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Rio recebe dinheiro da privatização da água
O governador Cláudio Castro anunciou que o Estado

entrará com o aporte financeiro de R$ 400 milhões no
programa da Prefeitura do Rio para zerar a fila de espe-
ra do Sistema de Regulação da Saúde da capital (Sisreg).

A informação foi dada ontem durante a entrega do cer-
tificado de participação no leilão de concessão dos ser-
viços de saneamento à Prefeitura do Rio de Janeiro, no
Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul carioca.

“O Estado vai entrar com R$ 400 milhões, além de R$ 1,1
bilhão da Prefeitura, para ajudar a zerar a fila do Sisreg.
A Saúde também é a nossa responsabilidade”, disse
Cláudio Castro. PÁGINA 4

A chance de o Brasil obter um acordo comercial amplo com os Esta-
dos Unidos atualmente é pequena, pois o governo de Joe Biden (foto)
está focado neste momento em questões internas do país, disse Daniel
Watson, representante-assistente do Departamento de Comércio dos
EUA para o Hemisfério Ocidental. "O presidente Joe Biden deixou cla-
ro que não faremos novos acordos comerciais agora, e que a priorida-

de são os projetos de investimento doméstico que estão no Congres-
so", afirmou, em um debate virtual na sexta-feira passada, mencionan-
do os pacotes trilionários de infraestrutura e de direitos sociais em
análise neste mês. Watson também afirmou que o manejo das ques-
tões ambientais pelo Brasil terá grande peso na hora de negociar um
acordo do tipo, que depende de aval do Legislativo.  PÁGINA 2

Condução
coercitiva 
para lobista 
e advogado

CPI DA COVID EFEITO BOLSONARO

A Justiça Federal do Distrito
Federal concedeu ontem duas
decisões que autorizam a con-
dução coercitiva de depoentes
da CPI da Covid que não compa-
receram em suas oitivas anterio-
res, respectivamente o advogado
Marcos Tolentino e o lobista
Marconny Albernaz de Faria. A
primeira das decisões, pela ma-
nhã, determinou inicialmente a
intimação judicial do advogado
Marcos Tolentino para que
compareça ao seu depoimento
na CPI da Covid. A decisão judi-
cial também já autoriza a condu-
ção coercitiva do advogado, caso
ele não compareça para a oitiva,
marcada para hoje. O depoente
então poderá estar sujeito ainda
a multa, a pagar as custas da dili-
gência de sua condução coerciti-
va, além de poder ser responsa-
bilizado pelo crime de desobe-
diência. A segunda decisão, da
juíza Pollyana Kelly Alves, tam-
bém autorizou a CPI da Covid a
determinar a condução coerciti-
va do lobista Marconny Alber-
naz, caso ele não compareça a
seu depoimento, agendado para
amanhã.  PÁGINA 3
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Aras pede ao
Supremo para
suspender MP
das fake news

O procurador-geral da República, Augusto Aras (foto), pediu ao
STF (Supremo Tribunal Federal) a suspensão da medida provisó-
ria que limita a remoção de conteúdos das redes sociais. Em ace-
no à militância digital que o apoia, o presidente Jair Bolsonaro as-
sinou a MP na véspera do 7 de Setembro, marcado por manifesta-
ções de raiz golpista. O texto editado pelo Palácio do Planalto im-
pede que as redes sociais decidam sobre a exclusão de contas ou
perfis apenas com base nas próprias políticas de uso. "A alteração
legal repentina do Marco Civil da Internet", disse  o Procurador-
Geral da República.  PÁGINA 3

PGR

EUA não devem fechar acordo
comercial amplo com o Brasil
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Bolsa sobe e recupera
baixas geradas por
Bolsonaro; dólar recua
CLAYTON CASTELANI/FOLHAPRESS

O mercado de ações brasilei-
ro realizou ajustes ontem, o que
permitiu que a Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa) recupe-
rasse parcialmente da saída de
investidores ocorrida na sema-
na passada diante da tensão ge-
rada pelas manifestações de
raiz golpista promovidas pelo
presidente Jair Bolsonaro.

Em um dia de relativa calma-
ria no noticiário político do país,
o Ibovespa (Índice Bovespa), fe-
chou em alta de 1,85%%, a
116.403 pontos.

No campo econômico, a pes-
quisa semanal de mercado do
Banco Central elevou para 8%
as projeções para a taxa básica
de juros de 2021 e de 2022 devi-
do ao avanço da inflação. As es-
timativas na semana passada
eram de 7,63%, para 2021, e de
7,75%, para 2022.

Na semana passada, o Ibo-

vespa acumulou queda de
2,26%, enquanto o dólar subiu
1,58%.

O dólar caiu 0,83% ontem,
cotado a R$ 5,223, também re-
fletindo o clima de alívio do
mercado doméstico, de acordo
com Zeller Bernardino, espe-
cialista em câmbio da Valor In-
vestimentos. O índice Merval,
principal da Bolsa da Argentina,
avançou 5,5%.

Em Wall Strett, Dow Jones e
S&P 500 fecharam com altas de
0,76% e 0,23%, respectivamen-
te, enquanto Nasdaq encerrou
com ligeira queda de 0,07%.

O petróleo Brent, referência
mundial, subiu 1,06%, a 73,69
dólares (R$ 384,58).

A valorização da commodity
colaborou que ações da Petro-
bras (PTR4) fechassem esta se-
gunda com valorização de
3,51%, também exercendo im-
pacto positivo sobre a Bolsa
brasileira.

Terça-feira, 14 de setembro de 2021

EFEITO BOLSONARO

EUA não devem fechar
acordo comercial com Brasil
RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS

A
chance de o Brasil ob-
ter um acordo comer-
cial amplo com os Es-

tados Unidos atualmente é pe-
quena, pois o governo de Joe Bi-
den está focado neste momento
em questões internas do país,
disse Daniel Watson, represen-
tante-assistente do Departa-
mento de Comércio dos EUA
para o Hemisfério Ocidental.

"O presidente Joe Biden dei-
xou claro que não faremos no-
vos acordos comerciais agora, e
que a prioridade são os projetos
de investimento doméstico que
estão no Congresso", afirmou,
em um debate virtual na sexta-
feira passada, mencionando os
pacotes trilionários de infraes-
trutura e de direitos sociais em
análise neste mês.

Watson também afirmou que
o manejo das questões ambien-
tais pelo Brasil terá grande peso
na hora de negociar um acordo
do tipo, que depende de aval do
Legislativo. "Continuamos a ou-
vir preocupações muito fortes
de alguns membros do Congres-
so sobre a Amazônia, em rela-
ção ao desmatamento, direitos

indígenas e direitos humanos.
Essas são coisas que irão inevi-
tavelmente afetar o ambiente
para nossa relação com o Bra-
sil", disse o representante.

Ele ressaltou que a questão
ambiental é central para o go-
verno Joe Biden. "A abordagem
nova para o comércio trazida
pelo governo atual inclui as mu-
danças climáticas e as questões
trabalhistas", disse.

As declarações foram dadas
na sexta-feira, durante um even-
to virtual organizado pelo Ipea
(Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada) e pelo Wilson Cen-
ter, think tank sediado em Was-
hington.

Antes da fala do americano, o
embaixador Pedro Miguel Costa
e Silva, secretário de Negocia-
ções Bilaterais e Regionais do
Itamaraty, havia reafirmado que
o Brasil deseja um acordo co-
mercial amplo com os EUA, mas
que está disposto a negociar os
temas em blocos separados.

"Estamos prontos para nos
engajar em diferentes temas, co-
mo mudança climática, prote-
ção da Amazônia e direitos tra-
balhistas", afirmou Silva. "Te-
mos indicado aos nossos colegas

dos EUA que temos flexibilidade
e mente aberta para avançar."

Um tratado do tipo retiraria
barreiras e taxas na circulação
de mercadorias e serviços entre
os dois países. Um estudo do
Ipea aponta que um acordo co-
mercial amplo, que facilitasse a
troca de mercadorias entre os
dois países, poderia gerar um
aumento de US$ 50,2 bilhões
nas exportações brasileiras até
2035, o que geraria um aumento
de 0,35% do PIB (produto inter-
no bruto) nacional.

Um acordo do tipo beneficia-
ria especialmente os setores
brasileiros de petróleo e gás,
metalurgia, indústria química,
equipamentos de transportes,
alimentos, bebidas e serviços.

O governo de Jair Bolsonaro
tem buscado um acordo comer-
cial amplo entre Brasil e Estados
Unidos desde o começo da ges-
tão. No entanto, mesmo durante
o mandato do presidente Do-
nald Trump, que tinha maior
alinhamento ideológico com
Bolsonaro, o governo america-
no buscou negociar primeiro
mudanças pontuais. Em 2020,
outro representante do governo
americano também disse que

não havia planos de fechar um
acordo de livre-comércio com o
Brasil.

O Ipea apontou que o peso dos
EUA no comércio exterior brasi-
leiro teve queda no ano passado.
O mercado norte-americano pas-
sou a receber 10% das exporta-
ções brasileiras –antes eram 15%,
e o Brasil passou a corresponder
por 1% do total de produtos com-
prados pelos EUA no exterior.
Antes, representava 1,5%.

Em 2020, o total das exporta-
ções para a China foi três vezes
maior do que o volume enviado
ao país da América do Norte, e
que as importações da China fo-
ram 50% superiores às dos EUA.

Apesar de apontar as dificul-
dades para um acordo amplo,
Watson disse que há grande es-
paço para ampliar as relações
comerciais entre os dois países,
e citou a atualização do Atec
(Acordo de Comércio e Coope-
ração Econômica, na sigla em
inglês), em outubro de 2020,
que tem como objetivo reduzir
burocracias e facilitar a troca de
mercadorias e investimentos
entre os dois países, além de re-
forçar a cooperação no combate
à corrupção.

MERCADOS

Anatel decide adiar 
conclusão sobre edital do 5G

A Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) adiou
ontem a conclusão da análise
do edital  do lei lão do 5G.  O
adiamento ocorreu após pedi-
do de vista feito pelo conse-
lheiro Moisés Queiroz Morei-
ra.  A data para retomada da
discussão não foi definida.

As regras foram avaliadas
durante reunião extraordiná-
ria  do Conselho Diretor  da
Anatel, na qual foram discuti-

dos ajustes no edital para a dis-
ponibilização do espectro de
radiofrequências para a pres-
tação dos serviços de teleco-
municações pelas operadoras.
Serão disponibilizadas as fre-
quências de 700 MHz, 2,3 GHz,
3,5 GHz e 26 GHz.

O 5G é uma nova tecnologia
que amplia a velocidade da co-
nexão móvel e reduz a latência,
permitindo novos serviços
com conexão com segurança e

estabilidade que abrem espaço
para o uso de novos serviços
em diversas áreas,  como in-
dústria, saúde e agricultura, e
na produção e difusão de con-
teúdos.

A proposta de leilão tem valor
previsto de R$ 44 bilhões e está
estruturada com foco em investi-
mentos e oferta da tecnologia a
todos os municípios com mais de
600 pessoas, e não na arrecada-
ção de recursos para o governo.  

TECNOLOGIA

Pedidos de
recuperação
judicial
crescem 50%

O número de pedidos de
recuperação judicial  au-
mentou 50% em agosto ao
chegar aos 111, contra os 74
do mês anterior. De acordo
com o Indicador de Falên-
cias e Recuperação Judicial
da Serasa Experian, o mês
de agosto foi o que registrou
o maior número de pedidos
desde o começo de 2021. A
maior parte das requisições
partiram do segmento do
comércio (43,2%).

"O crescimento expressi-
vo das requisições está liga-
do diretamente aos riscos
econômicos que vêm se ele-
vando desde o início de
agosto no país. As questões
políticas, a crise hídrica e o
aumento da inflação passa-
ram a afetar negativamente
a saúde financeira dos con-
sumidores, o que prejudica,
principalmente, os negócios
do segmento de comércio e
as micro e pequenas empre-
sas, que ainda estavam se
reerguendo com o relaxa-
mento das medidas restriti-
vas referentes a pandemia",
disse o economista da Sera-
sa Experian, Luiz Rabi.

Segundo os dados, os pe-
didos de falência em agosto
registraram queda de 0,5%,
totalizando 95 solicitações
ante as 100 registradas em
julho. O destaque também
ficou para as micro e peque-
nas empresas,  com 60 re-
quisições, seguidas pelos
negócios de médio porte
(19) e grande (16).  O seg-
mento que mais demandou
pelo recurso foi o de servi-
ços, que teve 60 pedidos no
período. Em sequência es-
tão a indústria (19),  o co-
mércio (16) e o setor primá-
rio, que não teve nenhuma
solicitação.

SERASA

União obtém 10 mi 
de barris de petróleo

PRÉ-SAL

ALANA GANDRA/ABRASIL 

O Boletim Mensal dos Con-
tratos de Partilha de Produção,
divulgado ontem pela Pré-Sal
Petróleo (PPSA), revela que a
parcela de petróleo da União
chegou 10 milhões de barris em
julho deste ano. O resultado
reúne a produção de três con-
tratos, em regime de partilha
desde novembro de 2017.  

A maior contribuição foi da
Área de Desenvolvimento de
Mero, com cerca de 5,8 milhões
de barris, seguida pela de Entor-
no de Sapinhoá (3,8 milhões) e
pela de Tartaruga Verde Su-
doeste (500 mil barris).

Segundo o boletim, a produ-
ção média diária total dos três
contratos somou 38 mil barris
por dia (bpd), liderada pela
Área de Desenvolvimento de
Mero (25 mil bpd). O resultado
total ficou 30% abaixo do de ju-
nho, devido à parada progra-
mada de Mero para encerra-
mento do Sistema de Produção
Antecipada-1 (SPA-1) e mudan-

ça de locação da unidade flu-
tuante de produção, armazena-
mento e transferência (FPSO)
Pioneiro de Libra, para iniciar o
SPA-2 no quarto trimestre do
ano. FPSO vem do nome em in-
glês Floating Production Stora-
ge and Offloading.

A média diária do total do ex-
cedente em óleo da União no
mês de julho, nos três contratos
de partilha de produção, alcan-
çou 9,3 mil barris (bpd).

GÁS
A produção média diária nos

dois contratos com aproveita-
mento comercial do gás natural
foi de 209 mil metros cúbicos
(m³/dia), sendo 171 mil m³/dia
no Contrato de Partilha de Pro-
dução (CPP) do Entorno de Sa-
pinhoá e 38 mil m³/dia no CPP
do Sudoeste de Tartaruga Verde.
A queda em relação ao mês an-
terior foi de 24,6%. A média diá-
ria do total do excedente em gás
natural foi de 120 mil m³/dia e se
refere apenas ao contrato do En-
torno de Sapinhoá.

Analistas 
elevam
estimativa de 
inflação a 8%

A previsão do mercado fi-
nanceiro para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), considerada a
inflação oficial do país, subiu,
novamente, de 7,58% para 8%,
neste ano. É a 23ª elevação
consecutiva na projeção.  A es-
timativa está no boletim Focus
de ontem, pesquisa divulgada
semanalmente pelo Banco
Central (BC), com a projeção
para os principais indicadores
econômicos. Para 2022, a esti-
mativa de inflação é de 4,03%. 

Para 2023 e 2024, as previ-
sões são de 3,25% e 3,03%, res-
pectivamente. A projeção para
2021 está acima da meta de in-
flação que deve ser perseguida
pelo BC. A meta, definida pelo
Conselho Monetário Nacional,
é de 3,75% para este ano, com
intervalo de tolerância de 1,5
pp. para cima ou para baixo.
Ou seja, o limite inferior é de
2,25% e o superior de 5,25%.

BC/FOCUS

Nota
APLICAÇÕES NO TESOURO DIRETO 
PODERÃO SER RESGATADAS NO MESMO DIA

A partir de ontem, a liquidação de resgates de títulos do
Tesouro Direto passa a ser realizada em D+0, ou seja, no
mesmo dia útil da solicitação, desde que feita até as 13h.  
O objetivo, de acordo com comunicado da Bolsa de Valores
(B3), é trazer mais agilidade e eficiência para esses títulos. Até
hoje, os pedidos de resgate aconteciam em D+1, com o
crédito do recurso ocorrendo no dia útil seguinte à solicitação.
O Tesouro Direto é um Programa do Tesouro Nacional
desenvolvido em parceria com a Bolsa de Valores para venda
de títulos públicos federais a pessoas físicas, de forma 100%
online. Lançado em 2002, o programa surgiu tendo como
meta democratizar o acesso aos títulos públicos.
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País/São Paulo

Ministério lança 
hoje em SP programa 
de apoio a startups

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

BRUNO BOCCHINI/ABRASIL 

O Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovações (MCTI), em
parceria com a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (Fapesp), lançam
hoje o edital do Centelha SP,
um programa de apoio à cria-
ção de startups e de empreendi-
mentos inovadores no estado.
O programa oferecerá capacita-
ções, recursos financeiros e su-
porte para transformar ideias
transformadoras em negócios
de sucesso.  

Os 50 melhores projetos re-
ceberão um fomento de R$ 80
mil para implementar a inova-
ção. Na etapa de seleção, os
empreendedores participan-
tes passarão por três fases. A
fase 1 é a da submissão de
ideias, a fase 2 é a de constru-
ção de um projeto de em-
preendimento, e a fase 3 cor-
responde à elaboração de um
projeto de fomento.

A iniciativa, que está sendo
implementada em 26 estados,
foi criada pelo MCTI e pela Fi-
nanciadora de Estudos e Proje-
tos (Finep), em parceria com o
Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecno-

lógico (CNPq), o Conselho Na-
cional das Fundações Estaduais
de Amparo à Pesquisa (Confap)
e a Fundação Certi.

A apresentação das ideias
para a fase 1 do programa pode-
rá ser feita no portal do Progra-
ma Centelha do Estado de São
Paulo. O empreendedor deverá
fazer um cadastro e apresentar
a descrição de um problema, a
solução proposta, os diferen-
ciais da solução e a equipe em-
preendedora. Também poderá
apresentar um vídeo explican-
do sua ideia.

As propostas ao programa
Centelha poderão ser submeti-
das por pessoas físicas que pos-
suam vínculo como proprietá-
rio ou sócio-proprietário de mi-
croempresa ou empresa de pe-
queno porte, sediada em São
Paulo, com data de constituição
em até 12 meses anteriores à
data de publicação do edital; ou
por pessoas físicas sem vínculo
com empresas. Nesse caso, se a
ideia proposta for aprovada, o
empreendedor deverá consti-
tuir uma microempresa ou em-
presa de pequeno porte, com
sede em São Paulo, para contra-
tação e recebimento dos recur-
sos financeiros.

STF

Aras pede suspensão de MP 
das fake news de Bolsonaro
MARCELO ROCHA/FOLHAPRES

O
procurador-geral da
República, Augusto
Aras, pediu ao STF

(Supremo Tribunal Federal) a
suspensão da medida provisória
que limita a remoção de conteú-
dos das redes sociais.

Em aceno à militância digi-
tal que o apoia, o presidente
Jair Bolsonaro assinou a MP na
véspera do 7 de Setembro,
marcado por manifestações de
raiz golpista.

O texto editado pelo Palácio
do Planalto impede que as re-
des sociais decidam sobre a ex-
clusão de contas ou perfis ape-
nas com base nas próprias polí-
ticas de uso.

"A alteração legal repentina
do Marco Civil da Internet", dis-
se Aras, "com prazo exíguo para
adaptação, e previsão de imedia-
ta responsabilização pelo des-
cumprimento de seus termos ge-
ram insegurança jurídica para as

empresas e provedores envolvi-
dos, mormente em matéria com
tanta evidência para o convívio
social nos dias atuais".

A manifestação da Procura-
doria foi enviada ontem à mi-
nistra Rosa Weber, relatora no
Supremo de ações de partidos
políticos que contestam a me-
dida provisória. O órgão quer a
suspensão da norma até o jul-
gamento do mérito do assunto
pelo tribunal.

Aras afirmou que, enquanto
não são debatidas pelo Legislati-
vo as inovações promovidas pela
MP de Bolsonaro, "parece justifi-
cável" que sejam mantidas as
disposições que possibilitam a
moderação dos provedores do
modo como estabelecido na Lei
do Marco Civil da Internet.

Ele destacou que o marco ci-
vil, alvo de alterações imple-
mentadas pela medida provisó-
ria, é dotado de mecanismos di-
recionados a evitar atuação abu-
siva de provedores.

"É incontroverso que a con-
traposição de ideias, natural,
saudável e mesmo desejável em
ambiente democrático não abre
espaço para condutas de divul-
gação de fake news, de discurso
de ódio ou de ataques às institui-
ções e ao próprio regime", disse
o procurador-geral.

Para o chefe do Ministério Pú-
blico Federal, prestigia-se, as-
sim, "a segurança jurídica, a fim
de não se causar inadvertida
perturbação nesse ambiente de
intensa interação social".

O texto da medida provisória
contestada altera o Marco Civil
da Internet para prever, entre
outros pontos, a exigência de
"justa causa e de motivação" pa-
ra excluir conteúdos, além de
cancelar ou suspender as fun-
cionalidades das contas ou per-
fis mantidos nas redes sociais,
segundo nota da Secretaria-Ge-
ral da Presidência.

"A medida busca estabelecer
balizas para que só provedores

de redes sociais de amplo alcan-
ce, com mais de 10 milhões de
usuários no Brasil, possam reali-
zar a moderação do conteúdo de
suas redes sociais de modo que
não implique em indevido cer-
ceamento dos direitos e garan-
tias fundamentais dos cidadãos
brasileiros", afirmou um comu-
nicado do governo sobre a MP.

De acordo com a medida pro-
visória, os provedores de redes
sociais terão prazo de 30 dias pa-
ra adequar as suas políticas e ter-
mos de uso ao que manda a MP.
A medida vale por 60 dias, pror-
rogável uma vez por igual perío-
do, e perde os efeitos se não for
aprovada no Congresso.

A MP elenca alguns casos
que podem ser considerados
justa causa para limitar ou até
excluir uma conta, como para
cumprir decisão da Justiça, se o
usuário está inadimplente ou se
a conta assumir ou simular
identidade de terceiros para en-
ganar o público.

Suspeito de golpe que
vitimou artistas é preso

QUADRILHA

MARIANA MARINI/FOLHAPRESS

Um homem acusado de in-
tegrar uma quadrilha que apli-
cou golpes em famosos, como
Juliana Paes e Murilo Rosa, foi
preso ontem em Jacareí, no in-
terior de São Paulo. Ambos os
atores processam o grupo por
estelionato.

Procurada pelo reportagem,
a SSP-SP (Secretaria de Segu-
rança Pública de São Paulo) in-
formou que a polícia, durante
um cumprimento de um man-
dado de busca e apreensão,
apreendeu uma arma calibre 38
em um guarda-roupa do suspei-
to, que foi detido em flagrante
por "posse ou porte ilegal de ar-
ma de fogo de uso restrito."

A quadrilha que aplicou os
golpes é composta por pelo me-
nos quatro pessoas.

Em maio deste ano, a Justiça
de São Paulo indeferiu um pe-
dido do Ministério Público de
prisão preventiva dos quatro,
por considerar que "os réus não
foram presos em flagrante deli-
to, não houve uso de grave
ameaçou violência e todos eles
são primários e sem antece-
dentes criminais."

No entanto, ainda no proces-
so, que a reportagem teve aces-
so, o juiz Pedro Luiz Fernandes
Nery Rafael afirma que "segun-
do conta dos elementos já cons-
tantes da investigação, há fortes
elementos indicativos da ocor-
rência do crime de estelionato."

INVERNO: Sol com algumas nuvens. Não chove.Manhã Tarde Noite
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TCU suspende auditor que
‘ajudou’ Bolsonaro mentir 
sobre mortes por Covid-19

45 DIAS

VINICIUS SASSINE/FOLHAPRESS

O TCU (Tribunal de Contas
da União) concluiu a investiga-
ção interna sobre a atuação do
auditor Alexandre Figueiredo
Costa Marques no episódio que
levou o presidente Jair Bolsona-
ro a mentir sobre as mortes por
Covid-19 no país. O auditor in-
fringiu a lei e sabia dos riscos de
uso político do documento que
produziu. A pena aplicada, po-
rém, foi apenas uma suspensão
por 45 dias.

O relatório final da comissão
responsável pelo PAD (processo
administrativo disciplinar) foi
concluído no último dia 23 e en-
caminhado ao ministro-corre-
gedor do TCU, Bruno Dantas. A
pena sugerida, que pode ser
convertida em multa, foi aplica-
da e começou a valer ontem.

Marques elaborou um docu-
mento chamado "Da supernoti-
ficação de óbitos causados por

Covid", descartado de cara pela
equipe de auditores que integra-
va devido à falta de evidências
sobre supernotificação -o mais
provável é que exista uma sub-
notificação de mortes, conforme
diversas evidências científicas.

Mesmo assim, o auditor re-
passou o documento, inclusive
com acréscimo de conteúdo, a
seu pai, o coronel da reserva do
Exército Ricardo Silva Marques.

O coronel e Bolsonaro estu-
daram juntos na Aman (Acade-
mia Militar das Agulhas Negras).
Os dois são amigos, e o presi-
dente da República o indicou a
um cargo de confiança na Petro-
bras. O pai do auditor repassou
o documento ao presidente,
que, no dia seguinte, 7 de junho,
afirmou a apoiadores em frente
ao Palácio da Alvorada ter em
mãos um relatório do TCU que
mostrava que metade das mor-
tes por Covid não se tratava de
Covid-19.

Damares 
pede para
investigar
líder do MBL 
FÁBIO ZANINI/FOLHAPRESS

A ministra Damares Alves
(Direitos Humanos) afirma
ter pedido que a Ouvidoria
Nacional dos Direitos Huma-
nos atue com relação a um ví-
deo em que o coordenador
nacional do MBL (Movimen-
to Brasil Livre), Renan Santos,
diz que uma amiga poderá
ser estuprada.

O vídeo foi divulgado em
redes sociais bolsonaristas
neste domingo passado, mes-
mo dia em que o MBL organi-
zou um ato pelo impeachment
do presidente Jair Bolsonaro
na avenida Paulista.

Segudo Santos, a filmagem
é de novembro de 2018 e refe-
re-se a uma brincadeira entre
amigos, que estavam alcooli-
zados. O coordenador do
MBL afirmou que vai proces-
sar Damares.

ESTUPRO

Justiça autoriza
Suzane a sair
da cadeia 
para estudar 
ALFREDO HENRIQUE/FOLHAPRESS

A Justiça de São Paulo auto-
rizou Suzane von Richthofen,
37 anos, a sair da penitenciária
feminina de Tremembé (147
km de SP), onde cumpre pena
pelo assassinato dos pais, para
que possa iniciar a graduação
em Farmácia em uma faculda-
de em Taubaté (140 km de SP).
Ela foi condenada a 39 anos de
prisão, em 2006, pelo homicídio
de Manfred e Marísia von
Richthofen, quatro anos antes.

Suzane está na Penitenciária
Feminina Santa Maria Eufrasia
Pelletierde, em Tremembé,
desde em 2 de fevereiro de
2017.  A decisão foi publicada
no último dia 10 e é assinada
pelo desembargador José Da-
mião Pinheiro Machado Co-
gan, da 5ª Câmara de Direito
Criminal do TJ-SP (Tribunal de
Justiça de São Paulo). 

MORTE DOS PAIS

Justiça solta PM suspeito
da morte de dois jovens

ZONA SUL

ALFREDO HENRIQUE/FOLHAPRESS

A Justiça determinou que um
cabo da Polícia Militar fosse sol-
to, após quase dois meses que a
prisão preventiva dele, ou seja
por tempo indeterminado, foi
decretada, juntamente com a de
outros dois PMs suspeitos de
matar dois jovens, em 9 de ju-
nho, na zona sul da capital pau-
lista. A decisão foi publicada pe-
la juíza Letícia de Assis Bruning,
do TJ-SP (Tribunal de Justiça de
São Paulo), no último dia 9.

O cabo Jorge Baptista Silva
Filho era o motorista da viatura
de onde desembarcaram os po-
liciais André Chaves da Silva e
Danilton Silveira da Silva, que
continuam presos no Presídio
Militar Romão Gomes, na zona
norte da cidade de São Paulo.

Ambos os PMs presos ale-
gam, segundo suas defesas, que
reagiram a uma suposta tentati-
va das vítimas em atirar contra

os agentes. Um vídeo feito com
celular, porém, contradiz a ver-
são dos policiais.

Na decisão do último dia 9, a
magistrada afirma que a Promo-
toria foi favorável à soltura do
cabo. Segundo o parecer da juí-
za, os depoimentos colhidos du-
rante o processo enfraqueceram
os indícios de participação do
policial no caso, "como reco-
nhecido pelo próprio Ministério
Público".

Desde 13 de junho, os poli-
ciais André Chaves da Silva e
Danilton Silveira da Silva estão
presos preventivamente. A pri-
são preventiva do terceiro poli-
cial foi decretada em 13 de julho.

Na ocasião da prisão preven-
tiva da dupla de PMs que apare-
cem no vídeo, suas defesas con-
testaram a decisão e disseram à
reportagem que iriam trabalhar
para que seus clientes respon-
dessem em liberdade, o que não
ocorreu até o momento.

Justiça determina condução
coercitiva para lobista e advogado 
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS

A Justiça Federal do Distrito
Federal concedeu ontem duas
decisões que autorizam a condu-
ção coercitiva de depoentes da
CPI da Covid que não compare-
ceram em suas oitivas anteriores,
respectivamente o advogado
Marcos Tolentino e o lobista Mar-
conny Albernaz de Faria.

A primeira das decisões, pela
manhã, determinou inicialmente
a intimação judicial do advogado
Marcos Tolentino para que com-
pareça ao seu depoimento na CPI
da Covid.

A decisão judicial também já
autoriza a condução coercitiva
do advogado, caso ele não com-
pareça para a oitiva, marcada
para hoje. 

O depoente então poderá estar
sujeito ainda a multa, a pagar as
custas da diligência de sua con-
dução coercitiva, além de poder
ser responsabilizado pelo crime
de desobediência.

Além das medidas autoriza-
das pelo juiz Francisco Codevila,
da 15ª Vara, a CPI havia requisi-
tado na ação judicial a busca e
apreensão do passaporte, expe-
dição de ordem para impedir a

saída do país e a proibição de au-
sência da comarca em que resi-
de. No entanto, os demais pedi-
dos foram negados.

O juiz considerou as demais
medidas desproporcionais, uma
vez que não se trata de pessoa
na condição de investigado ou
acusado.

Em sua decisão, o magistrado
ainda lembrou que Tolentino
detém um habeas corpus que
permite que fique em silêncio
durante seu depoimento, para
evitar produzir provas contra si,
e mesmo assim não compare-
ceu, de forma "evasiva" e "não
justificada".

"Nesse caso, se regularmente
intimada, a testemunha deixa de
comparecer sem motivo justifica-
do, poderá ser requisitada à auto-
ridade policial a apresentação da
testemunha ou sua condução por
oficial de justiça, com o auxílio da
força pública", escreveu o juiz.

O advogado Marcos Tolenti-
no é amigo do líder do governo
Bolsonaro na Câmara, deputado
Ricardo Barros (PP-PR), segun-
do afirmou o próprio deputado,
também em depoimento à CPI
da Covid.

Membros da comissão consi-

deram estar comprovado que ele
é o sócio-oculto do FIB Bank, em-
presa que deu a garantia para o
negócio envolvendo a compra da
vacina indiana Covaxin.

Após o surgimento de uma sé-
rie de indícios de irregularidades,
o contrato que era intermediado
pela brasileira Precisa Medica-
mentos acabou cancelado.

Depoimentos prestados à co-
missão evidenciaram que Tolen-
tino é procurador de uma das
empresas que são acionistas do
FIB Bank.

A empresa -que não é um ban-
co- tem capital de R$ 7,5 bilhões,
composto basicamente por dois
imóveis em posse da empresa.
Apenas um deles teria valor de R$
7,2 bilhões, valor considerado ir-
real pelos membros da comissão.

Tolentino deveria prestar de-
poimento na semana anterior ao
feriado do 7 de Setembro. No en-
tanto, acabou internado no Hos-
pital Sírio-Libanês após sentir um
formigamento.

A internação e o pedido para
não comparecer por motivos de
saúde acabaram irritando os
membros da CPI, uma vez que no
mesmo dia o advogado apareceu
em uma transmissão ao vivo,

dando entrevista, aparentando
estar bem disposto.

A segunda decisão, da juíza
Pollyana Kelly Alves, também au-
torizou a CPI da Covid a determi-
nar a condução coercitiva do lo-
bista Marconny Albernaz, caso
ele não compareça a seu depoi-
mento, agendado para amanhã.

A defesa do lobista já adiantou
que ele comparecerá para a sua
oitiva, após ter se ausentado em
seu primeiro depoimento. O lo-
bista apresentou um atestado
médico à comissão, que descon-
fiou de seu conteúdo. Posterior-
mente, o próprio médico voltou
atrás no atestado e afirmou ter
desconfiado dos sintomas apre-
sentados pelo paciente.

Na ocasião, o comando da CPI
da Covid chegou a determinar a
condução sob vara, mas Marcon-
ny não foi encontrado em seus
endereços.

Marconny Albernaz de Faria é
apontado como um intermediá-
rio da Precisa Medicamentos, que
fechou contrato de R$ 1,6 bilhão
para o fornecimento da vacina in-
diana Covaxin ao Ministério da
Saúde. O lobista também seria o
responsável por intermediar tes-
tes para detectar a Covid-19.

CPI DA COVID

Nota
INSCRIÇÕES PARA O BOLSA DO POVO SÃO
PRORROGADAS ATÉ ESTA TERÇA-FEIRA

Pais, mães e responsáveis legais de alunos matriculados nas
Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) ganharam mais uns dias
para se inscrever e participar do Bolsa do Povo Educação
CPS. O prazo ter mina hoje. O benefício de R$ 500 mensais
foi anunciado no início do mês pelo Governador João Doria. 
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RJ repassa R$ 5,4 bi 
ao Rio do dinheiro da
‘privatização da água’

CEDAE

O governador Cláudio Castro
anunciou que o Estado entrará
com o aporte financeiro de R$
400 milhões no programa da
Prefeitura do Rio para zerar a fila
de espera do Sistema de Regula-
ção da Saúde da capital (Sisreg).
A informação foi dada ontem
durante a entrega do certificado
de participação no leilão de con-
cessão dos serviços de sanea-
mento à Prefeitura do Rio de Ja-
neiro, no Palácio da Cidade, em
Botafogo, Zona Sul carioca.

“O Estado vai entrar com R$
400 milhões, além de R$ 1,1 bi-
lhão da Prefeitura, para ajudar a
zerar a fila do Sisreg. A Saúde
também é a nossa responsabili-
dade”, disse Cláudio Castro. 

A capital recebeu R$
4.224.227.028,63, o que corres-
ponde ao valor total do repasse
pelo estado. Ao todo, R$ 5,4 bi-
lhões foram repassados ao mu-
nicípio do Rio, sendo que R$
1.176.320.853,38 são fruto de um
acordo entre o Estado e a Prefei-
tura do Rio.  O governador res-
saltou ainda a importância do
leilão dos serviços de sanea-
mento:  “A questão da outorga é
importante, mas há outros as-
pectos tão fundamentais quan-
to, como o ambiental e de infra-
estrutura. A retomada social do

Rio de Janeiro vai além da outor-
ga. No dia 29 de dezembro, será
a vez do bloco 3”, salientou o
Cláudio Castro, ao adiantar a
data do leilão do bloco que não
recebeu propostas, em abril.

O valor referente à primeira
parcela - 65% dos R$ 4,2 bilhões
- já foi pago ao município do Rio.
A segunda parcela (15%) será
paga no fim da operação assisti-
da, já iniciada, enquanto a ter-
ceira e última parcela (20%) será
quitada em 2025.

Na cidade do Rio de Janeiro,
a operação dos serviços será de
responsabilidade das duas em-
presas vencedoras do leilão -
Iguá Saneamento e Águas do
Rio (do grupo Aegea). Os blocos
1 (Zona Sul) e 4 (Centro e Zona
Norte) serão atendidos pela
Água do Rio. Já o bloco 2 (Barra e
Jacarepaguá) estará com a em-
presa Iguá. O período de transi-
ção entre a Cedae e as conces-
sionárias, chamado de operação
assistida, já começou e deve du-
rar entre seis e nove meses.

Na ocasião, o Rio apresentou
um plano de utilização dos re-
cursos obtidos com a participa-
ção no leilão nos próximos anos.
A Prefeitura elencou 18 projetos
que vão receber os investimen-
tos de R$ 5,4 bilhões.

ARGENTINA

Derrota em primárias expõe
insatisfação com Fernández 
SYLVIA COLOMBO/FOLHAPRESS

O
governo peronista do
presidente Alberto Fer-
nández sofreu uma du-

ra derrota no domingo passado
nas primárias argentinas para as
eleições legislativas. Embora a
votação na prática defina apenas
quais candidatos poderão con-
correr no pleito, a ser disputado
em 14 de novembro, o resultado
é considerado um termômetro
da gestão.

A apuração foi encerrada na
manhã de ontem. Ao final,  a
principal força de oposição, a
coalizão de centro-direita Jun-
tos, obteve 40,02% dos votos
em nível nacional –confirman-
do a dianteira que se desenha-
va no domingo–, enquanto o
peronismo obteve 31,03%. Se o
resultado for confirmado na
eleição de novembro, a Juntos
se tornará a principal força na
Câmara de Deputados, embora
com maioria simples. Os pero-
nistas manteriam a maioria
simples no Senado.

"A derrota é mais de Fernán-
dez do que dos peronistas. O
desgaste é dele, cuja aprovação
vem caindo devido a erros muito
particulares, notadamente a ad-
ministração da pandemia e da
economia", diz Mariel Fornoni,
diretora do instituto de pesqui-
sas Management & Fit.

"Existe, ainda, uma reprova-
ção envolvendo algo que recai
apenas sobre sua pessoa: a culpa
por uma festa de aniversário da
primeira-dama durante a pan-
demia, contrariando seu próprio
decreto. Os números mostram
que a votação ruim dos candida-
tos peronistas acompanhou seu
desgaste como líder."

O evento, realizado na resi-
dência oficial da Presidência, se
deu no momento de restrições
mais agudas à circulação de pes-
soas no país, para conter a disse-
minação do vírus. Uma foto que
vazou do que ficou conhecido
como Olivos-gate levou Fernán-

dez primeiro a mentir e depois a
ter de pedir desculpas publica-
mente.

Na tarde de ontem, em um
evento na Casa Rosada, o presi-
dente argentino assumiu o resul-
tado ruim. "Fizemos algo errado
e precisamos entender o que
foi", disse. "O rumo tomado em
2019 (quando ele assumiu a Pre-
sidência) não vai ser alterado.
Existem razões pelas quais as
pessoas não nos acompanharam
nesta votação, e nós agora va-
mos escutá-las melhor."

A ala mais à esquerda da coa-
lizão do governo, liderada pela
vice-presidente Cristina Kirch-
ner, tem manifestado descon-
tentamento com a gestão e pres-
siona por uma reforma ministe-
rial. "Fernández teve sua chance
colocando seus pré-candidatos
nessa corrida eleitoral, mas eles
perderam. Agora, a ala ligada a
Cristina certamente se fará ou-
vir, e é possível que o presidente
tenha de se desfazer de minis-
tros ou mudar suas políticas",
afirma o analista político Sergio
Berenzstein.

Um dos pontos de maior aten-
ção na disputa das primárias era
na província de Buenos Aires –
distritos e municípios ao redor
da capital do país, esta uma re-
gião autônoma–, onde está o
maior eleitorado da Argentina.

Ali, a candidata peronista Vic-
toria Tolosa Paz conseguiu mais
votos que seus rivais, com
33,64% do total. Ocorre que os
outros dois candidatos mais
bem votados, Diego Santilli
(22,9%) e Facundo Manes (15%),
pertencem a uma mesma alian-
ça, a Juntos. Portanto, estarão na
mesma lista em novembro, en-
cabeçada por Santilli. Somados
os seus votos, a Juntos superaria
o peronismo no principal reduto
eleitoral do país.

Na cidade de Buenos Aires,
tradicionalmente mais antipero-
nista que o resto do país, a vitória
da oposição foi mais contunden-
te. A ex-governadora María Eu-

genia Vidal obteve 49,19% dos
votos, contra 24,66% do peronis-
ta Leandro Santoro.

A novidade foi o bom desem-
penho dos ultradireitistas co-
nhecidos como libertários, pu-
xados pelo economista Javier
Milei. A coalizão Avanza Liber-
tad obteve sua melhor votação
no país na capital argentina,
com 13,66% dos votos –em nível
nacional, ficou com 7,41%. Se es-
sa votação se repetir em novem-
bro, os libertários poderiam ga-
nhar, no Congresso, de duas a
quatro vagas.

Para o historiador Pablo Ste-
fanoni, Milei teve sucesso bus-
cando repetir uma fórmula usa-
da pelo ex-presidente america-
no Donald Trump. "Ele deixou
de ser apenas um economista
para entrar na política abraçan-
do o pacote ideológico da 'alt-
right' (direita alternativa, em in-
glês)", diz. "Antes seu discurso
era anticoletivismo, pró-merca-
do. Na campanha, passou a
abraçar o anticomunismo e ban-
deiras que vêm mobilizando no-
vos movimentos de direita pelo
mundo."

Visto por muitos analistas co-
mo um fenômeno ligado à classe
média-alta de Buenos Aires, Mi-
lei obteve boa votação também
em distritos pobres da cidade,
como os bairros humildes de Vil-
la 31 e Villa Soldati.

Do outro lado do espectro, a
esquerda tradicional também
termina as primárias legislativas
com resultados positivos. Apesar
de ter um eleitorado tradicional-
mente pequeno, num país em
que o peronismo costuma abafar
o socialismo, a Frente de Iz-
quierda registrou desempenho
nacional um pouco melhor que
o dos libertários, com 7,58%. A se
repetir a tendência em novem-
bro, deve manter sua bancada
pequena, porém persistente, no
Congresso.

O economista Carlos Melco-
nian acredita que a derrota pero-
nista está mais relacionada ao

"bolso dos argentinos do que às
festas clandestinas de Fernán-
dez". Ele defende uma reformu-
lação da política econômica. "É
preciso que o governo combata a
inflação [que está na casa de 50%
ao ano], em vez de emitir dinhei-
ro, e construa uma alternativa
para a crise que já afeta tantos
empregos e lares", afirma.

Os mercados deram sinais
positivos nesta segunda, depois
da confirmação dos resultados,
com as ações de empresas ar-
gentinas tendo alta de 17%. O
dólar paralelo, que vem se des-
valorizando em relação ao câm-
bio oficial, também caiu, fechan-
do a 182 pesos (o oficial está em
103 pesos).

"O mundo espera uma Argen-
tina mais organizada, e os mer-
cados reagem positivamente
quando o populismo perde. As
pessoas mostraram que estão
contra a má administração eco-
nômica", afirmou o ex-presiden-
te Mauricio Macri, líder da alian-
ça Juntos, a uma emissora local.

Ao servir de termômetro da
gestão de Fernández, as primá-
rias legislativas também pesam
na corrida para a sucessão do
mandatário, em 2023 –alguns
pré-candidatos já começam a se
movimentar. "Um sucesso da
Juntos em novembro pode cata-
pultar o nome de Horacio Rodrí-
guez Larreta [hoje chefe de go-
verno da cidade de Buenos Ai-
res]", diz Berensztein, "até por-
que o peronismo se vê dividido
sobre possíveis sucessores, e o
presidente se mostra sem fôlego
para disputar uma reeleição".

A participação nas primárias
foi relativamente baixa para os
padrões argentinos, onde o voto
é obrigatório e a população em
geral tem alto grau de politiza-
ção. O comparecimento final foi
de 67% –o ministro do Interior,
Wado de Pedro, havia afirmado
na noite anterior que havia pas-
sado dos 70%. Quem faltou nas
primárias pode votar no pleito
de novembro.
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Portugal: máscaras deixam 
de ser obrigatórias nas ruas
GIULIANA MIRANDA/FOLHAPRESS

Após 318 dias em vigor, a obri-
gatoriedade de uso de máscaras
nas ruas de Portugal já não vale a
desde esta segunda-feira.

Com mais de 78% da popula-
ção com o esquema vacinal com-
pleto, o país tem progressivamen-
te eliminado as restrições impos-
tas pela pandemia da Covid-19.

A cobertura facial ainda é exi-
gida em espaços fechados,
transportes públicos, shop-
pings, prédios públicos e para
entrar ou circular na área inter-
na de cafés e restaurantes e em
outras situações específicas, co-
mo nas escolas.

Apesar do fim da obrigatorie-
dade, as autoridades de saúde re-
comendam que as máscaras si-
gam sendo utilizadas em locais
com aglomeração de pessoas.

Os deputados portugueses op-
taram por não renovar a lei que
determinava o uso de máscara. O
diploma inicial fora aprovado em
outubro, em um momento de alta
de casos de Covid-19 no país.

Pelas regras lusas, as máscaras
nas ruas só eram obrigatórias
quando não fosse possível manter
o distanciamento social. Ainda
assim, muitos portugueses, so-
bretudo nas grandes cidades, op-
taram por usar a cobertura facial
sempre que saíam de casa.

A decisão de acabar com a ob-
rigatoriedade das máscaras nas
ruas não foi unanimidade entre
especialistas, e alguns grupos mé-
dicos se opuseram à medida.

"A Associação Nacional de
Médicos de Saúde Pública con-
tinua a sugerir que, especial-
mente nesta fase de inverno em
que vamos entrar, a máscara
continue a ser um equipamento
de proteção individual utilizado
por todos ou quase todos, de
maneira a que nos possamos
proteger, não só da Covid-19,
mas também da gripe", afirmou
o presidente em exercício da en-
tidade Gustavo Tato Jorge, em
declaração à agência Lusa.

COVID-19

Polícia
prende
supremacista
branco 

A Polícia do Capitólio
prendeu ontem um homem
com várias facas em uma ca-
minhonete marcada com
símbolos nazistas e ligados a
movimentos de supremacia
branca nos arredores da sede
do Comitê Nacional Demo-
crata, em Washington.

Segundo os oficiais, o ho-
mem foi abordado na madru-
gada quando os agentes nota-
ram que ele portava uma
baioneta e um facão dentro
do veículo estacionado próxi-
mo ao prédio do partido de
Joe Biden, que fica a cerca de
500 metros do Capitólio.

Donald Craighead, 44, foi
identificado e preso por posse
de armas proibidas. Aos poli-
ciais que o abordaram, ele dis-
se que estava "em patrulha" e
começou a discorrer sobre
ideologias racistas.

A polícia não soube dizer se
Craighead, morador de
Oceanside, na Califórnia, cru-
zou o país para participar de
uma manifestação organizada
por apoiadores de Donald
Trump prevista para o próxi-
mo sábado.

O ato foi convocado para
demonstrar apoio aos quase
600 presos por participarem
da invasão do Capitólio em 6
de janeiro. Insuflada por
Trump às vésperas de sua des-
pedida da Casa Branca, uma
multidão invadiu o prédio do
Congresso americano em uma
ação que representou uma das
maiores ameaças recentes à
democracia do país.

CAPITÓLIO

Nota
HOMEM PRESO POR FOTO DE 15 ANOS ATRÁS É
SOLTO, MAS SEGUE ACUSADO DE ROUBO

O motorista de aplicativo e montador de móveis Jefferson Pereira
da Silva, 29, ficou preso durante cinco dias após ser acusado de
roubo à mão armada com base em uma foto 3x4 de quando
tinha 14 anos.
Liberado por uma decisão judicial do presídio de Benfica, na zona
norte do Rio de Janeiro, ontem, ele lamentou em entrevista à
reportagem que o processo contra ele ainda não tenha acabado.
"Vou precisar ainda participar de audiências", afirma. Preso desde
o último dia 8, Silva é o terceiro homem negro a deixar a cadeia
no Rio nos últimos 15 dias após questionamentos sobre
reconhecimentos fotográficos nos processos.
A prisão de Silva foi substituída por medidas cautelares e ele vai
responder ao processo em liberdade.
Silva só soube que era investigado pela Polícia Civil oito meses
após o registro do roubo pelo qual é suspeito, em 4 de fevereiro
de 2019. Durante uma abordagem policial, ele foi informado que
deveria comparecer a uma delegacia porque seu nome era citado
em um inquérito.

Treze gorilas têm teste
positivo para coronavírus

Um zoológico de Atlanta, nos
Estados Unidos, informou que 13
gorilas tiveram teste positivo para
o novo coronavírus após, prova-
velmente, contraírem o vírus em
contato com um tratador.

De acordo com o zoológico,
parte dos 20 gorilas do zoológico
apresentaram sintomas como co-
riza e perda de apetite.

"As equipes estão monito-
rando de perto os gorilas afeta-
dos e têm esperança de que fa-
rão uma recuperação comple-
ta", disse Sam Rivera, diretor

sênior de saúde animal do zoo-
lógico. De acordo com a admi-
nistração, não existe a possibili-
dade de fazer um isolamento
dos gorilas, que conforme fo-
rem se recuperando irão rece-
ber a vacina veterinária contra
a covid-19 Zoetis.

Também serão vacinados con-
tra covid-19 orangotangos, tigres
de Sumatra, leões e leopardos.

Desde o início da pandemia,
diversos animais receberam teste
positivo para o novo coronavírus
em todo o mundo. Especialistas

acreditam que a transmissão
ocorreu sobretudo em contato
com humanos, com os efeitos da
doença em cada espécie ainda
em estudo.

Nos Estados Unidos, um zoo-
lógico de San Diego anunciou
em fevereiro deste ano que oito
gorilas contraíram o novo coro-
navírus, sendo que todos se re-
cuperaram.

Na Califórnia, dois leopardos
também foram diagnosticados
com a doença em julho e respon-
deram bem ao tratamento.
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