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Bolsonaro é
proibido de
atentar contra 
Paulo Freire

EDUCAÇÃO

A Justiça Federal do Rio proi-
biu na quinta-feira passada o
governo federal de tomar qual-
quer atitude que atente contra a
dignidade de Paulo Freire, pa-
trono da educação brasileira. O
intelectual morto em 1997, con-
siderado um dos principais edu-
cadores do mundo, é alvo cons-
tante de ataques do presidente
Jair Bolsonaro e de seus segui-
dores. A ação foi ajuizada pelo
Movimento Nacional de Direi-
tos Humanos. A decisão é limi-
nar, ou seja, em caráter de ur-
gência, e prevê que a União pa-
gue uma multa de R$ 50 mil por
dia caso descumpra a medida.
Na decisão, a juíza Geraldine
Pinto Vital diz que pode haver
dano se o governo não respeitar
o educador como patrono da
educação brasileira -ele recebeu
esse título em 2012, durante a
gestão de Dilma Rousseff (PT). A
juíza afirma na decisão que a li-
berdade de expressão é um
princípio fundamental, mas que
quando há "abuso de direito pe-
la expressão que ameace a dig-
nidade, tem-se violação capaz
de liquidar a finalidade da ga-
rantia constitucional, desfigu-
rando-a". "Ante o exposto, por
evidenciada a urgência contem-
porânea à propositura da ação,
aliado ao perigo de dano e risco
ao resultado útil do processo,
defiro a tutela de urgência para
determinar que a União Federal,
e quem a represente a qualquer
título, abstenha-se de praticar
qualquer ato institucional aten-
tatório a dignidade do Professor
Paulo Freire." PÁGINA 3

Alta do IOF prejudica tanto
consumidor quanto empresas

O aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) deve fa-
zer o consumidor rever planos de financiamentos, prejudicar investi-
mentos de empresas e impactar na inflação, segundo economistas ou-
vidos pela reportagem. Na quinta-feira passada, o presidente Jair Bol-
sonaro editou um decreto que determina o aumento do tributo como
alternativa para financiar o novo Bolsa Família até o fim do ano. A cria-
ção do novo programa, batizado de Auxílio Brasil, tem a meta de au-

mentar de 14,6 milhões para 17 milhões o número de famílias atendi-
das pelo Bolsa Família, um movimento que é considerado crucial para
recuperar e elevar a popularidade do presidente no ano que vem. Com
a escalada das ameaças golpistas, até o dia 7 de setembro, inflação alta,
desemprego resistente e perspectivas de crescimento do PIB (Produto
Interno Bruto) abaixo de 1% no ano das eleições, Bolsonaro tem o desa-
fio de reduzir sua rejeição. PÁGINA 2

A pedido da CPI da Covid, a Polícia Federal realizou operação
de busca e apreensão de documentos em dois endereços da Preci-
sa Medicamentos, na manhã desta sexta-feira, em São Paulo. O
objetivo da medida é acessar a íntegra do contrato que a empresa
teria firmado com a Bharat Biotech, para o fornecer a vacina in-
diana Covaxin contra a Covid-19 ao Ministério da Saúde, assim
como todos os documentos relacionados ao contrato. Segundo o

presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), a operação foi autoriza-
da pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli e
teve parecer favorável do procurador-geral da República, Augusto
Aras. Aziz disse à reportagem que a medida foi tomada porque a
empresa e o Ministério da Saúde não revelaram a íntegra do docu-
mento nem quanto a empresa lucraria com o negócio, que é in-
vestigado pelo grupo. PÁGINA 3

CPI DA COVID

NOVO GABINETE

Polícia Federal apreende documentos
em endereços da Precisa Medicamentos

A crise na Casa Rosada, sede do poder argentino, continua sem
a definição de uma solução nesta sexta-feira. Ao longo do dia, po-
rém, havia expectativas a respeito do anúncio da formação de um
novo gabinete capaz de esfriar a temperatura interna na cúpula
do governo. Alberto Fernández passou a manhã e o começo da
tarde em reuniões com ministros e governadores de sua base de
apoio, um dia depois de a crise com a ala do governo liderada por

sua vice, a ex-presidente Cristina Kirchner, ganhar contornos
mais fortes. Depois da derrota nas eleições primárias do último
domingo, a coalizão governista Frente de Todos foi atingida pelo
pedido de renúncia de cinco ministros kirchneristas e, na quinta-
feira passada, por uma carta de Cristina recheada de críticas à
conduta de Fernández e uma proposta de "relançamento do go-
verno". PÁGINA 4

Fernández tenta conter crise na Argentina Rio registra 
1º caso da
variante Mu
da Covid-19

CORONAVÍRUS
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Salário mínimo R$ 1.100,00
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RAIADROGASILON NM 26.31 +0.80 +0.21

LOCAWEB ON NM 24.24 +0.66 +0.16

BANCO INTER UNT N2 60.01 −7.02 −4.53

GERDAU PN N1 24.60 −6.82 −1.80

GERDAU MET PN N1 11.48 −5.59 −0.68

USIMINAS PNA N1 13.92 −5.31 −0.78

BANCO INTER PN N2 19.89 −5.10 −1.07

VALE ON NM 86.15 −2.02 −1.78

PETROBRAS PN N2 24.93 −4.48 −1.17

BRADESCO PN N1 20.02 −3.61 −0.75

ITAUUNIBANCOPN N1 27.82 −2.39 −0.68

REDE D OR ON EDJ NM 69.04 −1.27 −0.89

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Índice Bovespa 111.439,37 -2,07

Dow Jones 34.584,88 -0,48

NASDAQ Composite 15.043,967 -0,91

Euro STOXX 50 4.121,25 -1,18

CAC 40 6.570,19 -0,79

FTSE 100 6.963,64 -0,91

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -2,07% / 111.439,37 / -2354,91 / Volume: 44.583.878.784 / Quantidade: 4.360.692
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Niskier
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Zizinho foi um 
ídolo tipo Pelé



2

Economia

Na terceira queda
semanal seguida,
Bolsa recua 2,49% 
CLAYTON CASTELANI/FOLHAPRESS

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) afundou
2,07% nesta sexta-feira, fe-
chando o pregão com 111.439
pontos. O dólar subiu 0,43% e
encerrou a semana cotado a
R$ 5,289.

Na semana, a Bolsa acu-
mula perda de 2,49% –a ter-
ceira queda semanal seguida.
No ano, o recuo é de 4,39%.

A última vez que o Iboves-
pa (Índice Bovespa) havia
caído ao patamar dos 111 mil
pontos foi em 9 de março, um
dia após a decisão do minis-
tro do STF (Supremo Tribunal
Federal) Edson Fachin que
anulou todas as condenações
contra o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) pela
Justiça Federal de Curitiba,
devolvendo, assim, os direitos
políticos a ele.

O mau humor do mercado

nesta sexta é atribuído princi-
palmente à potencial piora da
economia devido ao aumento
inesperado do IOF (Imposto
sobre Operações de Financei-
ras) anunciado pelo governo
Jair Bolsonaro para tentar
bancar a ampliação do novo
Bolsa Família.

Os papéis da Vale (VALE3)
caíram 2,02% e foram os mais
negociados do pregão.

A retomada da produção
de petróleo no Golfo do Méxi-
co após a passagem do fura-
cão Ida também está afetando
o preço da commodity, o que
vem resultando em baixas nas
ações da Petrobras (PETR4),
que caíram 4,48% nesta sexta.

O petróleo Brent, referên-
cia para o mercado, fechou
em queda de 0,46%, cotado a
75,32 dólares (R$ 399,97).

Nos Estados Unidos, Dow
Jones recuou 0,48%. S&P 500
e Nasdaq caíram 0,91% cada.

Sábado, domingo e segunda-feira, 18, 19 e 20 de setembro de 2021

BOLSA FAMÍLIA

Alta do IOF prejudica tanto
consumidor quanto empresas 
DOUGLAS GAVRAS E LUCAS
BOMBANA/FOLHAPRESS

O
aumento do IOF (Im-
posto sobre Operações
Financeiras) deve fa-

zer o consumidor rever planos
de financiamentos, prejudicar
investimentos de empresas e
impactar na inflação, segundo
economistas ouvidos pela re-
portagem.

Na quinta-feira passada, o
presidente Jair Bolsonaro editou
um decreto que determina o au-
mento do tributo como alterna-
tiva para financiar o novo Bolsa
Família até o fim do ano.

A criação do novo programa,
batizado de Auxílio Brasil, tem a
meta de aumentar de 14,6 mi-
lhões para 17 milhões o número
de famílias atendidas pelo Bolsa
Família, um movimento que é
considerado crucial para recu-
perar e elevar a popularidade do
presidente no ano que vem.

Com a escalada das ameaças
golpistas, até o dia 7 de setem-
bro, inflação alta, desemprego

resistente e perspectivas de
crescimento do PIB (Produto In-
terno Bruto) abaixo de 1% no
ano das eleições, Bolsonaro tem
o desafio de reduzir sua rejeição.

A mais recente pesquisa Da-
tafolha aponta que a reprova-
ção ao presidente atingiu 53%.
O aumento do IOF deve gerar
uma alta de arrecadação esti-
mada pelo Planalto em R$ 2,14
bilhões.

Para Nicola Tingas, da Acrefi
(Associação Nacional das Insti-
tuições de Crédito, Financia-
mento e Investimento), há dois
impactos principais no aumento
do imposto.

Em primeiro lugar, há um
aumento do custo para a toma-
da de crédito, tanto para o to-
mador pessoa física quanto pa-
ra a pessoa jurídica, em todas
as operações.

"Isso significa um custo ope-
racional para uma empresa que
tem de tomar crédito para o ca-
pital de giro ou fazer uma anteci-
pação de recebíveis. E para uma
pessoa física financiar um bem."

Sob um segundo aspecto, no
conjunto da economia, ele ava-
lia que haverá um impacto in-
flacionário. É um momento em
que não se esperava tributação
adicional, com a economia em
desaceleração para o ano que
vem, diz.

Em agosto, o IPCA (Índice de
Preços ao Consumido Amplo)
registrou a maior alta para o
mês em 21 anos, de 0,87%, di-
vulgado na semana passada.
Em 12 meses, a inflação já en-
costa em dois dígitos.

"É muito ruim para o cenário
econômico atual fazer financia-
mento para o gasto público,
mesmo que seja para um motivo
nobre e necessário, com mais
impostos. O correto seria cortar
custos, de um Orçamento que
tem espaço para fazer isso."

Apesar da questão meritória,
já que as pessoas estão preci-
sando de recursos, esse esforço
do governo passa uma sinaliza-
ção muito ruim, avalia o econo-
mista-chefe da MB Associados,
Sergio Vale.

"O anúncio (de aumento do
IOF) vem em um momento já
crítico sob a ótica do tomador de
crédito, frente à alta significativa
da Selic, com estimativas apon-
tando para uma taxa de juros em
8,5% nos próximos meses e que
pode ser até mais do que isso."

Vale considera que o pro-
grama proposto pelo governo
para substituir o Bolsa Família
não é algo que está sendo pen-
sado de maneira adequada pa-
ra se tornar, de fato, um pro-
grama social.

"Temos visto uma dificulda-
de grande do governo em aco-
modar os recursos existentes
no teto de gastos para o ano
que vem. Ele toma essa medida
por estar enfraquecido politi-
camente e adiciona riscos à
questão fiscal."

Já na avaliação do ex-diretor
do Banco Central Alexandre
Schwartsman, o objetivo da me-
dida é aumentar o programa
Bolsa Família, para render divi-
dendos eleitorais ao presidente
da República no ano que vem.

MERCADOS

ONS: horário de verão
não garante economia 

ENERGIA

NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

Estudo realizado pelo ONS
(Operador Nacional do Sistema
Elétrico) concluiu que a retoma-
da do horário de verão não terá
impacto no enfrentamento da
crise energética brasileira, já
que o programa não é mais ga-
rantia de economia de energia.

O estudo foi encomendado
pelo MME (Ministério de Minas
e Energia) diante de pressões de
setores da economia pela volta
do programa, que foi extinto pe-
lo presidente Jair Bolsonaro em
2019. O próprio ministério, po-
rém, já via potencial limitado de
economia.

O ONS avalia que os resulta-
dos do estudo são semelhantes
àqueles que justificaram o fim
do horário de verão: com a po-
pularização dos aparelhos de
ar condicionado, o pico do
consumo foi deslocado para o
início da tarde, quando faz
mais calor.

Por isso, não há mais grande
economia em retardar o pôr-do-
sol. Antes da mudança do perfil
de consumo residencial, o pico
ocorria no início da noite, quan-
do empresas e indústrias ainda
funcionavam e mais pessoas es-
tavam em casa utilizando ele-
trodomésticos.

Assim, o ONS preferiu não fa-
zer recomendações ao governo,
avaliando que a volta do progra-
ma seria neutra. A decisão final,
porém, será do MME.

O ministério diz que o estudo
do ONS ainda está sendo anali-
sado. Nesta semana, o ministé-
rio disse em nota que "no mo-
mento, o MME não identificou

que a aplicação do horário de
verão traga benefícios para re-
dução da demanda".

Setores como o de turismo,
serviços e shoppings centers
vêm pressionando o governo
pelo retorno do programa.
Além da possibilidade de eco-
nomizar energia, eles seriam
beneficiados com o aumento da
circulação de pessoas no início
da noite.

Na segunda-feira passada, o
pleito ganhou apoio também do
ICS (Instituto Clima e Socieda-
de), Idec (Instituto de Defesa do
Consumidor) e IEI (sigla para
Iniciativa Energética Internacio-
nal), que consideram que o go-
verno precisa lançar mão de to-
das as medidas de economia
possíveis.

"O ganho é pequeno, mas
nesse momento precisamos
contar megawatt por mega-
watt", disse o ex-diretor do ONS
Luiz Eduardo Barata, em mesa
redonda com jornalistas para
apresentar estudo sobre progra-
mas de eficiência energética.

Em entrevista à reportagem,
o diretor-presidente da ABCE
(Associação Brasileira das Com-
panhias de Energia Elétrica),
Alexei Vivan, concordou: "Por
mais que não faça grandes dife-
renças, poupar é sempre bom."
O Idec estima que o programa
economizaria entre 2% e 3% do
consumo no início da noite.

Nesta quinta (16), os reserva-
tórios das hidrelétricas do Su-
deste e Centro-Oeste, conside-
radas a caixa d'água do setor elé-
trico brasileiro, estava com
18,14% de sua capacidade de ar-
mazenamento de energia.

Corte de juros da Caixa pode perder
efeito antes de começar a valer
FERNANDA BRIGATTI/FOLHAPRESS

A redução na taxa de juros do
crédito imobiliário anunciada na
quinta-feira passada pela Caixa
Econômica Federal poderá durar
pouco. Os juros fixos mínimos
realmente cairão dos atuais 3,35%
para 2,95%. A fórmula de cálculo,
porém, continua a mesma -e é
por isso que, em breve, a redução
de 0,4 ponto percentual pode se
tornar inócua.

Esse efeito nulo tem relação
com a poupança que, por sua
vez, tem a remuneração atrela-
da à taxa de juros básica da eco-

nomia, a Selic, hoje em 5,25%.
A estrutura para o cálculo da

estimativa funciona assim: a
poupança rende o equivalente a
70% da Selic sempre que essa
está abaixo de 8,5%. A TR tam-
bém é somada ao rendimento,
mas ela está zerada, então, o que
determina o quanto a poupança
cresce é a Selic.

Quem contratar crédito imo-
biliário com a Caixa neste mês
ainda pegará a regra atual, que
considera 3,35% de juros, mais a
remuneração da poupança,
chegando a uma taxa final de
7,15%, considerando as melho-

ras ofertas de financiamento,
aquelas oferecidas a quem tem
relacionamento com o banco,
como conta-corrente.

A partir de 18 de outubro, se to-
das as condições atuais forem
mantidas, serão somados os
2,95% dos juros mais a poupança,
e a taxa final será de 6,73%. O pro-
blema é que as condições devem
mudar já no mês de estreia da re-
gra nova, já que a perspectiva é de
alta da taxa básica de juros já na
próxima semana.

Em agosto, quando aumentou
em 1 ponto percentual a Selic, o
Copom (Comitê de Política Mo-

netária) do Banco Central já havia
indicado que faria nova elevação
na reunião seguinte, levando a ta-
xa de juros para 6,25%. A próxima
reunião será nos dias 21 e 22 de
setembro.

Se essa elevação se confir-
mar, de 6,73%, a taxa final com a
nova regra da Caixa passará a
ser de 7,45%, superior ao prati-
cado hoje, segundo simulações
feitas pelo diretor-executivo da
Anefac (Associação Nacional de
Executivos de Finanças, Admi-
nistração e Contabilidade), Mi-
guel José Ribeiro de Oliveira a
pedido da Folha.

CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Auxílio não vai contemplar 
5,4 milhões do Bolsa Família
FLAVIA KUROTORI/FOLHAPRESS

O Ministério da Cidadania
informou que 5,4 milhões de
cadastrados no Bolsa Família
não irão receber o auxíl io
emergencial 2021 neste mês
porque deixaram de ser elegí-
veis para o benefício criado na

pandemia. Estas famílias vol-
tam a ter  o  valor  normal  do
programa que é, em média, de
R$ 306,67.

Pelas regras estabelecidas, o
auxílio é pago às famílias com
renda mensal total de até três
salários mínimos (R$ 3.300),
sendo que a renda por pessoa

deve ser de até meio salário
mínimo (R$ 550).

Para quem recebe o Bolsa
Família, vale a regra do valor
mais vantajoso, seja a parcela
paga no programa social –que
é de R$ 233,94, em média–, seja
o auxílio emergencial.

Em setembro, 9,45 milhões

AJUDA

Nota
BOLSONARO VETA AUXÍLIO
DE ATÉ R$ 3.500 PARA
AGRICULTORES FAMILIARES

O presidente Jair Bolsonaro vetou o
projeto de lei que criava medidas de
amparo à agricultura familiar até 31 de
dezembro de 2022. Entre outros
dispositivos, o texto autorizava a União a
transferir até 3.500 por família de
agricultores beneficiários do Fomento
Emergencial de Inclusão Produtiva Rural.
Cada família receberia R$ 2.500 em

parcela única. No caso de famílias
comandadas por mulheres, o valor era R$
3.000. O benefício alcançaria R$ 3.500
para aquelas que se comprometerem com
projetos de implementação de fossas
sépticas e cisternas ou de outras
tecnologias sociais de acesso à água.
"Entretanto, a despeito da boa intenção
do legislador, a proposição legislativa
encontra óbice jurídico por não
apresentar a estimativa do impacto
orçamentário e financeiro", afirma a
justificativa do veto, publicada nesta

sexta-feira no Diário Oficial da União. O
texto vetado também determinava a
concessão de prorrogação, descontos,
possibilidades de renegociação de dívidas de
operações de crédito rural e flexibilização de
termo de garantia para a concessão de
crédito. A proposta previa ainda que o
benefício Garantia-Safra fosse concedido
automaticamente a todos os agricultores
familiares aptos a receber o benefício até 31
de dezembro de 2022. A exigência era
apresentar laudo técnico de vistoria
municipal comprovando perda de safra.

de trabalhadores que fazem
parte do Bolsa Família rece-
bem o auxílio emergencial. Pa-
ra este grupo, o valor total da
folha de pagamentos é de R$
2,83 bilhões, segundo o gover-
no federal.

O ministério af irma que
mais de 50% dos beneficiários
são mulheres chefes de famí-
lia, cuja parcela mensal é de R$
375. Os contemplados com o
valor  padrão de R$ 250 são
33,4% dos beneficiários, en-
quanto pessoas que moram so-
zinhas e recebem R$ 150 repre-
sentam 15,7% dos pagamen-
tos.
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País/São Paulo

Defensoria pede
anulação da compra
de fuzis pela Prefeitura 

GCM

ALFREDO HENRIQUE/FOLHAPRESS

A Defensoria Pública do Es-
tado de São Paulo encaminhou
ao TCM (Tribunal de Contas do
Município), na quarta-feira
passada, uma representação
com pedido liminar urgente pa-
ra o reconhecimento da inviabi-
lidade de um decreto, assinado
pelo prefeito da capital paulista,
Ricardo Nunes (MDB), que
abriu crédito para a compra de
fuzis e carabinas à GCM (Guar-
da Civil Metropolitana), com
custo avaliado em R$ 400 mil.

Especialistas ouvidos pela
reportagem quando a compra
foi publicada no Diário Oficial
do Município, em 30 de julho
deste ano, são contrários à aqui-
sição do armamento.

Subscrevem a representação
a Associação Direitos Humanos
em Rede - Conectas Direitos
Humanos e o Instituto Igarapé.

O TCM confirmou nesta sex-
ta-feira que a representação
chegou ao órgão na quarta,
"tendo sido encaminhada à
área técnica competente para
análise, sem posicionamento
conclusivo até o momento".

A Prefeitura de São Paulo
não havia se manifestado até a
publicação desta reportagem.
À época do anúncio da com-
pra dos fuzis, a secretária mu-
nicipal da Segurança Urbana,
Elza Paulina, afirmou que a
compra está respaldada por
legislação federal.

O principal argumento usa-
do na representação da Defen-
soria é o de que o prefeito Ricar-
do Nunes liberou dinheiro para
a compra das armas de grosso
calibre sem antes disso abrir um
debate público sobre a aquisi-

ção delas. Os R$ 400 mil usados
para a compra do arsenal pro-
vêm de uma emenda do verea-
dor Delegado Palumbo (MDB).

Além do fato de a prefeitura
não ter colocado o tema em de-
bate com a população, a repre-
sentação destaca que o decreto
municipal não especifica o uso
do dinheiro da emenda para a
compra dos fuzis.

A Defensoria ainda argu-
menta que a emenda do verea-
dor, do mesmo partido do pre-
feito, foi feita verbalmente,
sem conhecimento público. "A
falta de publicidade desta tra-
tativa já representa, por si só,
uma grave violação ao princí-
pio da transparência, eis que
dificulta a fiscalização da so-
ciedade em relação aos atos
administrativos", diz trecho da
representação.

Outro ponto destacado pela
Defensoria é a "inadequação"
do uso de fuzis para os "fins ins-
titucionais" da GCM.

A própria Secretaria Munici-
pal da Segurança Urbana afir-
ma, em seu site, ser a missão da
GCM proteger bens, serviços e
instalações municipais.

O pesquisador Dennis Pa-
checo, do FBSP (Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública),
ressaltou, na ocasião do anún-
cio da compra dos fuzis, que a
GCM cuida do patrimônio, or-
dem e espaços públicos. "De
maneira nenhuma a função da
guarda está ligada a noção de
policiamento, que é voltada pa-
ra o enfrentamento."

Ele acrescentou que fuzis são
armas de "potencial destrutivo
imenso". "Isso (fuzil) é exata-
mente o que não precisa ter em
São Paulo e na GCM."

CPI DA COVID

PF apreende documentos 
em endereços da Precisa
CONSTANÇA REZENDE/FOLHAPRESS

A
pedido da CPI da Co-
vid, a Polícia Federal
realizou operação de

busca e apreensão de documen-
tos em dois endereços da Preci-
sa Medicamentos, na manhã
desta sexta-feira, em São Paulo.

O objetivo da medida é aces-
sar a íntegra do contrato que a
empresa teria firmado com a
Bharat Biotech, para o fornecer
a vacina indiana Covaxin con-
tra a Covid-19 ao Ministério da
Saúde, assim como todos os
documentos relacionados ao
contrato.

Segundo o presidente da CPI,
Omar Aziz (PSD-AM), a opera-
ção foi autorizada pelo ministro
do STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) Dias Toffoli e teve parecer
favorável do procurador-geral
da República, Augusto Aras.

Aziz disse à reportagem que a
medida foi tomada porque a
empresa e o Ministério da Saúde
não revelaram a íntegra do do-
cumento nem quanto a empresa
lucraria com o negócio, que é in-
vestigado pelo grupo.

O pedido foi feito por meio da
advocacia do Senado Federal, de

modo sigiloso, em dois endereços
da Precisa, em Barueri e Itapevi. O
órgão alegou que "foge ao bom
senso e à razoabilidade que o úni-
co documento disponibilizado
pela empresa seja um Memoran-
do de Entendimento".

"Os gestores do Ministério da
Saúde decretaram, mediante mo-
tivação genérica e vazia, o sigilo
do processo administrativo rela-
cionado à aquisição da Covaxin;
revogaram as credenciais de aces-
so dos investigadores aos siste-
mas eletrônicos do Ministério da
Saúde, as quais haviam sido con-
cedidas por determinação da Co-
missão Parlamentar de Inquérito;
e têm oferecido resistência no que
toca ao atendimento de requisi-
ções enviadas pela Comissão Par-
lamentar de Inquérito", diz o do-
cumento.

A CPI também alegou que "há
repetidos atrasos no encaminha-
mento dos documentos e infor-
mações requisitados pela CPI e, o
que é mais grave, os gestores do
Ministério da Saúde têm enviado
informações genéricas e docu-
mentação incompleta".

"A imposição do sigilo em do-
cumentos públicos, que interes-
sam à Comissão Parlamentar de

Inquérito, à imprensa e, de ma-
neira geral, à sociedade como um
todo, configura evidente desvio
de finalidade, excesso de poder e
abuso de autoridade. Igualmente,
denota clara intenção de impedir
a continuidade das investigações
conduzidas pelo Poder Legislati-
vo, a ponto de representar uma
grave ameaça ao funcionamento
desse importante instrumento
democrático", disse.

Foram pedidos documentos,
arquivos físicos ou digitais,
smartphones, computadores,
notebooks, discos rígidos, dis-
positivos de armazenamento de
dados, mídias digitais (DVD,
Blu-ray, CD-ROM e similares) e
quaisquer outros objetos que, a
juízo ponderado do executor da
ordem, puderem ser utilizados
na comprovação da materiali-
dade e autoria delitivas.

Segundo o documento da CPI,
há "graves indícios de irregulari-
dades contratuais e fiscais na ne-
gociação da imunizante Covaxin.

"Por esse motivo, torna-se ne-
cessária a produção de provas,
realização de diligências, quebras
de sigilos e apreensão de docu-
mentos que sejam capazes de es-
clarecer aspectos relevantes do

relacionamento mantido entre a
Precisa Medicamentos e o labora-
tório Bharat Biotech", disse.

A contratação da Covaxin e as
suspeitas de crime relacionadas
a esse contrato passaram a ocu-
par o foco central da CPI da Co-
vid no Senado.

O governo Jair Bolsonaro as-
sinou a toque de caixa o contra-
to de R$ 1,61 bilhão para a com-
pra da vacina indiana Covaxin,
sem atender a tempo a um con-
junto de dez recomendações fei-
tas pela consultoria jurídica do
Ministério da Saúde, formada
por integrantes da AGU (Advo-
cacia-Geral da União

O servidor Luis Ricardo Fer-
nandes Miranda, chefe do setor
de importação do Ministério da
Saúde, relatou ter sofrido pressão
atípica para tentar liberar a im-
portação da vacina.

O vice-presidente da comis-
são, senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP), justificou o pedido em
sua conta no Twitter. "A CPI ten-
tou de todas as formas obter essas
informações e não logrou êxito.
Fez-se necessário, para prosse-
guimento das apurações, a utili-
zação deste instrumento judicial,
afirmou.

Em novo recado
a Bolsonaro,
Pacheco fala 
em pulso firme

O presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (DEM-MG),
enviou um novo recado a Jair
Bolsonaro e falou em "pulso
firme e forte" contra quem ten-
tar "mitigar o Estado de Direito
ou estabelecer retrocessos à
democracia". 

Pacheco participou nesta
sexta-feira de um debate em
Belo Horizonte com o presi-
dente do STF (Supremo Tribu-
nal Federal), Luiz Fux, sobre a
relação entre os Poderes e a se-
gurança jurídica. Enquanto o
magistrado se ateve aos deta-
lhes jurídicos do tema, o sena-
dor voltou a enviar alguns reca-
dos ao chefe do Executivo.

O presidente do Congresso
evocou suas raízes mineiras
em sua fala. "Os mineiros co-
mo políticos têm seu perfil. É o
perfil de moderação”, disse .

Pacheco acrescentou que o
Congresso está ciente de seus
desafios e está fazendo a sua
parte.

CONGRESSO

Nota
COM FALTA DE ÁGUA, CIDADES  COBRAM MULTA DE
ATÉ R$ 1.000 DE QUEM LAVA CARRO E CALÇADA

Aquela clássica cena interiorana de uma senhora na calçada,
segurando uma vassoura em uma mão e uma mangueira d'água
aberta na outra, enquanto conversa com a vizinha, está
ameaçada. Primeiro pela escassez hídrica, que tem deixado
torneiras vazias, mas também por multas por desperdício que
estão sendo aplicadas em diversos municípios. Para tentar conter
o consumo, cidades do interior paulista adotaram penalidades
para quem for flagrado utilizando irregularmente a água. Este
período do ano historicamente já é marcado pela falta de água,
mas em 2021 o cenário está ainda pior -em alguns locais,
autoridades já impuseram medidas restritivas para tentar conter o
problema. São Paulo tem mais de uma dezena de cidades que já
decretaram a aplicação de multas, como Itu, onde fiscais estão
nas ruas para monitorar desperdícios de água e multar moradores
flagrados cometendo irregularidades. A prefeitura considera
desperdício lavar calçadas e veículos -as infrações mais comuns
nas cidades- com mangueiras.

Justiça proíbe governo Bolsonaro
de ‘atentar’ contra Paulo Freire
MATHEUS ROCHA/FOLHAPRESS

A Justiça Federal do Rio proi-
biu na quinta-feira passada o
governo federal de tomar qual-
quer atitude que atente contra a
dignidade de Paulo Freire, pa-
trono da educação brasileira.

O intelectual morto em 1997,
considerado um dos principais
educadores do mundo, é alvo
constante de ataques do presi-
dente Jair Bolsonaro e de seus
seguidores.

A ação foi ajuizada pelo Mo-
vimento Nacional de Direitos
Humanos. A decisão é liminar,
ou seja, em caráter de urgência,
e prevê que a União pague uma
multa de R$ 50 mil por dia caso
descumpra a medida.

Na decisão, a juíza Geraldine
Pinto Vital diz que pode haver
dano se o governo não respeitar
o educador como patrono da
educação brasileira -ele recebeu

esse título em 2012, durante a
gestão de Dilma Rousseff (PT).

A juíza afirma na decisão que
a liberdade de expressão é um
princípio fundamental, mas que
quando há "abuso de direito pe-
la expressão que ameace a dig-
nidade, tem-se violação capaz
de liquidar a finalidade da ga-
rantia constitucional, desfigu-
rando-a".

"Ante o exposto, por eviden-
ciada a urgência contemporâ-
nea à propositura da ação, alia-
do ao perigo de dano e risco ao
resultado útil do processo, defi-
ro a tutela de urgência para de-
terminar que a União Federal, e
quem a represente a qualquer
título, abstenha-se de praticar
qualquer ato institucional aten-
tatório a dignidade do Professor
Paulo Freire."

A determinação acontece
poucos dias antes do centenário
de nascimento do educador,

que começou a se firmar como
referência na educação a partir
dos anos 1960. Nesse período,
ele formulou um método inova-
dor de alfabetização de adultos
que se valia das vivências dos
estudantes para ensiná-los.

O principal livro de Freire,
"Pedagogia do Oprimido", figu-
ra entre as cem obras mais cita-
das em língua inglesa, de acor-
do com o Google Scholar, plata-
forma voltada à produção cien-
tífica. Já segundo a Open Sylla-
bus -projeto que reúne infor-
mações do mundo acadêmico -
o livro é a única obra brasileira a
aparecer na lista dos 100 mais
pedidos pelas universidades de
língua inglesa.

Apesar disso,  o legado de
Freire é atacado de forma fre-
quente pelo presidente brasi-
leiro e pelo escritor Olavo de
Carvalho. Ainda durante a
campanha, Bolsonaro afirmou

que pretendia excluir os méto-
dos de Freire das escolas. "A
educação brasileira está afun-
dando. Temos que debater a
ideologia de gênero e a escola
sem partido. Entrar com um
lança-chamas no MEC para ti-
rar o Paulo Freire de lá."

À época, ele também desferiu
ataques ao pensamento crítico,
uma das bandeiras do educador.
"Eles defendem que tem que ter
senso crítico. Vai lá no Japão, vai
ver se eles estão preocupados
com o pensamento crítico".

Durante a Ditadura Militar,
Paulo Freire chegou a ser preso
e precisou se exilar. Em entre-
vista concedida à Folha em
1994, ele disse que foi conside-
rado uma espécie de inimigo da
pátria na década de 60. "O dis-
curso da classe dominante mu-
dou, mas ela continua não con-
cordando, de jeito nenhum, que
as massas populares se tornem.

EDUCAÇÃO

INVERNO: Nublado com aberturas de sol à  tarde. Pode
garoar de manhã e à noite.Manhã Tarde Noite
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Prefeitura terá de oferecer
marmita a morador de rua

ALIMENTAÇÃO

PAULO EDUARDO
DIAS/FOLHAPRESS

O Ministério Público Esta-
dual e a Defensoria Pública ajui-
zaram ação conjunta junto à Va-
ra da Fazenda Pública requisi-
tando que a Prefeitura de São
Paulo, gestão Ricardo Nunes
(MDB), seja obrigada a conti-
nuar oferecendo marmita a mo-
radores de rua através do pro-
grama Rede Cozinha Cidadã.

Segundo os promotores da
Promotoria de Justiça de Direi-
tos Humanos e os defensores
públicos autores do pedido, o
projeto municipal, que teve iní-
cio em abril de 2020, logo após
os primeiros casos confirmados
de Covid-19, e que em capacida-
de plena chega a distribuir 10
mil refeições por dia, deve sofrer
uma drástica redução no aten-
dimento em poucas semanas. O
documento aponta que, a partir
do final do mês, apenas 800
marmitas devem ser entregues
diariamente através da Rede
Cozinha Cidadã.

À reportagem, a defensora
pública Fernanda Penteado

Balera explicou que a ação visa
proteger as pessoas que pas-
sam fome, justamente por con-
tarem apenas com doações. "A
importância das marmitas é
que ela atinge uma população
em situação de rua que fica na
calçada, que já não está refe-
renciada em nenhum serviço,
que não frequenta albergue, a
mais vulnerável de todas, que
não está acolhida, não está vin-
culada a nenhum serviço."

Em nota, a gestão Ricardo
Nunes (MDB) confirmou a in-
tenção de reduzir os serviços
prestados pela Rede Cozinha
Cidadã, mas evitou entrar na
questão dos números. "Com a
progressão do cenário pandê-
mico e o período atual de
maior abertura em relação ao
funcionamento do comércio, a
prefeitura está direcionando
os beneficiários do programa
para o Bom Prato, serviço esta-
dual vinculado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento
Social". A prefeitura também
informou que "não foi notifica-
da sobre a ação citada pela re-
portagem".

GEOVANA OLIVEIRA/FOLHAPRESS

Brotas de Macaúbas e Ipupiara são pequenas
cidades, separadas por 31 km, no sertão da Ba-
hia. Com cerca de 10 mil habitantes cada, elas
estão unidas por uma mesma história durante a
Ditadura Militar (1964-1985).

Nesta região, há exatos 50 anos, completos
nesta sexta-feira, uma operação matou Car-
los Lamarca (1937-1971), capitão que havia
desertado do Exército em 1969 e uma das
principais figuras da luta armada contra a
Ditadura Militar.

Meio século depois, Olderico Campos Barre-
to, 73, conta que ainda recebe pedidos de visita
ao local onde tudo aconteceu. Ele é irmão de José
Campos Barreto, mais conhecido como Zequi-
nha -companheiro de Lamarca que foi assassi-
nado junto a ele, enquanto descansavam embai-
xo de uma árvore no dia 17 de setembro de 1971.

"Às vezes me procuram muito, porque a gente
tem essa história toda na mão e, ao levar no lo-
cal onde as coisas aconteceram, a gente percebe
que as pessoas se sensibilizam. Ver as marcas
deixadas pela ditadura é uma coisa que sensibi-
liza muita gente", diz.

Olderico ainda lembra com clareza da opera-
ção que aconteceu em 71. "Acho que é mais fácil
esquecer o meu nome do que esquecer uma inva-
são desse tipo na nossa casa. Foi uma bomba".

Sua casa, no povoado de Buriti Cristalino, foi
invadida na manhã de 28 de agosto daquele

ano, quando os policiais mataram seu irmão
mais novo, de 20 anos, Otoniel Campos Barreto
e o professor Luiz Antônio Santa Bárbara. Olde-
rico foi preso e torturado, assim como seu pai, Jo-
sé de Araújo Barreto.

"O terror que ficou na população é uma coisa
bem sentida até hoje. Voltei em 88 pra cá. Uma
mulher me disse que até hoje quando ela ouve o
barulho de helicóptero ainda tem uma diarreia
e o povo todinho disse a mesma coisa, ela sinteti-
zou o sentimento do grupo", conta.

No último dia 28, Olderico levou dois casais
da região de Iraquara, também na Chapada
Diamantina, para conhecer Ipupiara.

A operação marcou tanto a população da pe-
quena cidade, que hoje ela guarda um monu-
mento em homenagem a Zequinha e à Lamarca.
A estátua, uma imagem de Zequinha carregan-
do no ombro o amigo ferido, fica no povoado de
Pintadas, onde morreram. No mesmo local, um
Memorial dos Mártires celebra os guerrilheiros.

Erguido em 2010, o memorial foi idealizado
pelo bispo da Diocese de Barra, Dom Frei Luiz
Cappio. "Um fato tão importante quanto esse,
de dois homens serem mortos por causa dos seus
ideais de liberdade, não poderia ficar esqueci-
do", afirma.

Com isso, a ciocese realiza missas aos már-
tires todo dia 17 de setembro. Nesta sexta,
duas missas vão ser celebradas -uma em Ipu-
piara e outra em Buriti, cidade de nascimento
de Zequinha.

Cidade baiana guarda memória de Lamarca,
50 anos após sua morte na Ditadura Militar
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EUA admitem erro em ataque
com drone que matou 10 civis 

O Departamento de Defesa
dos Estados Unidos reconhe-
ceu nesta sexta-feira que o ata-
que a drone empenhado em
Cabul no fim do mês passado
que matou 10 civis afegãos, fei-
to em retaliação a um atentado
do Estado Islâmico cometido

dias antes, foi um "erro".
Foi  o  que disse o general

Kenneth Franklin McKenzie Jr,
chefe do Comando Central dos
Estados Unidos. "Foi um erro e
eu ofereço minhas sinceras
desculpas", afirmou a jornalis-
tas.

Segundo o militar, é impro-
vável que as pessoas que esta-
vam dentro do veículo atingido
fossem membros do Estado Is-
lâmico ou que pudessem ser
uma ameaça às forças ameri-
canas que comandavam o
Aeroporto de Cabul.

AFEGANISTÃO

Rio confirma
1º caso da
variante mu
do coronavírus
MATHEUS ROCHA/FOLHAPRESS

O secretário municipal de
Saúde do Rio de Janeiro, Da-
niel Soranz, confirmou nesta
sexta-feira o primeiro caso na
cidade da variante mu, muta-
ção do coronavírus identifica-
da inicialmente em janeiro
deste ano na Colômbia.

Segundo Soranz, a infecção
pela nova cepa ocorreu em
uma pessoa que viajou recen-
temente ao México.

"Não é um caso de trans-
missão local. Foi diagnostica-
do, mas a gente não tem ne-
nhuma característica de
transmissão local", disse o se-
cretário durante o lançamen-
to do 37º boletim epidemioló-
gico do Rio.

Em agosto, a OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde)
classificou a mu como va-
riante de interesse, ou seja,
a entidade está monitoran-
do a cepa por identificar ne-
la mutações que podem es-
capar à proteção conferida
pelas vacinas. 

São necessários, porém,
estudos para confirmar isso.

A OMS afirmou também
que já foram registrados ca-
sos esporádicos na Europa e
na América do Sul (para além
da Colômbia). 

A prevalência mundial da
cepa, disse a agência, é abai-
xo de 0,1%, mas tem aumen-
tado na Colômbia e no
Equador,  representando
39% e 13% dos casos, respec-
tivamente.

Na cidade do Rio, a delta
continua sendo a variante
prevalente. Após uma escala-
da no número de casos e de
internações em agosto, quan-
do chegou a ser classificada
como epicentro da pandemia
pelo prefeito Eduardo Paes
(PSD), a capital fluminense
vive uma queda nos indica-
dores da doença.

Segundo o último boletim
epidemiológico, houve uma
redução no atendimento a
pacientes com síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG)
na rede de urgência e emer-
gência.

COVID-19

Polícia caça
‘terrorista’
que atacou
consulado
VLADIMIR PLATONOW/ABRASIL

A Polícia Civil está à procu-
ra do homem que jogou uma
bomba contra a sede do con-
sulado da China no Rio de Ja-
neiro. O atentado ocorreu na
noite de quinta-feira passada e
foi gravado por câmeras de se-
gurança do consulado.  

O homem, vestindo abrigo
esportivo escuro, usando más-
cara e boné pretos, vem cami-
nhando pela calçada em frente
a representação diplomática,
que fica no bairro de Botafogo,
na zona sul da cidade. Rapida-
mente, ele acende o artefato e
o lança sobre o muro. Em se-
guida, ele sai correndo e a
bomba explode.

“A ocorrência está a cargo
da 10ª DP (Botafogo). Exames
periciais foram realizados pelo
Instituto de Criminalística
Carlos Éboli (ICCE) e pelo Es-
quadrão Antibomba. Agentes
requisitaram e analisam ima-
gens de câmeras de monitora-
mento que registraram a ação
para identificar o autor. 

Testemunhas estão sendo
ouvidas. As investigações es-
tão em andamento”, infor-
mou, em nota, a Polícia Civil.

O consulado e a embaixada
da China foram procurados
para se pronunciarem sobre o
atentado, mas ainda não se
manifestaram.

CHINA

Perto da eleição, 40% não
sabem em quem votar

ALEMANHA

ANA ESTELA DE SOUSA
PINTO/FOLHAPRESS

A pouco mais de uma sema-
na da eleição que vai escolher o
sucessor de Angela Merkel co-
mo premiê da Alemanha, nun-
ca os eleitores do país estive-
ram tão indecisos, mostrou um
levantamento feito pelo institu-
to Allensbach para o jornal
Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, divulgado na terça-feira
passada.

De cada 10 alemães que pre-
tendem participar da eleição, 4
dizem ainda que não sabem em
quem vão votar no domingo,
dia 26. É o maior índice da his-
tória a tão pouco tempo do plei-
to. Quatro anos atrás, os indeci-
sos eram 35% e, em 2013, 24%.

Em jogo está o futuro da
principal potência europeia,
cujo PIB em 2020 se aproxima
de US$ 4 trilhões (R$ 21 tri, pelo
câmbio atual), quinta maior
economia do mundo, de acor-
do com cálculos do Banco
Mundial que relativizam o po-
der de compra para permitir
comparações (PPP).

A Alemanha tem também
peso preponderante, ao lado da
França, em decisões europeias

sobre estratégias de defesa e re-
lações com a Rússia e com a
China, o que faz desta a "elei-
ção de maior consequência glo-
bal neste ano", nas palavras do
presidente da consultoria de
risco político Eurasia,  Ian
Bremmer.

Apesar da relevância, pesam
na indecisão dos 40% a pouca
confiança nos candidatos (63%
disseram considerá-los "não
convincentes"), o descontenta-
mento com os partidos (56% ) e
a sensação de que "muita coisa
ainda pode acontecer" até o dia
da votação(42%).

O fato é que essa é uma elei-
ção cheia de "nunca antes", a
começar por Merkel não estar
na disputa: é a primeira vez em
75 anos que um premiê no car-
go não se lança à reeleição.

Isso tira de jogo o que cien-
tistas políticos chamam de
"efeito desempenho": a possibi-
lidade de votar com base na
aprovação ou rejeição do que
foi feito no passado.

Nomes novos no cenário po-
lítico como candidatos e a pos-
sibilidade de que sejam neces-
sários três partidos para gover-
nar também ajudam a embara-
lhar as peças.

Fernández se reúne 
com equipe para definir
mudanças e abafar crise
A

crise na Casa Rosada,
sede do poder argen-
tino, continua sem a

definição de uma solução nesta
sexta-feira. Ao longo do dia, po-
rém, havia expectativas a respei-
to do anúncio da formação de
um novo gabinete capaz de es-
friar a temperatura interna na
cúpula do governo.

Alberto Fernández passou a
manhã e o começo da tarde em
reuniões com ministros e gover-
nadores de sua base de apoio,
um dia depois de a crise com a
ala do governo liderada por sua
vice, a ex-presidente Cristina
Kirchner, ganhar contornos
mais fortes.

Depois da derrota nas elei-
ções primárias do último do-
mingo, a coalizão governista
Frente de Todos foi atingida pe-
lo pedido de renúncia de cinco
ministros kirchneristas e, na
quinta-feira passada, por uma
carta de Cristina recheada de
críticas à conduta de Fernández
e uma proposta de "relança-
mento do governo".

Assim, de acordo com a im-
prensa argentina, o presidente
teria abandonado sua intenção
de esperar até depois das elei-
ções de novembro para fazer
mudanças nos ministérios. Ofi-
cialmente, ele ainda nem acei-
tou os pedidos de demissão
apresentados pelos auxiliares li-
gados a Cristina.

Ao site El Destape, nesta sex-
ta-feira, Fernández afirmou que
as negociações estavam bastan-
te avançadas. "Vou colocar or-
dem no gabinete e encerrar essa
discussão", disse o líder argenti-
no, acrescentando que as mu-

danças terão um "forte cunho
peronista".

Um dia antes, ele escreveu no
Twitter, antes da divulgação da
carta da vice, pedindo modera-
ção. "Temos de dar respostas
honrando o compromisso assu-
mido em dezembro de 2019
(quando assumiu a presidên-
cia). Não é a hora de semear dis-
putas que nos desviem desse ca-
minho", disse. "A arrogância e a
prepotência não me abalam. A
gestão continuará da maneira
que eu considerar conveniente.
Para isso que eu fui eleito."

Nas ruas de Buenos Aires, a in-
satisfação de parte dos argentinos
foi traduzida em cartazes em que
se lia "primeiro a pátria, depois o
movimento, e depois os homens"
ao lado de uma foto do emblemá-
tico líder argentino Juan Domin-
go Perón (1895-1974).

O presidente havia atuado
para que se suspendessem ma-
nifestações de apoio ao governo,
temendo que os protestos pu-
dessem causar ainda mais di-
vergências com nomes fiéis ao
kirchnerismo. Quem saiu às
ruas na quinta-feira, então, fo-
ram grupos mais à esquerda,
com críticas à administração.

Ainda na manhã desta sexta,
Fernández participou por video-
conferência de um encontro con-
vocado pelo presidente dos Esta-
dos Unidos, Joe Biden, para dis-
cutir medidas mais ambiciosas
contra as mudanças climáticas.

Nas redes sociais, o líder ar-
gentino agradeceu a Biden pelo
convite e reafirmou o compro-
misso de seu país em alcançar a
neutralidade nas emissões de
carbono até 2050. Além disso,

classificou de "insustentável" o
endividamento com o FMI
(Fundo Monetário Internacio-
nal) e condicionou a meta am-
biental à eliminação de sobreta-
xas e à ampliação de prazos de
pagamento nas negociações
com a entidade.

As divergências quanto a po-
lítica econômica são um dos
pontos centrais da disputa de
poder dentro da coalizão gover-
nista. O ministro da Economia,
Martín Guzmán, um aliado de
Fernández, defende que o país
faça ajustes fiscais para lidar
com a dívida. Já Cristina e a ala
kirchnerista afirmam que a Ar-
gentina não tem recursos para
pagar os US$ 44 bilhões que de-
ve ao FMI.

A inflação está em 50% ao
ano, e a ela se somam críticas à
gestão da pandemia -o país tem,
hoje, 114 mil mortes e cerca de
40% da população totalmente
imunizada- e desgastes de or-
dem pessoal.

Em agosto, o presidente foi
indiciado devido à realização de
uma festa de aniversário para a
primeira-dama, Fabiola Yáñez,
em um momento em que as res-
trições para conter o avanço do
coronavírus estavam em sua fa-
se mais dura no país.

A crescente insatisfação po-
pular foi escancarada nas pré-
vias de domingo, quando a fren-
te governista foi derrotada nas
primárias para o pleito legislati-
vo de 14 de novembro, ficando
com cerca de 30% dos votos. Em
primeiro lugar ficou a principal
força de oposição, a coalizão de
centro-direita Juntos, liderada
por Macri, que alcançou 40,02%.

ARGENTINA

INVERNO: Nublado com chuva de manhã. Aberturas de sol à
tarde e pancadas de chuva. Noite seca.

Manhã Tarde Noite
05:48 17:47

19º25º 67%

Membro da Academia Brasileira de Letras, Doutor
Honoris Causa da Unirio e Professor de História 

e Filosofia da Educação

Arnaldo Niskier

Zizinho foi um 
ídolo tipo Pelé

No dia 14 de setembro, o  jogador Zizinho teria
feito 100 anos. Antes de Pelé, foi um craque extraor-
dinário, eleito ídolo da Copa do Mundo de 1950. Os
jornalistas estrangeiros que se  encontravam no
Rio, para a cobertura da Copa Jules Rimet, deram a
ele o título de “Leonardo da Vinci do futebol”, im-
pressionados com a qualidade do seu futebol.

Além dos gols que fazia, Zizinho tinha uma ca-
racterística especial: eram os seus passes de pre-
cisão cirúrgica. O craque Evaristo, que acompa-
nhei desde os tempos de Madureira A.C.,  fez aos
jornais uma declaração nesse sentido.

Há uma curiosidade na biografia de Zizinho:
nascido em Niterói, era torcedor apaixonado do
América F.C.  Foi treinar em Campos Sales, pois
tinha o sonho de jogar pelo clube da sua paixão,
mas o destino fez das suas. Ele foi reprovado pelo
treinador de então. Chateado, voltou-se para a
Gávea e  no Flamengo foi tratado como um prín-
cipe. Fez explodir a sua carreira e se tornou uma
das figuras estelares do futebol brasileiro.

Nas décadas de 40 e 50 Mestre Ziza fez uma
carreira memorável, que pude acompanhar de
perto como cronista da Manchete Esportiva. Tive
esse privilégio. Ele ficou famoso com o seu drible
“zigue-zague”. Ficou também com a fama de que
não gostava das travas da chuteira. “Elas arra-
nham a bola, que é o amor da minha vida.”

Mestre Ziza era um meia armador. Nessa posi-
ção tornou-se um patrimônio nacional,  embora
tenha jogado também como meia-atacante e
centro-avante. Talvez tenha sido mesmo o maior
jogador brasileiro de todos os tempos, no mesmo
nível de  Pelé, que era seu admirador. Na Copa
de 50, nos treinamentos de Poços de Caldas e
Araxá, quando participei da cobertura jornalísti-
ca, estive com os dois e posso afiançar que Mes-
tre Ziza era uma admiração incontornável de Pe-
lé. Ouvi isso dele próprio, num treinamento a
que tive acesso.

A transferência  de Zizinho do Flamengo para
o  Bangu teve enorme repercussão. O mesmo se
pode dizer quando ele foi para o São Paulo. Com
a categoria de sempre, brilhou nos clubes por
onde passou, com uma única frustração: queria
ter jogado pelo América F.C., para satisfazer ao
seu coração. E isso infelizmente não aconteceu.

França eleva
salário de
parteiras para
valorar função

O ministério da Saúde fran-
cês resolveu aumentar em cer-
ca de 100 euros o salário das
parteiras que trabalham nos
hospitais da França a partir de
janeiro, além de oferecer um
bônus no mesmo valor para as
profissionais. A decisão do mi-
nistro da Saúde, Olivier Véran,
foi anunciada depois de uma
reunião com o sindicato das
parteiras na França.

No entanto, a categoria, que
vem fazendo reivindicações
para restaurar a atratividade da
profissão no país, considerou
as medidas insuficientes.

A entidade que representa
as parteiras na França recla-
mou. Elas vêm pedindo para o
governo consolidar um estatu-
to médico das parteiras no ser-
viço hospitalar público francês.
"O conselho nacional, que já
havia alertado o poder público
para a escassez de parteiras e o
esgotamento dessas profissio-
nais, está alarmado com as
consequências desses anún-
cios sobre o futuro das mater-
nidades", afirmou a entidade.
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