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Estudo do Instituto de Estu-
dos para o Desenvolvimento 
Industrial (Iedi) revela que a 
indústria brasileira despen-

cou da 9.ª para a 14ª posição 
entre as maiores do mundo, 
nos últimos 15 anos, e a ten-
dência é de cair ainda mais. 

A participação do País na 
manufatura global caiu qua-
se pela metade: de 2,2% para 
1,3%. Pág. 04

Ramos intima Queiroga 
a cobrar Boris Johnson 
para liberar brasileiros

Em conversa testemu-
nhada pela reporta-
gem do Estadão, o 

ministro Luiz Eduardo Ra-
mos, da Secretaria-Geral 
da Presidência, intimou o 
ministro Marcelo Quei-
roga, da Saúde, enquanto 
aguardavam Bolsonaro 

para o café da manhã on-
tem, 20, no hotel onde es-
tão hospedados em Nova 
York, para que intercedes-
se junto ao primeiro-mi-
nistro britânico, Boris Jo-
hnson, para liberar a entra-
da de brasileiros no Reino 
Unido. Pág. 03

Ramos intima 
Queiroga a cobrar 
Boris Johnson para 
liberar brasileiros

Em conversa testemunhada 
pela reportagem do Estadão, 
o ministro Luiz Eduardo Ra-

mos, da Secretaria-Geral da Presi-
dência, intimou o ministro Marce-
lo Queiroga, da Saúde, enquanto 
aguardavam Bolsonaro para o café 
da manhã ontem, 20, no hotel onde 
estão hospedados em Nova York, 
para que intercedesse junto ao pri-
meiro-ministro britânico, Boris 
Johnson, para liberar a entrada de 
brasileiros no Reino Unido. Pág. 03

Hospitais brasileiros 
desperdiçam 53% do custo 
assistencial, diz estudo
Levantamento realizado na base de 
dados da plataforma Valor Saúde 
Brasil, da DRG Brasil, mostra que 
53% dos custos assistenciais nos 
hospitais brasileiros são consumi-
dos por desperdícios causados por 
falhas na entrega de valor. Foram 
analisadas as internações de 340 
hospitais que atendem 16,8 milhões 
de vidas, tanto do SUS quanto da 
saúde suplementar. Pág. 04

Governadores rebatem 
Bolsonaro sobre aumento 
do preço da gasolina
Em resposta às acusações do presi-
dente Bolsonaro com relação ao au-
mento do ICMS no combustível, 20 
governadores divulgaram ontem, 20, 
uma carta em que afirmam que nos 
últimos 12 meses, o preço da gasoli-
na registrou um aumento superior a 
40%, “embora nenhum Estado tenha 
aumentado o ICMS incidente sobre 
os combustíveis”. Pág. 03

Integrante da delegação 
brasileira em NY testa 
positivo para covid
Segundo informação revelada pela 
CNN Brasil e confirmada pelo Estadão, 
um diplomata que integra a delegação 
brasileira que está em Nova York para 
a Assembleia Geral da ONU testou po-
sitivo para covid-19. O integrante con-
taminado está isolado em um quarto do 
hotel até que seja submetido a outro tes-
te e que a delegação brasileira consiga 
rastrear com quais pessoas ele manteve 
contato. Pág. 08

Mercado aumenta previsão de Selic no 
fim de 2021 de 8,00% para 8,25%
Um dia antes do início da 
reunião do Copom que de-
finirá a nova taxa Selic, o 
Relatório de Mercado Focus 
divulgado ontem, 20, elevou 
a mediana das previsões para 

a taxa básica de juros neste 
ano de 8,00% para 8,25% ao 
ano. A projeção para o fim de 
2022 passou de 8,00% para 
8,50% ao ano, ante 7,50% de 
um mês antes. Pág. 04

Durante evento com empre-
sários do setor de supermer-
cados, ao lado dos ministros 
Onyx Lorenzoni (Trabalho 
e Previdência) e João Roma 
(Cidadania), o presidente 
do Senado, Rodrigo Pache-

co (DEM-MG), afirmou que 
tem faltado respeito com o 
País na relação entre os Po-
deres, numa clara referência 
ainda às ameaças de Bolso-
naro contra o STF e as insti-
tuições. Pág. 03

Queiroga se diz contra 
acelerar vacinação no Brasil
Em entrevista a jornalistas 
em Nova York, onde acompa-
nha o presidente Bolsonaro, 
o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, descartou ontem, 
20, a possibilidade de o País 

acelerar o Plano Nacional de 
Imunização (PNI) contra a 
covid-19. Ele declarou que, 
“às vezes, acelerando demais 
você pode escorregar na cur-
va”. Pág. 08

Produção de aço bruto cresceu 
14,1% sobre agosto de 2020
Dados divulgados ontem, 20, 
pelo Instituto Aço Brasil mos-
tram que a produção brasileira 
de aço bruto chegou em agos-
to a 3,1 milhões de toneladas, 
um aumento de 14,1% frente 

ao apurado no mesmo mês de 
2020. A produção de semiaca-
bados para vendas foi de 748 
mil toneladas, um aumento de 
19,1% em relação a agosto do 
ano passado. Pág. 04

Os analistas 
do mercado 
financeiro 
e l e v a r a m 
a previsão 

para o IPCA deste ano 
de alta de 8,00% para 
8,35%, na 24ª semana 
seguida de avanços do 
índice, segundo o Rela-
tório Focus divulgado 
ontem, 20. Há um mês, 
estava em 7,11%. Con-
siderando apenas as 107 
respostas nos últimos 
cinco dias úteis, a proje-
ção para o IPCA de 2021 
passou de 8,20% para 
8,40%. A projeção para 
a inflação segue bem 
acima do teto da meta de 

2021, de 5,25%. O cen-
tro da meta para o ano é 
de 3,75%, sendo que a 
margem de tolerância é 
de 1,5 ponto para baixo 
ou para cima (de 2,25% 
a 5,25%). Para 2022, fo-
ram feitas 105 atualiza-
ções nos últimos cinco 
dias, mas a estimativa 
permaneceu em 4,10%. 
O relatório trouxe ain-
da a expectativa para 
o IPCA em 2023, que 
seguiu em 3,25%. No 
caso de 2024, a previsão 
passou de 3,03% para 
3,00%. Há quatro se-
manas, essas projeções 
eram de 3,25% e 3,00%, 
respectivamente. Pág. 04

Acusado por Aziz de prevaricar, 
ministro do TCU depõe hoje à CPI
Acusado pelo pre-

sidente da CPI 
da Covid, Omar 
Aziz (PSD-AM), 

de ter prevaricado ao se 
omitir em face dos contratos 
irregulares do Ministério da 
Saúde para a compra de va-

cinas contra o coronavírus, 
o ministro do TCU Wagner 
Rosário, deve ser ouvido 
hoje, 21, a partir das 9h30, 
pela comissão. Na última 
terça-feira, 15, durante reu-
nião da CPI, Omar disse que 
Wagner Rosário prevaricou. 

“Ou seja: como servidor pú-
blico, teria deixado de to-
mar iniciativas e se omitido 
diante de irregularidades.” 
Assinalou que o ministro do 
TCU tinha acesso às men-
sagens [sobre negociações 
de compra de vacinas pelo 

Ministério da Saúde] desde 
27 de outubro de 2020, mas 
não se manifestou. Wagner 
Rosário usou uma rede so-
cial para responder ao pre-
sidente da CPI, acusando-o 
de cometer crime de calúnia 
contra ele. Pág. 03

Focus eleva projeção de inflação 
deste ano de 8,00% para 8,35%

Indústria do Brasil despencou de 
9ª para 14ª do mundo, aponta Iedi

“Não podemos nos render ao negacionismo ou 
ao negativismo que fazem com que nós estejamos 
desestimulados com o Brasil”, disse Pacheco.

Em referência a Bolsonaro, Pacheco 
volta a cobrar respeito entre Poderes
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O ministro do TCU Wagner Rosário acusou o presidente da CPI de cometer o crime de calúnia.

EUA reabrirão em 
novembro para 
viajantes estrangeiros 
vacinados

Pág.05

Estudo abre portas 
a nova geração 
de medicamentos 
contra vírus

Pág.05

Vulcão nas Ilhas 
Canárias pode 
provocar tsunami 
no Brasil

Pág.05

ECONOMIA

INDICADORES 
FINANCEIROS

Salário Mínimo R$ 1.100,00
IPCA (IBGE) - mês 0,87%
IGP-M (FGV) - mês 0,66%
IPC (FIPE) - mês 1,44%
TR pré 0,0000%
Taxa básica financeira - TBF 0,4709%
Ibovespa (pontos) 108.843
Poupança (mês) 0,30%
CDB pré 30 dias - ano 5,91%
CDB pré 90 dias - ano 6,71%
CDI acumulado - mês 0,24%
CDI anualizado 5,15%
Dólar comercial R$ 5,3510/R$ 5,3520
Dolar turismo R$ 5,2800/R$ 5,5230
Euro turismo R$ 6,2720/R$ 6,2740
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‘Governo pode ser responsabilizado 
pelo caso Prevent Senior’

Na semana passada, um gru-
po de médicos enviou dossiê à 
CPI da Covid denunciando su-
posta ação irregular do plano de 
saúde Prevent Senior, cujo obje-
tivo seria apoiar de forma pseu-
docientífi ca a defesa do governo 
Bolsonaro do “tratamento pre-
coce” contra a covid-19. Sem 
saber, pacientes teriam recebido 
medicamentos inefi cazes, o que 
é ilegal.

Segundo o dossiê, revelado 
pela GloboNews, houve oculta-
ção de mortes de idosos. Para o 
professor de direito Salo de Car-
valho, da Universidade Federal 
do Rio (UFRJ), se comprovado, 
isso pode levar à punição “em 
diversas esferas, como penal, cí-
vel, administrativa e, no caso do 
presidente, política”.

Salo chegou a integrar a co-
missão de juristas convocada 
pela CPI, mas não permaneceu 
até a elaboração do relatório fi -
nal, que imputa crimes ao presi-
dente Jair Bolsonaro. “Inexiste 
dúvida quanto à existência de 
elementos substanciais de crime 
de responsabilidade, o que dá 
justa causa ao processo de im-
peachment.”

Se comprovado que o estudo 
da Prevent Senior ocultou mor-
tes de idosos após acordo com 
o governo, o Palácio do Planalto 
pode ser responsabilizado?

É importante ter cautela na 
análise, pois são elementos ain-
da indiciários e que devem ser 
submetidos ao contraditório. 
Todavia, se comprovados - e 
aqui falo em hipótese, sublinho 
-, os fatos são bastante graves 
e podem gerar responsabiliza-
ções em diversas esferas, como 
penal, cível, administrativa e, 
no caso do presidente, políti-
ca. Um dos pontos enfrentados 
pela Comissão de Juristas no 
parecer apresentado à CPI foi 
exatamente em como a postura 
do presidente caracterizou atos 
contrários à precaução e que 
desprezaram o necessário cui-
dado com a vida e a saúde da 
população. Assim, se for com-

provado vínculo, acordo, entre 
o governo federal e a Prevent 
Senior para o uso deliberado e 
sem autorização de medicamen-
tos inefi cazes e a ocultação de 
mortes por covid, ambos podem 
ser responsabilizados.

Em quais crimes? No caso 
do presidente, contribuem para 
o que a comissão de juristas 
chamou de “charlatanismo”?

Sim. Mas penso que duas 
questões devem ser melhor in-
vestigadas, para além do char-
latanismo. Primeiro, a ocultação 
de mortes decorrentes da covid, 
pois o Código Penal determina, 
no artigo 269, a obrigação de 
o médico informar doenças de 
notifi cação obrigatória. Se hou-
ve, é possível a imputação do 
delito e a imposição de pena de 
até dois anos de detenção. Ou-
tro fato grave que é o de minis-
trar, sem autorização, remédios 
inefi cazes ou que poderiam ter 
agravado o estado de saúde dos 
pacientes. A depender das cir-
cunstâncias, no limite é possível 
responsabilização pela morte 

(homicídio doloso ou culposo) 
ou por lesões.

À luz do que já foi mostra-
do na CPI, qual é o peso desse 
caso?

Se comprovados os fatos, 
revela uma relação espúria entre 
o governo e uma importante ins-
tituição que presta serviços na 
área da saúde.

A comissão fala em crimes 
de responsabilidade em sete 
áreas de atuação. O sr. concor-
da?

A análise da Comissão de 
Juristas foi precisa em relação 
às condutas do presidente que 
confi guram crimes de respon-
sabilidade O mapeamento do 
Centro de Estudos de Direito 
Sanitário da USP, juntado ao 
inquérito do Senado, já indica-
va uma série de atos de gover-
no, normativos e de propagan-
da que caracterizavam notória e 
sistemática obstrução às medi-
das de contenção à propagação 
do vírus e de cuidado com as 
pessoas infectadas. A omissão 
em relação às medidas de cui-

dado foi acrescida de condutas 
ativas de disseminação do vírus. 
O presidente não foi um mero 
coadjuvante, mas protagonis-
ta ao defender a imunidade de 
rebanho, uso de medicamentos 
comprovadamente inefi cazes, 
a liberação do uso de máscara. 
Além disso, promoveu voluntá-
ria e conscientemente aglome-
rações e retardou dolosamente 
a aquisição de vacinas em meio 
à sua política diária de descré-
dito da efi cácia delas. Em todas 
essas condutas o presidente 
desrespeitou o direito à vida e 
à saúde de número indetermi-
nado de pessoas, o que tipifi ca 
o crime de responsabilidade do 
artigo 85 da Constituição e do 
artigo 7º, da Lei 1.079/50 (Lei 
do Impeachment).

Os caminhos jurídicos da 
CPI levam ao impeachment?

Pelos motivos expostos aqui, 
inexiste dúvida quanto à exis-
tência de elementos substanciais 
de crime de responsabilidade, o 
que dá justa causa ao processo 
de impeachment.
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Integrante da delegação brasileira em 
NY tem teste de covid positivo, diz fonte

Um diplomata que integra 
a delegação brasileira que está 
em Nova York para a Assem-
bleia Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU) testou 
positivo para covid-19. A infor-
mação foi revelada pela CNN 
Brasil e confi rmada pelo Esta-
dão com uma fonte que integra 
a comitiva.

O diplomata não estava no 
mesmo voo do presidente Jair 
Bolsonaro Ele chegou antes a 
Nova York, segundo as infor-

mações preliminares que cir-
culam entre integrantes da de-
legação.

O diplomata que teve o tes-
te positivo é parte da equipe 
precursora do governo que or-
ganizou os preparativos para a 
viagem, antes do desembarque 
do presidente e dos ministros, 
no último domingo, 19.

Assessores do Itamaraty e 
da Presidência não confi rmam 
a informação até o momen-
to. O integrante contaminado 

está isolado em um quarto do 
hotel, segundo fontes, até que 
seja submetido a outro teste 
de covid-19 e que a delegação 
brasileira consiga rastrear com 
quais pessoas ele manteve con-
tato.

Bolsonaro viajou a Nova 
York sem estar vacinado contra 
covid-19, mas parte dos minis-
tros que o acompanha e diplo-
matas já estão imunizados com 
a vacina. O presidente tem dito 
que vai pensar se vai se vacinar 

após todos os brasileiros serem 
imunizados.

A princípio, a Organização 
das Nações Unidas anunciou 
que exigiria que todas as au-
toridades que vão participar 
do evento apresentassem com-
provante de vacinação contra a 
covid-19. No entanto, o presi-
dente da Assembleia-Geral da 
ONU, Abdullah Shahid, voltou 
atrás na última quinta-feira, 16, 
e notifi cou a delegação dos paí-
ses por meio de carta enviada 
aos 193 Estados-membros da 
ONU sobre a não exigência do 
documento.

Dois episódios foram fun-
damentais para a mudança na 
orientação das Nações Unidas. 
O primeiro foi uma declaração 
da Rússia de que a exigência do 
documento seria discriminató-
ria.

Na sequência, o secretário-
geral da ONU, António Guter-
res, disse em entrevista à Reu-
ters que “não pode dizer a um 
chefe de Estado que não estiver 
vacinado que ele não pode en-
trar nas Nações Unidas”.

Por ser considerada terri-
tório internacional, a sede da 
ONU não está sujeita às leis 
americanas, mas, em outras 
ocasiões, autoridades do órgão 
prometeram respeitar as orien-
tações do governo local e fede-
ral de controle da pandemia.

Decreto regulamenta 
prorrogação de 
contratos do Proinfra

O presidente Jair Bolsona-
ro editou decreto para regula-
mentar prazos, competências e 
condições para a prorrogação 
do Programa de Incentivo às 
Fontes Alternativas de Energia 
Elétrica (Proinfra). Esta prorro-
gação, válida por 20 anos, está 
prevista na lei de desestatização 
da Eletrobras, sancionada em 
julho. A norma foi publicada em 
edição extra do Diário Ofi cial da 
União na sexta-feira (17).

O decreto estabelece que o 
gerador contratado no âmbito 
do Proinfa que tenha interesse 
em prorrogar o contrato de com-
pra e venda de energia deverá 
apresentar requerimento à Ele-
trobras até 11 de outubro deste 
ano. Caberá à Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) a 

aferição dos benefícios tarifá-
rios até o dia de 11 de novem-
bro.

Pela norma, a apuração dos 
benefícios tarifários deverá con-
siderar a redução dos custos to-
tais para os consumidores em 
relação a não prorrogação dos 
contratos.

O decreto também defi ne 
condições do novo preço de 
energia para a prorrogação dos 
contratos, o fi m dos descontos 
na Tarifa de Uso do Sistema de 
Transmissão (TUST) e na Tari-
fa de Uso do Sistema de Distri-
buição (TUSD) e alteração do 
índice de reajustes dos contra-
tos, que passará de Índice Ge-
ral de Preços Mercado (IGPM) 
para Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA).

STF invalida leis do Ceará que garantiram pensão a ex-prefeitos
O Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) decidiu invalidar 
leis dos municípios de Nova 
Russas (CE) e Campos Sales 
(CE) que garantiram pensão 
vitalícia a ex-prefeitos, ex-
vice-prefeitos e ex-vereado-
res. Em decisão unânime, os 
ministros entenderam que as 
normas não são compatíveis 
com os princípios republica-
no e da igualdade. O caso foi 

decidido na semana passada 
durante sessão do plenário 
virtual.

O caso chegou ao STF por 
meio de duas ações protoco-
ladas pela Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR). No 
município de Campos Sales, 
uma lei municipal de 1985 
garantiu pensão por morte e 
por invalidez para ex-prefei-
tos, ex-vice-prefeitos, ex-ve-

readores e seus cônjuges. No 
mesmo ano, em Nova Russas, 
foi autorizado o pagamento 
de pensão vitalícia a depen-
dentes de prefeitos, vice-pre-
feitos e vereadores falecidos 
durante o cumprimento do 
mandato. No julgamento, 
prevaleceu o voto do minis-
tro Gilmar Mendes, relator 
da ação. No entendimento 
de Mendes, as leis não foram 

recepcionadas pela Consti-
tuição. Conforme o voto, os 
cargos de natureza política 
do Executivo e Legislativo 
são temporários, não se jus-
tifi cando o pagamento de 
benefício permanente a ex-o-
cupantes, sob pena de afronta 
aos princípios constitucio-
nais da moralidade pública e 
da responsabilidade com os 
gastos públicos.
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Filho de Bolsonaro provoca CPI da 
Covid ao mostrar armas em rede social

O quarto fi lho do presidente 
Jair Bolsonaro usou seu perfi l 
no Instagram na última segun-
da-feira, 20, para provocar a Co-
missão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Covid, mostrando uma 
imagem com cerca de 10 armas. 
“Aloooo CPI kkkkk”, escreveu 
Jair Renan Bolsonaro.

A provocação gerou uma 
reação do senador Rogério Car-
valho (PT-SE), suplente da CPI 
da Covid, no Senado. O parla-
mentar afi rmou em sua rede so-
cial que vai levantar uma ques-
tão de ordem na CPI contra a 
provocação. “Nós não estamos 
de brincadeira, e não vamos 
aceitar ameaças veladas. Já che-
ga de molecagem com incitação 
à violência”, afi rmou.

Em dois “stories”, o fi lho do 
presidente relata estar visitan-
do a loja de “um grande ami-
go”. “Sabe o que o cara vende? 
Arma. Brinquedo”, disse, aos 
risos. Ao mostrar a imagem do 
amigo, ele escreveu “Alooo CPI 
kkkk” e identifi cou a loja pelo 
nome.

Jair Renan é fi lho de Bolso-
naro e da advogada Ana Cristina 
Valle Na semana passada, a CPI 
aprovou requerimento para con-
vocação da mãe de Jair Renan. 
O motivo é a relação dela com 
o advogado Marconny Albernaz 
Faria, investigado sob suspeita 
de ter atuado como lobista da 
Precisa Medicamentos - a em-
presa fechou contrato bilionário 
com o Ministério da Saúde para 
vender vacinas. O depoimento 
ainda não foi marcado.

Segundo o senador Ales-
sandro Vieira (Cidadania-SE), 
Faria demandou a ex-mulher 
de Bolsonaro por duas vezes 
em questões relacionadas ao 
governo. Em uma delas, afi r-
mou o parlamentar, o advogado 
pediu uma “atenção especial” 
para um caso de investigação de 

corrupção. Em outra, solicitou 
interferência para um cargo pú-
blico. Ana Cristina é mãe de Jair 
Renan, o quarto fi lho do presi-
dente, com quem Faria também 
admitiu ter uma relação de ami-
zade. Ana Cristina e Jair Renan 
moram hoje em Brasília.

Em uma segunda oportu-
nidade, o advogado recorreu à 
ex-mulher de Bolsonaro para 
infl uenciar a nomeação ao cargo 
de chefe da Defensoria Pública 
da União (DPU). O candidato 
apoiado por Faria era o defensor 
público Leonardo Cardoso.

“O detalhamento vai ao ní-
vel de escolher se o pedido vai 
por e-mail, vai por mensagem, 
que é mais pessoal. Vai ao deta-
lhe de tentar atacar os adversá-
rios na corrida pela nomeação, 
dizendo que são de esquerda”, 
relatou Alessandro Vieira.

Questionado por Vieira se 
conhecia Cardoso, o advogado 
disse, primeiro, que não. Depois 
voltou atrás. “Estive com ele 
uma vez”, afi rmou Faria.

Crimes - Parecer de juris-
tas enviado à CPI da Covid 
apontou sete crimes de Bolso-
naro na pandemia e pediram o 
impeachment do presidente. O 
grupo de juristas coordenado 
pelo ex-ministro da Justiça Mi-
guel Reale Júnior apontou à CPI 
da Covid, no Senado, que cabe 
uma ação de impeachment por 
crime de responsabilidade con-
tra Bolsonaro no enfrentamento 
à pandemia. Ao todo, os juristas 
identifi caram sete tipos de cri-
mes cometidos pelo presidente. 
Além de infringir a Lei do Im-
peachment, Bolsonaro cometeu 
crimes contra a saúde pública 
(charlatanismo, infração de me-
dida sanitária e epidemia), con-
tra a administração pública (pre-
varicação), contra a paz pública 
(incitação ao crime) e contra a 
humanidade.
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Renan adia entrega de relatório da 
CPI da Covid para a próxima semana

O senador Renan Calheiros 
(MDB-AL) adiou a entrega do 
relatório final da CPI da Covid 
para a próxima semana.

O relator da investigação 
havia anunciado a entrega até 
o próximo dia 24. Novas linhas 
de investigação na reta final da 
CPI, no entanto, adiaram a con-
clusão.

Os parlamentares querem 
coletar mais informações sobre 
empresas ligadas a lobistas que 
negociaram com o Ministério 
da Saúde. Além disso, os se-
nadores defendem uma apura-
ção mais aprofundada sobre a 
atuação da Prevent Senior com 
o uso de medicamentos em pa-
cientes.

A CPI também pôs no radar 
uma nova convocação do minis-
tro da Saúde, Marcelo Queiro-

ga. Seria o terceiro depoimento 
do chefe da pasta. O ministro é 
um das autoridades formalmen-
te investigadas pela comissão e 
poderá ser responsabilizado no 
relatório de Renan em função da 
gestão à frente do ministério.

Na semana passada, o mi-
nistro atribuiu ao presidente Jair 
Bolsonaro a orientação para re-
ver a vacinação de adolescentes. 
O senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) apresentou um 
requerimento de convocação de 
Queiroga para explicar a sus-
pensão de vacinação de adoles-
centes de 12 a 17 anos sem co-
morbidades e o planejamento de 
imunização para 2022.

A CPI deve analisar hoje 
(21), os novos requerimentos 
apresentados e definir os próxi-
mos passos da investigação.

Ministro da CGU falará à CPI sobre 
fiscalização de compra de vacinas

A CPI da Pandemia ouve 
hoje (21), a partir das 9h30, o 
ministro da CGU, Wagner Ro-
sário. Pelo requerimento do 
senador Eduardo Girão (Po-
demos-CE), Wagner Rosário 
deveria falar de investigações 
sobre desvio de recursos libe-
rados pela União para estados 
e municípios. Mas o presiden-

te da comissão, senador Omar 
Aziz (PSD-AM), já avisou que 
vai cobrar do ministro explica-
ções sobre a suposta omissão da 
CGU em negociações irregula-
res no Ministério da Saúde.

Na última terça-feira (15), 
durante reunião da CPI, Omar 
disse que Wagner Rosário pre-
varicou. Ou seja: como servidor 

público, teria deixado de tomar 
iniciativas e se omitido diante 
de irregularidades.

- E Wagner Rosário, que ti-
nha acesso a essas mensagens 
[sobre negociações de compra 
de vacinas pelo Ministério da 
Saúde] desde 27 de outubro de 
2020, ele é um prevaricador - 
disse Aziz.

Wagner Rosário usou uma 
rede social para responder ao 
presidente da CPI. O ministro 
acusou o presidente da CPI de 
cometer o crime de calúnia.

“Senador Omar Aziz, ca-
lúnia é crime!!! A autoridade 
antecipar atribuição de culpa, 
antes de concluídas as apura-
ções e formalizada a acusação 
também é crime!!! Aguardando 
ansiosamente sua convocação”, 
escreveu.

O presidente da CPI usou a 
mesma rede social para reafir-
mar a acusação contra Wagner 
Rosário. “Prevaricação também 
é crime”, publicou Omar Aziz.

Repasses a estados e muni-
cípios - O requerimento de con-
vocação para o ministro da CGU 
foi aprovado pela comissão em 
junho. De acordo com Eduar-
do Girão, o órgão enviou à CPI 
dados sobre 53 operações espe-
ciais que apuram desvio de re-
cursos por estados e municípios. 
Segundo Girão, o valor total dos 
contratos chega a R$ 1,6 bilhão. 
“O prejuízo efetivo apurado até 
agora atingiu quase R$ 39,2 mi-
lhões, e o prejuízo potencial é de 
R$ 124,8 milhões. Assim, o pre-
juízo total pode alcançar R$ 164 
milhões”, argumenta.

Congresso terá boa vontade com PL do 
governo, diz presidente do Senado

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG) 
sinalizou com boa vontade ao 
projeto de lei (PL) encaminha-
do pelo governo que limita a 
remoção de conteúdos em redes 
sociais com mais de 10 milhões 
de usuários. O PL foi enviado 
hoje, em substituição à Medida 
Provisória com mesmo teor de-
volvida por Pacheco na última 
semana.

Sem falar no mérito, Pache-
co reconheceu que, desta vez, o 
governo faz a proposta pela via 
correta. A MP foi devolvida, em 

um expediente muito incomum 
– foi apenas a quinta vez que 
isso ocorreu desde a Constitui-
ção de 1988 –, sob a alegação 
de tais assuntos não podem ser 
tratados por meio de Medida 
Provisória.

“Há de se reconhecer que é 
a via própria. A razão da devo-
lução da Medida Provisória foi 
a impossibilidade de tratar esse 
tema por Medida Provisória, 
em razão da sua natureza e da 
ausência de relevância e urgên-
cia”, disse Pacheco ontem (20), 
após evento em Campinas (SP).

Em carta, 20 governadores 
afirmam que aumento na 
gasolina é um problema nacional

Em carta, vinte governado-
res respondem às acusações do 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, com relação ao au-
mento do ICMS no combustí-
vel. De acordo com carta, nos 
últimos 12 meses, o preço da 
gasolina registrou um aumento 
superior a 40%, “embora ne-
nhum Estado tenha aumentado 
o ICMS incidente sobre os com-
bustíveis”.

Para os signatários, o pro-
blema envolvendo o tema é na-
cional, “e, não somente, de uma 
unidade federativa”. E manda-
ram um claro recado ao man-
datário, ao dizerem que “falar a 
verdade é o primeiro passo para 
resolver um problema”.

Ao longo dos últimos me-
ses, com o aumento do preço do 
combustível e com a pressão de 

setores como o dos caminhonei-
ros, Bolsonaro tem colocado a 
responsabilidade do aumento do 
combustível nos governadores.

Segundo o presidente, o au-
mento se deve em grande parte 
ao ICMS estadual. Bolsonaro 
tem incentivado seus eleitores a 
pressionar dirigentes para solu-
cionar a questão.

Por isso, os gestores incluí-
ram no manifesto, a fim de dei-
xar claro que o presidente falta 
com a verdade, mas sem citá-lo 
nominalmente que “falar a ver-
dade é o primeiro passo para re-
solver um problema”.

No início deste mês, o go-
verno entrou com ação no Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
para obrigar os Estados a ado-
tarem alíquota única de ICMS 
sobre os combustíveis.

Ramos intima Queiroga a 
cobrar Boris Johnson sobre 
restrição a brasileiros

Enquanto esperavam o pre-
sidente Bolsonaro para o café da 
manhã ontem, 20, no hotel onde 
estão hospedados em Nova 
York, os ministros Luiz Eduar-
do Ramos (Secretaria-Geral da 
Presidência) e Marcelo Queiro-
ga (Saúde) conversaram sobre 
o encontro bilateral com o pri-
meiro-ministro britânico, Boris 
Johnson, ontem.

“Você vai lá no Boris?”, per-
guntou Ramos. Assim que Quei-
roga respondeu assertivamente, 
o general recomendou: “Põe o 
pau na mesa. Libera lá pros bra-
sileiros, pô”.

A conversa foi testemunha-
da pela reportagem do Estadão, 
que estava no local. Ramos não 
percebeu que havia jornalistas 
no lobby do hotel ao falar com 
Queiroga. Outros ministros e as-
sessores da Presidência, no en-
tanto, já haviam cumprimentado 

os jornalistas presentes.
O general não deu detalhes, 

mas se referia à restrição de 
entrada de brasileiros no Reino 
Unido. O tema será abordado 
no encontro de Bolsonaro com 
Johnson.

Nos últimos dias, o Reino 
Unido alterou as regras de au-
torização de entrada de viajan-
tes e flexibilizou a chegada de 
passageiros internacionais. O 
Brasil, no entanto, continua na 
lista vermelha, na qual, inde-
pendentemente do comprovante 
de vacinação, é necessário fazer 
quarentena de 10 dias na chega-
da à Inglaterra.

Segundo o jornal Finan-
cial Times, os EUA pretendem 
anunciar ainda hoje que irão 
flexibilizar, a partir de novem-
bro, as regras para entrada de 
viajantes de 33 países, incluindo 
o Brasil.

Após entrar pela porta dos fundos de hotel, 
Bolsonaro come pizza na calçada em NY

Depois de entrar pela porta 
dos fundos do Hotel Intercontinen-
tal Barclay, em Nova York, para 
driblar manifestantes contrários, 
o presidente da República, Jair 
Bolsonaro, aproveitou a noite do 
domingo, 19, para comer pizza na 
calçada de um restaurante próximo 
ao local em que está hospedado. A 
pizzaria não possui espaço interno 
para refeições. Os clientes fazem 
os pedidos no balcão e retiram os 
produtos para viagem. No jantar, 
Bolsonaro esteve acompanhado de 
parte da comitiva que o acompanha 
na viagem.

O grupo está na cidade para 
participar da Assembleia-Geral das 
Nações Unidas (ONU).

As imagens do presidente e 
seus auxiliares comendo pizza na 
calçada foram publicadas pelo mi-
nistro do Turismo, Gilson Macha-
do, nas redes sociais.

Além dele, também participa-
ram do jantar o presidente da Cai-
xa, Pedro Guimarães, o ministro da 
Justiça, Anderson Torres, o minis-
tro do Gabinete de Segurança Ins-
titucional, Augusto Heleno, e chefe 
da Secretaria-Geral da Presidência, 
Luiz Eduardo Ramos.

As regras nova-iorquinas es-
tabelecem que restaurantes da ci-
dade confiram se os clientes estão 
vacinados contra a covid-19 antes 
de atendê-los em espaços internos. 
Ao comer na rua, Bolsonaro - que 
tem repetido que só será imuniza-

do depois que todos os brasileiros 
tenham recebido a vacina - evitou 
a exigência.

Não é a primeira vez que Bol-
sonaro escolhe lugares populares 
para suas refeições durante viagens 
oficiais. Em sua primeira mis-
são internacional, em janeiro de 
2019, durante o Fórum Econômi-
co Mundial, em Davos, presidente 
almoçou no restaurante de um su-
permercado local. Horas antes do 
jantar na calçada, alguns poucos 

manifestantes contra o governo 
aguardavam o presidente brasileiro 
com faixas na porta do hotel. Não 
havia apoiadores do presidente no 
local.

Em 2019, última vez que este-
ve em Nova York para participar 
presencialmente da Assembleia-
Geral, Bolsonaro encontrou à sua 
espera manifestantes a favor e 
contra seu governo. Na ocasião, 
ele entrou pela porta da frente do 
hotel. A outros hóspedes que en-

travam no hotel, o pequeno grupo 
de manifestantes gritava em portu-
guês e inglês: “Bolsonaro genoci-
da” e “criminoso”.

O avião presidencial pousou 
em Nova York às 16h30 do horá-
rio local. Diplomatas e seguranças 
esperavam o presidente na entra-
da, mas informaram à imprensa já 
perto das 18 horas que a comitiva 
presidencial havia entrado por uma 
porta traseira por determinação do 
Serviço Secreto americano.

Pacheco: Tem faltado respeito ao País, 
especialmente na relação entre Poderes

Mesmo após recuo recen-
te do presidente Bolsonaro nos 
ataques ao STF, o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), afirmou que tem 
faltado respeito com o País na 
relação entre os Poderes.

O presidente do Senado 
participou de um evento com 
empresários do setor de super-
mercados ao lado dos ministros 
Onyx Lorenzoni (Trabalho e 
Previdência) e João Roma (Ci-
dadania).

O senador fez um discurso 
cobrando união nacional, res-
peito, responsabilidade fiscal e 
otimismo com o País. Sem ci-
tar o presidente Jair Bolsonaro, 
Pacheco criticou o que chamou 
de negacionismo e afirmou que 
a pandemia de covid-19 não de-
veria ter sido menosprezada.

“Considero que tem faltado 
respeito ao País, especialmente 
nas relações instituições, nas re-
lações entre os Poderes, permi-
tindo-se inclusive discutir essas 
relações através de redes sociais 
ou coisa que o valha, quando 
isso deveria estar sendo discuti-
do em alto nível com respeito 
entre as instituições, entre os 
Poderes, porque esse é o exem-
plo que será dado à sociedade”, 
afirmou Pacheco.

Ao falar da pandemia de co-
vid-19, o presidente do Senado 
afirmou que a doença foi me-
nosprezada no País e deveria ter 
sido alvo de um enfrentamento 
desde o início. A fala foi feita 
após o ministro Onyx Lorenzo-
ni defender Bolsonaro e afirmar 

que o presidente foi a primeira 
autoridade a falar em ações con-
tra o vírus e ao mesmo tempo 
preservação da economia.

No discurso, Pacheco afir-
mou ainda que ninguém aceitará 
retrocessos ao Estado Demo-
crático de Direito e à democra-

cia no País. O senador também 
disse que as discussões políticas 
e eleitorais devem ficar para 
2022. “Não podemos nos render 
ao negacionismo ou ao negati-
vismo que fazem com que nós 
estejamos desestimulados com 
o Brasil.”

(F
ot

o:
 E

B
C

)

(F
ot

o:
 T

w
itt

er
)

(F
ot

o:
 E

B
C

)

“Não podemos nos render ao negacionismo ou ao negativismo que fazem 
com que nós estejamos desestimulados com o Brasil”, disse Pacheco.
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Primeira ferrovia estadual 
de MT não terá recursos 
públicos, diz governador

O governador do Mato Gros-
so, Mauro Mendes (DEM), afir-
mou ontem, 20, que a primeira 
ferrovia estadual mato-grossen-
se não terá recursos públicos. 
“O investimento será de mais 
de R$ 11 bilhões, com 100% 
dos recursos da Rumo”, disse 
durante cerimônia de assinatura 
do contrato, sob regime de au-
torização.

Segundo o governador, a 
agência reguladora vai fiscalizar 
a ferrovia, com cumprimento 
“rigoroso” do contrato. “Não há 
espaço para insegurança jurídi-
ca, o investidor tem essa segu-
rança”, destacou.

Mauro Mendes afirmou que 
os estudos da primeira ferrovia 
estadual mato-grossense mos-
traram que havia “apetite” no 
mercado para projetos dessa 
magnitude. A ferrovia será ope-

rada sob o regime de autoriza-
ção pela Rumo, única empresa 
a apresentar proposta para o 
projeto.

“Um investimento de quase 
R$ 12 bilhões não é para qual-
quer um, o investidor precisa de 
capacidade e expertise. A Rumo 
é o maior player do Brasil neste 
setor, era esperado que a em-
presa tivesse interesse, mas não 
houve outros interessados”, dis-
se o governador a jornalistas.

O contrato de adesão prevê 
construção, operação, explora-
ção e conservação da ferrovia 
por 45 anos, prorrogáveis por 
mais 45. O investimento do pro-
jeto é estimado, segundo fato 
relevante da Rumo, entre R$ 9 
bilhões e 11 bilhões, com pre-
visão de operação do primeiro 
terminal em 2025 ou 2026, com 
conclusão em 2030.

Disputa pela Dutra deverá ser 
acirrada entre os investidores

A expectativa é de que a dis-
puta pela concessão da Rodovia 
Presidente Dutra (BR-116) seja 
acirrada. Mas não se espera a 
presença de muitos investidores 
novos, sobretudo estrangeiros. 
“É um ativo muito atraente, e 
esperamos competição. Mas 
poderia ser ainda maior e ter in-
vestidores mais diversificados”, 
diz Cláudio Frischtak, sócio da 
consultoria Inter.B.

Os investidores internacio-
nais que já estão no País de-
vem marcar presença. Na lista, 
estão a canadense Brookfield e 
a espanhola Abertis, ambas só-
cias da Arteris; o grupo italiano 
Gavio, sócio da Ecorodovias; 
e chineses que analisam a con-
cessão. “Essas companhias já 
estão mais acostumadas com o 
ambiente econômico e políti-
co do Brasil e não se assustam 

tanto (com as turbulências)”, diz 
Frischtak.

Entre as brasileiras, é espe-
rada a participação da gestora 
Pátria, que tem marcado pre-
sença nos últimos leilões. O 
sócio da Galípolo Consultoria, 
Gabriel Galípolo, afirma que a 
empresa tem capacidade finan-
ceira para disputar o ativo. Mas 
destaca que a Pátria ainda está 
digerindo as últimas concessões 

conquistadas, como o corredor 
Piracicaba-Panorama (conheci-
do como Pipa), em São Paulo. 
A empresa arrematou a rodovia 
por R$ 1,1 bilhão no ano pas-
sado, em parceria com o fundo 
soberano de Cingapura GIC.

A outra participante é a 
CCR, atual concessionária da 
Dutra. A empresa é vista como 
a favorita para continuar com 
a concessão da rodovia por ter 
acesso a todas as informações 
com mais detalhes que os con-
correntes, afinal ela administra 
a estrada há 25 anos. Mas, da 
mesma forma que conhece os 
pontos fortes da rodovia, tam-
bém conhece as desvantagens, 
que outro concorrente não en-
tende e pode subestimar numa 
oferta, diz Renato Sucupira, 
presidente da BF Capital.

Hoje a Dutra representa 13% 
das receitas do grupo CCR. Em 
2020, a rodovia faturou R$ 1,3 
bilhão com as tarifas de pedágio. 
Em nota, a companhia afirmou 
que acompanha com prioridade 
o processo de licitação da rodo-
via e sempre tem interesse em 
projetos que tenham viabilidade 
econômico-financeira, socioam-
biental e segurança jurídica. Em 
2015, o grupo perdeu a relicita-
ção da Ponte Rio-Niterói para a 
Ecorodovias.

Empresas já reduzem a importação
Três anos após abrir uma uni-

dade de usinagem de peças na 
Flórida (EUA), a fabricante de 
válvulas Thermoval decidiu, em 
março, fechar a filial, trazer os 
equipamentos para o Brasil e dar 
continuidade à operação na fábrica 
do grupo em Cravinhos (SP).

Quando instalou a célula pro-
dutiva nos EUA, o custo de produ-
ção era 30% inferior ao do Brasil. 
Hoje, está cerca de 40% acima, diz 
Rodolfo Garcia, diretor-geral da 
empresa. O cálculo leva em conta 
a alta do dólar e dos salários dos 
empregados locais, assim como os 
custos com transporte das peças 
para o Brasil.

“Vamos comprar mais equi-
pamentos aqui, gerar empregos 
e ainda assim enfrentamos uma 
burocracia para trazer as máqui-
nas para cá, que só vão chegar em 
outubro”, diz o executivo. No ano 
passado, quando respiradores esta-

vam em falta no País logo após o 
início da pandemia, a Thermoval 
desenvolveu e produziu válvulas 
proporcionais (que aumentam ou 
diminuem a vazão de ar eletroni-
camente) para o equipamento pro-
duzido por outras empresas.

A Leroy Merlin, rede varejista 
de materiais de construção com 45 
lojas no País, tem 15% de seu fatu-
ramento, previsto em R$ 8 bilhões 
este ano, com produtos importados 
diretamente de diversos países ou 
por meio de seus fornecedores. A 
ideia é que essa fatia caia para 5% 
a 7% em quatro anos, diz Ignacio 
Sánchez, presidente do grupo.

Além de ter de lidar menos 
com atrasos de navios e com a in-
flação de preços provocada pelo 
falta global de produtos e maté-
rias-primas, a localização de itens 
vendidos pela rede traz tecnologia 
e gera empregos no País, afirma 
Sánchez.

Produção e vendas de aço bruto 
crescem em agosto no País

A produção brasileira de aço 
bruto chegou em agosto a 3,1 
milhões de toneladas, um au-
mento de 14,1% frente ao apu-
rado no mesmo mês de 2020. Já 
a produção de laminados foi de 
2,3 milhões de toneladas, 25,7% 
superior à registrada em agosto 
de 2020. A produção de semia-
cabados para vendas foi de 748 
mil toneladas, um aumento de 
19,1% em relação ao ocorrido 
no mesmo mês de 2020. Os da-
dos foram divulgados pelo Insti-
tuto Aço Brasil.

De acordo com o relatório, 
as vendas internas avançaram 
10,4% frente ao apurado em 
agosto de 2020 e atingiram 2,0 
milhões de toneladas. O consu-
mo aparente de produtos side-
rúrgicos foi de 2,3 milhões de 
toneladas, 22,7% superior ao 
apurado no mesmo período de 
2020. As exportações de agosto 
foram de 865 mil toneladas, ou 
US$ 868 milhões, o que resultou 
em aumento de 2,9% e 128,3%, 
respectivamente, na compara-
ção com o ocorrido no mesmo 
mês de 2020. As importações 
de agosto de 2021 foram de 461 
mil toneladas, ou US$ 463 mi-
lhões, uma alta de 254,9% em 

quantidade e 203,7% em valor 
na comparação com o registrado 
em agosto de 2020.

O Aço Brasil também divul-
gou os dados acumulados dos 
primeiros oito meses do ano. A 
produção brasileira de aço bruto 
foi de 24,1 milhões de toneladas 
de janeiro a agosto de 2021, o 
que representa um aumento de 
20,9% frente ao mesmo período 
do ano anterior. A produção de 
laminados no mesmo período 
foi de 17,9 milhões de tonela-
das, aumento de 31,6% em re-
lação ao registrado no mesmo 
acumulado de 2020. Já a pro-
dução de semiacabados para 
vendas cresceu 2,4% na mesma 
base de comparação.

As vendas internas foram 
de 16,0 milhões de toneladas de 
janeiro a agosto de 2021, o que 
representa uma alta de 34,2% 
quando comparada com o apu-
rado em igual período do ano 
anterior.

O consumo aparente nacio-
nal de produtos siderúrgicos foi 
de 18,8 milhões de toneladas no 
acumulado até agosto de 2021. 
Este resultado representa uma 
alta de 41,7% frente ao registra-
do no mesmo período de 2020.

Previsão para Selic no fim 
de 2021 passa de 8,00% para 
8,25% no Focus do BC

Na véspera da reunião do 
Comitê de Política Monetária 
(Copom), os economistas do 
mercado financeiro seguiram 
elevando suas projeções para a 
Selic (a taxa básica da econo-
mia) no fim de 2021. O Rela-
tório de Mercado Focus trouxe 
ontem, 20, que a mediana das 
previsões para a Selic neste ano 
passou de 8,00% para 8,25% 
ao ano. Há um mês, estava em 
7,50%. Da mesma forma, a pro-
jeção para o fim de 2022 passou 
de 8,00% para 8,50% ao ano, 
ante 7,50% de um mês antes.

Considerando apenas as 98 
respostas nos últimos cinco dias 
úteis, a projeção para a Selic no 
fim de 2021 passou de 8,00% 
para 8,25%. Para 2022, foram 
feitas 97 atualizações nos últi-
mos cinco dias, com a estima-

tiva passando de 8,00% para 
8,50%.

A estimativa para a taxa Se-
lic no fim de 2023 também su-
biu, de 6,50% para 6,75%, de 
6,50% há quatro semanas. Para 
2024, permaneceu em 6,50%, 
como há um mês.

No começo de agosto, o 
Copom subiu pela quarta vez 
consecutiva a Selic e acelerou o 
ritmo ao elevá-la em 1,00 ponto 
porcentual, para 5,25% ao ano.

Ao mesmo tempo, o colegia-
do sinalizou um novo aumento 
de mesma magnitude para a pró-
xima reunião, nos dias 21 e 22 
de setembro.

A persistência da inflação e 
o agravamento da crise hídri-
ca levaram parte do mercado a 
apostar em uma alta maior da 
Selic nesta reunião.

Sistema de saúde brasileiro 
desperdiça 53% do custo assistencial

Nos hospitais brasileiros, 
53% dos custos assistenciais são 
consumidos por desperdícios 
causados por falhas na entrega de 
valor. A informação faz parte do 
levantamento realizado na base 
de dados da plataforma Valor 
Saúde Brasil, da DRG Brasil. O 
estudo analisou as internações de 
340 hospitais que atendem 16,8 
milhões de vidas, tanto do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) quanto 
da saúde suplementar. Apesar de 
alarmante, o resultado demons-
tra que existe um caminho para 
aumentar a qualidade do atendi-
mento e dar mais acesso ao siste-
ma de saúde, sem a necessidade 
de ampliar os recursos investi-
dos. Em resumo: é possível fazer 
mais e melhor com o mesmo. No 
total, foram avaliadas mais de 
4,09 milhões de altas. Ao corri-
gir os problemas, portanto, seria 
possível realizar 2,16 milhões de 
atendimentos a mais com o mes-
mo número de leitos. Isso repre-
sentaria um total de 6,25 milhões 
de brasileiros beneficiados com a 
eliminação dos desperdícios no 
sistema de saúde.

Análise do problema - Mas 
onde ocorrem os problemas? 
Ainda de acordo com os dados 
da plataforma Valor Saúde Bra-

sil, as falhas estão relacionadas 
aos processos dos operadores, 
dos hospitais, dos médicos e das 
equipes multidisciplinares. En-
fim, existem ajustes necessários 
em toda a cadeia produtiva.

Só para ter uma ideia, a inefi-
ciência no uso do leito hospitalar 
representa 49,3% do desperdício 
de uma unidade hospitalar. Já as 
internações por condições sen-
síveis à atenção primária equi-
valem a 11,5% do total. Por sua 
vez, tanto os serviços de cirurgia 
ambulatorial quanto de emergên-
cia aparecem na lista com 2,2% 
cada.

Outro dado alarmante: as 
reinternações hospitalares preco-
ces potencialmente preveníveis 
representam 13,5% do desperdí-
cio. Esse problema ocorre, por 
exemplo, na inadequada transi-
ção do cuidado hospitalar para o 
nível ambulatorial ou por com-
plicações da internação anterior 
que se manifestam ou se agravam 
após a alta. Essa situação não é 
uma exclusividade dos brasilei-
ros. Estudos demonstram que o 
desperdício no sistema de saúde 
dos Estados Unidos é de aproxi-
madamente US$ 2 trilhões, o que 
representa 2,5% do PIB norte-a-
mericano.

Indústria do Brasil vai de 9ª para 
14ª no mundo e cairá mais

Nos últimos 15 anos, a indús-
tria brasileira foi da 9.ª posição, 
entre as maiores do mundo, para 
a 14.ª No mesmo período, a par-
ticipação do País na manufatura 
global caiu quase pela metade: 
de 2,2% para 1,3%, segundo o 
Instituto de Estudos para o De-
senvolvimento Industrial (Iedi). 
Entre outros problemas, duas 
crises fortes e sequenciais - a de 
2015/2016 (do governo Dilma) e 
a de 2020 (da pandemia) -, cei-
faram empregos, lançamentos, 
inovação e investimentos, que de 
tão pequenos foram incapazes de 
repor a depreciação das fábricas 
Com menos força, o valor que 
adicionam à economia encolheu 
1,5% ano após ano, entre 2005 e 
2020.

Parte considerável dos países 
emergentes foi na direção oposta, 
como mostra o amplo estudo do 
Iedi. Agora, o pós-pandemia ten-
de a agravar a situação, com as 
nações desenvolvidas trabalhan-
do para levar a indústria de volta 
a seus territórios.

“Em poucos meses, a pan-
demia criou um pandemônio em 
toda a cadeia global de produção, 
logística e comércio”, diz Glau-
co Arbix, coordenador da área de 

humanidades do Centro de Inte-
ligência Artificial da USP. “As 
grandes economias perceberam a 
importância de ter fábricas perto 
do consumidor, para depender 
menos da logística globalizada.”

A resposta das grandes po-
tências, diz Rafael Cagnin, eco-
nomista do Iedi, foi rápida. A es-
truturação dos planos de Biden, 
nos EUA, o de recuperação da 
União Europeia e o quinquenal 
de crescimento da China, com 
ações práticas, detalhadas - e um 
volume gigantesco de dinheiro -, 
reforçou o dinamismo econômi-
co do hemisfério Norte, que ten-
de a ganhar musculatura e a dar 
um novo salto.

“Longe geograficamente 
desse eixo econômico dinâmi-
co, todo o restante do mundo é 
coadjuvante, inclusive o Brasil 
e a América Latina”, diz Cagnin. 
“Nessa nova realidade, ser um 
mercado potencial não basta: é 
preciso concretizar e tornar rea-
lidade a promessa.”

O fechamento de fábricas de 
multinacionais no País em plena 
pandemia é um dos sinais dessa 
mudança de eixo e dessa espécie 
de “cansaço” - e o reposiciona-
mento das cadeias globais.

Projeção do IPCA para 2021 sobe de 
8,00% para 8,35% no Focus do BC

A projeção do mercado fi-
nanceiro para a inflação em 
2021 se distanciou ainda mais 
do teto da meta perseguida pelo 
Banco Central 9BC). Os econo-
mistas elevaram a previsão para 
o IPCA - o índice oficial de pre-
ços - este ano pela 24ª semana 
seguida, conforme o Relatório 
de Mercado Focus, de alta de 
8,00% para 8,35%. Há um mês, 
estava em 7,11%.

A projeção para o índice em 
2022 foi de 4,03% para 4,10%, 
nono aumento consecutivo. 
Quatro semanas atrás, estava 
em 3,93%.

Considerando apenas as 107 
respostas nos últimos cinco dias 
úteis, a projeção para o IPCA 
de 2021 passou de 8,20% para 
8,40%. Para 2022, foram feitas 
105 atualizações nos últimos 
cinco dias, mas a estimativa per-
maneceu em 4,10%.

O relatório Focus trouxe ain-
da a expectativa para o IPCA em 
2023, que seguiu em 3,25%. No 
caso de 2024, a previsão passou 
de 3,03% para 3,00%. Há quatro 
semanas, essas projeções eram 
de 3,25% e 3,00%, respectiva-
mente.

A projeção dos economistas 
para a inflação segue bem aci-

ma do teto da meta de 2021, de 
5,25%. O centro da meta para 
o ano é de 3,75%, sendo que a 
margem de tolerância é de 1,5 
ponto para baixo ou para cima 
(de 2,25% a 5,25%).

A meta de 2022 é de 3,50%, 
com margem de 1,5 ponto (de 

2,00% a 5,00%), enquanto o 
parâmetro para 2023 é de in-
flação de 3,25%, com mar-
gem de 1,5 ponto (de 1,75% a 
4,75%). Já para 2024 a meta é 
de 3,00%, com margem de 1,5 
ponto (de 1,5% para 4,5%). 
O BC deixou de publicar, no 

documento do Focus, as pro-
jeções sobre o Top 5. Estes 
dados podem ser consultados 
no Sistema de Expectativas de 
Mercado no seguinte endereço 
na internet: https://www3.bcb.
gov br/expectativas2/#/consul-
taSeriesEstatisticas.
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Considerando apenas as 107 respostas nos últimos cinco dias úteis, 
a projeção para o IPCA de 2021 passou de 8,20% para 8,40%.
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Mais um veículo de talibãs 
é atacado no Afeganistão

Um caminhão que transpor-
tava combatentes do Talibã foi 
atacado domingo (19) em Ja-
lalabad, perto da fronteira com o 
Paquistão e, embora inicialmen-
te não tenham sido confirmadas 
mortes, vários ocupantes do 
veículo tiveram que ser levados 
ao hospital. O ataque ocorreu 
menos de 24 horas após um epi-
sódio semelhante na cidade do 
leste do Afeganistão, informou 
a mídia local.

O ataque ocorreu em um 
trevo rodoviário em direção à 
capital, Cabul. Ontem (18), pelo 
menos duas pessoas morreram 
e 19 ficaram feridas em vários 
ataques com explosivos em Ja-

lalabad, os primeiros desde a 
retirada total das tropas norte-a-
mericanas.

Embora os ataques ainda 
não tenham sido reivindicados, 
Jalalabad é reduto de membros 
do Estado Islâmico no Afega-
nistão, chamado Isis-K, um gru-
po armado rival do Talibã que 
já assumiu a responsabilidade 
pelo atentado que custou a vida 
a mais de 100 pessoas no aero-
porto de Cabul, em 26 de agos-
to, durante evacuações caóticas.

O porta-voz do Talibã na ci-
dade de Kunduz, Matiula Ruha-
ni, pediu domingo mais ajuda 
de toda a comunidade interna-
cional.

Vulcão nas Ilhas Canárias pode 
provocar tsunami no Brasil

Nós, brasileiros, aprende-
mos que fenômenos naturais 
como terremotos e vulcões não 
são motivo de preocupação. 

Mas esta semana trouxe uma 
notícia diferente. A atividade de 
um vulcão próximo à África te-
ria capacidade de provocar efei-

tos na costa brasileira. O vulcão 
Cumbre Vieja, em La Palma - 
ilha que compõe o conjunto das 
Ilhas Canárias espanholas - têm 

o potencial de provocar um tsu-
nami na costa brasileira.

O vulcão vinha aumentando 
sua atividade sísmica ao longo 
dos últimos dias e entrou em 
erupção domingo (19). Fontes 
de lava e nuvens de fumaça 
foram registradas no local. As 
Ilhas Canárias ficam localizadas 
a noroeste da África, próximas 
à costa do Marrocos e do Saara 
Ocidental.

Chances remotas - Para as 
atividades vulcânicas do Cum-
bre Vieja causarem impacto na 
costa brasileira seria necessário 
um grande colapso do vulcão. 
Se isso ocorresse, atingiria toda 
a costa brasileira, de norte a sul, 
bem como de outros países ba-
nhados pelo Oceano Atlântico. 
Essa possibilidade, no entanto, 
é considerada remota por espe-
cialistas.

Um estudo do pesquisador 
norte-americano George Para-
ras-Carayannis, presidente da 
Tsunami Society International, 
afirmou que esse tipo de colapso 
é “extremamente raro e nunca 
ocorreu na história registrada”.

Ações da chinesa Evergrande 
caem à mínima em 11 anos

As ações da chinesa Ever-
grande caíram ontem para mí-
nimas de 11 anos, à medida que 
se aproxima o prazo para venci-
mento de uma dívida e crescem 
os temores de calote.

A Evergrande tem se esfor-
çado para levantar fundos para 
pagar seus muitos credores, for-
necedores e investidores, com 
os reguladores alertando que 
seus 305 bilhões de dólares em 
passivos podem gerar riscos 
mais amplos para o sistema fi-
nanceiro do país se não forem 
estabilizados.

A ação fechou em queda de 
10,2%, depois de cair 19% para 
seu nível mais fraco desde maio 
de 2010.

A unidade de gestão de 
propriedades da empresa caiu 
11,3%, enquanto a unidade de 
carros elétricos perdeu 2,7%. A 
empresa de streaming de filmes 
Hengten Net, da Evergrande, 
despencou 9,5%.

“As ações continuarão cain-
do porque ainda não há uma 
solução que pareça ajudar a 
empresa a aliviar o estresse de 
liquidez, e ainda há muitas in-
certezas sobre o que ela fará no 
caso de reestruturação”, disse 
Kington Lin, diretor de gestão 
de ativos da Canfield Securities.

Um dos principais credores 
de Evergrande fez provisões 
para perdas em uma parte de 
seus empréstimos para a empre-
sa, enquanto alguns planejam 

dar mais tempo para pagar, dis-
seram quatro executivos de ban-
co à Reuters.

A incorporadora disse no 
domingo que começou a reem-
bolsar os investidores em seus 
produtos de gestão de fortunas 
com imóveis.

O Banco do Povo, seu banco 
central e o órgão de supervisão 
bancária da China, convocaram 
os executivos da Evergrande em 
agosto e alertaram que é neces-
sário reduzir seus riscos de dí-
vida e a estabilidade prioritária.

A Evergrande tem que pagar 
83,5 milhões de dólares em ju-
ros em 23 de setembro. Ela tem 
outro pagamento de juros de 
47,5 milhões com vencimento 
em 29 de setembro. Ambos os 
títulos entrariam em default se 
Evergrande não liquidar os ju-
ros dentro de 30 dias das datas 
de pagamento programadas.

Em qualquer cenário de ina-
dimplência, a Evergrande preci-
sará reestruturar os títulos, mas 
os analistas esperam um baixo 
índice de recuperação para os 
investidores.

O estresse também tem pres-
sionado o setor imobiliário mais 
amplo, bem como o iuan, que 
caiu para uma mínima de três 
semanas de 6,4831 por dólar.

As ações da Sunac, quarta 
maior incorporadora imobiliá-
ria da China, caíram 10,5%, 
enquanto a Greentown China, 
apoiada pelo Estado, caiu 6,7%.

‘Oposição russa está 
cada vez mais apática’

A Rússia concluiu no do-
mingo uma eleição legislativa 
de três dias marcada pela am-
pliação do controle do presi-
dente Vladimir Putin sobre o 
processo democrático. Pelas 
primeiras parciais, o partido do 
presidente Vladimir Putin esta-
va com 43,39% dos votos, se-
gundo os resultados divulgados 
pela Comissão Eleitoral, com 
21% das seções apuradas. Eles 
são seguidos pelos comunistas 
do KPRF (21%).

O principal líder opositor, 
Alexei Navalni, foi preso ao vol-
tar ao país, no primeiro semestre 
deste ano, as organizações liga-
das a ele foram consideradas 
extremistas e seus principais 
aliados foram impedidos de 
concorrer. A repressão é apenas 
uma das frentes em que Putin 
e sua cúpula atuaram para ga-

rantir a continuidade do poder, 
segundo explicou o professor 
da University College London, 
Ben Noble.

Segundo Noble, “a oposição 
na Rússia está dividida entre os 
“sistêmicos” e o “não sistêmi-
cos”. Os primeiros são tolera-
dos e cooptados pelo Kremlin. 
Os últimos não são. E existem 
diferenças significativas dentro 
de cada grupo. É difícil falar em 
“erros” quando se trata de difi-
culdades que figuras e grupos 
de oposição enfrentaram para 
cooperar. No final das contas, 
são políticos e movimentos po-
líticos com ambições, egos e di-
ferentes plataformas políticas. O 
Kremlin certamente está ciente 
dessas dificuldades e toma me-
didas para agravá-las, inclusive 
oferecendo incentivos - como 
cargos legislativos.“.

Presidente Bolsonaro se reúne com 
primeiro-ministro britânico nos EUA

Em encontro na véspera da 
abertura da Assembleia Geral 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), o presidente Jair 
Bolsonaro e o primeiro-ministro 
do Reino Unido, Boris Johnson, 
acompanhados de ministros e 
auxiliares, conversaram sobre 
as relações comerciais entre os 
dois países e o fortalecimento 
da parceria bilateral. A reunião 
ocorreu ontem, em Nova York, 
nos Estados Unidos. A informa-
ção do encontro bilateral é da 
Secretaria Especial de Comuni-
cação Social da Presidência da 
República.

De acordo com a pasta, eles 
também conversaram sobre seus 
programas de vacinação contra 
a covid-19, destacando a par-
ceria entre Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), a Universidade 
de Oxford, na Inglaterra, e a 
companhia farmacêutica Astra-
Zeneca. Outro assunto aborda-
do pelos dois líderes foi sobre a 
preparação para a Conferência 
das Nações Unidas sobre Mu-
dança do Clima (COP26), que 
será realizada em novembro, 
na cidade Glasgow, na Escócia, 
país que faz parte do Reino Uni-
do.

O presidente brasileiro está 
nos Estado Unidos para parti-
cipar, pela terceira vez como 
chefe de Estado, da Assembleia 
Geral da ONU, cuja abertura 
será nesta terça-feira (21) pela 
manhã. Bolsonaro discursou 
pela primeira vez em 2019, no 

primeiro ano de mandato. Em 
2020, por causa da pandemia, a 
Assembleia Geral foi totalmente 
virtual.

Na edição deste ano, o en-
contro está sendo em formato 
híbrido, com parte dos discursos 
gravados e outra parte presen-

cial. Bolsonaro optou por viajar 
a Nova York para discursar pre-
sencialmente.

Por tradição, o presiden-
te brasileiro é o primeiro entre 
todos os chefes de Estado e de 
governo a fazerem discurso no 
plenário da ONU.

Estudo abre portas a nova geração 
de medicamentos contra vírus

Uma equipe interdisciplinar 
de pesquisadores descobriu e 
testou uma molécula que abre 
caminho para o desenvolvi-
mento de uma nova geração de 
medicamentos contra vírus e pa-
rasitas, anunciou ontem (20) a 
Universidade de Coimbra (UC), 
em Portugal. Pesquisadores de 
várias instituições científicas na-
cionais descobriram e testaram 
“uma molécula com um perfil 
revolucionário, que abre cami-
nho de um novo antimicrobiano 
de largo espectro, com poten-
cial de aplicação na prevenção 
e tratamento de múltiplos tipos 
de infecções virais, endêmicas e 
pandêmicas, e também doenças 
parasitárias, como a malária”, 
afirma a UC em nota enviada à 
Agência Lusa.

Designada BSS730A, a mo-
lécula, que é “derivada da pe-
nicilina, umas das mais conhe-
cidas do mundo, foi descoberta 
no âmbito do projeto Spiro-
4MALAIDS e resulta de vários 
estudos realizados ao longo dos 
últimos nove anos pelo Grupo 
de Química Orgânica da Facul-
dade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra 
(FCTUC)”.

o projeto Spiro4MALAIDS 
é coordenado pela professora 
Teresa Pinho e Melo, do Depar-
tamento de Química da FCTUC, 
e tem a participação de pesqui-
sadores da Universidade de Lis-
boa, por meio do Instituto de 
Medicina Molecular e da Facul-
dade de Farmácia, e do Instituto 
Universitário Egas Moniz.

EUA reabrirão em novembro para 
viajantes estrangeiros vacinados

Os Estados Unidos vão per-
mitir, no início de novembro, a 
entrada de passageiros vacina-
dos contra a covid-19 vindos, 
por via aérea, de Brasil, China, 
Índia, Reino Unido e a maio-
ria dos países europeus, disse a 
Casa Branca ontem (20), ameni-
zando algumas das restrições de 
viagens aplicadas no início do 
ano passado.

A Casa Branca planeja per-
mitir a entrada de viajantes es-
trangeiros de países que esta-
vam na lista de barrados pelos 
EUA desde o início de 2020 ao 
passo que adota novas exigên-
cias em meio à pandemia, disse 
o coordenador da Casa Branca 
para a resposta ao coronavírus, 
Jeff Zients.

As restrições dos EUA fo-
ram inicialmente impostas a 
viajantes vindos da China em 
janeiro de 2020 pelo então pre-
sidente Donald Trump e poste-
riormente ampliadas para outros 
países nos meses seguintes, sem 
uma métrica clara sobre como e 
quando revogá-las.

O presidente dos EUA, Joe 
Biden, acrescentou novas restri-
ções de viagens em abril deste 
ano sobre a Índia, impedindo 
que a maioria dos estrangeiros 
entrassem nos EUA.

Biden também reverteu os 
planos de Trump de revogar as 
restrições contra países euro-
peus em janeiro. Atualmente 
os EUA impedem a entrada da 

maioria dos estrangeiros que 
nos 14 dias anteriores tenham 
passado pelo Reino Unido, pe-
los países europeus do espaço 
Schengen, pela Irlanda, China, 
Índia, África do Sul, Irã e Bra-
sil.

Haverá algumas exceções 
à política sobre vacinas, disse-
ram autoridades, incluindo para 

crianças que ainda não são ele-
gíveis para vacinação. As novas 
regras ainda não se aplicam a 
viajantes que cruzam as frontei-
ras terrestres com o Canadá e o 
México.

As companhias aéreas tem 
feito intensa campanha junto à 
Casa Branca por meses pela re-
vogação das restrições, mas não 

tiveram sucesso em vê-las revo-
gadas a tempo da temporada de 
viagens do verão no Hemisfério 
Norte.

A Casa Branca disse, em 
julho, que tinha preocupações 
com a altamente contagiosa va-
riante Delta do novo coronaví-
rus e com um número crescente 
de casos de covid-19 no país.

(F
ot

o:
 E

B
C

)

O vulcão vinha aumentando sua atividade sísmica ao longo 
dos últimos dias e entrou em erupção neste domingo (19).

(F
ot

o:
 E

B
C

)

A Casa Branca planeja permitir a entrada de viajantes estrangeiros de 
países que estavam na lista de barrados pelos EUA desde o início de 2020.

(F
ot

o:
 E

B
C

)

Bolsonaro e Boris Johnson conversaram sobre relações comerciais.
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Ministro Barroso determina 
que União retome análise de 
empréstimos para PE e SE

O ministro Luís Roberto 
Barroso, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), determinou que a 
União dê prosseguimento à aná-
lise de pedidos de empréstimos 
feitos pelos Estados de Sergipe 
e Pernambuco, suspensa em ra-
zão de portaria do Ministério da 
Economia.

A decisão se deu no defe-
rimento de tutela de urgência 
nas Ações Cíveis Originárias 
(ACOs) 3519 (SE) e 3523 (PE).

Nos dois casos, os pedidos 
tramitavam antes da edição da 
Portaria 9.365, de 4/8/2021. O 
estado de Sergipe havia solici-
tado empréstimo de US$ 36 mi-
lhões ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) para 
o Programa de Fortalecimento 
da Rede de Atenção à Saúde e, 
após aprovação em etapa preli-
minar, o pedido seria analisado 

pela Comissão de Financiamen-
tos Externos (Cofiex).

Já o Estado de Pernambuco 
formalizou consulta para a con-
tratação de operação de crédito 
com o Banco do Brasil, com o 
objetivo de restaurar vários tre-
chos de rodovias, constantes do 
Programa de Investimentos em 
Infraestrutura Logística. O pedi-
do foi aprovado pela Secretaria 
do Tesouro Nacional e os trâmi-
tes da operação foram formali-
zados no banco.

Confiança legítima - Se-
gundo o ministro Roberto Bar-
roso, a finalidade da portaria 
do Ministério da Economia é 
regular o processo de consulta 
pública visando à substituição 
da metodologia de análise da ca-
pacidade de pagamento prevista 
na Portaria 501/2017, do extinto 
Ministério da Fazenda.

Ministro Fachin determina providências da União 
para fornecimento de água e comida a quilombolas

O ministro Edson Fachin, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), deu prazo de 15 dias para 
que a União adote providências 
sobre o fornecimento de água 
potável e a adoção de medidas 
de segurança alimentar à popu-

lação quilombola. A decisão se 
deu nos autos da Petição (PET) 
9700. Em junho deste ano, o 
ministro havia determinado à 
União que apresentasse, tam-
bém em 15 dias, uma proposta 
de ampliação do fornecimento 

de água potável e a distribuição 
de alimentos, incluindo merenda 
escolar, a todas as comunidades 
quilombolas. Essas medidas fo-
ram determinadas pelo STF no 
julgamento da Arguição de Des-
cumprimento de Preceito Fun-

damental (ADPF) 742, na qual 
o Plenário determinou à União a 
elaboração de um plano de com-
bate à covid-19 para a população 
quilombola. A ação foi ajuizada 
pela Articulação das Comuni-
dades Negras Rurais Quilom-
bolas (Conaq), juntamente com 
o Partido Socialista Brasileiro 
(PSB), o Partido Socialismo e 
Liberdade (PSOL), o Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB), a 
Rede Sustentabilidade e o Parti-
do dos Trabalhadores (PT), que 
também são os autores da PET.

Ações anteriores - Depois 
de respostas da União, da Pro-
curadoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) e da Conaq sobre as 
medidas do plano, o ministro 
Edson Fachin destacou que as 
ações apontadas pelo Executivo 
federal são anteriores à decisão 
do STF, o que demonstra que 
não houve o seu efetivo cum-
primento. Segundo ele, a União 
não indicou quais as comunida-
des atendidas pelo fornecimento 
de água e como pretende am-
pliar as ações às comunidades 
não atendidas em prazo que sa-
tisfaça a urgência decorrente da 
pandemia.

Invalidada lei do Amazonas sobre 
revalidação de diplomas expedidos 
no Mercosul e em Portugal

O Plenário do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) declarou 
inconstitucional uma lei do Es-
tado do Amazonas que permitia 
que os diplomas de pós-gra-
duação de cursos presenciais 
oferecidos em universidades de 
países do Mercado Comum do 
Sul (Mercosul) e de Portugal 
fossem utilizados, no âmbito da 
administração pública estadual, 
para fins de progressão funcio-
nal, gratificação por titulação e 
demais benefícios legais. O en-
tendimento é o de que a norma 
invadiu competência privativa 
da União para dispor sobre di-
retrizes e bases da educação 
nacional. A Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI) 6592 
foi ajuizada pelo procurador-ge-
ral da República, Augusto Aras, 
contra a Lei estadual 245/2015, 
que também autorizava o uso 

dos certificados em concurso 
público para seleção de docen-
tes e pesquisadores.

LDB - No entendimento do 
relator, ministro Luís Rober-
to Barroso, contudo, a medida 
invadiu competência privativa 
da União para dispor sobre di-
retrizes e bases da educação na-
cional (artigo 22, inciso XXIV, 
da Constituição Federal). Ele 
explicou que a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional 
(Lei 9.394/1996 - LDB) disci-
plinou, para todo o país, o re-
conhecimento de títulos de pós-
graduação strictu sensu obtidos 
em universidades estrangeiras e 
que, de acordo com o parágra-
fo 3º do artigo 48, os diplomas 
precisam ser reconhecidos por 
universidades que tenham cur-
sos na mesma área e em nível 
semelhante ou superior.

STF começa a julgar ação sobre 
sequestro de verbas em caso de 
parcelamento compulsório de precatório

O Plenário do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) deu início 
ao julgamento do Recurso Ex-
traordinário (RE) 597092, com 
repercussão geral reconhecida 
(Tema 231), em que se discute 
a possibilidade de sequestro de 
recursos financeiros do Esta-
do no caso de inadimplemento 
de precatório  parcelado  em 10 
anos. O julgamento foi suspenso 
pelo pedido de vista do ministro 
Gilmar Mendes após o voto do 
relator, ministro Edson Fachin, 
pelo desprovimento do recurso.

Sequestro - O Estado do Rio 
de Janeiro recorre de decisão do 
Tribunal de Justiça local (TJ-RJ) 
que, em mandado de segurança 
impetrado por uma empresa 
de planejamento e construção, 
determinou o parcelamento de 
um precatório e o pagamento 
da primeira parcela, sob pena 
de sequestro, nos termos do 
artigo 78, parágrafo 4º, do Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT), incluí-

do na Constituição Federal de 
1988 pelo artigo 2º da Emenda 
Constitucional 30/2000. Para o 
TJ-RJ, o pagamento em atraso 
de qualquer parcela dos créditos 
incluídos no artigo 78 do ADCT 
permite o sequestro da verba ne-
cessária à sua satisfação. A de-
cisão foi mantida pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ).

Compulsoriedade - Em seu 
voto, o ministro Edson Fachin 
afirmou que a compulsoriedade 
da submissão do ente federado 
ao regime especial de pagamen-
to de precatórios vencidos, pre-
vista no dispositivo do ADCT, é 
constitucional. A seu ver, a EC 
30/2000 não introduziu nova 
modalidade de sequestro de ver-
bas públicas para a satisfação 
de precatórios concernentes a 
débitos alimentares, permane-
cendo inalterada a regra imposta 
pelo artigo 100, parágrafo 2º, da 
Constituição, que o autoriza so-
mente no caso de preterição do 
direito de precedência do credor.

PSB vai ao STF para 
Ministério da Saúde retomar 
vacinação de adolescentes

O PSB entrou com uma ação 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF) na noite de ontem pedin-
do que o Ministério da Saúde 
volte a recomendar a vacinação 
contra covid-19 de adolescentes 
dos 12 aos 17 anos sem comorbi-
dades. Segundo nota divulgada 
na página do partido, a decisão 
do Ministério, tomada na última 
quarta-feira, de não recomendar 
a vacina a essa faixa etária, foi 
feita sem nenhum embasamento 
científico. “O partido quer ga-
rantir que os Estados deem con-
tinuidade ao Plano Nacional de 
Imunização (PNI), inicialmente 
autorizado pela própria pasta da 
Saúde”, diz a nota.

O partido fundamentou a 
ação com dados da Sociedade 
Brasileira de Imunizações, os 
quais apontam que nos últimos 
60 dias houve queda de 65% no 

número de casos e de 58% no 
de mortes pelo coronavírus, em 
razão principalmente da vacina-
ção da população brasileira.

O nova determinação foi fei-
ta por meio de nota informativa 
do Ministério da Saúde na noite 
de quarta-feira e na quinta-fei-
ra o ministro da Saúde Marce-
lo Queiroga afirmou que partiu 
do presidente Jair Bolsonaro a 
orientação para rever a vacina-
ção de adolescentes.

No mesmo dia, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) emitiu um boletim rei-
terando a aprovação da vacina 
da Pfizer para adolescentes de 
12 a 17 anos e os conselhos que 
reúnem secretários municipais 
e estaduais de Saúde, Conass e 
Conasems, emitiram nota con-
junta em que orientam a conti-
nuidade da imunização.

Gilmar remete ação contra o 
ex-secretário estadual de Beto 
Richa à Justiça Eleitoral

O ministro Gilmar Mendes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), determinou o envio de 
ação penal contra Edson Luiz 
Casagrande, ex-secretário de 
assuntos estratégicos do Paraná, 
à Justiça Eleitoral daquele esta-
do. O relator deferiu pedido de 
extensão da decisão da Segunda 
Turma do Tribunal na Reclama-
ção (RCL) 36009, que declarou 
a incompetência da 13ª Vara 
Criminal de Curitiba para pro-
cessar e julgar o ex-governador 
do Paraná, Beto Richa (PSDB/
PR), no âmbito da Operação 
Rádio Patrulha, que investiga ir-
regularidades em licitação para 
a compra de maquinários para o 
programa Patrulha do Campo.

O ex-secretário foi denun-
ciado na mesma ação penal con-
tra o ex-governador, com base 
no depoimento do colaborador 
premiado Antônio Celso Garcia 
(Tony Garcia), segundo o qual 
Richa e Casagrande teriam soli-
citado e recebido vantagem in-
devida para fins de utilização na 
campanha eleitoral de 2014 para 
o governo do Paraná.

No pedido de extensão, a 
defesa argumentava que, mes-
mo após decisão do STF de que 
cabe à Justiça Eleitoral julgar 
fatos relativos à operação, a 13ª 
Vara Criminal de Curitiba havia 
determinado a realização de me-
didas de busca e apreensão con-
tra Casagrande.

Alegava, ainda, violação 
às prerrogativas da advocacia, 
pois a quebra de sigilo de dados 
que abrangia conversas entre o 
acusado e seus advogados fora 
decretada por juízo que não ti-
nha essa competência.

Abrangência - Ao deferir 
a extensão, o ministro Gilmar 
Mendes afirmou que a incom-
petência do juízo de Curitiba 
para julgar fatos relativos à 
operação Rádio Patrulha afe-
ta, igualmente, o ex-secretário. 
A decisão da Segunda Turma 
de que cabe à Justiça Eleito-
ral julgar o caso e os “demais 
feitos vinculados à operação” 
abrange as medidas cautelares 
de arresto, busca e apreensão e 
quebra de sigilo vinculadas ao 
processo principal.

STF decide que cabe à Justiça do Trabalho 
julgar ações sobre reflexos de verbas nas 
contribuições de previdência privada

O Plenário Virtual do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
definiu que compete à Justiça 
do Trabalho processar e julgar 
causas ajuizadas contra o em-
pregador nas quais se pretenda 
o reconhecimento de verbas de 
natureza trabalhista e os reflexos 
nas respectivas contribuições 
para a entidade de previdência 
privada a ele vinculada.

A decisão se deu no julga-
mento do Recurso Extraordi-
nário (RE) 1265564, que teve 
repercussão geral reconhecida 
(Tema 1166) e, no mérito, reafir-
mação da jurisprudência sobre a 
matéria.

Graças a essa deliberação, 
mais de dois mil recursos ex-
traordinários e agravos em re-
cursos extraordinários, que vi-
riam do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), deixarão de en-
trar no STF. “Esse tema é mui-
to importante e impactante. O 
acervo do Supremo iria aumen-
tar em 5% ao menos neste ano 
para julgar de forma repetida a 
mesma questão”, afirma o su-
pervisor do Núcleo de Gerencia-
mento de Precedentes da Corte, 

Júlio Luz Sisson de Castro.
Caso - Na origem, trata-se 

de reclamação trabalhista sobre 
os reflexos das parcelas pos-
tuladas (horas extras) nos re-
colhimentos das contribuições 
adicionais para a Previ (fundo 
de pensão dos funcionários do 
Banco do Brasil) e no Plano de 
Benefício Especial Temporário 
(BET), em razão do caráter sala-
rial das parcelas, que integram a 
remuneração para todos os fins.

O TST reafirmou que a Jus-
tiça do Trabalho é competente 
para julgar ação que tenha por 
objeto diferenças salariais com 
reflexos nas contribuições feitas 
a entidade previdenciária que 
tenha vínculo com a emprega-
dora. Em seguida, o Banco do 
Brasil interpôs o RE ao STF.

Impacto - Em sua mani-
festação, o presidente do STF, 
ministro Luiz Fux, frisou que a 
questão possui densidade cons-
titucional suficiente para o re-
conhecimento da existência de 
repercussão geral e possui po-
tencial impacto em outros casos, 
tendo em vista a multiplicidade 
de recursos sobre esse tema.

Supremo declara inconstitucional lei de Roraima 
que prevê uso de mercúrio no garimpo

Por unanimidade, o Plenário 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) declarou a inconstitu-
cionalidade de lei do Estado de 
Roraima, que institui o Licen-
ciamento para a Atividade de 
Lavra Garimpeira no estado e 
permite o uso de mercúrio nes-
se serviço. A decisão foi tomada 
na sessão virtual finalizada em 
14/9, no julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 6672, ajuizada pela Rede 
Sustentabilidade.

Modelo federal - O parti-
do questionava a Lei estadual 
1.453/2021. De acordo com o 
relator da ação, ministro Ale-
xandre de Moraes, que já havia 
concedido medida liminar para 
suspender a lei, a norma destoa 
do modelo federal de proteção 
ambiental ao prever modalidade 
mais célere e simplificada de li-
cenciamento único.

Ele observou que a legisla-
ção federal prevê a expedição de 
licenças ambientais específicas 
para as fases de planejamento, 
instalação e operacionalização 
de empreendimentos potencial-
mente poluidores. A medida, a 
seu ver, é uma cautela necessá-
ria para a efetividade do contro-
le exercido pelo órgão ambien-
tal competente.

Ainda de acordo com o re-
lator, a norma viola direito ao 
meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, que, conforme o 
artigo 225 da Constituição Fe-
deral, é bem de uso comum do 
povo e essencial à qualidade de 
vida sadia, cabendo ao poder 

público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e as futuras gera-
ções.

Competência privativa - 
Segundo o ministro Alexandre 
de Moraes, a lei de Roraima re-
gulamentou aspectos da própria 
atividade, especialmente ao es-
tabelecer conceitos a ela relacio-
nados, delimitar áreas para seu 
exercício e autorizar o uso de 
azougue (mercúrio), usurpando, 
assim, a competência privati-
va da União para legislar sobre 
jazidas, minas, outros recursos 
minerais e metalurgia (artigo 22, 

inciso XII, da Constituição). En-
tre outras normas, essas ativida-
des são regidas pelo Estatuto do 
Garimpeiro (Lei 11.685/2008) e 
pelo Código de Mineração (De-
creto-Lei 227/1967), além das 
Leis 7.805/1989, sobre o regime 
de permissão de lavra garim-
peira, e 13.575/2019, que cria a 
Agência Nacional de Mineração 
(ANM). A seu ver, a legislação 
federal sobre o tema é bastante 
abrangente, sem espaço para a 
atuação legislativa estadual.

Menos restritiva - O mi-
nistro destacou, ainda, que a 
jurisprudência do STF admite 

que a legislação dos entes fede-
rativos sobre a proteção ao meio 
ambiente seja mais restritiva do 
que as normas gerais da União. 
No entanto, no caso, a situação 
é inversa.

“A norma estadual fragiliza 
o exercício do poder de polícia 
ambiental, na medida em que 
busca a aplicação de procedi-
mento de licenciamento am-
biental menos eficaz para ativi-
dades de impacto significativo 
ao meio ambiente, como é o 
caso da lavra garimpeira, sobre-
tudo com o uso de mercúrio”, 
concluiu.

(F
ot

o:
 S

TF
)

Segundo Fachin, informações sobre o cumprimento das medidas determinadas por ele em 
junho mostram que ações do governo federal são anteriores à decisão do STF na ADPF 742.

(F
ot

o:
 S

TF
)

Para o Plenário, a norma, que também simplificou o licenciamento para 
a atividade de lavra, destoou do modelo federal de proteção ambiental.
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Projeto sobre honorários 
periciais será tema de debate

Em votação simbólica, o 
Plenário do Senado aprovou 
quinta-feira (16) requerimento 
(RQS 2.023/2021) do senador 
Paulo Paim (PR-RS) para a 
realização de sessão de debates 
temáticos destinada a discutir o 
PL 3.914/2020. O projeto tra-
ta do pagamento de honorários 
periciais e de requisitos da peti-
ção inicial em litígios e medidas 
cautelares relativos a benefícios 
por incapacidade. A data do de-
bate ainda será determinada.

O requerimento aprovado 
propõe debate com a presença 
de representantes do Instituto 
Brasileiro de Direito Previden-
ciário (IBDP), da Defensoria 
Pública da União (DPU), do 
Instituto Brasileiro de Perícia 
Médica (IBPM), da seccional 
do Rio Grande do Sul da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OA-

B-RS), do Ministério da Previ-
dência e do Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS).

O PL 3.914/2020, de autoria 
do deputado Hiran Gonçalves 
(PP-RR), foi aprovado pela Câ-
mara dos Deputados em 17 de 
agosto e, no Senado, seria en-
viado diretamente a Plenário, 
com parecer a ser emitido pelo 
senador Luis Carlos Heinze 
(PP-RS). A matéria gerou con-
trovérsia por tender a limitar o 
acesso à Justiça gratuita nas pe-
rícias médicas.

Em seu requerimento, Paim 
acrescentou seu entendimento 
de que a matéria está prejudi-
cada, pois o PLV 17/2021 - 
oriundo da Medida Provisória 
1045/2021 - tinha “o mesmo 
objetivo e semelhante redação” 
e foi rejeitado pelo Senado em 
1º de setembro.

Ideia legislativa para tornar libras língua 
oficial do país vira PEC no Senado

Quando criança, a advogada 
Kamila de Souza Gouveia cos-
tumava acompanhar sua mãe ao 
trabalho.

A mãe de Kamila era pro-
fessora e dava aulas a crianças 

com deficiência em Sergipe. 
Na hora do recreio, as crianças 
iam brincar no pátio. Foi lá que, 
pela primeira vez, ela viu crian-
ças surdas se comunicarem em 
Libras.

- Eu levava meu lanche e ia 
brincar também. Aprendi alguns 
sinais em libras, como lanche, 
professor, enfim, sinais do uni-
verso infantil - lembra.

Ao voltar para casa, Kamila 

fazia várias perguntas à mãe: 
por que aquela escola era di-
ferente? Por que os estudantes 
surdos quase sempre conversa-
vam apenas entre si?

- Minha mãe não sabia res-
ponder tudo - diz a advogada.

Kamila levou as indagações 
vida afora. Cursou direito, e, em 
2014, decidiu estudar a Língua 
Brasileira de Sinais (libras) no 
Instituto Nacional de Educação 
de Surdos (Ines), o mais antigo 
do país. Em 2016, ingressou no 
mestrado na PUC-SP. Decidiu 
fazer sua dissertação sobre o 
tema “Libras, com primazia na 
infância, para todos”, e dedicou 
o trabalho aos surdos, “especial-
mente as crianças”.

Em agosto de 2019, quando 
terminou sua dissertação, Kami-
la tinha uma convicção: a língua 
brasileira de sinais deveria ser 
uma língua oficial brasileira. 
Kamila também achava que de-
veria ser ensinada desde a infân-
cia para todos, não apenas para 
os surdos.

- Não é justo que uma parte 
dos brasileiros se sintam como 
estrangeiros em seu próprio país 
- argumenta Kamila.

Senado vai analisar projeto que coíbe 
‘jabutis’ em medidas provisórias

Aguarda designação de rela-
tor um projeto de resolução do 
Senado que pretende coibir os 
parlamentares de incluir, no tex-
to de medidas provisórias edi-
tadas pelo Executivo, matérias 
estranhas ao tema - os chamados 
“jabutis”. De autoria do senador 
Lasier Martins (Podemos-RS), 
o texto (PRS 45/2021) prevê 
que os parlamentares poderão 
recorrer caso a caso, mediante 
eventuais recursos, por meio de 
requerimento assinado por, no 
mínimo, um décimo dos sena-
dores (nove).

Lasier lembra que, segun-
do a Constituição Federal, a 
deliberação sobre o mérito de 
medidas provisórias (MPs) é 
responsabilidade da Câmara dos 
Deputados e do Senado. Já a 
Resolução 1/2002, do Congres-
so Nacional, dá ao presidente da 
comissão mista que analisa cada 
MP o poder de indeferir limi-
narmente emendas que versem 
sobre tema estranho ao texto 
originário, seja porque o novo 
conteúdo não atende aos pres-
supostos específicos da urgência 
e relevância, seja porque sai dos 
limites constitucionais do poder 

de emendar, atribuído aos parla-
mentares.

No entanto, conforme Lasier 
Martins, esse filtro preliminar 
não tem sido suficiente para 

evitar os “jabutis”. Para o parla-
mentar, a falta de um regramen-
to único sobre a questão tem 
causado inconvenientes no pro-
cesso legislativo: além dos pro-

blemas em relação ao prazo cur-
to de análise das MPs por parte 
do Senado Federal, há frequen-
tes inserções de temas alheios 
ao tratado originalmente.

Senado aprova possibilidade de 
condomínio ser pessoa jurídica

O Senado aprovou quin-
ta-feira (16) projeto de lei que 
altera o Código Civil para dar 
aos condomínios edilícios o di-
reito de adquirir a qualidade de 
pessoa jurídica. “Condomínio 
edilício” é o nome legal dos 
condomínios, sejam de casas 
ou apartamentos, que tenham 
ao mesmo tempo área privati-
va do morador e áreas comuns 
compartilhadas com os demais 
proprietários de unidades. O PL 
3.461/2019, do senador Fernan-
do Bezerra Coelho (MDB-PE), 
segue agora para análise da Câ-
mara dos Deputados.

Ao apresentar o projeto, 
o senador lembrou que atual-
mente, a partir do registro, o 
condomínio já adquire diversas 
obrigações legais, como o ca-
dastro na Receita Federal a fim 
de obter o CNPJ, o dever de 
recolher contribuições sociais 

e preencher livros fiscais, por 
exemplo. Além disso, pode en-
trar com ação na Justiça repre-
sentado pelo seu administrador 
ou síndico, mas ainda não tem o 
reconhecimento de personalida-
de jurídica.

O relator, senador Mecias de 
Jesus (Republicanos-RR), con-
corda. Para ele, é preciso garan-
tir segurança jurídica ao prever 
legalmente condomínio no rol 
das pessoas jurídicas de direito 
privado elencadas no Código 
Civil.

- Já existe, na perspectiva 
social, a visão do condomínio 
edilício como sujeito de direi-
tos e deveres. Ato contínuo, a 
doutrina e jurisprudência vêm 
consolidando o entendimento 
do condomínio como pessoa ju-
rídica, desta forma, assegurando 
personalidade jurídica ao mes-
mo - argumentou.

Sancionada lei que reestrutura 
cargos em comissão e funções 
de confiança no Executivo

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou mudanças na gestão 
de cargos em comissão e fun-
ções de confiança do Poder Exe-
cutivo federal. A reestruturação 
está contida na Lei 14.204, 
publicada na edição do Diário 
Oficial da União de sexta-feira 
(17). A norma, que teve um ar-
tigo vetado, é fruto da Medida 
Provisória (MP) 1.042/2021, 
que foi alterada durante sua tra-
mitação no Congresso Nacional 
e aprovada pelo Senado em 18 
de agosto.

A MP criou o cargo comis-
sionado executivo (CCE) e a 
função comissionada executiva 
(FCE), que serão as duas cate-
gorias de cargos e funções de 
confiança. As categorias exis-
tentes - como os cargos de dire-
ção e assessoramento superiores 
(DAS) e outras funções e gra-
tificações temporárias - foram 
extintas.

Os CCEs serão de livre no-
meação, enquanto as FCEs se-
rão exclusivas para servidores 
efetivos. A Câmara acrescentou 
a previsão de que 60% dos car-

gos em comissão da administra-
ção federal sejam ocupados por 
servidores de carreira.

Conforme consta no ane-
xo 1 da nova legislação, o va-
lor do CCE varia conforme 
o nível, que vai de 1, corres-
pondente a R$ 330,79, até 18 
(R$ 17.327,65). O FCE parte 
de R$ 330,70 para o nível 1. 
E vai até o nível 17, que paga 
R$ 10.166,94.

“Invasão de competên-
cias” - Após ouvir o Ministério 
do Trabalho e Previdência, o 
Ministério da Economia e a Ad-
vocacia-Geral da União (AGU), 
o presidente Jair Bolsonaro ve-
tou o artigo 12, com seus dois 
incisos e seus seis parágrafos.

Os itens estabeleciam que 
um decreto disporia sobre os 
procedimentos para nomeações 
de cargos comissionados exe-
cutivos (CCEs) e para designa-
ções de funções comissionadas 
executivas (FCEs) e, além de 
outras regras, indicaria as au-
toridades responsáveis pelas 
nomeações e designações, a de-
pender do valor do FCE/CCE.

Congresso vai analisar veto 
a federações partidárias

Ainda sem data confirma-
da, o Congresso Nacional deve 
se reunir ainda em setembro 
para analisar o veto total (VET 
49/2021) do presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, ao pro-
jeto de lei (PLS 477/2015) que 
institui as federações partidá-
rias.

O PL permitia que parti-
dos políticos se unissem a fim 
de atuar como uma só legenda 
nas eleições e na legislatura. O 
anúncio foi feito pelo presiden-
te do Senado, Rodrigo Pacheco, 
nesta quinta-feira (16).

O projeto das federações 
partidárias foi aprovado com o 
objetivo de ajudar os partidos 
menores a alcançarem a cláu-
sula de barreira, regra legal que 
limita a atuação de legendas que 
não obtém determinada porcen-
tagem de votos para o Congres-
so. Pelo texto vetado, a cláusula 

seria calculada para a federação 
como um todo e não para cada 
partido individualmente.

O texto aplicava à federação 
de partidos todas as normas pre-
vistas para os partidos políticos 
nas eleições, como escolha de 
candidatos, propaganda eleitoral 
e arrecadação de recursos para 
campanhas, além da fidelidade 
partidária durante o mandato.

A Casa Civil se mostrou con-
trária à ideia. Em sua mensagem 
de veto, o presidente alegou 
que a proposta aprovada pelo 
Congresso contraria o interesse 
público, já que inauguraria um 
novo formato de atuação parti-
dária análogo à das coligações 
partidárias. O chefe do Executi-
vo argumentou que em 2017 já 
foi aprovada uma mudança na 
Constituição vedando as coli-
gações partidárias nas eleições 
proporcionais.

PEC transforma IBGE, INEP e IPEA 
em instituições permanentes de Estado

A senadora Leila Barros (Ci-
dadania-DF) apresentou uma 
Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) para transformar o 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep) e o Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (Ipea) 
em instituições permanentes de 
Estado (PEC 27/2021). A ideia 
é dar mais proteção legal aos 
institutos.

- É de suma importância que 
essas entidades sejam preserva-
das da instabilidade, ingerência 
política e descontinuidade ad-
ministrativa - afirmou Leila.

A senadora aponta que o 
Brasil, com muito investimento 
público e com a colaboração de 
seus servidores, conseguiu es-
truturar suas entidades produto-
ras de informações oficiais, que 
são hoje respeitadas nacional e 
internacionalmente.

Segundo a autora, informa-
ções oficiais de qualidade são 
fundamentais para que a socie-
dade possa acompanhar e res-
ponsabilizar seus representantes 
nos governos nacional e subna-
cionais, a respeito de como es-
tão sendo utilizados os recursos 
escassos que ela produz.

O IBGE é responsável pela 
produção das estatísticas nacio-
nais. O Inep trata das avaliações 
nacionais da qualidade da edu-
cação. Já o Ipea cuida das ava-
liações das políticas públicas. 

Atualmente, as entidades são li-
gadas aos ministérios da Econo-
mia (no caso do IBGE e do Ipea) 
e da Educação (no caso do Inep) 
e, portanto, os presidentes das 
instituições são indicados pelos 
ministros. A proposta, porém, 
define ritos para a indicação de 
seus dirigentes.

Mandato - A PEC estabele-
ce um mandato de quatro anos 
aos dirigentes das entidades, 
que poderão ser reconduzidos 
uma única vez. Se a PEC for 
aprovada e promulgada, eles 
serão indicados, segundo cri-

térios técnicos, pelo presiden-
te da República. Para assumir 
o posto, os dirigentes deverão 
passar por sabatina e aprovação 
do Senado.

Segundo a senadora Leila, o 
país tem percebido uma tendên-
cia recorrente nas últimas déca-
das, e que nos últimos três anos 
tem se agravado: a descontinui-
dade administrativa em entida-
des produtoras de informações 
oficiais.

- Isso tem afetado as institui-
ções responsáveis por disponi-
bilizar informações oficiais e es-

tratégicas para o funcionamento 
do estado brasileiro - alertou a 
senadora.

Para a autora, a PEC é uma 
forma de proteger essas institui-
ções e as informações oficiais do 
país. Essa “proteção legal mais 
robusta”, conforme destaca a se-
nadora, é uma forma de garantir 
ao IBGE, ao Inep e ao Ipea, a 
autonomia técnica, administra-
tiva, financeira, orçamentária 
e patrimonial. Leila cita como 
exemplo a proteção que legisla-
ção já dá ao Banco Central e às 
agências reguladoras.
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Comissões do Senado contam com serviço de libras; PEC em tramitação na Casa, originada de ideia 
de cidadã sergipana, torna a linguagem brasileiras de sinais um dos idiomas oficiais do Brasil.
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Para o autor da proposta, Lasier Martins, falta de 
regramento sobre ‘jabutis’ prejudica processo legislativo.
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A PEC foi proposta pela senadora Leila Barros (Cidadania-DF).
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No centenário de Paulo Freire, Senado 
faz sessão em homenagem ao educador

O centenário do nascimen-
to do educador e filósofo Paulo 
Freire, que em 19 de setembro 
de 2021 completou100 anos, 
foi comemorado em sessão 
especial do Senado na ontem 
(20), às 16h. A homenagem ao 
Patrono da Educação Brasilei-
ra foi sugerida pelo senador 
Jean Paul Prates (PT-RN).

Paulo Freire nasceu em 19 
de setembro de 1921 no Reci-
fe (PE) e é reconhecido pelo 
método de alfabetização de-
senvolvido na década de 1960 
e aplicado com sucesso entre 
cortadores de cana-de-açúcar 
em Angicos, no Rio Grande do 
Norte. Preso e depois exilado 
por 15 anos durante a ditadu-
ra militar, Freire espalhou sua 
pedagogia crítica pelo mundo. 
Autor da obra Pedagogia do 
Oprimido, Paulo Freire é o ter-
ceiro teórico mais citado em 
trabalhos na área de humanas, 
em nível mundial. É também 
detentor de mais de 40 títulos 
de doutor honoris causa.

“Em um momento tão obs-
curo e tão triste pelo qual o 

nosso país está vivendo, que 
parece estar sem rumo, no 
qual a desinformação tomou 
conta do país, é importante e 
necessário fazermos essa ho-
menagem ao centenário do 

educador e filósofo Paulo Frei-
re. Não só para honrar toda 
a sua obra e legado, toda sua 
contribuição à educação brasi-
leira e mundial, mas também 
para que possamos lembrar e 

alertar para a necessidade da 
educação na vida do povo bra-
sileiro, da necessidade de uma 
política educacional duradou-
ra e coerente”, justifica Jean 
Paul.

Bolsonaro apresenta novo projeto que 
dificulta moderação de fake news nas redes

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, enviou ao Con-
gresso Nacional um projeto de 
lei que pretende mudar o Marco 
Civil da Internet e dificultar a 
remoção de conteúdos por parte 
das grandes plataformas de re-
des sociais. A ideia é vista por 
especialistas como uma forma 
de limitar a moderação na inter-
net e facilitar a desinformação.

O novo projeto, anunciado 
neste domingo, 19, pelo gover-
no é uma tentativa de ressuscitar 
a Medida Provisória n.º 1.068, 
que tinha a mesma finalidade 
e foi editada por Bolsonaro às 
vésperas dos atos de 7 de setem-
bro.

Em derrota para o Palácio 
do Planalto, o presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco (DEM-

MG), devolveu a medida e anu-
lou os efeitos das mudanças es-
tabelecidas por Bolsonaro para 
agradar a seguidores que vêm 
sendo impactados com a remo-
ção de conteúdos que violam as 
políticas das redes sociais.

Para o governo, o projeto de-
fende “princípios da liberdade 
de expressão, de comunicação 
e manifestação de pensamento” 
e garante que “as relações entre 
usuários e provedores de redes 
sociais ocorram em um contexto 
marcado pela segurança jurídica 
e pelo respeito aos direitos fun-
damentais”.

Conforme pretendia a me-
dida provisória e, agora, quer o 
projeto do Executivo, empresas 
como Instagram, Twitter e Fa-
cebook teriam obstáculos para 

realizar a remoção de conteúdo.
Com a medida em vigor, por 

exemplo, teriam mais dificulda-
des para tirar do ar ameaças ao 
sistema democrático e notícias 
falsas sobre as urnas eletrônicas 
e sobre vacinas.

‘Mentirinha’ - No último 
dia 14, Bolsonaro participou 
de um evento para entrega do 
Prêmio Marechal Rondon de 
Comunicações. Na ocasião, o 
presidente afirmou que a disse-
minação das “fake news” não 
deve ser regulamentada no País.

“Fake news faz parte da 
nossa vida. Quem nunca contou 
uma mentirinha para a namora-
da?”, declarou o chefe do Exe-
cutivo. “Não precisamos regular 
isso aí, deixemos o povo à von-
tade.”

Falha em subestação de Furnas causa 
apagão em cidades do RJ e de MG

A empresa Furnas informou do-
mingo (19) que uma falha ocorrida 
às 21h21 na Subestação de Rocha 
Leão, localizada no município de 
Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, 
causou o apagão que afetou muni-
cípios mineiros e fluminenses na 
noite de sábado (18).

“As proteções atuaram corre-
tamente para isolamento da falha, 
causando o desligamento de todos 
os equipamentos dessa subestação. 
A equipe técnica de Furnas pron-
tamente iniciou os procedimentos 
para o restabelecimento do forne-
cimento para a distribuidora. A em-
presa está analisando as causas do 
ocorrido”, diz o comunicado.

O Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico (ONS) informou, 
em nota, que às 22h32 de ontem, o 

abastecimento estava 100% norma-
lizado. “O ONS avaliará as causas 
da ocorrência junto aos agentes en-
volvidos. Vale ressaltar que o epi-
sódio não tem relação com a crise 
hídrica do país. Reiteramos que, 
assim que identificado o problema, 
atuamos prontamente para iniciar a 
recomposição do sistema e para que 
o completo fornecimento de energia 
fosse restabelecido o mais rápido 
possível”, afirmou.

Segundo a Energisa, uma das 
distribuidoras atingidas pela inter-
rupção de energia, a situação im-
pactou Nova Friburgo, na região 
serrana do Rio, e aproximadamente 
60 municípios atendidos pela con-
cessão em Minas Gerais. “A Ener-
gisa atuou de imediato para mini-
mizar o problema aos seus clientes, 

conseguindo restabelecer o sistema 
de forma gradativa. A situação foi 
normalizada para 100% dos muni-
cípios impactados às 22h”, infor-
mou a companhia.

A Enel Distribuição Rio infor-
mou que uma perturbação na rede 
de transmissão de Furnas causou in-
terrupção no fornecimento de ener-
gia em parte da Região dos Lagos, 
Macaé, Cantagalo e Teresópolis na 
noite de ontem. De acordo com a 
empresa, o fornecimento foi norma-
lizado para todos os clientes da dis-
tribuidora até as 22h32. A empresa 
Light informou que trechos do mu-
nicípio de Três Rios, no centro-sul 
fluminense, ficaram sem energia 
durante cerca de 4 minutos na noite 
de sábado por conta da ocorrência 
no sistema elétrico de Furnas.

Juíza autoriza professora de município 
de SC a não se vacinar contra a covid-19

A juíza Cibelle Mendes 
Beltrame, da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Gaspar, em San-
ta Catarina, deferiu liminar na 
última sexta-feira, 17, suspen-
dendo a exigência para que 
uma professora da cidade lo-
calizada a cerca 120 quilôme-
tros de Florianópolis se vacine 
contra a covid-19.

A professora impetrou 
mandado de segurança contra 
decreto municipal que tornou 
obrigatória a vacinação contra 
a covid-19 para todos os traba-
lhadores da educação, sendo 
passível aplicação de sanções 
em caso de recusa injustifica-
da.

À Justiça, a professora ale-
gou que por conta do decreto 
poderia ser demitida. Ao ana-
lisar o caso, Cibelle entendeu 
que a professora apresentou 
‘justa causa’ para a recusa da 
vacinação uma vez que apre-

sentou ‘exame laboratorial que 
comprova que adquiriu imuni-
dade contra o coronavírus’.

No despacho, a magistra-
da citou decisão do Supremo 
Tribunal Federal que entendeu 
que Estados e municípios po-
dem decidir sobre a obrigato-
riedade da imunização e até 
mesmo impor restrições para 
quem se recusar a ser vacina-
do.

No entanto, entendimento 
da magistrada foi o de que a 
obrigatoriedade da vacinação 
não pode ser exigida ‘visto que 
tratam-se de vacinas ainda em 
fases de estudos e que necessi-
tam de aprimoramento e de es-
tudos de segurança amplamen-
te comprovados e divulgados à 
população antes de se tornar 
de uso obrigatório’.

“Pergunta-se, quem se va-
cina contra a polio, corre o 
risco de pegar a poliomielite? 

E quem se vacina contra o 
sarampo, corre o risco de pe-
gar sarampo? Evidentemente 
que não. Então por que pes-
soas que se vacinam contra a 
COVID continuam correndo 
riscos de pegarem a doença e 
transmiti-la? Porque ainda não 
são vacinas totalmente pron-
tas para combater a doença, 
nesse sentido, ainda estão em 
estudo”, registra trecho da sen-
tença. A juíza ainda chegou a 
invocar o número de ‘recupe-
rados’ da covid-19 para dizer 
que os números ‘demonstram 
que a doença pode ser venci-
da’.

Apesar das considerações 
da juíza, a vacinação é a me-
lhor arma contra as formas gra-
ves da covid-19, que fez mais 
de 600 mil vítimas no País em 
um ano e meio. Há pessoas 
que recusaram o imunizante, 
movidos por fake news, medo 

ou desconfiança, e depois se 
arrependeram.

Como mostrou o Estadão, 
todas as vacinas em desenvol-
vimento ou aprovadas contra 
a covid-19 passam por uma 
série de etapas antes de serem 
autorizadas para uso humano; 
incluindo testes em laboratório 
e ao menos três fases de testes 
clínicos. A configuração des-
ses testes e seus resultados são 
compilados e disponibilizados 
publicamente pela Organiza-
ção Mundial da Saúde.

Além do processo interna-
cional público de desenvol-
vimento de vacinas, os imu-
nizantes ainda passam pelo 
crivo dos órgãos de vigilância 
sanitária - a Anvisa, no Brasil. 
O órgão segue uma série de 
critérios para garantir que os 
imunizantes aplicados em ter-
ritório nacional sejam seguros 
e eficazes.

Integrante da delegação 
brasileira em NY tem teste 
de covid positivo, diz fonte

Um diplomata que integra 
a delegação brasileira que está 
em Nova York para a Assem-
bleia Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU) testou 
positivo para covid-19. A infor-
mação foi revelada pela CNN 
Brasil e confirmada pelo Esta-
dão com uma fonte que integra 
a comitiva.

O diplomata não estava no 
mesmo voo do presidente Jair 
Bolsonaro Ele chegou antes a 
Nova York, segundo as informa-
ções preliminares que circulam 
entre integrantes da delegação. 
O diplomata que teve o teste po-
sitivo é parte da equipe precur-
sora do governo que organizou 
os preparativos para a viagem, 
antes do desembarque do presi-
dente e dos ministros, no último 
domingo, 19

Assessores do Itamaraty e 
da Presidência não confirmam 
a informação até o momento. O 
integrante contaminado está iso-
lado em um quarto do hotel, se-
gundo fontes, até que seja sub-
metido a outro teste de covid-19 
e que a delegação brasileira con-
siga rastrear com quais pessoas 
ele manteve contato.

Bolsonaro viajou a Nova 
York sem estar vacinado contra 
covid-19, mas parte dos minis-
tros que o acompanha e diplo-
matas já estão imunizados com 
a vacina. O presidente tem dito 

que vai pensar se vai se vacinar 
após todos os brasileiros serem 
imunizados.

A princípio, a Organização 
das Nações Unidas anunciou 
que exigiria que todas as auto-
ridades que vão participar do 
evento apresentassem compro-
vante de vacinação contra a co-
vid-19. No entanto, o presidente 
da Assembleia-Geral da ONU, 
Abdullah Shahid, voltou atrás 
na última quinta-feira, 16, e no-
tificou a delegação dos países 
por meio de carta enviada aos 
193 Estados-membros da ONU 
sobre a não exigência do do-
cumento.

Dois episódios foram fun-
damentais para a mudança na 
orientação das Nações Unidas. 
O primeiro foi uma declaração 
da Rússia de que a exigência 
do documento seria discrimi-
natória. Na sequência, o secre-
tário-geral da ONU, António 
Guterres, disse em entrevista à 
Reuters que “não pode dizer a 
um chefe de Estado que não es-
tiver vacinado que ele não pode 
entrar nas Nações Unidas”.

Por ser considerada terri-
tório internacional, a sede da 
ONU não está sujeita às leis 
americanas, mas, em outras 
ocasiões, autoridades do órgão 
prometeram respeitar as orienta-
ções do governo local e federal 
de controle da pandemia.

Queiroga, sobre acelerar PNI: 
acelerando demais você pode 
escorregar na curva

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, descartou a pos-
sibilidade de o País acelerar o 
Plano Nacional de Imunização 
(PNI) contra a covid-19. Em 
entrevista a jornalistas em Nova 
York, onde o ministro acompa-
nha o presidente Jair Bolsonaro, 
ele declarou ontem, 20, que, “às 
vezes, acelerando demais você 
pode escorregar na curva”. O 
ministro disse que o Brasil já 
está indo muito bem com a va-
cinação e voltou a declarar que 
a previsão é que, no fim de ou-
tubro, toda a população acima 
de 18 anos esteja vacinada com 
duas doses da vacina.

Questionado sobre o caso de 
um diplomata da delegação bra-
sileira que está em Nova York 

para os eventos da Organização 
das Nações Unidas (ONU) que 
teria testado positivo para co-
vid-19, Queiroga disse desco-
nhecer detalhes, mas relativizou 
o tema. “Não estou sabendo de 
detalhes acerca desse caso. Há 
uma pandemia da covid-19. 
Qualquer um de nós, mesmo os 
vacinados, pode eventualmente 
testar positivo”.

Comprovante de vacina-
ção - O ministro também co-
mentou sobre o caso do presi-
dente Bolsonaro que, sem ter se 
vacinado contra covid-19, não 
pode frequentar alguns espaços 
da cidade de Nova York, onde 
o presidente se prepara para 
discursar na abertura da Assem-
bleia-Geral da ONU.

(F
ot

o:
 S

en
ad

o)

Patrono da educação brasileira, Paulo Freire faria 100 anos neste mês.
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Justiça proíbe pai não vacinado 
de visitar a filha de 1 ano

Um homem que se recusa a 
tomar a vacinar contra a covid-19 
foi proibido de visitar a filha de 
1 ano, em Passo Fundo, no norte 
do Rio Grande do Sul. Na quin-
ta-feira, a Defensoria Pública do 
Estado obteve uma liminar, ga-
rantindo a suspensão do direito 
de visita do pai.

Em conformidade com os fa-
tos narrados pela Defensoria, os 
pais, já divorciados, comparti-
lham a guarda da criança, sendo 
garantido o direito à visitação. 
Segundo o órgão público, há dois 
meses o pai contraiu covid-19 e 
transmitiu a doença à filha

Ao retomar as visitas após re-
cuperado, não manteve os cuida-
dos para enfrentamento da pande-
mia, e ainda afirmou que não iria 
se vacinar.

Dada as circunstâncias, a mãe 
da criança, vacinada com a 1.ª 
dose, procurou a Defensoria para 
solicitar a suspensão das visitas, 
temendo pela saúde da filha.

Após analisar o caso, a defen-
sora pública Vivian Rigo ajuizou 
uma ação. No pedido, citou a ne-
cessidade de suspender visitas, 

pois “não poderia deixar de bus-
car a tutela judicial para proteger 
a criança, diante da negligência 
do genitor para com a saúde da 
própria filha”.

A liminar que garantiu a sus-
pensão momentânea do direito à 
visitação foi concedida pelo Juí-
zo da Vara de Família da Comar-
ca de Passo Fundo. Na decisão, o 
juiz afirmou “que os pais devem 
tomar todas as medidas necessá-
rias para proteção dos infantes, 
que neste momento não estão 
sendo imunizados”.

Além disso, foi ressaltado que 
a suspensão do direito de visita 
terminará assim que for compro-
vada a vacinação do pai.

Números da pandemia - A 
quantidade vacinados com ao 
menos uma dose chegou neste 
domingo a 141.623.847. O nú-
mero representa 66,39% da popu-
lação. Levando em consideração 
as pessoas totalmente imunizadas 
(duas doses ou única), o número 
é de 80.285.237, ou 37,64% dos 
habitantes, conforme o consórcio 
de veículos de imprensa, que in-
clui o jornal O Estado de S. Paulo.

Lira: Novo pode perder maioria da bancada
Dez dias atrás, ao concluir 

a votação do texto-base do 
projeto que altera o Código 
Eleitoral, o deputado Arthur 
Lira (Progressistas-AL), pre-
sidente da Câmara, fez um co-
mentário sobre um parlamen-
tar do partido Novo que deu 
o que falar no plenário e nas 
redes sociais, entre críticos e 
apoiadores da legenda.

“Todos já votaram no ple-
nário? Eu ia perder ali o nosso 
deputado, futuro progressista, 
Marcel van Hattem”, disse 
Lira, indicando que o parla-
mentar gaúcho, um dos oito 
representantes do Novo na Câ-
mara, deixará a legenda e vol-
tará ao partido do qual saiu em 
2018. Quando um deputado o 
alertou de que Van Hattem era 
“ex-progressista”, Lira não se 
fez de rogado: “Vai ser futuro. 
Ninguém se perde no caminho 
da volta”.

Diante da saia-justa, Van 
Hattem, que faz parte da ala 
que se opõe à posição do 
partido e de seu fundador e 
ex-candidato à Presidência, 
João Amoêdo, de apoiar o 
impeachment do presidente 
Jair Bolsonaro e atuar como 
oposição ao governo, apres-
sou-se em negar a sua saída 
do Novo.

“Esse episódio foi uma 
brincadeira que o Arthur Lira 
tem feito comigo desde o iní-
cio do mandato, em 2019”, dis-
se ao Estadão. “Só que, desta 
vez, ele fez isso ao microfone 
e acabou gerando, sem que-
rer, um grande mal-entendido. 
Nada além disso.”

Êxodo. Apesar do desmen-
tido e de Van Hattem afirmar 
que o seu plano A “sempre 
foi e continua sendo” ficar 
no Novo, a possibilidade de 
ele deixar o partido, ao lado 
de quatro ou cinco colegas de 
bancada que rezam pela mes-
ma cartilha, é real, e poderá 
se materializar na próxima 
“janela partidária”, em março, 
aprofundando o “racha” vivi-
do pela agremiação.

Além de Van Hattem, po-
derão se desligar do Novo os 
deputados Alexis Fonteyne 
(SP), Lucas Gonzales (MG) 
e Gilson Marques (SC), todos 
candidatos à reeleição, e Pau-
lo Ganime (RJ), líder do parti-
do na Câmara, que pretende se 
candidatar ao governo do Rio 
em 2022.

Em princípio, a deputada 
Adriana Ventura (SP), que 
também quer disputar a reelei-
ção, deverá ficar, mas a sua 
saída não está descartada e 

dependerá de como a legenda 
vai lidar com os conflitos in-
ternos nos próximos meses.

Se o êxodo se confirmar, 
como tudo indica no momen-
to, a bancada do Novo ficará 
reduzida aos deputados Tiago 
Mitraud (MG), que não deverá 
ser candidato à reeleição, Vi-
nicius Poit (SP), já aprovado 
no processo seletivo do par-
tido como pré-candidato ao 
governo paulista, ambos mais 
alinhados com a ala de Amoê-
do, e talvez Adriana.

Convenções. Mais do que 
uma decisão voluntária, a 
migração dos parlamentares 
para outras siglas deverá ser 
a única alternativa para eles 
não ficarem sem legenda para 
participar do pleito no ano que 
vem.

Embora os mandatários 
que queiram se candidatar à 
reeleição não precisem passar 
novamente pelo processo sele-
tivo realizado pelo Novo, eles 
poderão ser vetados nas Con-
venções Estaduais, que dão o 
aval final às candidaturas, por 
não apoiarem o impeachment 
e defenderem a adoção de uma 
postura “independente” pelo 
partido. “Se o entendimento 
dos convencionais for de que 
a neutralidade é uma forma 

velada de apoio ao Bolsonaro, 
é possível que as candidaturas 
de quem não segue as dire-
trizes partidárias sejam ve-
tadas”, diz Eduardo Ribeiro, 
presidente do Novo.

Já Paulo Ganime, que par-
ticipa do processo seletivo 
que definirá o pré-candidato 
do Novo ao governo do Rio, 
poderá perder o lugar para 
Juliana Benício, candidata do 
Novo à Prefeitura de Niterói 
em 2020, estimulada a entrar 
na disputa com o deputado 
pelos próprios dirigentes do 
partido.

Como o resultado do pro-
cesso seletivo deverá ser 
anunciado até o fim de setem-
bro, Ganime ainda terá tempo 
de aproveitar a janela partidá-
ria para mudar de legenda se 
for preterido, embora afirme 
que poderá até deixar a po-
lítica. Mas os parlamentares 
que pretendem concorrer à 
reeleição não terão a mesma 
oportunidade. Pelo calendá-
rio eleitoral, as Convenções 
só deverão ocorrer em julho, 
três ou quatro meses depois da 
janela partidária. Se eles fica-
rem no Novo até lá, perderão 
a chance de trocar de partido 
caso as suas candidaturas se-
jam rejeitadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2021 (PMP 7417/2021)
Para “aquisição de matéria prima para confecção de fraldas infantis descartáveis”, 
com recebimento dos envelopes até dia 04/10/2021, às 08h e início dos lances às 
09h.

Todos os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e tam-
bém https://www.bbmnetlicitacoes.com.br para pregões eletrônicos). Maiores infor-
mações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO - CHAMAMENTO PÚBLICO N. 032/2021 - 
OBJETO: PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - PMI, referen-
te ao Desenvolvimento de Estudos de Estruturação de Projeto de CONSTRUÇÃO, 
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, GESTÃO E EXPLORAÇÃO de um Estande de Tiro 
– “Clube de Tiro”, no Município de Bragança Paulista. DATA: 13.10.2021 ATÉ 16:00 
horas (APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO). Edital completo deverá ser retirado 
gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura Municipal de Bragança 
Paulista, à Avenida Antônio Pires Pimentel, nº 2.015, Centro, em dias úteis das 09h00 
às 16h00 devendo o interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pen-
drive, etc.) ou ainda no site www.braganca.sp.gov.br (Portal do Cidadão). Informações 
Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil através do telefone (11) 4035-7474, 
e Divisão de Licitação, Compras e Almoxarifado, no telefone (11) 4034-7115 ou pelo 
e-mail: seguranca@braganca.sp.gov.br. Bragança Paulista, 20 de Setembro de 2021 
- DORIVAL FRANCISCO BERTIN - Secretário Municipal de Segurança e Defesa Civil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO
Departamento de Licitações

ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2021

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal da Estância Turís-
tica de Pereira Barreto/SP, comunica a todos os licitantes e demais interessados 
que decorrido o prazo legal, não houve interposição de recursos quanto a fase de 
habilitação do processo supracitado, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de ampliação  na  EMEB PROFª., MARIA 
ELZA DE AGUIAR DOMINGUES, localizada na Rua Pará  nº 981 –  Pereira Barreto/
SP, conforme planilha orçamentária, memorial descritivo, projeto básico, cronograma 
físico-financeiro e demais anexos deste edital. Fica, portanto, designada para o dia 
23/09/2021, às 09:30 horas a abertura do envelope de proposta comercial das propo-
nentes habilitadas. Ficam as proponentes habilitadas notificadas da data da abertura 
do referido Procedimento Licitatório.

Pereira Barreto/SP, 20 de setembro de 2021.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
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PABLO YURI OLIVEIRA DE MOU-
RA, músico, solteiro, Natural de Cabo 
de Santo Agostinho, PE, Nascido aos 
10/04/1996, Residente em neste Subdis-
trito - São Paulo, SP Filiação: JACKSON 
ALVES DE MOURA e de MARIA DAS 
GRAÇAS OLIVEIRA DE ASSIS.- THAÍS 
DINI DE OLIVEIRA, arquiteta e urbanista, 
solteira, Natural de Guarulhos, SP, Nasci-
do aos 09/02/1988, Residente em neste 
Subdistrito - São Paulo, SP Filiação: MI-
GUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA e de 
ELIZABETH DE MORAIS DINI DE OLI-
VEIRA.

JOELSON PAULA DA SILVA, autonomo, 
solteiro, Natural de Encruzilhada, BA, 
Nascido aos 03/07/1973, Residente em 
São Paulo, SP Filiação: JOSÉ NASCI-
MENTO GOMES DA SILVA e de MARIA 
DA CONCEIÇÃO ELIAS DE PAULA.- AN-
TONIA DE JESUS CUSTSDIO, autono-
ma, solteira, Natural de Canto do Buriti, 
PI, Nascido aos 13/06/1976, Residente 
em São Paulo, SP Filiação: TERESINHA 
DE JESUS CUSTSDIO.

LUÍS HENRIQUE CAMARGO BONAZZI, 
engenheiro mecânico, solteiro, Natural de 
Piracicaba, SP, Nascido aos 05/10/1985, 
Residente em Piracicaba, SP Filiação: 
ANTONIO LUIZ BONAZZI e de MIRTES 
MARIA FERREIRA DE CAMARGO BO-
NAZZI.- MAYARA CAVALCANTE MOREI-
RA, recrutadora, solteira, Natural de São 
Bernardo do Campo, SP, Nascido aos 
19/10/1989, Residente em neste Subdis-
trito - São Paulo, SP Filiação: JUAREZ 
MOREIRA e de MARIA MARLENE TEI-
XEIRA CAVALCANTE MOREIRA.

ANDRÉ RODRIGUES DOS SANTOS, 
auxiliar de operação, solteiro, Natural de 
São Paulo, SP, Nascido aos 18/02/1992, 
Residente em São Paulo, SP Filiação: 
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SAN-
TOS e de FATIMA APARECIDA DA SILVA 
SANTOS.- ARYANE GOMES DA SILVA, 
auxiliar administrativo, solteira, Natural de 
São Paulo, SP, Nascido aos 04/03/1997, 
Residente em São Paulo, SP Filiação: 
FRANCISCO GOMES DA SILVA e de 
MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DA 
SILVA.

JOÃO LUÍS LAPA TRANCOSO, médico, 
solteiro, Natural de São Paulo, SP, Nas-
cido aos 03/06/1987, Residente em São 
Paulo, SP Filiação: JOÃO LUIZ VICEN-
TE LAPA TRANCOSO e de ROZEANA 
MUNHOZ LAPA TRANCOSO.- ANGÉ-
LICA SOUZA RODRIGUES, enfermeira, 
solteira, Natural de São Paulo, SP, Nas-
cido aos 06/04/1990, Residente em São 
Paulo, SP Filiação: DÊNIS ALVES RO-
DRIGUES e de MARIA DA CONCEIÇÃO 
SOUZA RODRIGUES.

ROBERTO ALAILSON LIMA DOS SAN-
TOS, porteiro, solteiro, Natural de Quixe-
ramobim, CE, Nascido aos 28/05/1984, 
Residente em São Paulo, SP Filiação: 
JOSÉ ROBERTO ONOFRE DOS SAN-
TOS e de ANTONIA SANTOS LIMA.- 
MARGARETE DOCIO DE JESUS, do lar, 
solteira, Natural de Caiuá, BA, Nascido 
aos 10/06/1977, Residente em São Pau-
lo, SP Filiação: MANOEL MORENO DE 
JESUS e de MAGNA MORENO DOCIO.

AUGUSTO OLIVEIRA MENDES, ajudan-
te de pedreiro, solteiro, Natural de São 
Paulo, SP, Nascido aos 16/07/2002, Re-
sidente em São Paulo, SP Filiação: RO-
NALDO FERREIRA MENDES e de ELIA-
NE OLIVEIRA DE SOUZA.- LUDMILA 
NEVES SANTOS, manicure, divorciada, 
Natural de Aurelino Leal, BA, Nascido aos 
21/10/1992, Residente em São Paulo, SP 
Filiação: JOILSON GOMES SANTOS e 
de EDNILDE ROCHA NEVES.

LUCAS MEIRA DA SILVA, engenheiro 
civil, solteiro, Natural de São Paulo, SP, 
Nascido aos 15/05/1991, Residente em 
São Paulo, SP Filiação: JOÃO BATIS-
TA DA SILVA e de JANETE MEIRA DE 
SOUSA SILVA.- ATHENA RODRIGUES 
VARGAS LEONCIO, autonoma, solteira, 
Natural de Belo Horizonte, MG, Nascido 
aos 14/10/1988, Residente em São Pau-
lo, SP Filiação: VINICIOS LEONCIO e de 
TELMA RODRIGUES VARGAS.

DANIEL GOBBO DE SOUZA, professor, 
divorciado, Natural de São Paulo, SP, 
Nascido aos 26/03/1976, Residente em 
São Paulo, SP Filiação: ALBANO DE 
SOUZA e de GILDA MARIA GOBBO DE 
SOUZA.- VÂNIA OLIVEIRA DE SOUSA, 
cabeleireira, solteira, Natural de Vitória da 
Conquista, BA, Nascido aos 12/11/1985, 
Residente em São Paulo, SP Filiação: 
VALDEMIR GUSMÃO DE SOUSA e de 
VENUBIA OLIVEIRA DE SOUSA.

MARCO DENUNCI GIANNINI, adminis-
trador, solteiro, Natural de São Paulo, SP, 
Nascido aos 18/09/1988, Residente em 
São Paulo, SP Filiação: SERGIO DIOGO 
GIANNINI JUNIOR e de CLAUDIA VIL-
LIN DENUNCI GIANNINI.- PAULA MOT-
TA DA COSTA JOSÉ, arquiteta, solteira, 
Natural de São Paulo, SP, Nascido aos 
04/08/1988, Residente em São Paulo, SP 
Filiação: PAULO HENRIQUE DA COSTA 
JOSÉ e de CINTIA FERNANDES MOTTA 
DA COSTA JOSÉ.

JOSE SANTOS MATOS, gerente predial, 
divorciado, Natural de Ilhéus, BA, Nas-
cido aos 14/08/1946, Residente em São 
Paulo, SP Filiação: THEODORO PRIMO 
DE MATOS e de JOSEFA EVANGELIS-
TA DOS SANTOS.- SOLANGE REGINA 
TRINDADE, enfermeira, divorciada, Na-
tural de Ribeiro do Vale, SP, Nascido aos 
17/11/1963, Residente em São Paulo, SP 
Filiação: JOSÉ NASCIMENTO TRINDA-
DE e de MARIA ARANHA TRINDADE.

REINALDO DE BAPTISTA, consultor, di-
vorciado, Natural de São Paulo, SP, Nas-
cido aos 06/01/1962, Residente em São 
Paulo, SP Filiação: IRINEU DE BAPTIS-
TA e de WALKYRIA DE BAPTISTA.- SI-
MONE COSTA DA SILVA, secretaria exe-
cutiva, solteira, Natural de Rio de Janeiro, 
RJ, Nascido aos 16/06/1972, Residente 
em São Paulo, SP Filiação: ROBERTO 
DA SILVA e de LENIR COSTA DA SILVA.

HÉLDER ABRAÇOS MOREIRA, médico, 
solteiro, Natural de Santos- SP, Nascido 
aos: 29/06/1982, Residente em São Pau-
lo, SP Filiação: ADILSON DE JESUS MO-
REIRA e de ANADEL PILAR ABRAÇOS 
MOREIRA.- ANGÉLICA SARA CASA-
GRANDE, enfermeira, solteira, Natural de 
Cascavel - PR, Nascido aos: 17/02/1994, 
Residente em São Paulo, SP Filiação: RI-
CARDO ANTONIO CASAGRANDE e de 
ALESSANDRA DE SOUZA SILVA.

VINÍCIUS CACHICH SANTANA, enge-
nheiro civil, solteiro, Natural de São Paulo 
- SP, Nascido aos: 18/10/1989, Residen-
te em São Paulo, SP Filiação: MOZART 
COUTINHO SANTANA e de MAGALY 
CACHICH SANTANA.- CAROLINA CA-
VALCANTE ROCHA, engenheira civil, 
solteira, Natural de São Paulo - SP, Nas-
cido aos: 07/01/1992, Residente em São 
Paulo, SP Filiação: VALDECY DE OLI-
VEIRA ROCHA e de ARLENE BEZERRA 
CAVALCANTE.

BRUNO WALLACE GOMES DE LIMA, 
ilustrador, solteiro, Natural de São Paulo 
- SP, Nascido aos: 04/07/1991, Residente 
em São Paulo, SP Filiação: JOSÉ CAR-
LOS DE LIMA JUNIOR e de ANDREA 
PARAISO GOMES.- LUIZA FRANZ DA 
COSTA DIAS, bibliotecária, solteira, Na-
tural de São Paulo - SP, Nascido aos: 
08/07/1993, Residente em São Paulo, SP 
Filiação: JOSÉ PAULO DA COSTA DIAS 
e de SYLVIA FRANZ DA COSTA DIAS.

GUILHERME MATIUSSI RAMALHO, en-
genheiro eletricista, solteiro, Natural de 
São Paulo - SP, Nascido aos: 15/06/1985, 
Residente em São Paulo, SP Filiação: 
PAULO RAMALHO FILHO e de IVETE 
MATIUSSI RAMALHO.- RENATA AS-
TRIDE REBELO, psicóloga, solteira, 
Natural de São Paulo - SP, Nascido aos: 
24/06/1989, Residente em São Paulo, SP 
Filiação: CARLOS ALBERTO REBELO e 
de CLEONICE DA COSTA REBELO.

FERNANDO DIAS FERREIRA, ajudante 
geral, divorciado, Natural de Carapicuiba, 
SP, Nascido aos 20/09/1962, Residente 
em São Paulo, SP Filiação: FAUSTINO 
FERREIRA e de ANNA MARIA FERREI-
RA.- SONIA REGINA DEL DUQUE LIMA, 
do lar, divorciada, Natural de São Paulo, 
SP, Nascido aos 03/08/1959, Residente 
em São Paulo, SP Filiação: WANDER-
LEY DEL DUQUE e de ALZIRA APARE-
CIDA DEL DUQUE.

FRANCISCO ASSIS ALVES DE SENA, 
sushiman, solteiro, Natural de Guarabira, 
PB, Nascido aos 11/08/1988, Residente 
em São Paulo, SP Filiação: MANOEL PA-
TRÍCIO DE SENA e de MARIA SEVERI-
NA ALVES DE SENA.- WALQUIRIA PE-
REIRA DE ALMEIDA, auxiliar de limpeza, 
divorciada, Natural de Franco da Rocha, 
SP, Nascido aos 14/02/1972, Residente 
em São Paulo, SP Filiação: AMADEU DE 
ALMEIDA e de HELENITA PEREIRA DE 
ALMEIDA.

GABRIEL FERREIRA CARVALHO, ta-
tuador, solteiro, Natural de São Caeta-
no do Sul, SP, Nascido aos 06/04/1996, 
Residente em São Paulo, SP Filiação: 
WILLYS CARVALHO e de SOLANGE 
FERREIRA CARVALHO.- CRISLAINE 
MARIA MACIEL DE SOUZA, engenheira 
civil, solteira, Natural de Viçosa do Ceara, 
CE, Nascido aos 26/06/1995, Residente 
em São Paulo, SP Filiação: REGINALDO 
DE SOUZA e de MARIA DO CARMO MA-
CIEL.

RAONI BRAGA PACHECO, autônomo, 
solteiro, Natural de São Luis, MA, Nas-
cido aos 01/12/1986, Residente em São 
Paulo, SP Filiação: ALAN KARDEC GO-
MES PACHECO FILHO e de REGINA 
HELENA BRAGA PACHECO.- PRISCILA 
MARTINS DOS SANTOS, professora, 
solteira, Natural de Taboão da Serra, 
SP, Nascido aos 21/09/1985, Residente 
em - São Paulo, SP Filiação: MARCELO 
MARTINS DOS SANTOS e de ANTÔNIA 
CAPRISTANO DA SILVA DOS SANTOS.

GILBERTO GONÇALVES SILVA, em-
preendedor autonomo, divorciado, Na-
tural de São Paulo, SP, Nascido aos 
01/04/1972, Residente em São Paulo, 
SP Filiação: JOSÉ GONÇALVES SILVA 
e de NOEMIA RAMALHO SILVA.- ALES-
SANDRA TAVARES SOUZA, dentista, 
solteira, Natural de São Paulo, SP, Nas-
cido aos 03/02/1971, Residente em São 
Paulo, SP Filiação: AGNALDO SOUZA e 
de MARIA TAVARES.

HÉRCULES LAINO DE OLIVEIRA, mú-
sico, solteiro, Natural de São Paulo, SP, 
Nascido aos 01/07/1991, Residente em 
São Paulo, SP Filiação: DANIEL JOSÉ 
DE OLIVEIRA e de ROSA IZABEL LAI-
NO.- MARIANA DE ANDRADE SILVA, 
contadora, solteira, Natural de São Pau-
lo, SP, Nascido aos 07/01/1993, Residen-
te em São Paulo, SP Filiação: ODILON 
EVANGELISTA DA SILVA e de CRISTIA-
NE MARIA DE ANDRADE SILVA.

JONATHAN LUCAS SILVA SANTOS, au-
tônomo, solteiro, Natural de Osasco, SP, 
Nascido aos 20/09/1990, Residente em 
São Paulo, SP Filiação: JOÃO AGUINAL-
DO DOS SANTOS e de KATIA MARIA 
DE ARAUJO SILVA SANTOS.- CLAUDIA 
GONZAGA DA SILVA, publicitaria, soltei-
ra, Natural de São Paulo, SP, Nascido 
aos 24/10/1989, Residente em Osasco, 
SP Filiação: DOMINGOS RODRIGUES 
DA SILVA e de SONÍA LUCIA GONZAGA.

FRANCISCO DE ASSIS SOARES, taxis-
ta, viúvo, Natural de Coronel Ezequiel, 
RN, Nascido aos 25/08/1959, Residente 
em neste Subdistrito São Paulo, SP Fi-
liação: JOSE SOARES DA SILVA e de 
MARIA CONCILIADORA BEZERRA.- RI-
SOLEIDE MARIA DA SILVA, doméstica, 
divorciada, Natural de Juçaral, PE, Nas-
cido aos 21/11/1968, Residente em neste 
Subdistrito - São Paulo, SP Filiação: SE-
VERINO TOMÉ DA SILVA e de AMARA 
MARIA DA SILVA.

MARCUS VINICIUS LIMA FERREIRA 
DE SOUZA, analista de sistema, solteiro, 
Natural de São Paulo, SP, Nascido aos 
29/03/1987, Residente em São Paulo, 
SP Filiação: GILBERTO FERREIRA DE 
SOUZA e de IVANIZE LIMA FERREIRA 
DE SOUZA.- FABIANA SANTOS DE 
PAULA, autonoma, solteira, Natural de 
São Paulo, SP, Nascido aos 24/10/1985, 
Residente em São Paulo, SP Filiação: 
CARLOS ALBERTO DE PAULA e de 
OLGA SUELY DOS SANTOS ARAUJO 
DE PAULA.

ARTHUR MEDEIROS DA SILVA, auxi-
liar administrativo, solteiro, Natural de 
São Paulo, SP, Nascido aos 16/03/2001, 
Residente em São Paulo, SP Filiação: 
ALEX SANDRO HERBERTS DA SILVA e 
de FERNANDA MEDEIROS HERBERTS 
DA SILVA.- BEATRIZ CREPALDI TAVA-
RES, bancaria, solteira, Natural de São 
Bernardo do Campo, SP, Nascido aos 
16/02/1994, Residente em São Paulo, SP 
Filiação: ALESSANDRO TAVARES e de 
KELI CRISTINA CREPALDI TAVARES.

JOÃO CARLOS SAVEGNAGO, empresa-
rio, divorciado, Natural de Salgado Filho, 
PR, Nascido aos 02/11/1966, Residente 
em São Paulo, SP Filiação: HUMBERTO 
SAVEGNAGO e de PAULINA LIBERA 
SAVEGNAGO.- EVELIS CORREA SAN-
CHES, bancaria, solteira, Natural de Três 
Pontas, MG, Nascido aos 05/03/1972, 
Residente em neste Subdistrito - São 
Paulo, SP Filiação: ESTER CORREA 
SANCHES.

RODRIGO ALVES DE ALMEIDA, vigi-
lante, solteiro, Natural de São Paulo, SP, 
Nascido aos 03/01/1983, Residente em 
São Paulo, SP Filiação: ARLINDO ALVES 
DE ALMEIDA e de LUZIA LIFANTE GON-
SALES.- MARIA DE FATIMA ANDRADE 
SIMÕES, operadora de caixa, divorciada, 
Natural de São Jose do Jacuipe, BA, Nas-
cido aos 10/05/1986, Residente em São 
Paulo, SP Filiação: AGRIPINO SIMÕES 
DA SILVA e de MARIA ANDRADE DA 
CUNHA.

FERNANDO LANDEIRA DE QUEIROZ, 
empresario, solteiro, Natural de Rio de 
Janeiro, RJ, Nascido aos 11/08/1992, Re-
sidente em São Paulo, SP Filiação: BAR-
NADI ELIAS QUEIROZ e de ROSAN-
GELA MONTEIRO LANDEIRA.- FLAVIA 
ROBERTA MACHADO DIAS, advogada, 
solteira, Natural de Machado, MG, Nasci-
do aos 28/09/1976, Residente em Jardim 
das Vertentes - São Paulo, SP Filiação: 
ROBERTO FARIA DIAS e de DARCI 
APARECIDA MACHADO DIAS.

LEONARDO BERNARDINA, comercian-
te, solteiro, Natural de São Paulo, SP, 
Nascido aos 12/08/1977, Residente em 
São Paulo, SP Filiação: JOSÉ MARCOS 
BERNARDINA e de ALTAMIRA ESTE-
VAM BERNARDINA.- THAIS ROSE DOS 
SANTOS HAMILTON, médica veterinária, 
solteira, Natural de São Paulo, SP, Nas-
cido aos 14/09/1979, Residente em São 
Paulo, SP Filiação: PAULO HAMILTON e 
de ROSELI DOS SANTOS HAMILTON.

FILIPE FUKELMANN DE LUCENA, em-
presario, solteiro, Natural de São Paulo, 
SP, Nascido aos 07/02/1984, Residente 
em São Paulo, SP Filiação: ANTONIO DE 
PADUA JACOME DE LUCENA e de SAN-
DRA LIA FUKELMANN DE LUCENA.- 
MAYSA NEVES BETTINI, recepcionista, 
solteira, Natural de Guarulhos, SP, Nas-
cido aos 24/04/1993, Residente em Gua-
rulhos, SP Filiação: MARIO LUDOVICO 
BETTINI e de ANDREA NEVES PEPINO.

THIAGO SILVA RAMOS, empresario, 
solteiro, Natural de São Paulo, SP, Nas-
cido aos 25/07/1992, Residente em São 
Paulo, SP Filiação: GIVANILDO LEITE 
RAMOS e de ZENILDA SILVA DOS SAN-
TOS.- LUZINETE REIS GUILHERMINO, 
solteira, Natural de Queimadas, BA, Nas-
cido aos 12/01/1990, Residente em São 
Paulo, SP Filiação: JOÃO GUILHERMI-
NO e de JULIA DA SILVA REIS.

MAYLON LUAN GOMES DE SOUZA, au-
tonomo, solteiro, Natural de Teresina, PI, 
Nascido aos 17/05/1998, Residente em 
São Paulo, SP Filiação: GIVALDO TU-
NES DE SOUZA e de URSULA RIBEIRO 
GOMES.- THAIS SILVA RAMOS, do lar, 
solteira, Natural de São Paulo, SP, Nas-
cido aos 18/09/1991, Residente em São 
Paulo, SP Filiação: GIVANILDO LEITE 
RAMOS e de ZENILDA SILVA DOS SAN-
TOS.

FERNANDO BORGHETTI BRAGA, mo-
toboy, solteiro, Natural de Taboão da 
Serra, SP, Nascido aos 18/04/1983, Re-
sidente em neste Subdistrito - São Pau-
lo, SP Filiação: BERNARDINO PROEN-
ÇA BRAGA e de EUNICE BORGHETTI 
BRAGA.- LEONICE BATISTA DUARTE, 
manicure, solteira, Natural de Altaneira, 
CE, Nascido aos 11/10/1986, Residente 
em neste Subdistrito - São Paulo, SP Fi-
liação: JOSÉ DUARTE FILHO e de AN-
TONIA BATISTA DUARTE.

RODRIGO CAJADO DA SILVA, operador 
de fabricação, solteiro, Natural de Taboão 
da Serra, SP, Nascido aos 03/10/1982, 
Residente em São Paulo, SP Filiação: 
SEBASTIÃO ESIQUEL DA SILVA e de 
ANTONIA CAJADO DOS SANTOS.- CA-
MILA LIDIANE VALERIO SILVA, tecni-
ca de enfermagem, solteira, Natural de 
Osasco, SP, Nascido aos 28/09/1989, 
Residente em São Paulo, SP Filiação: 
LEONCIO JOSÉ DA SILVA FILHO e de 
VILMA LUIZ VALERIO.

LUAN LOPES DE SOUZA, autônomo, 
solteiro, Natural de São Bernardo do 
Campo, SP, Nascido aos 26/04/1999, 
Residente em São Paulo, SP Filiação: 
JOÃO BATISTA DE SOUZA e de CE-
CILIA LOPES DE SOUZA .- LARISSA 
DUARTE BELTRANI, empresaria, sol-
teira, Natural de São Paulo, SP, Nasci-
do aos 17/09/1998, Residente em São 
Paulo, SP Filiação: HEITOR AUGUSTO 
RIBEIRO BELTRANI e de ALESSANDRA 
DUARTE.

KEIJI FURUTANI, aposentado, viúvo, Na-
tural de Kobe, província de Hyogo, Japão, 
Nascido aos 26/01/1937, Residente em 
São Paulo, SP Filiação: YOSHISABURO 
FURUTANI e de AI FURUTANI.- ISABEL 
ROSA DE SOUZA, tecnica de enferma-
gem, solteira, Natural de São Paulo, SP, 
Nascido aos 02/09/1969, Residente em 
São Paulo, SP Filiação: ANTÔNIO ZACA-
RIAS DE SOUZA e de JANDIRA ROSA 
DE SOUZA.

RAFAEL ANTONIO CALAGA GUIDO, 
médico, solteiro, Natural de São Paulo, 
SP, Nascido aos 25/02/1992, Residen-
te em São Paulo, SP Filiação: JOSÉ 
EDUARDO GUIDO e de ANTONIETA RE-
GINA CALAGA GUIDO.- MARIANA BO-
TELHO DIAS DE SOUZA, médica, sol-
teira, Natural de Piracicaba, SP, Nascido 
aos 04/05/1989, Residente em Piracica-
ba, SP Filiação: LUIZ AUGUSTO GUIMA-
RÃES DE SOUZA e de MARIA STELLA 
MACHADO BOTELHO DE SOUZA.

MIKHAEL KIMITOSHI ABE, quimico, sol-
teiro, Natural de Osasco, SP, Nascido aos 
16/01/1987, Residente em São Paulo, SP 
Filiação: ROBERTO KATSUTOSHI ABE 
e de LUCIA MARIA CAETANO ABE.- PA-
TRICIA GUIMARÃES DE CARVALHO, 
professora, solteira, Natural de São Pau-
lo, SP, Nascido aos 07/03/1987, Resi-
dente em São Paulo, SP Filiação: JOSÉ 
JONAS DE CARVALHO e de MARIA GO-
RETI LUCINDA.

GUSTAVO PAGLIUSO MACHADO, advo-
gado, solteiro, Natural de São Paulo, SP, 
Nascido aos 21/09/1978, Residente em 
São Paulo, SP Filiação: ANISIO CID MA-
CHADO e de LEILA PAGLIUSO MACHA-
DO.- PRISCILA AGUIAR DE CARVALHO 
ASSIS E SOUZA CRUZ, psicopedagoga, 
solteira, Natural de Vila Velha, ES, Nas-
cido aos 13/05/1984, Residente em São 
Paulo, SP Filiação: ARMANDO AGUIAR 
DE SOUZA CRUZ JUNIOR e de VERA 
LUCIA DE CARVALHO ASSIS.

ARTHUR RODRIGUES STIEBLER, ana-
lista de marketing, solteiro, Natural de 
Osasco, SP, Nascido aos 29/08/1997, 
Residente em São Paulo, SP Filiação: 
MARCOS MELLO STIEBLER e de SAN-
DRA REGINA RODRIGUES.- MARIANA 
LONGO ZUCOLOTO, administradora, 
solteira, Natural de São Paulo, SP, Nasci-
do aos 03/01/1995, Residente em Itapevi, 
SP Filiação: SERGIO APARECIDO ZU-
COLOTO e de DULCINEIA APARECIDA 
LONGO ZUCOLOTO.

DALTON NASCIMENTO SOARES, se-
gurança, solteiro, Natural de São Paulo, 
SP, Nascido aos 30/06/1984, Residen-
te em São Paulo, SP Filiação: ADALTO 
MARTINS SOARES e de MARIA DE 
LOURDES DO NASCIMENTO.- PAOLA 
AZEVEDO SEABRA, assistente adminis-
trativa, solteira, Natural de São Paulo, SP, 
Nascido aos 25/05/1992, Residente em 
São Paulo, SP Filiação: GERALDO FER-
REIRA SEABRA e de SONIA MARIA DE 
AZEVEDO SEABRA.

DAILTON JOSÉ DA COSTA, maitre, sol-
teiro, Natural de Condeúba, BA, Nasci-
do aos 15/04/1996, Residente em neste 
Subdistrito - São Paulo, SP Filiação: 
ADÃO JOSÉ DA COSTA e de OSMARI-
NA BRITO NERI COSTA.- ALESSANDRA 
SOUSA PEREIRA, dentista, solteira, 
Natural de São Paulo, SP, Nascido aos 
17/08/1997, Residente em neste Subdis-
trito - São Paulo, SP Filiação: JOAQUIM 
JOSÉ PEREIRA e de LUCINIIA PALMEI-
RA DE SOUSA PEREIRA.

IGOR ALEXANDER GRABERTH VIAN-
NA, autonomo, solteiro, Natural de São 
Paulo, SP, Nascido aos 03/04/1989, 
Residente em São Paulo, SP Filiação: 
ROBERTO ALVES VIANNA e de SUELY 
GRABERTH VIANNA.- VANESSA JULIA-
NA DIAS DE ASSIS, assessora de im-
prensa, solteira, Natural de Taboão da 
Serra, SP, Nascido aos 05/02/1990, Re-
sidente em Embu das Artes, SP Filiação: 
JOÃO DIAS DE ASSIS e de MARIA DAS 
GRAÇAS DE ASSIS.

RONILDO NOVAIS SANTOS, auxiliar de 
limpeza, solteiro, Natural de Vitória da 
Conquista, BA, Nascido aos 15/03/1984, 
Residente em São Paulo, SP Filiação: 
LUIS COSME MOREIRA SANTOS e 
de VALDECÍ NOVAIS SANTOS.- ROSA 
ALVES DE SOUSA, auxiliar de limpeza, 
solteira, Natural de Floriano, PI, Nasci-
do aos 17/03/1970, Residente em - São 
Paulo, SP Filiação: CRISTINA ALVES DE 
SOUSA.

HENRIQUE NEGREIROS LOPES, publi-
citario, solteiro, Natural de São Paulo, SP, 
Nascido aos 16/05/1992, Residente em 
São Paulo, SP Filiação: JOSÉ LOPES e 
de JUCINEIDE NEGREIROS LOPES.- 
THAÍS DA CONCEIÇÃO SILVA, analista 
de marketing, solteira, Natural de São 
Paulo, SP, Nascido aos 27/12/1992, Re-
sidente em São Paulo, SP Filiação: ED-
VALDO DA CONCEIÇÃO SILVA e de ANA 
ROSA RODRIGUES DA SILVA.

ÉRICK PRIBESSAN SIMÕES, enge-
nheiro, solteiro, Natural de São Caeta-
no do Sul, SP, Nascido aos 29/08/1986, 
Residente em São Paulo, SP Filiação: 
JOSÉ BARBOSA SIMÕES e de SAN-
DRA REGINA PRIBESSAN.- GLAUCIA 
RODRIGUES CASTELLAN, professora, 
solteira, Natural de Itu, SP, Nascido aos 
17/09/1980, Residente em São Paulo, 
SP Filiação: CELSO LUIZ CASTELLAN 
e de LUZIA AGOLIA RODRIGUES CAS-
TELLAN.

JUAREZ ROCHA SOUZA JÚNIOR, pro-
fessor, solteiro, Natural de São Paulo, 
SP, Nascido aos 21/01/1981, Residente 
em neste Subdistrito - São Paulo, SP 
Filiação: JUAREZ ROCHA SOUZA e de 
IRACY FELIPE DOS SANTOS SOU-
ZA.- MARILIA GOMES DA SILVA, com-
pradora, solteiro, Natural de São Paulo, 
SP, Nascido aos 09/04/1988, Residente 
em neste Subdistrito - São Paulo, SP 
Filiação: JOÃO MANOEL DA SILVA e de 
GENI ROSA GOMES DA SILVA.

BRUNO PEZZOLO DOS SANTOS, cozi-
nheiro, solteiro, Natural de Santo Andri, 
SP, Nascido aos 21/11/1988, Residente 
em São Paulo, SP Filiação: ARIOVALDO 
PEREIRA DOS SANTOS e de SOLANGE 
AURORA PEZZOLO DOS SANTOS.- 
BEATRIZ FERNANDES CARDOSO, es-
pecialista de recursos humanos, solteiro, 
Natural de Santo André, SP, Nascido aos 
14/04/1988, Residente em São Paulo, SP 
Filiação: MAURICIO JESUINO CARDO-
SO e de MARTA FERNANDES DE PAES 
CARDOSO.

DIEGO MARCELO PARENTE, adminis-
trador, solteiro, Natural de Joinville, SC, 
Nascido aos 04/08/1991, Residente em 
São Paulo, SP Filiação: APARECIDO 
PARENTE e de MARIA DE LOURDES 
PARENTE.- NATHALIA CAROLINA 
SANTOS ESTEVES, advogada, solteira, 
Natural de São Paulo, SP, Nascido aos 
23/11/1989, Residente em São Paulo, 
SP Filiação: DECIO RIBEIRO ESTEVES 
e de SOLANGE APARECIDA DOS SAN-
TOS.

VINICIUS LUCAS UMEKITA, executivo, 
solteiro, Natural de São Paulo, SP, Nas-
cido aos 12/10/1987, Residente em São 
Paulo, SP Filiação: YAGUHIRO UMEKI-
TA e de MARIA ILSA LUCAS UMEKI-
TA.- ARIANE PRISCILA DE CARVALHO 
LOPES, gestora operacional, solteira, 
Natural de São Paulo, SP, Nascido aos 
25/09/1988, Residente em São Paulo, SP 
Filiação: CRISTOVÃO LUÍS LOPES e de 
MARIA JOSÉ DE CARVALHO LOPES.

RODRIGO DA SILVA CARVALHO RA-
BAGO, administrador de banco de dado, 
solteiro, Natural de São Paulo, SP, Nas-
cido aos 06/08/1989, Residente em São 
Paulo, SP Filiação: ANTONIO CARLOS 
CARVALHO RABAGO e de ROSELI DA 
SILVA RABAGO.- CAROLINA SOUZA DA 
SILVA, enfermeira, solteiro, Natural de 
São Paulo, SP, Nascido aos 14/11/1988, 
Residente em São Paulo, SP Filiação: 
JOAQUIM JOSE DA SILVA e de ENEDI-
NA GONGALVES DE SOUZA.

RAFAEL CRUZ RIBEIRO DE ANDRA-
DE, operador de produção, solteiro, 
Natural de São Paulo, SP, Nascido aos 
04/05/1988, Residente em São Paulo, SP 
Filiação: JOSÉ RIBEIRO DE ANDRADE 
e de MARIA GERSINA DA CRUZ.- RO-
SEMERE MARIA DA SILVA, oficial de 
produção, solteira, Natural de Palmeira 
dos Indios, AL, Nascido aos 09/01/1976, 
Residente em São Paulo, SP Filiação: 
HOSANO FIRMINO DA SILVA e de MA-
RIA DE LOURDES DA SILVA.

EDUARDO PEREIRA MONTENEGRO, 
analista de sistemas, divorciado, Natural 
de Jacarei, SP, Nascido aos 14/11/1975, 
Residente em São Paulo, SP Filiação: 
WALTHER MONTENEGRO e de MARIA 
ODETE PEREIRA MONTENEGRO.- 
NAILA CRISTINA VILAGA LOURENGO, 
bióloga, solteira, Natural de São Carlos, 
SP, Nascido aos 12/12/1975, Residen-
te em São Paulo, SP Filiação: NELSON 
SERAFIM LOURENGO e de RTNIA DAS 
GRAÇAS VILAGA LOURENGO.

RENATO NUNES DE OLIVEIRA TIGRE, 
contador, divorciado, Natural de São Pau-
lo, SP, Nascido aos 17/09/1979, Residen-
te em São Paulo, SP Filiação: JACINTO 
DE OLIVEIRA e de HILDA NUNES DE 
OLIVEIRA.- VANESSA DELFINO, advo-
gada, divorciada, Natural de São Paulo, 
SP, Nascido aos 20/09/1979, Residente 
em São Paulo, SP Filiação: MADIR DEL-
FINO e de LUZIA CLEUZA RODRIGUES 
DELFINO.

PEDRO LUIZ GIACOMINE, bancario, sol-
teiro, Natural de São Paulo, SP, Nascido 
aos 12/03/1991, Residente em São Paulo 
- São Paulo, SP Filiação: PEDRO LUIZ 
COSTA GIACOMINE e de CLEIDIMAR 
MARQUES GIACOMINE.- SAMYA KAR-
LA RUBIO DE MENEZES, analista finan-
ceiro, solteira, Natural de Fortaleza, CE, 
Nascido aos 09/09/1986, Residente em 
São Paulo, SP Filiação: ALVARO BEZER-
RA DE MENEZES e de OLGA RUBIO DE 
MENEZES.

THIAGO CALDAS MARTINS, publicita-
rio, divorciado, Natural de São Paulo, SP, 
Nascido aos 16/08/1984, Residente em 
neste Subdistrito - São Paulo, SP Filia-
ção: JOÃO JOSE MATOS MARTINS e de 
NINA ROSA CALDAS MARTINS.- ANA 
CLAUDIA GALLELO LOPES DA SILVA, 
médica, solteira, Natural de São Paulo, 
SP, Nascido aos 26/07/1988, Residen-
te em neste Subdistrito - São Paulo, SP 
Filiação: OLSEN LOPES DA SILVA JÚ-
NIOR e de MARIA BEATRIZ GALLELO 
LOPES DA SILVA.

LUCAS NORONHA SALLES, analista/de-
senvolvedor de sist, solteiro, Natural de 
São Paulo, SP, Nascido aos 04/02/1996, 
Residente em São Paulo, SP Filiação: 
AIRTON ANTONIO DE SALLES e de 
IRENE NORONHA DA SILVA SALLES.- 
JAMILE MENDES BARRETO, subscri-
tora, solteira, Natural de São Paulo, SP, 
Nascido aos 30/09/1996, Residente em 
Taboão da Serra, SP Filiação: JANILSON 
DE MOURA BARRETO e de MARINÊS 
MENDES DA SILVA.

MARCOS ROGERIO DO NASCIMENTO 
KISS, engenheiro, solteiro, Natural de 
São Paulo, SP, Nascido aos 28/10/1972, 
Residente em neste Subdistrito - São 
Paulo, SP Filiação: JOSÉ GABRIEL KISS 
e de ANA DO NASCIMENTO KISS.- JÚ-
LIA GLÓRIA LUCATELLI PIRES, farma-
cêutica - bioquímica, solteira, Natural de 
São Paulo, SP, Nascido aos 04/06/1980, 
Residente em neste Subdistrito - São 
Paulo, SP Filiação: ALVARO EUGENIO 
PIRES e de NEIDE LUCATELLI PIRES.

LUIZ FERNANDO RAMALHO, publicita-
rio, solteiro, Natural de São Paulo, SP, 
Nascido aos 25/09/1988, Residente em 
São Paulo, SP Filiação: AMARILDO RA-
MALHO e de MARIA LINDALVA LUIZA 
RAMALHO.- AWDREY FILADELPHO, 
publicitaria, solteira, Natural de Cara-
guatatuba, SP, Nascido aos 20/10/1989, 
Residente em São Paulo, SP Filiação: 
CARLOS EDUARDO DE RAMOS FI-
LADELPHO e de TELMA REGINA DOS 
SANTOS FILADELPHO.

FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA, 
embalador, solteiro, Natural de Campos 
Sales, CE, Nascido aos 15/09/1995, Re-
sidente em São Paulo, SP Filiação: JUA-
REZ RAIMUNDO DA SILVA e de MARIA 
EMILIA DOS SANTOS.- FABIANE BOR-
GES MEDRADO, auxiliar administrativo, 
solteira, Natural de Manaus, AÍ, Nascido 
aos 05/10/1995, Residente em São Pau-
lo, SP Filiação: ADAILTON DE MATOS 
MEDRADO e de MARGARETE SANTA-
NA BORGES.

JOSÉ LUIS JARPA PARRA, engenhei-
ro, divorciado, Natural de Chillan, Chile,, 
Nascido aos 06/10/1972, Residente em 
São Paulo, SP Filiação: JULIO JARPA 
GUAJARDO e de NOEMI PARRA DU-
RAN.- LIGIA DE CASTRO E OLIVEIRA, 
advogada, solteira, Natural de Santos, 
SP, Nascido aos 24/03/1982, Residente 
em São Paulo, SP Filiação: ROBERTO 
MOTA DE OLIVEIRA e de THEREZINHA 
DE CASTRO E OLIVEIRA.

CAETANO MOYSIS FARAONE JUNIOR, 
comerciante, solteiro, Natural de São 
Paulo, SP, Nascido aos 31/03/1962, Re-
sidente em São Paulo, SP Filiação: CAE-
TANO MOYSÉS FARAONE e de LUIZA 
VIDAL FARAONE.- ELIZETE DA SILVA 
FERREIRA, comerciante, solteira, Na-
tural de Monte Santo, BA, Nascido aos 
17/06/1982, Residente em São Paulo, SP 
Filiação: GALDINO ALVES FERREIRA e 
de ELIETE DOS SANTOS SILVA FER-
REIRA.

ELIELSON FRANCISCO EVANGELIS-
TA, operador de guincho, solteiro, Na-
tural de Castro Alves, BA, Nascido aos 
03/11/1993, Residente em São Paulo, SP 
Filiação: JOSÉ FERNANDO EVANGE-
LISTA e de CARMOSINA FRANCISCA 
EVANGELISTA.- JAQUELINE DA SILVA 
ABREU, operadora de caixa, solteira, 
Natural de São Paulo, SP, Nascido aos 
03/06/1997, Residente em São Paulo, 
SP Filiação: ANTONIO AFONSO DE 
ABREU e de EDNA DE FATIMA DA SILVA 
ABREU.

ALEXANDRE DA SILVA DE MATOS, 
jardineiro, solteiro, Natural de Tremedal, 
BA, Nascido aos 16/11/1985, Residente 
em São Paulo, SP Filiação: MANOEL 
DOMINGOS DE MATOS e de MARIA 
LOURDES DE MATOS.- CINTIA ANTÔ-
NIA DE JESUS, dona de casa, solteira, 
Natural de São Paulo, SP, Nascido aos 
22/08/1995, Residente em São Paulo, SP 
Filiação: MAUCENI ANTÔNIA SANTOS.

MAURO VICENTE DE AZEVEDO PE-
REIRA DOS SANTOS, engenheiro ci-
vil, solteiro, Natural de São Paulo, SP, 
Nascido aos 06/12/1981, Residente em 
neste Subdistrito - São Paulo, SP Filia-
ção: JOSÉ MARINHO PEREIRA DOS 
SANTOS e de SIMONE VICENTE DE 
AZEVEDO PEREIRA DOS SANTOS.- 
FABIANE VALIATI MARIN, psicóloga, 
divorciada, Natural de Antônio Prado, RS, 
Nascido aos 24/09/1983, Residente em 
neste Subdistrito - São Paulo, SP Filia-
ção: DEOCLIDES MARIN e de FANDILA 
VALIATI MARIN.

LUIZ VALDO MACEDO DOS SANTOS, 
motorista, solteiro, Natural de Macajuba, 
BA, Nascido aos 17/09/1975, Residente 
em São Paulo, SP Filiação: JOÃO SAN-
TANA DOS SANTOS e de NILDETE MA-
CEDO DOS SANTOS.- NOELIA GON-
ÇALVES MIRANDA, cabeleireira, soltei-
ra, Natural de Macajuba, BA, Nascido 
aos 21/04/1981, Residente em São Pau-
lo, SP Filiação: ANANIAS RODRIGUES 
MIRANDA e de RAQUEL GONÇALVES 
DA SILVA.

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA LIS-
BOA NETO, médico veterinário, solteiro, 
Natural de Bom Jesus, PI, Nascido aos 
22/08/1987, Residente em São Paulo, SP 
Filiação: NILO FRANCISCO LISBOA e de 
MARIA DIVA DA SILVA LISBOA.- LOREN 
D APRILE, médica veterinária, solteiro, 
Natural de São Paulo, SP, Nascido aos 
29/01/1990, Residente em São Paulo, SP 
Filiação: ANTONIO D APRILE e de ES-
TER APARECIDA CANDIANI D APRILE.

MURILLO MARCO CARVALHO CUNHA, 
estatístico, solteiro, Natural de Goiânia, 
GO, Nascido aos 17/09/1991, Residente 
em São Paulo, SP Filiação: FLAVIO JU-
RANDY CARVALHO CUNHA e de IRACI 
DA SILVA SANTOS.- HEVELIM SERR-
CO DE LIMA, professora, solteira, Natu-
ral de Rio de Janeiro, RJ, Nascido aos 
22/08/1993, Residente em São Paulo, SP 
Filiação: MARCOS AURELIO MARTINS 
DE LIMA e de ELIANE COELHO SERR-
CO MARTINS DE LIMA. 


