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Congresso negocia votação da MP da Eletrobras
lator da matéria, senador Marcos Rogério (DEM-RO),
afirmou que não tem a intenção "de fazer modificação
que apresente ruptura com os pontos acrescidos pela
Câmara". Ainda de acordo com o parlamentar, o relatório que será apresentado hoje irá manter "a espinha dor-

A um dia da votação da medida provisória que abre
caminho para a privatização da Eletrobras, Câmara e Senado articulam um acordo para que a proposta seja
aprovada até 22 de junho e não perca a validade. Em entrevista a grupo de jornalistas na manhã de ontem, o re-
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China critica
Otan e pede
menos exagero
sobre ameaça

VERMELHA

Conta de luz deve subir
com reajuste acima de 20%

A China fez duras críticas ontem à Otan, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos,
que na véspera havia aprovado
um comunicado classificando
o país asiático de um risco à segurança dos seus integrantes.
"A China pede que a Otan veja o
seu desenvolvimento de uma
maneira racional, pare de exagerar de qualquer forma a chamada 'ameaça da China' e pare
de usar os interesses e direitos
legítimos da China como desculpa para manipular a política
do bloco, criar confronto e alimentar competição geopolítica", afirmou a missão chinesa
junto à União Europeia. O texto
afirma que os avanços militares
do país, citados pela Otan como
motivo de preocupação, são de
natureza defensiva. PÁGINA 6

FOLHAPRESS

O diretor-geral da Aneel (Agência Nacional
de Energia Elétrica), André Pepitone (foto), disse ontem que a bandeira vermelha, a mais cara
cobrada sobre a conta de luz, deverá subir mais
de 20%. Em meio ao baixo nível dos reservatórios de água, usinas térmicas são acionadas e isso afeta o consumidor por meio da bandeira tarifária cobrada sobre a conta de luz. Em junho,
já está vigente a bandeira vermelha nível 2, a
mais cara, que cobra R$ 6,24 para cada 100 kWh
(quilowatts-hora) consumidos. A agência discutia elevar essa cobrança para R$ 7,57 a cada 100
kWh. "Mas, com certeza, deve superar isso", declarou Pepitone em audiência pública na comissão de Minas e Energia da Câmara para discutir a crise hídrica.

Incentivo para consumo fora do
horário de pico começa em julho
O programa de deslocamento do consumo de
energia nos horários de pico pode começar em
julho e incluir consumidores residenciais, além
da indústria. Na segunda-feira passada o MME
(Ministério de Minas e Energia) se reuniu com
grandes consumidores para discutir as bases do
plano. A ideia é oferecer algum incentivo na
conta de luz, como descontos na tarifa ou créditos futuros. "O modelo ainda está em discussão
e exigirá arranjos técnicos e jurídicos para ser
implementado". PÁGINA 2

STF

Kassio
concede HC
a Witzel para
não ir à CPI

sal" da MP aprovada pelos deputados em maio. "Um
ponto ou outro pode ser que haja modificação, mas a espinha dorsal daquilo que a Câmara dos Deputados
aprovou a tendência deste relator é manter no seu relatório”. PÁGINA 3
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O ministro Kassio Nunes
Marques, do STF (Supremo
Tribunal Federal), concedeu
habeas corpus e autorizou o
ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel a não comparecer à CPI da Covid. O depoimento de Witzel estava previsto para hoje. Segundo a decisão do magistrado, caso resolva ir à comissão, Witzel poderá
ficar em silêncio, não precisará
assumir compromisso de falar
a verdade e terá direito a ser
acompanhado por um advogado. A convocação do ex-governador fluminense foi aprovada
pela CPI em 26 de maio e tinha
o objetivo de aprofundar as investigações relativas ao uso por
estados da verba enviada pelo
governo federal para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. PÁGINA 5

Ex-secretário revela
descaso federal e
tratamento precoce
Em depoimento à CPI da Covid no Senado ontem, o ex-secretário
de Saúde do Amazonas Marcellus Campêlo (foto) afirmou a ênfase
no tratamento precoce em missão do Ministério da Saúde ao estado
durante a crise provocada pela segunda onda da pandemia do novo
coronavírus no início deste ano. O ex-secretário evitou contrariar a
fala do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello sobre a data em que o
governo federal foi informado sobre problemas no fornecimento de
oxigênio no Amazonas, mas reconheceu que ficaram sem respostas
ofícios para o ministério para tratar do assunto. Campêlo prestou depoimento para explicar omissões no enfrentamento à pandemia no
Amazonas. Os senadores também exploraram o papel do governo federal para lidar com a segunda onda da pandemia. PÁGINA 5

INDICADORES
Bolsas no mundo

IBOVESPA: -0,09% / 130.091,08 / -166,88 / Volume: 26.808.429.133 / Quantidade: 3.776.948
Maiores Altas

Maiores Baixas

Mais Negociadas
Preço

% Oscil.

Preço

Preço

% Oscil.

SUL AMERICA UNT N2

35.33

+4.84 +1.63

AZUL PN N2

46.43

−2.66

−1.27

VALE ON NM

PETRORIO ON NM

20.08

+3.61 +0.70

LOCAWEB ON NM

26.06

−2.51

−0.67

ECORODOVIAS ON NM

13.43

+3.31 +0.43

BANCO INTER UNT N2

62.35

−2.73

−1.75

BTGP BANCO UNT N2

122.03

+3.01 +3.57

CIA HERING ON NM

34.55

−2.54

30.07

+2.77 +0.81

P.ACUCAR-CBDON NM

38.35

−1.89

BRF SA ON ATZ NM

Fechamento
% Oscil. Dow Jones

%

34.299,33 -0,27

111.50

−1.95 −2.22

NASDAQ Composite

PETROBRAS PN N2

29.03

+0.97 +0.28

Euro STOXX 50

4.145,54 +0,20

B3 ON NM

16.67

+2.14 +0.35

CAC 40

6.639,52 +0,35

−0.90

GRUPO NATURAON NM

58.75

+1.15 +0.67

FTSE 100

−0.74

ITAUUNIBANCOPN N1

32.64

0.00

0.00

DAX

14.072,856 -0,71

7.172,48 +0,36
15.729,52 +0,36

Salário mínimo
Ufir
Taxa Selic
(05/05)
Poupança
(16/6)
TR (prefixada)
(29/8/2017)

R$ 1.100,00 IGP-M
R$ 3,7053 IPCA
CDI
3,5% 0,13
OURO
0,20% BM&F/grama
EURO Comercial
0,0098 Compra: 6,1146

4,10% (mai.) EURO turismo
0,83% (mai.) Compra: 6,1739
Venda: 6,3539
DÓLAR Ptax - BC
até o dia 15/jun Compra: 5,0868
5,0874
DÓLAR comercial
R$ 300,00 Compra: 5,0422
Venda: 5,0428
DÓLAR turismo
Venda: 6,1153 Compra: 5,0443
Venda: 5,2243

Quarta-feira, 16 de junho de 2021

2

Economia
BANDEIRA

MERCADOS

VERMELHA

Bovespa tem leve
queda à espera
da "Super Quarta"

Conta de luz deve subir
com reajuste acima de 20%

ISABELA BOLZANI/FOLHAPRESS

THIAGO RESENDE/FOLHAPRESS

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) encerrou a
sessão de ontem em leve queda de 0,09%, aos 130.091 pontos. Os investidores seguem na
expectativa para as decisões
de política monetária do Banco Central e do Federal Reserve (Fed, banco central americano), a serem divulgadas no
que o mercado financeiro tem
chamado de "Super Quarta".
A expectativa da maioria
dos analistas é que o Copom
(Comitê de Política Monetária)
do BC aumente a Selic em 0,75
ponto percentual, para 4,25%
ao ano -contra os atuais 3,5%
ao ano. Uns poucos, no entanto, passaram a projetar piora
no quadro inflacionário e aumento de 1 ponto percentual.
O volume financeiro no pregão somou R$ 26,808 bilhões. A
sessão também foi influenciada por movimentos ligados aos
vencimentos de opções sobre o
Ibovespa (Índice Bovespa), e
do índice futuro hoje.
Entre as principais quedas
na Bovespa, o Banco Inter registrou queda de 2,73%, cotado em R$ 62,35, após o conselho de administração do banco digital ter aprovado uma
oferta primária de units (ativos formados por mais de uma
classe de valores mobiliários ações ordinárias e preferenciais, por exemplo) com esfor-

ços restritos da ordem de R$
5,5 bilhões. O preço da unit foi
fixado em R$ 57,84. A divulgação do volume final da oferta
está previsto para 24 de junho.
Os papéis da Azul caíram
2,66% e os da Hering recuaram
2,54% na sessão, em dia de
ajuste de preços para várias
ações que se beneficiaram da
reabertura econômica.
A Vale, que tem um dos papéis de peso da Bolsa, recuou
1,77% na sessão, a R$ 111,70,
apesar das altas nos preços do
minério de ferro.
Entre as maiores altas, o
destaque fica com SulAmérica
-que subiu 4,84% na sessão
diante da expectativa de elevação da taxa básica de juros no
país hoje. Os papéis da PetroRio tiveram ganhos de 3,61%,
acompanhando o dia positivo
para o petróleo, cujo preço do
barril se aproxima de US$ 74
(R$ 376,47).
Os índices acionários americanos também refletiram a expectativa dos investidores para
um posicionamento do Fomc
(comitê de política monetária
dos EUA). Dow Jones, S&P e
Nasdaq encerraram a sessão de
ontem em quedas de 0,27%,
0,2% e 0,71%, respectivamente.
O foco dos agentes financeiros na política monetária brasileira e americana também
trouxeram mais um dia de queda para o dólar, que caiu 0,57%
ante o real, para R$ 5,042.

B O E I N G &A I R B U S

EUA e Europa encerram
disputa de 17 anos
Estados Unidos e União Europeia aceitaram ontem uma
trégua de cinco anos na batalha entre as fabricantes de
aviões americana Boeing e europeia Airbus, que já durava 17
anos. O acordo foi negociado
durante a cúpula entre o presidente dos EUA, Joe Biden, o
presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente da Comissão Europeia,
Ursula von der Leyen.
O acordo suspende tarifas
retaliatórias que somam US$
11,5 bilhões (R$ 58 bi) -US$ 7,5
bi dos EUA sobre exportações
europeias e US$ 4 bi na Europa
sobre exportações americanas.
Durante os cinco anos de trégua, um grupo de trabalho discutirá regras para prevenir desavenças futuras. As duas partes também concordaram em
usar parâmetros da OMC (Organização Mundial do Comércio) para questões que eram alvo de conflito, como financiamento de pesquisa e desenvol-

vimento e limites de incentivo
fiscal, entre outros, e estabelece
reuniões regulares em nível ministerial -durante a negociação
desta semana, isso ocorreu entre a representante de Comércio dos EUA, Katherine Tai, e o
comissário de Comércio da UE,
Valdis Dombrovskis. Em mais
um passo para demarcar território em relação à China, os
dois lados concordaram em
cooperar no tratamento de participantes de "economia sem
mercado" no mercado de aviação civil.
Biden deixou mais claro o
recado ao dizer que o alvo são
"práticas não mercantis da China que dão às empresas chinesas uma vantagem injusta". Um
dos temores que facilitou a trégua recém-obtida era o de que,
se as companhias americana e
europeia continuarem se enfraquecendo mutuamente, abririam espaço para que as chinesas avancem no mercado de
aeronaves civis.

O

diretor-geral
da
Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), André Pepitone, disse ontem que a bandeira vermelha, a
mais cara cobrada sobre a conta
de luz, deverá subir mais de 20%.
Em meio ao baixo nível dos
reservatórios de água, usinas
térmicas são acionadas e isso
afeta o consumidor por meio da
bandeira tarifária cobrada sobre
a conta de luz. Em junho, já está
vigente a bandeira vermelha nível 2, a mais cara, que cobra R$
6,24 para cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos.
A agência discutia elevar essa
cobrança para R$ 7,57 a cada 100
kWh. "Mas, com certeza, deve

superar isso", declarou Pepitone
em audiência pública na comissão de Minas e Energia da Câmara para discutir a crise hídrica.
Ele afirmou ainda que a decisão deverá ser comunicada em
junho. Pepitone ressaltou que o
aumento se deve ao pagamento
do uso das usinas térmicas, cuja
geração de energia é mais cara.
O acionamento das usinas termelétricas deverá gerar um custo
adicional de R$ 8,99 bilhões neste ano. Desse total, R$ 4,3 bilhões
já foram gastos até abril.
"Isso vai ter um impacto na
tarifa de 5%", disse Pepitone.
Parte desse custo será transferido para 2022, mas os consumidores livres já pagarão em 2021.
Durante o debate, o diretorgeral do ONS (Operador Nacio-

nal do Sistema Elétrico), Luiz
Carlos Ciocchi, disse que estão
sendo adotadas medidas para
que não haja risco de racionamento de energia neste ano.
"Não teremos nenhum problema de energia ou de potência
ao final de novembro de 2021,
quando começa a estação chuvosa", afirmou Ciocchi.
Apesar de reconhecer que a
situação é preocupante, ele
apresentou as ações contra o risco de apagão. Entre elas, a flexibilização de restrições hidráulicas nas bacias dos rios São Francisco e Paraná; aumento da geração térmica e da garantia do
suprimento de combustível para
essas usinas; aumento da importação de energia da Argentina e do Uruguai, antecipação

obras de transmissão, além de
campanha de uso consciente da
água e da energia.
Diante da crise hídrica, o governo prepara uma medida provisória. O plano prevê dar plenos poderes a um grupo interministerial de monitoramento
da crise hídrica para que ele decida sobre a vazão de água nos
reservatórios das hidrelétricas.
Hoje esse papel cabe à ANA
(Agência Nacional de Águas) e
ao Ibama (Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis).
O governo também quer um
programa de deslocamento do
consumo de energia nos horários
de pico. A medida pode começar
em julho e incluir consumidores
residenciais, além da indústria.

Incentivo para consumo de luz fora do
horário de pico pode começar em julho
JULIO WIZIACK E NICOLA
PAMPLONA/FOLHAPRESS
O programa de deslocamento
do consumo de energia nos horários de pico pode começar em
julho e incluir consumidores residenciais, além da indústria. Na
segunda-feira passada o MME
(Ministério de Minas e Energia)
se reuniu com grandes consumidores para discutir as bases
do plano.
A ideia é oferecer algum incentivo na conta de luz, como descontos na tarifa ou créditos futuros. "O modelo ainda está em discussão e exigirá arranjos técnicos
e jurídicos para ser implementado", disse à reportagem o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
A proposta é parte do pacote
de medidas para enfrentar a pior
seca da história sobre os reservatórios de hidrelétricas na região
Sudeste, que já incluiu a contratação adicional de térmicas e revisões nas restrições de vazões de
usinas hidrelétricas.
Na reunião nesta segunda,
associações que representam os
grandes consumidores de eletricidade apresentaram ao governo propostas de estímulo da re-

dução do consumo ou deslocamento para horários de menor
demanda.
Uma das sugestões é que as
próprias empresas apresentem ao
governo um cronograma prévio
com o montante de energia a ser
poupado durante determinado
período. Dessa forma, elas podem
planejar melhor sua produção
para evitar queda de atividade.
Em outra frente, grandes consumidores podem se voluntariar
a ter o consumo reduzido por determinação do ONS (Operador
Nacional do Sistema Elétrico) nos
momentos em que a demanda estiver elevada.
Nos dois casos, a economia
não seria obrigatória. A ideia é recompensar as empresas que aderirem ao programa. O valor dos
descontos ou créditos ainda não
definido, mas a indústria defende
que o cálculo tenha como parâmetro seja o custo das térmicas
que seriam acionadas para atender a essa demanda.
A conta seria compartilhada
por todos os consumidores. Os
grandes consumidores defendem
que haveria economia, já que o
preço pago teria um desconto em
relação ao custo das térmicas.
Atualmente, existem barreiras

para que esses pagamentos sejam
feitos automaticamente. De acordo com o ministro, para isso, será
preciso editar novas normas para
permitir que "a sistemática de
compensação seja rápida."
O deslocamento da demanda
de energia é uma medida defendida por especialistas no setor
elétrico, que temem apagões nos
horários de maior consumo durante o segundo semestre, quando os reservatórios estarão ainda
mais baixos.
"A preocupação é chegar em
novembro com quedas (d'água)
muito pequenas e pouca água
nos reservatórios, o que torna
muito provável que comecemos
a ter apagões", disse em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo
Jerson Kelman, que liderou o
grupo que investigou o racionamento de 2001.
No inverno, o horário de pico
ocorre no início da noite, quando
as pessoas terminam de trabalhar
e o uso de chuveiro elétrico é
maior. No verão, há um pico também no início da tarde, pelo elevado uso de ar condicionado.
Por enquanto, o governo tem
conversado apenas com os maiores consumidores industriais. Representantes de outros segmen-

tos disseram à reportagem não terem sido ainda convocados para
tratar do tema.
No setor têxtil, a principal
preocupação no momento é a
elevação do preço da energia, disse o presidente da Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil),
Fernando Pimentel. "Do ponto de
vista prático estamos tendo impacto de custo, o que já está gerando novas iniciativas de eficiência energética."
Pimentel diz, porém, que há
pouca margem para o deslocamento do consumo nessa indústria, já que os segmentos que têm
maior uso de energia já costumam trabalhar em três turnos.
Entre os fabricantes de vidro,
há grande preocupação com a parada para manutenção no sistema de Mexilhão, da Petrobras,
um dos principais produtores de
gás natural do país. Com a elevada demanda das térmicas pelo
combustível, os empresários temem impactos no fornecimento.
"Falta clareza ainda", diz o superintendente da Abividro (Associação Brasileira das Indústrias de
Vidro), Lucien Belmonte. "As
conversas estão apenas começando. E esse é o momento em que
todo mundo fica mais inseguro."

FGV

Corrente de comércio tem o maior
valor da série iniciada em 1997
A corrente de comércio - exportações mais importações - registrou em maio o maior valor na
série histórica iniciada em 1997.
O volume chegou a US$ 54,6 bilhões em maio, crescimento de
58,2% em relação ao mesmo mês
do ano passado. O desempenho
se repetiu na balança comercial
que teve saldo positivo de US$ 9,3
bilhões, o maior na série histórica
e US$ 2,5 bilhões acima do valor
de maio de 2020.
Os dados são do Boletim de
Comércio Exterior (Icomex) referente ao mês de maio, divulgados
ontem pelo Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getulio
Vargas (FGV/Ibre).
De acordo com o indicador, a
China foi a principal contribuição
para o saldo positivo da balança
comercial, com superávit de US$

19,1 bilhões, o que representa
70,4% do saldo global. Além da
China, saldos positivos foram registrados nos demais países da
Ásia e na América do Sul.
ACUMULADO
O superávit comercial no acumulado do ano até maio alcançou US$ 27,1 bilhões, o maior na
série histórica. Na corrente de comércio foi o segundo valor mais
elevado, chegando a US$ 190,2
bilhões, inferior em US$ 1,1 bilhão ao registrado em 2013. Na
comparação
com
o
acumulado de maio de 2020, o
superávit comercial aumentou
em US$ 11,1 bilhões e a corrente
de comércio em 26,2%, com resultado de US$ 42,6 bilhões.
O instituto destacou que os índices de comércio exterior mos-

tram variação positiva nos três
grandes setores da indústria, tanto
na comparação interanual mensal
como na do acumulado. “Chama
atenção a variação mensal acima
de 10% em todos os setores, tanto
nas exportações como nas importações. O aumento das importações, mesmo em um cenário de
câmbio elevado, será ressaltado”,
disse o o Ibre.
Ainda na comparação interanual do mês de maio, a principal
contribuição para o aumento no
valor exportado de 53,8% foi
de preços, que cresceram 40,1%.
Nas importações, o valor aumentou em 65,3% e o volume influenciou o resultado com aumento de
42,1%. Já na relação entre os acumulados dos anos até maio, as exportações avançaram 30,6% e as
importações 20,9%.

Assim como ocorreu em
abril, o volume das não commodities, que teve variação de
33,8%, puxou o desempenho exportador de maio, enquanto o
das commodities, mesmo positivo, ficou em 12,9%. Nos preços,
as commodities se destacaram
com alta de 38,5%.
No acumulado do ano, a indústria de transformação ficou na
frente, com crescimento de 10,3%
no volume exportado. Os dez
principais produtos exportados
foram açúcar e melaço, farelos de
soja, carne bovina, combustíveis,
celulose, carne de aves, semi-acabados de ferro ou aço, ouro não
monetário, ferro gusa e veículos
de passageiros.
“Observa-se que, exceto os automóveis, todos os outros podem
ser classificados como commodities. Se avaliarmos os 20 principais
produtos exportados, estão presentes instalações para equipamentos de engenharia, aeronaves,
partes e peças para automóveis e
outros veículos de transporte de
mercadorias.
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Câmara e Senado negociam
votação da MP da Eletrobras
WASHINGTON LUIZ/FOLHAPRESS

A

um dia da votação da
medida provisória
que abre caminho para a privatização da Eletrobras,
Câmara e Senado articulam um
acordo para que a proposta seja
aprovada até 22 de junho e não
perca a validade.
Em entrevista a grupo de jornalistas na manhã de ontem, o
relator da matéria, senador Marcos Rogério (DEM-RO), afirmou
que não tem a intenção "de fazer
modificação que apresente ruptura com os pontos acrescidos
pela Câmara".
Ainda de acordo com o parlamentar, o relatório que será
apresentado hoje irá manter "a
espinha dorsal" da MP aprovada
pelos deputados em maio.
"Um ponto ou outro pode ser
que haja modificação, mas a espinha dorsal daquilo que a Câmara dos Deputados aprovou a
tendência deste relator é manter
no seu relatório. Da mesma forma, aquilo que o Senado Federal está construindo a partir da
colaboração, do conjunto dos

senadores e senadoras, eu tenho
dialogado muito com o deputado Elmar, dentro dessa linha de
entendimento", afirmou, sem
detalhar quais pontos da medida serão alterados.
Elmar Nascimento (DEMBA), que relatou o texto na Câmara, também participou da entrevista e confirmou que tem
mantido conversas com Marcos
Rogério para construir um entendimento que permita a aprovação da MP com facilidade
quando ela retornar para a apreciação dos deputados.
"Todas as modificações que
estão sendo sugeridas no âmbito do Senado Federal vão justamente ao encontro dessas premissas que nós discutimos na
Câmara dos Deputados. A nossa
tendência é sempre ratificar todas elas, são contribuições importantes que o Senado Federal
está oferecendo e que a gente
tem que entender que no sistema bicameral há de haver esse
entendimento", afirmou.
A expectativa de Nascimento
é que, sendo aprovado nesta
quarta pelos senadores, o texto

seja colocado em votação já
amanhã.
Sobre os jabutis (nome dado
a emendas sem relação com o
texto original dos projetos de
lei), tanto Rogério quanto Nascimento argumentaram que o texto enviado pelo próprio governo
abria espaço para tratar de outros temas.
"O próprio governo traz no
seu texto inicial situações que
são acessórias. Então, o conjunto das emendas apresentadas
tanto pelos deputados federais
quanto pelos senadores eu não
posso, de maneira antecipada,
tê-los como jabutis. Esse é um
termo pejorativo", defendeu o
senador.
Segundo entidades ligadas ao
setor elétrico e à indústria, os jabutis na MP de privatização da
Eletrobras devem custar R$ 41
bilhões ao consumidor brasileiro. Esse valor seria suficiente para elevar em 10% a conta de luz.
A conta considera a compra
obrigatória de energia térmica e
de pequenas centrais hidrelétricas e a renovação de contratos
de energia renovável subsidia-

dos. Por outro lado, é compensada pela transferência ao consumidor de outorgas que serão
pagas pela Eletrobras para renovar suas concessões.
A MP que será votada no Senado define que a privatização da
Eletrobras se dará por meio de
um aumento do capital social da
empresa, com a emissão de ações
ordinárias, de forma a diluir a
participação da União na empresa. Assim, a União passará a ser
minoritária, em torno de 45%.
Durante a tramitação na Câmara, Nascimento incluiu trechos na proposta que não estavam na versão enviada pelo governo, inclusive condições impostas para a privatização da
Eletrobras.
O parecer do deputado prevê
que, antes da desestatização da
Eletrobras, seja criada uma estatal, que manterá sob controle da
União a Eletrobras Termonuclear e a Itaipu Binacional. O
texto também diz que, na reestruturação societária, as subsidiárias da Eletrobras poderão
ser incluídas nessa nova empresa pública.

AEROPORTO

Congonhas testa check-in
por reconhecimento facial
AMANDA LEMOS/FOLHAPRESS
O Aeroporto de Congonhas,
em São Paulo, realizou ontem
testes de reconhecimento facial
no check-in de embarque de
dois voos que fazem a ponte aérea com o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Outros
dois também foram feitos do Rio
para São Paulo.
O projeto Embarque + Seguro, desenvolvido pelo Ministério
da Infraestrutura, em parceria
com Serpro (Serviço Federal de
Processamento de Dados), já foi
testado em Florianópolis (SC),
Salvador (BA), Belo Horizonte
(MG) e Rio de Janeiro.
Em cada uma dessas capitais,
o projeto contou com a parceria
de uma companhia aérea. No
caso da ponte aérea São PauloRio, os voos eram da Azul.

CÂMARA

Verba para
municípios
atingidos
por chuvas
A Câmara dos Deputados
aprovou ontem a medida provisória que destina crédito extraordinário de R$ 450 milhões
para socorro a municípios atingidos por chuvas no início deste ano. A MP será enviada ao
Senado.
Os recursos serão utilizados
em ações da Defesa Civil para
socorro e assistência às vítimas
das chuvas em diferentes regiões do país. A medida foi editada pelo governo federal em
fevereiro. Na ocasião, o Ministério do Desenvolvimento Regional afirmou que o mês de janeiro deste ano registrou alto
índice de desastres provocados
pelas chuvas, incluindo enchentes e desmoronamentos.
Segundo o Poder Executivo,
no começo de 2021 ocorreu
um recorde histórico de desastres naturais, principalmente
em razão de chuvas intensas. “A imprevisibilidade (da
medida provisória) é justificada em razão da ocorrência de
recorde histórico no número
de desastres naturais no início
deste ano’, justificou.

Economia/São Paulo

OUTONO: Nublado durante o dia.
Noite nublada com possibilidade de garoa.

Pela primeira vez no mundo,
a tecnologia de biometria foi utilizada em uma ponte aérea de
ponta a ponta. Em fase de teste,
ela dispensa a apresentação do
cartão de embarque e de documentos de identificação do passageiro.
Nesses testes, os passageiros
são convidados a participar no
momento do check-in e precisam oficializar o consentimento
respondendo uma mensagem
enviada ao seu celular pela
equipe do projeto. O mesmo
dispositivo de mensagem libera
acesso aos dados do passageiro,
incluindo o CPF e a foto. O procedimento busca atender as exigências da LGPD (Lei Geral de
Proteção de Dados).
Logo após, o atendente da
companhia aérea, com um app
desenvolvido pelo Serpro, faz a

validação biométrica, comparando os dados e a foto, tirada
na hora, com os registros governamentais. A biometria acessa
informações do banco de dados
do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), além das CNHs (Carteira
Nacional de Habilitação) do Denatran.
Ao todo, são 67 milhões de
CNHs e 120 milhões de eleitores
cadastrados nesses sistemas.
No momento em que a leitura facial é realizada, o passageiro precisa retirar a máscara. "É
um procedimento rápido, a leitura é feita em segundos, e o
passageiro, claro, deve tirar a
máscara pelo elástico e colocála logo em seguida", diz, Brenno
Sampaio, superintendente de
relacionamento com clientes finalísticos do Serpro.
A tecnologia de identificação

facial instalada nos totens na
área de embarque foi desenvolvida por um pool de empresas
que reúne Digicon, Idemia e
Azul/Pacer. Segundo Rodrigo
Costa, diretor de desenvolvimento de negócios da Idemia, a
identificação pela leitura facial
vai agilizar o processo de embarque. "A tecnologia realiza
um cruzamento de dados simples e seguro", diz o executivo.
Para Luiza Brandão, diretora
do Iris (Instituto de Referência
em Internet e Sociedade) e mestre em direito, a aplicação da
tecnologia requer transparência
com o uso de dados do usuário.
"Precisamos trabalhar as relações de risco que envolvem a
prática, e ter um pensamento
crítico em relação a essa ideia de
apenas 'facilitar a vida' do passageiro", afirma.

PESQUISA

Contratação de estagiários
negros cresce 148%
Intercâmbio, inglês avançado,
matrícula em universidades de
ponta, experiência prévia. Essas
são algumas exigências que dificultam a entrada de estudantes
negros no mercado de trabalho -e
que estão caindo à medida que
empresas passam a priorizar a diversidade nas equipes.
É o que mostra um levantamento feito pela Cia de Estágios
com 3.347 estudantes cadastrados na base de dados da empresa
e contratados entre 2018 e 2020.
Do início do levantamento até
2020 quase triplicou o número de
estagiários negros contratados.
Tiago Mavichian, fundador da
Cia de Estágios, acredita que os
processos seletivos exclusivos para negros têm um papel importante para esse aumento.
Esse tipo de iniciativa entrou
nos holofotes em 2020, com o
lançamento de um trainee exclusivo para negros pela Magazine
Luiza. O programa, visto com admiração por muitas empresas e
grupos preocupados com a inclusão, chegou a ser contestado na
Justiça, mas a acusação de que
era "excludente para brancos"
não foi adiante.
"É difícil ver uma pessoa negra

em um lugar de destaque que
não seja fruto de uma ação afirmativa", conta Marcos Madeira,
32, estagiário da Ambev. Estudante de engenharia de produção na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Marcos trabalhou
desde os 14 anos como passeador
de cachorros e, com o dinheiro
do trabalho, investiu em um cursinho pré-vestibular.
"Era incomum para o meu
bairro, não existia a expectativa
de se formar, de estudar", conta.
Ele fez tanto o cursinho quanto a
graduação (com bolsa), no turno
da manhã, considerado mais elitizado. "Eu vivia em espaços mais
brancos", diz.
Marcos afirma que foi só aos
29 anos, ouvindo um episódio do
podcast Mamilos sobre racismo
estrutural, que se entendeu como
homem negro -e levou a questão
para os espaços de trabalho que
ocupou desde então.
Ele foi um dos dez estagiários a
ingressar na companhia no primeiro programa exclusivo para
negros da empresa, lançado em
2019. O processo não exigia experiência prévia ou inglês nem tinha limite de idade -diferencial
para estudantes negros, que mui-

tas vezes entram na universidade
mais velhos.
"Quando selecionamos por
conhecimento técnico ou bagagem, isso vira um concurso público", diz Mavichian. "A pegada
não é essa. É olhar para pessoas,
para história de vida, potencial."
Para Marcos, trazer a questão
racial para o trabalho era essencial. O assassinato de George
Floyd, em maio de 2020, foi um
catalisador para que ele propusesse conversas sobre racismo estrutural na empresa.
Incentivado por gestores, ele
participou de reuniões com a alta
liderança, nas quais discutiu
quais deveriam ser os posicionamentos da empresa.
"O mundo lá fora é muito
grande e eu não vou conseguir
mudar. Agora, esse pequeno
mundo que eu vivo aqui, ao qual
dedico boa parte do meu tempo,
pode gerar um impacto lá fora",
conta.
Além da Ambev, empresas de
diversos segmentos como Aqua
Capital, Falconi e QuintoAndar
inauguraram programas de estágio específicos para negros, todos
com diferenças nas exigências de
processo seletivo.

Doria sofre derrota
e prévias terão menos
peso para filiados
CAROLINA LINHARES/FOLHAPRESS
O PSDB decidiu, em nova
reunião da executiva nacional,
ontem, por 20 votos a 11, que
as prévias presidenciais do
partido serão por eleição indireta, com 25% de peso para filiados e 75% para mandatários.
A medida foi uma derrota
para João Doria (PSDB). O governador de São Paulo defendia que a proporção fosse de
50% para filiados e 50% para
mandatários. Seus aliados sugeriram, como meio termo,
35% a 65%, proposta que perdeu na votação.
As regras das prévias presidenciais deveriam ter sido resolvidas na última terça-feira,
mas, diante de impasse entre
propostas apresentadas, tucanos votaram por adiar a decisão em uma semana. Nesse
período, a ideia era que Doria e
seus adversários internos -Tasso Jereissati (CE), Eduardo Leite (RS) e Arthur Vírgilio (AM)chegassem a um consenso.
Na última terça, a cúpula do
PSDB aprovou por unanimidade somente a votação indireta
com pesos entre filiados e
mandatários, mas sem estabelecer os percentuais, o que
abriu uma brecha para que Doria tentasse emplacar sua tese.
Apesar de terem mantido
conversas ao longo da semana, os quatro tucanos chegaram à reunião sem convergência. Como mostrou o jornal
Folha de S.Paulo, Doria sinalizou que aceitaria qualquer regra, num ato de boa vontade
que seria recompensado com
um aumento da participação
dos filiados.
Aliados de Doria pressionavam por maior peso dos filia-

dos porque São Paulo concentra a maior fatia deles -cerca de
22% de 1,36 milhão, segundo o
TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O número de filiados regulares e identificáveis, no entanto, é bem menor, algo em
torno de 658 mil, segundo as
primeiras apurações do PSDB.
Os paulistas chegaram a
propor, na reunião, que o peso
dos filiados subisse para 35%,
mas encontraram oposição de
Minas Gerais e do Rio Grande
do Sul.
Na reunião, Tasso e Leite
defenderam a manutenção
dos 25%, conforme foi desenhado por uma comissão tucana liderada pelo ex-senador
José Aníbal (SP).
Segundo Marco Vinholi,
presidente do PSDB paulista e
secretário do governo Doria, a
ideia de propor 35%, e não 50%,
foi feita na tentativa de obter
unidade, mantendo a maior
participação dosfiliados.
"O aumento de filiados foi
colocado para alcançar o modelo mais democrático possível. Mas, em termos de condição para vitória de Doria, temos um percentual similar em
ambos critérios", afirma.
São Paulo, de fato, sai na
frente em qualquer cenário,
por concentrar não só os filiados, mas prefeitos, vereadores
e deputados. Vinholi afirma
ainda que Doria aceitará as regras e buscará diálogo com todos os tucanos na tentativa de
viabilizar sua candidatura presidencial.
Para o aliado do governador, o resultado não foi apenas
uma derrota, dado que uma ala
do partido, liderada por Aécio
Neves (MG), pregava adiamento ou não realização de prévias.

GRAFITE

Muros de estações de
trem ganham painéis
WILSON DE SÁ/FOLHAPRESS
Um projeto de arte urbana
uniu a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos),
o MAR (Museu de Arte) da Secretaria Municipal de Cultura
de São Paulo e a Zeferina Produções. Por isso, três estações
de trem da CPTM foram escolhidas para se transformarem
um uma grande tela: Engenheiro Goulart e Itaim Paulista, da linha 12-diamante, e um paredão
da linha 11-coral, na região da
Penha, ambos na zona leste de
São Paulo.
Origem, crítica social e religiosidade foram os temas que
os grafiteiros do projeto escolherem para estampar com seus
traços e cores de grafite nos muros externos das estações de
trem. Os trabalhos de criação
foram concluídos no dia 11. O
objetivo da parceria era, além
de colorir os muros, era revitalizar os espaços urbanos aos arredores das estações.
Na estação Engenheiro Goulart, por exemplo, os artistas
Laura Reis, Dumeem, Bó Treze e
os coletivos Bocasuja Crew e Arte e Cultura na Kebrada homenagearam o "curumim", que é
uma criança na língua tupi-guarani. Os desenhos mostram as
diferentes fases da vida, que vão
do aprendizado ao crescimento
na natureza e a importância da
caça e preparação do garoto para ser um guerreiro de sua tribo.
O painel tem 50 m de comprimento e 2,8 m de altura e pode ser visto na avenida Dr. Assis
Ribeiro, 3.500, Jardim Keralux,
zona leste de São Paulo.
Quem passou por lá e aprovou a manifestação artística foi
a comerciante aposentada Glória Lopes, 64 anos. Ela passa pelo local diariamente em direção
ao Parque Ecológico do Tietê,
para fazer caminhas. "Gostei
muito", disse. "Achei interes-

sante porque mostra as araras, a
Amazônia e muita diversidade
de cores", ressaltou.
Para ela, pintura deixou uma
mensagem de que se deve amar
mais a natureza, a pessoas e
preservar as áreas verdes. "É assim que gostaria de ver minha
São Paulo, ou seja, mais colorida e com mais áreas de lazer",
completou a paulistana.
O projeto realizado na Penha
e no Itaim foi coordenado pela
produtora cultural Tainá Ramos, da Zeferina Produções. Ela
explicou que, antes de começar
a colocar cores nos muros, foram feitas visita técnica, preparação do espaço e reunião com
os artistas. "Escolhemos as temáticas sociais porque os dois
artistas são de periferia e são negros e foi uma forma de deixar a
cultura social e racial mais perto
das pessoas", ressaltou. "Pensamos a arte com a possibilidade
de conectar com as pessoas e o
grafite é uma forma de arte viva", completou.
E foi vida que o artista plástico Geraldo de Souza, o PG, 23
anos, quis dar ao muro da linha
11-coral, na Penha, com um tema que mistura regiliosidade e
questões sociais. Por isso, quem
passar pela rua Alvinópolis, vai
poder apreciar a obra da série
Capadócia do artista, na qual
personifica Ogum –divindade
de origem africana (orixá) cultuado em religiões afro-brasileiras, como a umbanda e o candomblé– em jovens meninos
negros que desbravam dia a dia
as demandas das ruas e das
grandes cidades.
PG quis usar seu talento para
dar cor à temas sensíveis, principalmente para quem é de periferia. "Apesar de se chamar
ogum, a intenção foi dar uma
temática menos regiliosa e esteriotipada porém com uma
mensagem de esperança", explicou.
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OUTONO: Sol com muitas nuvens.
Manhã
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Tarde

Noite

25º

15º

80%

06:32 17:15

JACAREZINHO

Famílias não receberam ajuda do estado
U

ma semana havia se
passado desde o massacre na favela do Jacarezinho e Gisele, 22, ainda não
conseguia sair do próprio quarto.
Não comia nem era capaz de
olhar para a sogra, pela semelhança com o marido. Só chorava
e dizia que queria se matar.
A jovem, que teve o nome trocado por risco de represálias, ficou viúva na operação policial

daquele dia 6 de maio e está entre os familiares dos 27 mortos
por agentes do Estado que nunca foram procurados pela Secretaria de Vitimados do Rio de Janeiro.
Hoje sob comando do governador Cláudio Castro (PSC), a
pasta foi criada em 2019 pelo antecessor afastado, Wilson Witzel
(mesmo partido), para oferecer
auxílio social e psicológico aos

parentes e vítimas da violência
urbana fluminense.
Conforme o próprio governo
informou à reportagem, a família
do policial civil André Frias, baleado por criminosos logo no início da incursão na comunidade,
é a única a quem a pasta está
dando atendimento social e clínico dentre os mortos.
Aos 48 anos, o agente deixou a
esposa, um enteado de dez anos

e a mãe, acamada há três anos
após sofrer um derrame cerebral.
A Polícia Civil prestou assistência
a eles, concedeu uma promoção
póstuma a Frias por bravura, e
colegas de farda fizeram uma vaquinha.
Também receberam auxílio
da secretaria de Vitimados dois
passageiros feridos no metrô durante o tiroteio, quando um projétil atravessou uma janela do va-

gão. Rafael Moreira, 33, foi atingido por estilhaços de vidro e
Humberto Gomes Duarte, 20,
por um tiro de raspão no braço.
Questionada desde a última
semana, a pasta não detalhou o
tipo de suporte dado aos parentes de Frias e aos passageiros.
Também não respondeu por
que não ofereceu atendimento
às outras 27 famílias de mortos
na ação e quais são os critérios

utilizados para selecionar os
atendidos.
O órgão já ofereceu ajuda a
parentes de vítimas de ações da
polícia antes, como o adolescente João Pedro Matos, 14, morto
dentro de casa durante uma incursão em São Gonçalo em maio
de 2020, e a menina Ágatha Félix, 8, baleada no Complexo do
Alemão em 2019.
As investigações dos dois casos descartaram a versão de confrontos com criminosos e concluíram que os agentes erraram
–no primeiro, três policiais civis
foram indiciados por tentativa
de homicídio culposo e, no segundo, um PM foi denunciado
por homicídio doloso. Em ambos, o governo afirmou que disponibilizou ao menos suporte
psicológico às famílias.
A secretaria de Vitimados foi
criada em agosto de 2019 e, no
primeiro ano, acompanhou 620
pessoas. No mês seguinte, Cláudio Castro a rebaixou a subsecretaria, mas recentemente voltou atrás. A secretária é a tenente-coronel da PM Pricilla Azevedo, empossada de novo ontem.
Na operação do Jacarezinho,
a mais letal da história do RJ, as
apurações seguem em curso pela Polícia Civil (responsável pela
ação) e pelo Ministério Público.
A corporação chegou a divulgar
que quase todos os mortos tinham registros criminais para
justificar os óbitos. Moradores,
porém, dizem que alguns não
eram envolvidos e que parte deles foi baleada mesmo após se
render.
Sem o apoio formal, o impacto do luto ainda é latente entre os
familiares, em sua maioria mulheres. Oito das vítimas, por
exemplo, não têm o nome do pai
registrado na identidade.
A mãe de Richard Gabriel
Ferreira, 23, passou a dormir sob
efeito de remédios, lidando com
os outros filhos pequenos que
pedem para sair da favela. Outra
mãe se desespera tendo que sustentar as duas netas pequenas
que o filho deixou, sem conseguir pagar o aluguel e enfrentando a dor e ameaças ao telefone.
Pensando nelas, a estudante
Lorrane Sequeira, 22, criou por
conta própria uma rede de apoio
que batizou de "Abrace uma
Mãe", oferecendo ajuda psicológica voluntária e doações de remédios ou comida às mulheres.
"Começaram a chegar muitas fake news, muitos insultos a elas. A
ideia era reforçar que não é culpa delas", diz.
Os moradores em geral também relatam que ainda lidam
com "flashbacks", insônia e sustos com qualquer barulho repentino. Profundamente traumatizada, uma menina de nove
anos que presenciou uma das
mortes em sua própria cama,
ensopada de sangue, começa a
gritar quando vê alguém vestido
de preto, segundo um familiar.
"Ainda tem muito impacto
psicológico. Quando passa avião
as crianças já ficam achando que
vai ter operação de novo. Algumas estão afastadas da comunidade", conta Leonardo Pimentel, presidente da associação de
moradores.
Poucos dias após o massacre
também surgiu outro projeto, da
Prefeitura do Rio.
"Assim que vi a notícia dos 28
mortos, lembrei de um estudo
que mostrava que um homicídio
impactava no mínimo cinco pessoas. Numa operação dessa dimensão, é muita gente adoecida
de uma vez", diz o secretário de
Juventude, Salvino Oliveira, da
gestão Eduardo Paes (PSD).
Ele se refere a uma estimativa
feita pela cientista social Dayse
Miranda, uma das autoras da
pesquisa "As vítimas ocultas da
violência na cidade do Rio de Janeiro", ao site G1 em 2019. A partir dali, articulou um projeto
com diferentes organizações e lideranças locais, como o LabJaca
(laboratório de dados da comunidade).
O resultado é que cerca de 29
jovens de 14 a 25 anos diretamente afetados –que perderam
amigos ou familiares ou que presenciaram a operação– estão
participando de uma espécie de
formação em saúde mental da
Unicef, das Nações Unidas.
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Ex-secretário revela descaso
federal e tratamento precoce
RENATO MACHADO E JULIA
CHAIB/FOLHAPRESS

E

m depoimento à CPI da
Covid no Senado ontem,
o ex-secretário de Saúde
do Amazonas Marcellus Campêlo
afirmou a ênfase no tratamento
precoce em missão do Ministério
da Saúde ao estado durante a crise provocada pela segunda onda
da pandemia do novo coronavírus no início deste ano.
O ex-secretário evitou contrariar a fala do ex-ministro da Saúde
Eduardo Pazuello sobre a data em
que o governo federal foi informado sobre problemas no fornecimento de oxigênio no Amazonas,
mas reconheceu que ficaram sem
respostas ofícios para o ministério
para tratar do assunto.
Campêlo prestou depoimento
para explicar omissões no enfrentamento à pandemia no Amazonas. Os senadores também exploraram o papel do governo federal
para lidar com a segunda onda da
pandemia, em particular a adoção do tratamento precoce e a
omissão na compra de oxigênio.
Os membros do grupo majoritário da CPI, formado por senadores independentes e oposicionistas, acreditam que Manaus foi usada como um "laboratório" para o tratamento precoce, com base na hidroxicloroquina e outros medicamentos
sem eficácia comprovada para o
tratamento da Covid.
O Ministério da Saúde enviou
ao Amazonas nos primeiros dias
de janeiro uma missão chefiada
pela secretária de Gestão do Trabalho e da Educação da pasta,
Mayra Pinheiro, que passou a ser
chamada de "capitã cloroquina",
por sua defesa do medicamento.
"Estivemos juntos com o governador (Wilson Lima) participando dessa reunião, com a presença da imprensa e vimos uma
ênfase da doutora Mayra Pinheiro
em relação ao tratamento precoce, relatando um novo sistema
que poderia ser utilizado e que seria apresentado oportunamente,
chamava-se TrateCov", afirmou o
ex-secretário.
"A visita da doutora, no dia 4,
tinha um enfoque muito forte e
firme no tratamento precoce. Foi
uma reunião gravada, uma reunião aberta, inclusive, à imprensa, onde ela falava isso e falava de
um sistema chamado TrateCov a
que, depois, nós teríamos acesso",
acrescentou Campêlo.
O TrateCov é um dos focos de
investigação da CPI, pois a plataforma sugeria, por exemplo, tratamento com hidroxicloroquina
mesmo para crianças. Pazuello e
Mayra relataram que a plataforma foi roubada.
O aplicativo foi lançado em
Manaus, mas o ex-secretário afirmou que as autoridades locais
não tinham informação sobre a
novidade nem sobre seu funcionamento.
"Nós, assim, nem sabíamos do
que se tratava, porque eles iam

Nota
BOLSONARO ASSINA
ACORDO PARA APOIAR
PROGRAMA DA NASA
O governo Jair Bolsonaro
assinou ontem um acordo
para apoiar um programa do
governo americano que prevê
o envio de uma tripulação à
Lua em 2024. De acordo com
o Ministério da Ciência e
Tecnologia, o acordo
estabelece princípios e
diretrizes de cooperação
internacional na exploração
do espaço, entre elas fins
pacíficos, transparência e
divulgação de dados. Ainda
segundo a pasta, o Brasil é o
único país da América Latina
e o 12º a assinar a parceria
de adesão ao programa
Artemis da Nasa, de retorno à
Lua. A lista inclui, além dos
EUA, Austrália, Canadá, Itália,
Japão, Luxemburgo, Emirados
Árabes Unidos e Reino Unido.

CPI tenta resolver impasse sobre Wizard e
quer mirar em Pazuello como investigado
Em uma semana que pode ser esvaziada de
depoimentos importantes, a CPI da Covid busca minimizar os danos da possível ausência do
bilionário Carlos Wizard ao mesmo tempo em
que pode definir o futuro nas investigações do
general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, que tende a mudar da condição de testemunha para a de investigado.
O empresário mandou ofício à comissão na
segunda-feira pedindo para prestar depoimento de forma virtual amanhã, para quando está
marcada sua oitiva, porque está nos Estados
Unidos. Ele mandou fotos de carimbos que estariam em seu passaporte e que atestariam sua
entrada naquele país em abril.
Wizard também solicitou que possa ser
acompanhado por advogados e acesso a documentos da CPI. Ele é apontado como um dos integrantes do chamado gabinete paralelo, estrutura de aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro para temas ligados à pandemia fora da
estrutura do Ministério da Saúde.
Seus membros propagariam o negacionismo, defendendo medicamentos sem comprova-

explicar o que era", disse no depoimento.
A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) apontou que em 8
de janeiro, dias após a missão
chefiada por Mayra, 120 mil comprimidos de hidroxicloroquina
foram enviados ao Amazonas. O
ex-secretário, no entanto, afirmou que se tratava de medicamento para ser distribuído aos
municípios e que o estado não
adotou oficialmente esse tipo de
tratamento.
Campêlo também confirmou
parcialmente a versão dada por
Pazuello sobre a data em que o
governo federal foi informado sobre o colapso no fornecimento de
oxigênio.
À CPI o ex-ministro afirmou
que teve uma conversa com Campêlo na noite de 7 de janeiro, mas
que na ocasião apenas lhe foi pedido auxílio logístico para o transporte de oxigênio.
"No dia 7 à noite, ele não me falou nada de colapso de oxigênio.
Foi a solicitação de transporte, a
logística de Belém para Manaus,
que foi feita no dia 8 e 10", disse
Pazuello à CPI, acrescentando
que apenas na noite do dia 10 tomou conhecimento de que havia
um problema.
Investigado por possíveis
omissões, o ex-secretário mantém a versão de que esperava
uma balsa com carregamento de
oxigênio no dia 9 e que só quando
ela não se concretizou é que se
deu conta do problema.
Nenhum senador questionou
por que Campêlo havia pedido
apoio logístico ao governo federal
se havia uma programação de entrega da empresa White Martins.
"Sobre o oxigênio, especificamente, eu fiz uma ligação ao mi-

ção de eficácia, desprezando a aquisição de vacinas e também as medidas não farmacológicas, como o distanciamento social e o uso de
máscaras.
Em reunião na noite desta segunda, os integrantes do grupo majoritário da CPI, formado por
independentes e oposicionistas, avaliariam as medidas que poderiam ser tomadas, como a condução coercitiva do empresário ou mesmo o envio
aos Estados Unidos de um agente para a oitiva.
Uma parte dos senadores defende a condução coercitiva para não deixar desmoralizar a
CPI, deixando claro que uma afronta à comissão acarreta em medidas mais enérgicas.
Por outro lado, um outro grupo, do qual faz
parte o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM),
acredita que a condução coercitiva poderia atrapalhar ainda mais o cronograma da comissão,
uma vez que a questão seria judicializada.
Por isso defende uma solução de articulação
com Wizard, de forma a que sua oitiva possa ser
realizada o mais rápido possível. Aziz tende a
rejeitar o pedido para que ele preste depoimento
virtualmente e prefere que ele venha ao Brasil.

nistro Pazuello, no dia 7 de janeiro, por telefone, explicando a
necessidade de apoio logístico
para trazer oxigênio de Belém
para Manaus, a pedido da White
Martins", afirmou o ex-secretário à CPI.
"No dia 9 de janeiro,
quando nós percebemos que
haveria um atraso na chegada da primeira balsa prometida pela White Martins, nós
enviamos o ofício. E existia
uma agenda do ministro Pazuello, em Manaus, a partir
do dia 10 de janeiro. Então,
no dia 10 foi relatada a situação dessa preocupação do
apoio logístico", completou.
Campêlo, por outro lado, afirmou que esse ofício e outros posteriores não obtiveram resposta
do Ministério da Saúde. "Não tenho conhecimento se houve resposta. Acredito que não."
"A programação da White
Martins estava (previsto carregamento) para dia 9, como não houve confirmação, enviamos ofício
ao Ministério da Saúde via comitê
de crise, nos dias 9, 11, 12 e 13 de
janeiro", afirmou o ex-secretário.
Apesar do cuidado de Pazuello
e de Campêlo em afirmar que o
primeiro contato se deu apenas
por questões logísticas, os senadores da comissão acreditam que
está claro que há uma contradição nas datas.
"Ele está atestando que o ministro mentiu ao não referir essa
data (7 de janeiro)", disse o relator da CPI, Renan Calheiros
(MDB-AL).
O ex-secretário também afirmou que fez o melhor possível
com os recursos que tinha em
mãos, mas foi depois confrontado
por senadores governistas e de

oposição que apontaram que o
Governo do Amazonas não usou
a totalidade dos recursos repassados por Brasília.
Fernando Bezerra (MDB-PE),
líder do governo no Senado,
apontou que mais de R$ 500 milhões estavam disponíveis na
conta do estado.
Outro ponto de discussão acalorada se deu quando o ex-secretário afirmou que, na rede estadual, houve apenas dois dias com
"intermitência" no fornecimento
de oxigênio.
"Todos viram, no dia 26 de janeiro, no Hospital 28 de Agosto, o
maior pronto-socorro da cidade
de Manaus, faltava oxigênio e as
pessoas morriam. Vamos começar a falar a verdade, pelo amor de
Deus", afirmou Eduardo Braga
(MDB-AM).
O senador também apontou
que documentos recebidos pela
CPI indicam que seis meses antes
do colapso do fornecimento de
oxigênio já havia indícios do problema.
"Já há documentos que esta
CPI tem da White Martins, da
secretaria dizendo que em julho
ela já estava preocupada com a
explosão de consumo. Portanto,
nós estamos falando de julho de
2020, e as pessoas morreram por
falta de oxigênio a partir do dia
8, dia 9 de janeiro de 2021", afirmou Braga.
Em um momento mais acalorado, Alessandro Vieira (Cidadania-SE) criticou duramente a
gestão de Campêlo e lembrou
sua prisão em operação da Polícia Federal.
"Infelizmente, a única medida
não farmacológica que funcionou
no Amazonas foi cadeia mesmo",
disse o senador.

CÂMARA

Relator inclui nepotismo
como ato de improbidade
O relator na Câmara dos Deputados do projeto que atualiza a
Lei de Improbidade manteve o artigo que trata dos atos que atentam contra os princípios da administração pública e incluiu entre
as ações o nepotismo e a prática
de publicidade que personalize
programas ou serviços de órgãos
públicos.
O deputado Carlos Zarattini
(PT-SP) também inseriu dispositivo que exige que se comprove
objetivamente a prática da ilegalidade no exercício da função pública, "indicando-se as normas
constitucionais, legais ou infralegais violadas".
O texto, de autoria do deputado Roberto de Lucena (Podemos-

SP), deve ser votado nesta quartafeira (16) pelos deputados diretamente no plenário, após decisão
do presidente da Câmara, Arthur
Lira (PP-AL), que retirou o projeto
da comissão especial em que tramitava. A urgência foi aprovada
ontem por 369 votos a 30.
Zarattini ainda aguarda a
apresentação de emendas para
emitir um parecer sobre as propostas de alteração. Se aprovado
na Câmara, segue para avaliação do Senado.
O deputado afirma que o relatório é fruto de debates com juristas, promotores, advogados e acadêmicos de todas as tendências.
"Buscamos sintetizar essas opiniões e atualizar essa lei funda-

mental para o combate à corrupção no Brasil", afirma.
A Lei de Improbidade foi promulgada em 1992 em meio às denúncias de corrupção no governo
de Fernando Collor (1990-1992),
com o objetivo de penalizar na
área cível agentes públicos envolvidos em desvios.
O principal problema apontado pelos críticos é que as regras
atuais deixam uma ampla margem de interpretação sobre o que
é um ato de improbidade.
Ao longo de quase 30 anos,
alguns promotores e procuradores passaram a considerar erros
administrativos de prefeitos como enquadráveis na Lei de Improbidade.

Brasil registra 2.760
mortes em 24 horas e
total passa de 491 mil
O Brasil registrou 2.760
mortes por Covid-19 e 88.992
casos da doença ontem. Com
isso, o total de mortes no país
chegou a 491.164 e o de casos a
17.543.853 desde o início da
pandemia.
O número total de mortes
desta terça é o maior em 41 dias,
mas carrega em si o represamento dos dados do final de semana, quando os registros são
menores por causa da diminuição nas equipes que trabalham
na área.
A média móvel de mortes ficou em 1.980 óbitos por dia -o
número está há 145 dias acima
de mil mortes diárias, considerado um patamar bastante alto.
A média é um instrumento
estatístico que busca amenizar variações nos dados, como
os que costumam acontecer
aos finais de semana e feriados. O dado é calculado pela
soma das mortes dos últimos
sete dias e pela divisão do resultado por sete. Foram atualizados os dados da vacinação
contra a Covid-19 no Distrito
Federal e em 25 estados.
O Brasil aplicou 1.273.203
doses de vacinas contra Covid19 ontem.
Segundo dados das secretarias estaduais de saúde, foram
aplicadas 1.173.106 da primeira
e 100.097 da segunda dose.

No total, 56.913.618 pessoas
receberam pelo menos uma
dose da vacina contra a Covid
no país -24.142.785 delas já receberam a segunda dose do
imunizante.
Especialistas alertam que
cuidados básicos como uso de
máscara, distanciamento social
e higiene das mãos devem ser
mantidos mesmo após a aplicação das duas doses do imunizante, uma vez que nenhuma
vacina garante 100% de proteção contra a doença.
Dados da pesquisa na cidade de Serrana, no interior de
SP, indicam que uma retomada mais segura da vida normal
deve ser feita quando pelo menos 60% de toda a população
estiver imunizada, ou pelo menos 75% da população adulta.
A cidade viu uma queda de
95% no número de óbitos após
ter alcançado mais de 95% da
população adulta completamente imunizada.
Com os dados vacinais desta
terça, 26,88% da população brasileira recebeu a primeira dose
da vacina contra a Covid e
11,26% recebeu a segunda.
Os dados do país, coletados
até às 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo,
UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e
divulgar os números relativos

STF

Kassio concede HC a
Witzel para não ir à CPI
O ministro Kassio Nunes
Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), concedeu habeas corpus e autorizou o ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel a não comparecer à
CPI da Covid.
O depoimento de Witzel estava previsto para hoje. Segundo
a decisão do magistrado, caso
resolva ir à comissão, Witzel poderá ficar em silêncio, não precisará assumir compromisso de
falar a verdade e terá direito a ser
acompanhado por um advogado. A convocação do ex-governador fluminense foi aprovada
pela CPI em 26 de maio e tinha o

objetivo de aprofundar as investigações relativas ao uso por estados da verba enviada pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Eleito em 2018 com o
apoio da família de Jair Bolsonaro, Witzel tornou-se um adversário político do presidente
poucos meses após assumir o
comando do Rio de Janeiro.
No ano passado, ele foi afastado do cargo por decisão do
STJ (Superior Tribunal de Justiça) em meio a investigações sobre um esquema de desvio de
recursos públicos no governo
do estado.
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Europa já começa
a preparar reforço de
vacina contra Covid
ANA ESTELA DE SOUSA
PINTO/FOLHAPRESS
Países europeus já se preparam para dar uma terceira
dose de reforço da vacina contra Covid-19 no segundo semestre deste ano. A hipótese,
que começou a ser discutida
em fevereiro, vem ganhando
espaço com a disseminação
de variantes mais contagiosas,
como a delta (identificada primeiramente na Índia).
Ensaios clínicos para verificar qual dos imunizantes funcionaria melhor começaram
nesta semana em 18 cidades
do Reino Unido. Pesquisas
adicionais são necessárias
porque, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde),
os dados disponíveis até agora
sobre as vacinas não permitem avaliar a necessidade, o
risco e o benefício de uma terceira dose.
"Ensaios clínicos de imunizantes anti-Covid começaram
há apenas um ano, e a possibilidade de acompanhar a vacinação em populações é ainda
mais recente. Ainda não é possível saber por quanto tempo
dura a proteção oferecida com
as doses regulares, se um reforço adicional será benéfico
ou, se for esse o caso, para
quais populações", afirmou a
entidade.
O estudo britânico, batizado de Cov-Boost, vai acompanhar voluntários com mais de
30 anos que já receberam duas
doses de vacina. Parte deles
receberá um placebo, enquanto outros grupos receberão um imunizante, que pode
ou não ser o mesmo que eles já
tomaram antes.
Serão testados os imunizantes já aprovados para uso
no país (AstraZeneca, Pfizer e
Janssen, também aplicadas no
Brasil, além do da Moderna) e
a equipe estuda a possibilidade de já incluir vacinas que estão em avaliação pelo Reino
Unido: Novavax, Curevac e
Valneva.
Os pesquisadores vão avaliar a segurança dessa dose de
reforço (as reações que ela
provoca no organismo) e a
resposta imunológica. Também serão testados os efeitos
de meia dose, que permitiria
alcançar o dobro de pessoas
com a mesma quantidade de
vacinas.
Resultados iniciais devem
começar a sair em setembro,
mas o experimento deve se
prolongar pelo próximo ano.
Enquanto aguarda os resultados, o governo britânico já começou a preparar a "campanha de revacinação", segundo
relatório da chefe do progra-
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China pede menos exagero da
Otan sobre ‘ameaça chinesa’
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

A

ma de vacinação inglês, Emily
Lawson, feito para o sistema
público de saúde.
Na entrevista em que adiou
o fim das restrições contra a
Covid-19, nesta segunda-feira,
o primeiro-ministro Boris
Johnson (foto) disse que as autoridades de saúde estão atentas ao risco de uma piora da
pandemia com a aproximação
do inverno. Um reforço para
pessoas mais vulneráveis poderia aproveitar a campanha
de imunização contra a gripe.
Na Espanha, o governo deve avaliar a necessidade de
uma terceira dose no final do
verão, quando espera ter cumprido a meta de imunizar
completamente 70% da população. Imunologistas espanhóis também consideram
muito cedo para decidir sobre
um eventual reforço, mas a
possibilidade de novas variantes e o desenvolvimento específico de vacinas contra elas
pode justificar uma nova rodada de vacinação em 2022.
Países do Golfo Pérsico, como os Emirados Árabes Unidos, um dos que mais rapidamente imunizaram sua população, já começaram a oferecer uma terceira rodada de vacinas, com doses da Sinopharm e da Pfizer.
No Brasil, o Ministério da
Saúde começou a mapear fornecedores e iniciar tratativas
diante de uma possível necessidade de um novo ciclo de vacinação em 2022. Entre as
apostas da pasta estão doses
da vacina AstraZeneca/Oxford
que devem ser produzidas inteiramente pela Fiocruz (e que
somariam cerca de 180 milhões no próximo ano, segundo os cálculos da pasta) e da
Butanvac, vacina ainda em desenvolvimento pelo Butantan.
Membros do Ministério da
Saúde dizem também ter "negociações avançadas" com a
Moderna e recebido uma nova
oferta da Pfizer com foco em
2022.

China fez duras críticas ontem à Otan, a
aliança militar liderada pelos Estados Unidos, que na
véspera havia aprovado um comunicado classificando o país
asiático de um risco à segurança
dos seus integrantes.
"A China pede que a Otan veja o seu desenvolvimento de
uma maneira racional, pare de
exagerar de qualquer forma a
chamada 'ameaça da China' e
pare de usar os interesses e direitos legítimos da China como
desculpa para manipular a política do bloco, criar confronto e
alimentar competição geopolítica", afirmou a missão chinesa
junto à União Europeia.
O texto afirma que os avanços
militares do país, citados pela
Otan como motivo de preocupação, são de natureza defensiva.
"Nós não vamos apresentar
'desafios sistêmicos' a ninguém", disse o comunicado em
referência ao termo usado pela
aliança, "mas não vamos ficar

sentados sem fazer nada se 'desafios sistêmicos' chegarem perto de nós".
A inclusão da China no rol
das ameaças à aliança atlântica
foi inédita, ainda que em um
grau menor do que o reservado à
Rússia –afinal, a Otan foi criada
em 1949 justamente para conter
a União Soviética, o Estado antecessor do país de Vladimir Putin.
As críticas da Otan foram patrocinadas pelo presidente americano, Joe Biden, que desde a
semana passada está em visita à
Europa. No fim de semana, ele
extraiu da reunião do G7, clube
de nações ricas que inclui EUA,
Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Canadá e Japão, um
comunicado conjunto no qual a
China é duramente cobrada.
Foram citadas questões políticas, como o fim da autonomia
relativa de Hong Kong, a repressão a muçulmanos em Xinjiang
e a relação com Taiwan, ilha que
Pequim considera sua. Os chineses responderam dizendo
que o texto era difamatório.
Nesta terça, a presidente da

Comissão Europeia, Ursula von
der Leyen, concordou com o uso
do termo "desafio sistêmico" sobre a China e disse que o principal problema na mesa é o tema
dos direitos humanos.
"Nós somos fortes competidores econômicos, e para isso
precisamos de instrumentos.
Direitos humanos e dignidade
humana são a principal questão
que nos divide", afirmou.
No texto divulgado em Bruxelas, a China acusa a Otan de
ter "mentalidade de Guerra
Fria", termos rechaçado pelo secretário-geral da aliança, Jens
Stoltenberg, na segunda-feira
passada.
Do ponto de vista estritamente militar, há poucas áreas diretas de atrito entre Pequim e os
países europeus da Otan, embora a realização cada vez mais
frequente de exercícios conjuntos entre China e Rússia em locais como o Mediterrâneo chame a atenção.
O poderio da Otan é muito
superior ao da China. Só os EUA
responderam por 40% do gasto

militar mundial, quatro vezes
mais do que os chineses. Do
ponto de vista de poderio nuclear, os americanos têm cinco
vezes mais ogivas operacionais
que os rivais.
Há algumas matizes. Estudo
citado pela revista The Economist do professor Peter Robertson, da Universidade da Austrália Ocidental, sugere que é preciso aplicar a ideia de paridade de
poder de compra para comparar
orçamentos militares: os custos
são diferentes em cada país.
Assim, ele estima um incremento de até 40% no gasto militar chinês, considerando que o
dólar no país compra mais do
que nos EUA, por exemplo.
Retóricas à parte, há uma
Guerra Fria, em versão 2.0, em
curso desde 2017 entre EUA e
China. Ela abarca áreas comerciais, militares e políticas, e Biden frustrou aqueles que achavam que ele reverteria o curso
dado por Donald Trump. Ao
contrário: com apoio de aliados,
ele quer dobrar a aposta na contenção da China.

CRIANÇAS

Hungria aprova lei que proíbe
conteúdos considerados pró-LGBT
Em meio a fortes críticas de
grupos de direitos humanos e da
oposição ao premiê Viktor Orbán,
o Parlamento da Hungria aprovou, ontem, uma lei que proíbe a
disseminação em escolas de conteúdos que sejam caracterizados
como um meio de promoção da
homossexualidade e da mudança
de gênero.
O primeiro-ministro buscará
um novo mandato no pleito do
ano que vem, no qual tentará sua
quarta vitória eleitoral consecutiva –ele comanda o país desde
2010. Para isso, tem apostado em
uma postura cada vez mais radical
em políticas sociais, com críticas à
comunidade LGBT, às discussões
de gênero e às políticas de imigração, o que tem gerado um acirramento da polarização na Hungria.
Com uma agenda cristã conservadora, o Fidesz, partido de Orbán, apresentou o projeto de lei na
semana passada como uma
emenda a outra proposta que estabelece punições contra o crime
de pedofilia –uma manobra legislativa que, na prática, diminuiu as
probabilidades de que os parlamentares votassem contra. O resultado se traduziu em 157 votos
favoráveis e um contrário, já que a

oposição decidiu boicotar a votação. A medida, que tenta estabelecer relações entre a pedofilia e as
questões LGBT, desencadeou um
protesto na segunda-feira passada, véspera da votação, às portas
do Parlamento. Milhares de manifestantes se reuniram em Budapeste com bandeiras de arco-íris e
palavras de ordem contra a proposta de lei.
"Isso é horrível e desumano",
disse Dominika Pandzsa, funcionária de um jardim de infância, à
agência de notícias Reuters. "Eles
estão tentando privar as pessoas
de todos os seus direitos. Isso trancaria algumas crianças no armário, e elas deveriam ter a oportunidade de se expor."
Segundo a legislação aprovada,
"conteúdos que representem a sexualidade ou promovam o desvio
da identidade de gênero, mudança de sexo ou homossexualidade
não devem ser acessíveis a menores de 18 anos".
A lei determina a proibição da
exposição de pornografia a crianças e adolescentes –mais uma forma de garantir apoio parlamentar
ao projeto. Na prática, porém, segundo diversos grupos de direitos
humanos, a restrição pode ser

ampliada a qualquer material ou
conteúdo que retrate orientações
sexuais e identidades de gênero
diversas, desde livros e filmes como Harry Potter até anúncios publicitários como os que a CocaCola veiculou no país em 2019. A
propaganda do refrigerante mostrava um casal formado por dois
homens e gerou uma onda de críticas e pedidos de boicote à marca
por parte dos conservadores.
A nova legislação também determina a criação de uma lista restrita de organizações autorizadas
a preparar palestras, oficinas ou
aulas que abordem discussões de
gênero e sexualidade nas escolas.
Para membros do Fidesz, a medida impedirá que esse tipo de
evento seja usado para "influenciar o desenvolvimento sexual de
crianças".
Os correligionários de Orbán
alegam ainda que os chamados
"programas de sensibilização"
que compõem diversas campanhas contra a discriminação na
Hungria "podem prejudicar gravemente o desenvolvimento físico, mental e moral" das crianças.
A mesma linha de raciocínio
foi utilizada no ano passado,
quando um livro infantil chama-

do "Wonderland Is For Everyone"
(o país das maravilhas é para todos) foi severamente criticado pelos políticos conservadores da
Hungria.
A coletânea de contos reunia
histórias como a de dois príncipes
que se apaixonavam um pelo outro e de uma "Branca de Neve"
com a pele negra. Segundo seus
criadores, o livro visa ajudar jovens a aprender a aceitar as minorias e combater o preconceito e o
ostracismo social. A obra, no entanto, foi rotulada pelo governo
como "propaganda homossexual" e banida das escolas.
Desde a semana passada,
quando o projeto foi apresentado,
grupos de defesa dos direitos humanos têm dito que a nova legislação restringe a liberdade de expressão e os direitos das crianças
e põe em risco a saúde mental de
jovens LGBT ao impedi-los de obter acesso a informação e apoio.
Nesta terça, a relatora do Parlamento Europeu sobre a situação na Hungria, Gwendoline Delbos-Corfield, também criticou a
nova lei dizendo que "usar a proteção infantil como desculpa para
atingir as pessoas LGBTQI é prejudicial a todas as crianças".

