes
da moderna arquitetura
brasileira. Ele aprendeu
bem a lição de que o uso
do concreto sugere uma
arquitetura mais leve e
mais solta.”

Paulo Niemeyer, que é
neto deOscar, ressaltou a
amizade dos dois:

”Meu avô brincava:
’Todo o aniversário Ruy
está aqui. Esse é amigo
mesmo’. Porque o Ruy
sempre pegava um avião
e vinha para o Rio no
aniversário e ele ficava
esperando.”

Eduardo Saron, diretor
do Itaú Cultural, lamentou
a morte de Ruy e des-
tacou a contribuição dos
Ohtake:

“Ruy é de uma família
que sempre transbordou
arte e que permanece
de forma definitiva entre
nós”, diz Saron, em co-
municado. “Assim é com
o legado que sua mãe,
Tomie, nos deixou, com
muitas de suas obras que
podem ser vistas a céu
aberto, ao lado da mili-
tância cultural de Ricardo
(irmão de Ruy, arquiteto

e presidente do Instituto
Tomie Ohtake). Assim
é com os traços mar-
cantes da arquitetura dei-
xada agora por Ruy cuja
elegância e essência os
torna únicos e indissolú-
veis desta maravilhosa fa-
mília que se mescla com
a cultura brasileira”.

Marcela Abla, vice-
presidente da Região
Sudeste do Instituto de
Arquitetos do Brasil (Ruy
foi diretor do departa-
mento de São Paulo da
instituição, entre 1972 e
1973), destacou o papel
social dele na construção
do Conjunto Habitacional
dos ”Redondinhos”, em
Heliópolis.

”Ruy Othake tinha
muito claro a atuação do
arquiteto para as popula-
ções de baixos recursos,
já que, no Brasil, um
quarto da população vive
em habitações precá-
rias. Ele dizia que cabia
também aos arquitetos
o esforço em resolver
esse problema e sugeria
que a implementação do

Plano Diretor nas cidades
deveria partir da periferia,
das áreas mais pobres,
ou seja, dos que mais
precisavam de subsídios
do governo”, ressalta
Marcela, em comuni-
cado. ”O IAB lamenta
profundamente a perda
Ruy Ohtake, que não só
deixa saudades como
também obras que mar-
caram uma identidade na
arquitetura brasileira”.

Móveis
estrelados

Além das curvas e do
concreto nos prédios (cu-
jos projetos usavam ele-
mentos do terreno, como
pedras e árvores), pau-
listano também dedicava-
se ao mobiliário e ao de-
sign.

”Sempre desenhei
móveis em meus proje-
tos arquitetônicos, era
como se eu estivesse
vestindo os ambientes”,
disse ele em 1997. ”Com
os móveis, procuro fazer
o mesmo que na arqui-
tetura, desafiar a gravi-
dade.”
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Marco Pigossi sobre assumir
namoro com cineasta Marco

Calvani: "O ódio vem do medo".
Reprodução/Instagram

Ator fez texto emocionado agradecendo o apoio dos fãs ao assumir
o relacionamento com o cineasta.

Narjara Turetta volta ao
teatro após 30 anos.

Reprodução/Instagram

Artista está em cartaz na peça ’A Casa da Sogra’, em cartaz no Rio.

M arco Pigossi fez um
texto emocionado fa-

lando sobre a onda de
amor que recebeu ao as-
sumir publicamente o ro-
mance com o cineasta,
Marco Calvani, neste sá-
bado (27), no Instagram.
O galã fez uma declaração
de amor para o amado e
compartilhou o clique dos
dois andando de mãos
dadas durante umpasseio
em uma praia dos Estados
Unidos, na última quinta-
feira (25).

”Em relação as últimas
notícias, quero agradecer
a todas as mensagens de
carinho e respeito. Que

a discussão se faça cada
vez mais presente e mais
natural. Que o amor seja
cada vez mais forte. Afi-
nal, sabemos que o ódio
vem do medo. Medo do
diferente e do novo. Que
não tenhamos mais medo
de existir! Um beijo a to-
dos”, declarou ele na rede
social.

A publicação ganhou o
apoio de vários famosos,
que deixaram recados
carinhos nos comentá-
rios. ”Seu lindo”, decla-
rou Alessandra Negrini.
”Amor”, disse Bárbara
Paz. ”Te amo”, escre-
veu Giovanna Lancellotti.

”Te amo, meu orgulho”,
esbravejou Lorena Cam-
parato. ”Que se faça
cada vez mais presente,

perfeito”, opinou Clebson
Teixeira, marido de Lulu
Santos.

N arjara Turetta não fa-
zia teatro há quase 30

anos. Mas a atriz e du-
bladora, que começou na
televisão ainda criança e
completou 50 anos de car-
reira em 2021, se encan-
tou pela folgada empre-
gada Jorgete da peça A
Casa da Sogra, em car-
taz no Teatro dos Grandes
Atores, na Barra da Tijuca,
Zona Oeste do Rio, até o
dia 28 de novembro.

O espetáculo é uma co-
média de autoria de Aha-
rom Avelino e direção de
Andrade Sucesso e Gil-
bert Magalhães e traz,
ainda, no elenco Felipe

Reis, Claudia Lira, Flávio

Siqueira, Cláudia Maal e

Elci Soares.

”Achei a peça engra-

çadíssima. A Jorgete é

uma empregada que não

faz nada enquanto a pa-
troa está em casa. Ela
é muito engraçada e de-
saforada. Ela fica escu-
tando música (risos). É
uma peça que diverte. Es-
toume divertindomuito fa-
zendo. Uns amigos meus
assistiram e falaram que
nem parece eu em cena.
E é bacana poder atuar
novamente em outro veí-
culo, que não seja a TV,
para sentir a diferença.
A peça tem um tom far-
sesco”, aponta a atriz, que
foi convidada para atuar
em outra peça ano que
vem.
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