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Identificados
suspeitos de
sequestrar
helicóptero

FUGA EM BANGU

A Polícia Civil divulgou on-
tem as identidades dos dois sus-
peitos do sequestro de um heli-
cóptero no domingo passado,
com o objetivo de resgatar de-
tentos do presídio Vicente Pira-
gibe, em Bangu, zona oeste do
Rio de Janeiro. Marco Antônio
da Silva, o Pará, gerente do tráfi-
co da favela do Sabão, em Nite-
rói (RJ), e Khawan Eduardo Cos-
ta Silva foram reconhecidos pe-
lo piloto e identificados em fil-
magens enquanto aguardavam
o abastecimento da aeronave.
Segundo a Polícia Civil, os sus-
peitos embarcaram na Lagoa,
zona sul do Rio, e foram até An-
gra dos Reis (RJ). Na volta, tenta-
ram obrigar o piloto Adonis Lo-
pes a direcionar o helicóptero
para o presídio. PÁGINA 6

Senado rejeita
coligação para
deputados 
e vereadores

REFORMA ELEITORAL

O Senado rejeitou ontem a
volta das coligações para as elei-
ções de deputados e vereadores.
Por 66 a 3, o plenário acatou o re-
latório da senadora Simone Te-
bet (MDB-MS) que desidrata a
PEC (proposta de emenda à
Constituição) da reforma eleito-
ral aprovada na Câmara. Como
Tebet apenas retirou itens, a
proposta não precisará ser apre-
ciada novamente pelos deputa-
dos. Por se tratar de uma PEC, as
mudanças seguem para promul-
gação e passarão a ter força
constitucional. As coligações fo-
ram aprovadas às pressas pelos
deputados após acordo que se-
pultou, mais uma vez, a criação
do distritão. No Senado, os par-
lamentares demonstravam des-
de o início que não eram favorá-
veis a esse retorno. PÁGINA 4

Guedes rejeita
desoneraçãode
setores e quer
medida ampla

IMPOSTOS

UNIDOS PELA VACINA

Contrário ao projeto que reno-
va a desoneração da folha sala-
rial de 17 setores, o ministro Pau-
lo Guedes (Economia) tenta arti-
cular uma proposta alternativa
para que haja uma redução am-
pla de encargos a todas as em-
presas. Relator do texto que pror-
roga o benefício aos setores, o
deputado Jerônimo Goergen
(PP-RS) se reuniu com Guedes
ontem e debateu o tema. Sem
dar detalhes, ele afirmou que a
nova medida em estudo promo-
veria uma substituição de impos-
tos sem aumentar a carga tribu-
tária. Embora a forma de com-
pensação da proposta não tenha
sido apresentada, Guedes  defen-
de desde o início do governo a
criação de um imposto aos mol-
des da extinta CPMF para com-
pensar um corte amplo em en-
cargos trabalhistas. PÁGINA 2

Copom eleva Selic em 1 ponto
percentual, para 6,25% ao ano

O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central ele-
vou novamente a taxa básica de juros -a Selic- em 1 ponto percen-
tual, a 6,25% ao ano, ontem. Na reunião anterior, em agosto, a au-
toridade monetária havia subido os juros também em 1 ponto (a
5,25%), maior alta em 18 anos, e indicou que repetiria a dose na
decisão seguinte. Na ocasião, o BC acelerou o ritmo do ciclo de

aperto monetário, que vinha sendo de 0,75 ponto nas reuniões
anteriores. A decisão veio em linha com as expectativas do merca-
do. Segundo levantamento feito pela Bloomberg, a maior parte
dos economistas esperava a alta de 1 ponto ontem. O objetivo do
Copom é conter as expectativas para a inflação dos próximos
anos. PÁGINA 2

Luiza Trajano diz
que falta comida
na mesa e acesso
ao emprego

A empresária Luiza Helena Trajano (foto), presidente do conselho
administrativo do Magazine Luiza, afirmou ontem que está faltando,
de novo, comida na mesa e a dignidade, entendida como acesso ao
emprego, no Brasil. "O que a gente está pregando muito é união. Não
dá para ficar acusando um lado ou outro e continuar nisso enquanto
tanta gente está precisando. Realmente está faltando comida na me-
sa de novo e está faltando a dignidade, que é o emprego", afirmou a
empresária durante balanço do Movimento Unidos pela Vacina, ini-
ciativa da empresária com o intuito de viabilizar a imunização contra
a Covid-19. PÁGINA 3

O diretor-executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior (foto), afirmou em depoimento à CPI da
Covid ontem que a operadora adotou procedimento para alterar o código de diagnóstico dos pacientes com Co-
vid-19, fazendo com que a doença deixasse de ser mencionada após determinados dias de internação. Batista
Júnior ainda rebateu as informações que constam em um dossiê elaborado por médicos da própria operadora,
afirmando que em nenhum momento ocultaram mortes em um estudo com hidroxicloroquina. Ele ainda acu-
sou profissionais de fraudarem uma planilha para alterar os resultados desse estudo. PÁGINA 5

DIVULGAÇÃO

Prevent Senior alterava código de
diagnóstico de mortes por Covid

CPI
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Extinção do Vale
Refeição: o Avanço

do Atraso

Justiça
Direito &

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(22/09) 6,25%
Poupança 3
(22/9) 0,30%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,66% (ago.)
IPCA 0,87% (ago.)
CDI
0,30 até o dia 22/set
OURO
BM&F/grama R$ 297,500
EURO Comercial 
Compra: 6,2016 Venda: 6,2022

EURO turismo 
Compra: 6,2776 Venda: 6,4576
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,2777 Venda: 5,2783
DÓLAR comercial
Compra: 5,3030 Venda: 5,3036
DÓLAR turismo
Compra: 5,3142 Venda: 5,4942

AZUL PN N2 36.60 +8.19 +2.77

USIMINAS PNA N1 15.24 +8.70 +1.22

PETRORIO ON NM 20.70 +7.48 +1.44

CIELO ON NM 2.49 +7.79 +0.18

TOTVS ON NM 39.08 +5.34 +1.98

INTERMEDICA ON NM 79.57 −3.88 −3.21

HAPVIDA ON NM 14.59 −3.89 −0.59

VIA ON NM 8.57 −2.39 −0.21

BRASKEM PNA N1 57.25 −2.07 −1.21

QUALICORP ON NM 21.16 −1.63 −0.35

VALE ON NM 87.11 +3.55 +2.99

PETROBRAS PN N2 25.85 +2.54 +0.64

B3 ON NM 14.25 +5.17 +0.70

ITAUUNIBANCOPN N1 27.75 +2.32 +0.63

GERDAU PN N1 25.56 +5.84 +1.41

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Índice Bovespa 112.282,28 +1,84

Dow Jones 34.258,32 +1,00

NASDAQ Composite 14.896,847 +1,02

Euro STOXX 50 4.145,25 +1,40

CAC 40 6.637 +1,29

FTSE 100 7.083,37 +1,47

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 1,84% / 112.282,28 / 2032,55 / Volume: 36.171.670.998 / Quantidade: 4.110.929
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Economia

Bovespa sobe 1,8% 
com Fed e redução 
de tensão na China
CLAYTON CASTELANI/FOLHAPRESS

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) fechou ontem
em alta de 1,84%, a 112.282 pon-
tos, impulsionada pelo bom hu-
mor de investidores com o re-
sultado da reunião do Fomc, o
comitê de política monetária
Fed (Federal Reserve, banco
central dos Estados Unidos). O
dólar subiu 0,32%, a R$ 5,303.

Analistas avaliam que a au-
toridade monetária americana
manteve a coerência em rela-
ção ao seu plano de reduzir gra-
dualmente suas compras men-
sais de títulos e de antecipação
para 2022 da elevação dos juros.

A atual meta para a taxa de
juros foi mantida pelo Fed em
um intervalo de 0% a 0,25%.

O mercado também acom-
panhou com alívio a notícia de
que a incorporadora chinesa
Evergrande concordou em
acertar o pagamento de juros de
um título doméstico, afastando
temores de calote iminente.

Em um comunicado enviado

à Bolsa de Shenzhen, no sul da
China, uma filial do grupo infor-
mou ter negociado um plano
para pagar os juros de um título
que vence hoje.

Papéis de empresas dos seto-
res de mineração e de metalur-
gia no Brasil refletiram a redu-
ção da tensão na China. Ações
da Vale (VALE3) e Usiminas
(USIM5) subiram 3,55% e 8,7%,
respectivamente.

No cenário doméstico, o
mercado ainda comemora a re-
tomada do diálogo entre gover-
no e Congresso na busca de
uma solução para o pagamento
dos precatórios em 2022.

Em Wall Street, Dow Jones,
S&P 500 e Nasdaq avançaram
1%, 0,95% e 1,02%, respectiva-
mente.

O petróleo Brent subiu
2,12%, cotado a US$ 75,94 (R$
400,83) e deu fôlego para altas
nos papéis preferenciais da Pe-
trobras (2,54%%) e das ações or-
dinárias da PetroRio (7,48%),
que figuraram entre os desta-
ques do dia.

Quinta-feira, 23 de setembro de 2021

BC

Copom eleva Selic em 1 ponto
percentual, para 6,25% ao ano
LARISSA GARCIA/FOLHAPRESS

O
Copom (Comitê de
Política Monetária)
do Banco Central ele-

vou novamente a taxa básica de
juros -a Selic- em 1 ponto per-
centual, a 6,25% ao ano, ontem.

Na reunião anterior, em
agosto, a autoridade monetária
havia subido os juros também
em 1 ponto (a 5,25%), maior alta
em 18 anos, e indicou que repe-
tiria a dose na decisão seguinte.

Na ocasião, o BC acelerou o
ritmo do ciclo de aperto mone-
tário, que vinha sendo de 0,75
ponto nas reuniões anteriores.

A decisão veio em linha com
as expectativas do mercado. Se-
gundo levantamento feito pela
Bloomberg, a maior parte dos
economistas esperava a alta de 1
ponto ontem.

O objetivo do Copom é con-
ter as expectativas para a infla-

ção dos próximos anos.
Para este ano, há consenso

no mercado e no BC de que a in-
flação deve estourar a meta fixa-
da pelo CMN (Conselho Mone-
tário Nacional) em 3,75% -com
1,5 ponto percentual de tolerân-
cia para cima e para baixo.

De acordo com o relatório
Focus do BC desta semana, em
que são coletadas projeções do
mercado, os economistas con-
sultados revisaram mais uma
vez para cima as expectativas
para a inflação de 2021 para
8,35%, 3,1 pontos percentuais
acima do teto da meta. No bole-
tim anterior, as expectativas es-
tavam em 8%.

Hoje, o Copom já mira o con-
trole de preços de 2022 e 2023,
no chamado horizonte relevan-
te, para quando o comitê enten-
de que a política monetária po-
de fazer efeito, com metas de
3,5% e 3,25%, respectivamente.

Para 2022, as projeções tam-
bém aumentaram para 4,1%,
ante 4,03% da pesquisa anterior.
Já para 2023, as estimativas se-
guem estáveis em 3,25%.

A escalada de preços no país
começou no fim do ano passa-
do decorrente de uma série de
choques, como mudança na
demanda por alimentos na
pandemia, problemas em sa-
fras com chuvas e geadas, ele-
vação nos preços das commo-
dities acompanhada de desva-
lorização do real, e agora a crise
hídrica, que encareceu a conta
de luz do brasileiro.

Em agosto, o IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo), alcançou a maior
taxa para o mês em 21 anos, com
0,87%, e chegou perto dos dois
dígitos no acumulado de 12 me-
ses, com 9,68%. A alta ficou aci-
ma das expectativas do merca-
do, de 0,71%.

O controle da inflação é a prin-
cipal atribuição da autoridade
monetária. Para isso, o BC define
a meta da taxa básica de juros.

Quando a inflação está alta, o
Copom sobe os juros com o ob-
jetivo de reduzir o estímulo na
atividade econômica, o que di-
minui o consumo e equilibra os
preços. Caso contrário, o BC po-
de reduzir juros para estimular a
economia.

Em agosto do ano passado, a
Selic alcançou o menor nível da
história, de 2% ao ano, como
resposta à crise gerada pela pan-
demia de Covid-19. A taxa per-
maneceu no patamar até março
deste ano, quando o BC iniciou
o ciclo de alta.

Em junho, a Selic voltou ao
patamar em que estava até 18 de
março de 2020 (4,25%), quando
o Copom começou a cortá-la em
reação aos efeitos da crise sani-
tária sobre a economia.

MERCADOS

Guedes resiste a desoneração
e articula proposta alternativa
BERNARDO CARAM/FOLHAPRESS

Contrário ao projeto que re-
nova a desoneração da folha sa-
larial de 17 setores, o ministro
Paulo Guedes (Economia) tenta
articular uma proposta alternati-
va para que haja uma redução
ampla de encargos a todas as
empresas.

Relator do texto que prorroga
o benefício aos setores, o depu-
tado Jerônimo Goergen (PP-RS)
se reuniu com Guedes ontem e
debateu o tema. Sem dar deta-
lhes, ele afirmou que a nova me-
dida em estudo promoveria uma
substituição de impostos sem
aumentar a carga tributária.

Embora a forma de compensa-
ção da proposta não tenha sido
apresentada, Guedes avalia e de-
fende desde o início do governo a
criação de um imposto aos mol-
des da extinta CPMF para com-
pensar um corte amplo em encar-
gos trabalhistas.

Na avaliação do ministro, a tri-
butação sobre a folha de paga-
mento das empresas é mais noci-
va do que um imposto sobre tran-
sações, porque, para ele, os en-

cargos salariais encarecem a mão
de obra e inibem a criação de va-
gas formais de trabalho.

O relator foi questionado sobre
essa alternativa, mas respondeu
que a proposta ainda não está es-
truturada.

De acordo com o deputado,
essa alternativa deve caminhar
em paralelo ao projeto de lei que
tramita na Câmara para prorrogar
a desoneração dos 17 setores até
2026. Segundo ele, caso a nova
ideia não prospere, o Congresso
aprovará a renovação para esse
grupo de empresas que já contam
hoje com o benefício.

"Entendo que é muito mais
plausível e mais importante pa-
ra o Brasil uma medida estrutu-
ral. Ao mesmo tempo, temos a
segurança de que os 17 setores
que hoje têm a desoneração es-
tarão contemplados no ano que
vem caso a gente não encontre
uma decisão", disse após o en-
contro com Guedes.

Goergen afirmou que o projeto
de lei que tramita na Câmara deve
ser votado na Comissão de Cons-
tituição e Justiça na próxima
quarta-feira.

"Na semana que vem, quere-
mos ter uma percepção mais cla-
ra de qual a alternativa que tere-
mos", afirmou.

Segundo membros do Minis-
tério da Economia, a tendência é
que o projeto de prorrogação seja
vetado se tiver aprovação do Con-
gresso. Isso porque o texto não
apresenta uma fonte de compen-
sação para esse incentivo.

O governo abriria mão de ar-
recadar R$ 8,3 bilhões por ano,
caso o benefício seja prorrogado
para os 17 setores. Essa perda de
receita não está prevista no Or-
çamento de 2022.

O Executivo já foi derrotado no
ano passado quando tentou im-
pedir a prorrogação da desonera-
ção desses setores até o fim de
2021. Nos últimos anos, o clima
no Congresso tem sido favorável a
essa iniciativa.

Agora, estratégia do governo é
deixar que o Congresso assuma a
liderança da articulação pela
aprovação de um novo imposto
aos moldes da extinta CPMF. O
novo tributo substituiria os encar-
gos sobre contratação de mão de
obra de todas as empresas.

17 SETORES

Apartamentos
são vendidos
por até R$ 50 
mi no Leblon

O empreendimento Tom
Delfim Moreira, lançado pela
Gafisa no último dia 14 no Rio
de Janeiro, está sendo comer-
cializado a R$ 100 mil o metro
quadrado. O prédio, com ape-
nas seis apartamentos, ocupa
o último terreno disponível na
orla do Leblon, onde antes
havia um sobrado dividido
em duas casas, na avenida
Delfim Moreira.

O terreno onde o prédio se-
rá construído tem apenas 360
metros quadrados de área. "É
o menor terreno em que a Ga-
fisa já construiu, com o maior
VGV (valor geral de vendas)
por metro quadrado", diz João
Paulo Matos, diretor-executi-
vo da incorporadora no Rio.

Dois apartamentos já fo-
ram vendidos e um terceiro
está em fase final de negocia-
ção, de acordo com Matos.

Segundo o indicador Fipe-
Zap, que mede o preço de
venda de imóveis nas capitais
brasileiras, o Leblon é o bairro
carioca mais caro para com-
prar uma residência, com o
metro quadrado comerciali-
zado em agosto a R$ 21.710,
em média.

O empreendimento tem
um apartamento por andar,
com exceção da cobertura,
duplex. As unidades vão de
284 a 501,5 metros quadrados,
o que resulta em um preço de
venda entre R$ 28,4 milhões e
R$ 50,1 milhões.

De acordo com a incorpo-
radora, os apartamentos terão
originalmente quatro suítes,
mas seu interior poderá ser
personalizado, e será entre-
gue já com o projeto escolhi-
do pelo cliente. Os elementos
estruturais do prédio, como
pilares e prumadas, ficarão lo-
calizados nas extremidades
do edifício, para facilitar re-
formas. A fachada do Tom se-
rá coberta por vidro, para per-
mitir maior entrada de luz na-
tural e visão do mar, e as va-
randas terão formato curvo. O
projeto de arquitetura é do es-
critório de origem americana
Gensler.

LANÇAMENTO

Produção agrícola
bate recorde em 2020

IBGE

LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

O valor da produção agrícola
brasileira voltou a bater recorde
em 2020, embalado por uma
combinação de fatores que vai
desde preços elevados e deman-
da aquecida por commodities
no mercado externo até condi-
ções climáticas positivas.

O cenário é retratado pela
pesquisa PAM (Produção Agrí-
cola Municipal) 2020, divulga-
da ontem pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística).

No ano passado, o primeiro
sob influência da pandemia de
coronavírus, o valor da produ-
ção agrícola nacional chegou a
R$ 470,5 bilhões, um avanço de
30,4% frente a 2019. É o recorde

em termos nominais (sem levar
em conta a inflação) da série his-
tórica do IBGE. O levantamento
reúne dados a partir de 1974.

O resultado de 2020 consoli-
da um período de sucessivas
elevações no valor da produção.
De 2011 até o ano passado, o in-
dicador caiu apenas em 2017,
segundo o IBGE.

O instituto ressalta que, em
meio às restrições provocadas
pela Covid-19, houve uma corri-
da internacional por estoques
de alimentos. Com isso, com-
modities agrícolas como soja e
milho se valorizaram no merca-
do externo. O dólar mais alto
frente ao real acabou jogando a
favor dos preços para os produ-
tores. Assim, o valor da produ-
ção subiu.

IOF não financiará Auxílio
Brasil em 2022, diz secretário

O aumento recente no Imposto
sobre Operações Financeiras
(IOF) não pretende financiar a
ampliação do Bolsa Família em
2022, disse ontem o secretário es-
pecial de Tesouro e Orçamento do
Ministério da Economia, Bruno
Funchal. Segundo ele, a medida
deve fornecer recursos somente
para a criação do Auxílio Brasil,
em novembro.  

“Isso nunca entrou no radar do
governo”, declarou Funchal, em
entrevista coletiva para explicar o
Relatório Bimestral de Avaliação
de Receitas e Despesas, documen-
to que orienta a execução do Or-
çamento. Em relação aos próxi-

mos anos, Funchal disse que a ex-
pansão do Bolsa Família deverá
ser custeada pela tributação de di-
videndos, parcela do lucro das
empresas distribuídas aos acio-
nistas. A proposta consta da refor-
ma do imposto de renda, aprova-
da pela Câmara dos Deputados e
em tramitação no Senado.

Segundo o secretário, o paga-
mento de um benefício médio de
R$ 300 e a expansão do programa
de 14,7 milhões para 17 milhões
de famílias custará R$ 5 bilhões
em 2021, valor a ser financiado
com a elevação do IOF, e R$ 26 bi-
lhões por ano a partir de 2022.

Funchal não respondeu se o

governo tem um plano alternati-
vo, caso o Congresso não aprove a
reforma do imposto de renda.
Apenas ressaltou que o projeto de
lei está avançando no Senado.

Embora a reforma do imposto
de renda financie a transforma-
ção do Bolsa Família no Auxílio
Brasil, o novo programa social
depende de espaço no teto de
gastos para sair do papel. Dessa
forma, o governo pretende apro-
var a proposta de emenda à
Constituição (PEC) que permite
o parcelamento de precatórios
(dívidas do governo reconheci-
das definitivamente pela Justiça)
a partir de 2022.

TESOURO



Internações diminuíram
em 98% dos hospitais
privados de São Paulo

COVID-19

MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

Uma pesquisa realizada pelo
SindHosp (Sindicato dos Hos-
pitais, Clínicas e Laboratórios
de São Paulo) com 60 hospitais
privados do estado paulista re-
vela que 98% deles registraram
diminuição nos índices de in-
ternação de pacientes com Co-
vid-19 nos últimos dez dias.

Entre os entrevistados, 64%
apontam queda na ocupação
de leitos -atualmente entre
41% e 50%-, enquanto 17% re-
gistram redução de interna-
ções superior a 71%. A pesqui-
sa foi realizada entre os dias 13
e 21 de setembro. Os 60 hospi-
tais privados ouvidos somam,
juntos, 2.454 leitos de UTI e
4.157 leitos clínicos.

"Hoje temos 68% da popula-
ção vacinada com a primeira
dose, e este é o motivo do esva-
ziamento dos hospitais com pa-
cientes Covid", afirma o médico
Francisco Balestrin, presidente
do SindHosp. Balestrin, no en-
tanto, destaca a necessidade de
manutenção do uso de máscara
e do distanciamento social,
além da aplicação da terceira
dose de reforço da vacina con-
tra o novo coronavírus.

Questionadas sobre a ocu-
pação dos leitos de UTI, 66%
das unidades hospitalares
apontam ocupação menor que
50% dos leitos, enquanto
30,5% registram ocupação en-
tre 81% e 90%. Na pesquisa an-
terior, realizada em agosto,
apenas 11% dos hospitais en-
trevistados tinham ocupação
menor que 50%.

Segundo o SindHosp, o
tempo médio de internação
em UTI cresceu: 75% dos hos-
pitais indicam entre 15 e 21
dias de permanência -há um
mês, 73% deles tinham como
tempo médio de internação
de 8 a 14 dias, e apenas 13%
registravam um período de 15
a 21 dias.

Quanto à faixa etária predo-
minante em leitos UTI, 47%
dos hospitais indicam a predo-
minância de pacientes acima
de 70 anos, e 39% registram pa-
cientes entre 61 e 70 anos.

Diante na queda da deman-
da por parte de pacientes da
Covid-19, 86% das unidades já
registram aumento no agenda-
mento de cirurgias eletivas,
enquanto no mês passado
apenas 30% delas apontavam
esse crescimento.

CRITICA

Luiza Trajano diz que falta
comida na mesa e emprego
CATIA SEABRA/FOLHAPRESS

A
empresária Luiza He-
lena Trajano, presi-
dente do conselho ad-

ministrativo do Magazine Luiza,
afirmou ontem que está faltan-
do, de novo, comida na mesa e a
dignidade, entendida como
acesso ao emprego, no Brasil.

"O que a gente está pregan-
do muito é união. Não dá para
ficar acusando um lado ou ou-
tro e continuar nisso enquanto
tanta gente está precisando.
Realmente está faltando comi-
da na mesa de novo e está fal-
tando a dignidade, que é o em-
prego", afirmou a empresária
durante balanço do Movimen-
to Unidos pela Vacina, iniciati-
va da empresária com o intuito
de viabilizar a imunização con-
tra a Covid-19.

Questionada sobre o ambien-

te econômico, a empresária dis-
se que aquele não era o momen-
to para tratar do assunto.

"A gente está preocupado.
Todos nós participamos de ou-
tros movimentos. Sou do IDV
(Instituto para Desenvolvimen-
to do Varejo). Outras pessoas
são de outro. A gente está muito
cuidadoso com isso mesmo.
Não é um assunto para a gente
trazer nesse momento. Mas a
gente sabe disso. Mas também
sem a vacina, sem essa cura, a
gente não poderia caminhar",
disse a empresária.

Trajano minizou a impacto
sobre o programa de imuniza-
ção da opção do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) de não
se vacinar. Segundo ela, o país
tem uma cultura de vacinação.

"O presidente pode até ter fa-
lado que não se vacinou, mas
não houve nada que nos atrapa-

lhou a continuar nossa campa-
nha. Não podemos dizer que
houve qualquer coisa que foi fei-
ta para nos atrapalhar na cam-
panha. Acho que é uma posição
pessoal dele", ressaltou.

De acordo o balanço, mais de
1,95 milhão de itens foram doa-
dos para mais de 4.000 municí-
pios brasileiros, graças à inter-
mediação entre empresas e po-
der público. As cidades estão
sendo atendidas por mais 400
empresas, que distribuíram cer-
ca de R$ 50 milhões em equipa-
mentos, insumos e apoio para
infraestrutura de vacinação.
Dentre os principais itens doa-
dos estão câmaras frias, ultra
freezers, caixas térmicas com
medidores de temperatura e
computadores.

Para Trajano, o sucesso da
empreitada está em "não entrar
no jogo da briga". Ela conta ter

sido aconselhada a se preparar
para paulada após assumir a li-
derança do movimento –o máxi-
mo que aconteceu foi falarem
que pretende disputar a Presi-
dência da República em 2022, o
que diz ter desmentido "umas
dez vezes".

"Eu até me preparei um pou-
quinho mais para a paulada
porque poderia levar. No entan-
to, não. No máximo o que fala-
ram é 'ela é candidata, vai ser vi-
ce', relatou.

Sócia fundadora da BTA As-
sociados e membro do conselho
de administração do Magalu e
MRV, Betania Tanure diz que o
movimento foi recebido bem
pelas três instâncias governa-
mentais por ter deixado clara a
intenção de ajudar. "A crítica
iria acirrar o problema, aumen-
tar a temperatura e não trazer a
solução".

Obra de construção de fábrica da
Heineken é embargada pelo ICMbio
DANIELE MADUREIRA/FOLHAPRESS

Com uma capacidade de pro-
dução perto do limite, já beiran-
do os 90%, a cervejaria holande-
sa Heineken apostou em uma
nova fábrica de Pedro Leopoldo,
região metropolitana de Belo
Horizonte, para desafogar a de-
manda. O empreendimento,
com investimentos declarados
de R$ 1,8 bilhão, começou a ser
construído mês passado, mas
acaba de ser interrompido pelo
ICMBio (Instituto Chico Men-
des de Conservação da Biodi-
versidade).

Na avaliação do instituto, a
obra pode causar danos à re-
gião onde foi encontrado o crâ-
nio de Luzia, o fóssil mais anti-
go das Américas. A captação de
água do subsolo para produzir
a cerveja geraria grande im-
pacto nos lençóis freáticos e no
complexo de grutas e cavernas
da região, que correria o risco
de ser soterrado.

De acordo com o ICMBio, a

obra foi embargada por estar na
Zona de Conservação do Desen-
volvimento Urbano e Industrial
de uma região que tem regras
específicas para uso empresarial
e que exige cuidados adicionais,
a Área de Proteção Ambiental
Carste de Lagoa Santa, que abri-
ga rico acervo natural de grutas
e sítios arqueológicas.

O órgão afirma que, "caso o
empreendimento se adeque ao
que determina o Plano de Ma-
nejo, apresentando estudos e as
informações necessárias, a obra
poderá ser retomada". Uma au-
diência com a empresa está
marcada para 9 de outubro, diz
o ICMBio. A Heineken afirma
estar à disposição de todos os
órgãos envolvidos.

A fábrica de Pedro Leopoldo
foi projetada para ser a primeira
da Heineken totalmente cons-
truída no Brasil, uma vez que to-
das as suas 15 unidades de pro-
dução vieram de aquisições, 10
só com a compra da Brasil Kirin,
em 2017. A unidade em Pedro

Leopoldo foi projetada para
produzir 760 milhões de litros
por ano, se tornando uma das
três maiores fábricas da holan-
desa no mundo e a maior da em-
presa no país.

A nova linha de produção
tem estrutura para ampliar a
oferta de cervejas Heineken e
outras marcas do segmento
mainstream que pertencem ao
grupo, como Amstel e a recém-
lançada Tiger.

Em dezembro, o governador
de Minas, Romeu Zema (Novo),
anunciou a instalação da cerve-
jaria como um feito positivo do
seu governo. "Minas cresce!
Anunciamos mais um me-
gaempreendimento para o es-
tado: o grupo Heineken vai
construir uma nova fábrica no
Estado", disse o governador nas
redes sociais.

A Semad (Secretaria de Esta-
do de Meio Ambiente), de Mi-
nas Gerais, deferiu licença am-
biental para a obra no mês pas-
sado. No último dia 10, a Heine-

ken recebeu a visita do ICMBio
na obra, foi autuada e interrom-
peu as obras de terraplanagem.

Em entrevista à reportagem,
em 15 de setembro, o presiden-
te da empresa no Brasil afirmou
que a companha tem preocupa-
ção global com temas ambien-
tais. "Estamos aqui para o futu-
ro longínquo. É óbvio que a
gente tem que gerar lucro, mas
através de respeito", disse Mau-
ricio Giamellaro, ressaltando
que a companhia adotou mun-
dialmente um novo posiciona-
mento de marca, atrelado à sus-
tentabilidade.

No Brasil, por exemplo, toda
a produção da Heineken vai ser
feita com energia verde. Até
2023, a meta é zerar a emissão
de carbono na produção, com o
uso de energias renováveis. Ho-
je 100% da cerveja Sol já é fabri-
cada com energia solar.

"A gente vai ser a melhor cer-
vejaria do Brasil, não necessa-
riamente a maior. É o nosso
grande objetivo", diz ele.

CERVEJARIA

PRIMAVERA: Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite com poucas nuvens.Manhã Tarde Noite
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Rio Tietê tem aumento
de água de boa qualidade

MEIO AMBIENTE

PHILLIPPE WATANABE/FOLHAPRESS

A mancha de poluição no rio
Tietê voltou a apresentar queda,
mantendo, dessa forma, a ten-
dência de melhora na qualidade
da água do corpo d'água.

O rio possui 85 km de água ti-
da como ruim, segundo levanta-
mento anual feito pela ONG
SOS Mata Atlântica e lançado
ontem, com apoio do Ypê, no
dia do Rio Tietê. Esse espaço se
divide em dois trechos: entre a
cidade de Suzano e a Ponte das
Bandeiras, em São Paulo; e no
município de Porto Feliz. Nesses
locais, a água é imprópria para
usos e inadequada para a vida
aquática. No ano passado, o va-
lor era de 150 km.

Também aumentou a ex-
tensão do rio com água boa,
que foi de 94 km (no ano pas-
sado) para 124 km. Somada ao
trecho com qualidade regular,
o Tietê já soma 407 km (70,6%
do percurso monitorado) com
água que permite presença de
vida e diversos usos.

Apesar da boa notícia, uma
parte do retrato não pode ser
vista claramente neste ano.
Mais uma vez, porém, a avalia-
ção não pôde ser feita integral-
mente. Por causa da pande-
mia, não houve avaliação de 84
km de rio – em 2020, foram 44
km não avaliados.

A ONG avalia, anualmente,
através de pontos de coleta, os
576 km do Tietê, partindo da
nascente, em Salesópolis, até o

reservatório de Barra Bonita.
Segundo a avaliação, a últi-

ma década do Tietê se dividiu
em dois momentos. Na primeira
metade dela, houve piora da si-
tuação geral do rio, com mais
esgotos sem tratamento lança-
dos nele resultando em cresci-
mento de qualidade de água
ruim ou péssima, conjunto que
chegou a somar 48,6% da exten-
são do curso d'água.

Desde 2016, porém, a situa-
ção vem melhorando, apesar de
ainda hoje nenhum ponto de
coleta analisado ter qualidade
de água ótima no rio –mas, ao
mesmo tempo, não há pontos
péssimos no curso principal.

Segundo Gustavo Veronesi,
coordenador do projeto Obser-
vando os Rios, da SOS Mata
Atlântica, os rios têm o potencial
de contar uma história sobre o
local e sobre o que é feito em
volta dele, na bacia hidrográfica.

"O rio Tietê nos conta que te-
mos um caminho grande de tra-
tamento e coleta de esgoto",
afirma Veronesi. "Melhorou
muito do que era na década de
90, mas já deveria ter sido solu-
cionado, após 30 anos."

Segundo o representante da
SOS Mata Atlântica, é preciso
cuidado ao comparar a realida-
de brasileira, mais especifica-
mente de São Paulo e do Tietê
com exemplos internacionais,
como o caso do rio Tâmisa
(que passou por um profundo
processo de despoluição), em
Londres.

Riscos fiscais e políticos
afetam otimismo no País 

FGV

EDUARDO CUCOLO/FOLHAPRESS

Brasil poderia estar passando
por um período de intensa eufo-
ria, mas os riscos fiscais e políti-
cos, somados aos nossos garga-
los de oferta, impedem que um
cenário mais otimista se concre-
tize. A avaliação faz parte do Bo-
letim Macro do FGV Ibre (Insti-
tuto Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas).

De acordo com o boletim, o
mundo está entrando em uma
nova fase, menos assustadora
que a do auge da pandemia,
mas menos brilhante que a do
primeiro semestre de 2021. No
caso do Brasil, enquanto o im-
pacto da crise sanitária retro-
cede,  outros fatores contri-
buem para que o cenário seja
"moderadamente otimista",
como inflação em alta e de ele-
vado risco fiscal e político.

O Ibre destaca que o Brasil é
a única grande economia que
já entrou em desaceleração, de
acordo com os indicadores
compostos avançados da OC-
DE (Organização para Coope-
ração e Desenvolvimento Eco-
nômico).

No documento, a previsão de
crescimento da economia foi re-
visada de 5,2% para 4,9% neste
ano. Para 2022, caiu de 1,6% pa-

ra 1,5%. A inflação deve fechar
este ano em 8,7% e o próximo
em 4,1%.

As prévias das sondagens do
FGV Ibre de setembro também
mostram queda generalizada da
confiança de empresários e con-
sumidores, tanto na avaliação
sobre a situação atual como em
relação ao futuro, com destaque
para o componente relacionado
à incerteza política.

"Diversos fatores negativos
ofuscam os efeitos ainda positi-
vos do cenário externo e da nor-
malização da economia", afirma
a instituição. "O Brasil poderia
estar passando por um período
de intensa euforia."

Segundo a instituição, por
mais que o Banco Central se
mostre determinado a cumprir
o seu papel no combate à infla-
ção, o sucesso de levar o índice
de preços para a meta depende
"da indispensável contribuição
do governo como um todo".

Para o terceiro trimestre do
ano, a expectativa do Ibre é uma
queda de 0,1% do PIB, com o
crescimento dos serviços sendo
contrabalançado pela contração
da indústria e da agropecuária,
como ocorreu no trimestre ante-
rior. O consumo das famílias de-
ve crescer, mas em um cenário
de queda dos investimentos.

MG pode sofrer falta de
energia, diz governador

APAGÃO

O governador de Minas Ge-
rais, Romeu Zema, afirmou on-
tem que o sistema elétrico que
abastece o estado está operando
no limite de sua capacidade, por
causa da crise hídrica, e que há
risco de desabastecimento.

"Vivemos um momento de
escassez de chuvas e, conse-
quentemente, uma crise hídrica
que está se desdobrando para se
tornar uma crise energética", de-
clarou Zema ao participar, nesta
manhã, do anúncio de medidas
para tombar os lagos do Peixoto
e de Furnas (este, a maior exten-
são de água do estado, com 1.440
km², ou quatro vezes a área da
Baía de Guanabara, no Rio de Ja-
neiro). As informações são da
Agência Brasil.

Zema disse que tem acompa-
nhado de perto a situação e que.
a qualquer momento, pode ha-
ver regiões desabastecidas de
energia elétrica. "O nosso siste-
ma, hoje, está operando no limi-
te, apesar de todas as usinas ter-
moelétricas estarem funcionan-
do", afirmou Zema, ressaltando
que o problema não se restringe
ao estado, é complexo e exige
planejamento. "Este não é um
problema que se resolve de hoje
para o ano que vem, mas sim um
problema que deveria ter sido
resolvido há 10, 20, 30 anos. Te-

mos visto, nos noticiários, as re-
presas, os reservatórios de Belo
Monte e Santo Antônio, produ-
zirem apenas 3%, 4% da capaci-
dade, porque, quando foram
construídas, não foi permitida a
construção de um lago. Então,
temos termelétricas altamente
poluidoras, caras e que penali-
zam o consumidor porque, no
passado, tivemos opositores à
construção de lagos", acrescen-
tou Zema.

Ele criticou o nível operacio-
nal das duas grandes usinas
construídas, respectivamente,
na bacia do Rio Xingu, no Pará, e
em Rondônia, no Rio Madeira.
"Como todo o sistema de energia
é conectado, quando algo dá er-
rado em algum lugar, reflete-se
em outro", completou Zema,
que diz já estar discutindo a
questão com autoridades fede-
rais. A falta de chuva e a conse-
quente escassez hídrica já for-
çou o governo mineiro a restrin-
gir a captação e o uso da água no
estado. No início do mês, o Insti-
tuto Mineiro de Gestão das
Águas (Igam) prorrogou até 15
de outubro a declaração de si-
tuação crítica na Bacia do Rio
Suaçuí Grande, no Vale do Rio
Doce, limitando a captação de
água para indústrias, irrigação e
consumo humano.
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Senado rejeita coligação
para eleições de 
deputados e vereadores

Reforma eleitoral

WASHINGTON LUIZ/FOLHAPRESS

O Senado rejeitou ontem a
volta das coligações para as elei-
ções de deputados e vereadores.
Por 66 a 3, o plenário acatou o
relatório da senadora Simone
Tebet (MDB-MS) que desidrata
a PEC (proposta de emenda à
Constituição) da reforma eleito-
ral aprovada na Câmara.

Como Tebet apenas retirou
itens, a proposta não precisará
ser apreciada novamente pelos
deputados. Por se tratar de uma
PEC, as mudanças seguem para
promulgação e passarão a ter
força constitucional.

As coligações foram aprova-
das às pressas pelos deputados
após acordo que sepultou,
mais uma vez, a criação do dis-
tritão. No Senado, os parla-
mentares demonstravam des-
de o início que não eram favo-
ráveis a esse retorno.

Os senadores mantiveram
dois pontos aprovados pela Câ-
mara que mudam a data de pos-
se de presidente e governadores
e a distribuição de verbas entre
os partidos políticos.

A partir da eleição de 2026, o
presidente da República e o vi-
ce-presidente tomam posse no
dia 5 de janeiro do ano seguinte
ao pleito, enquanto governado-
res e vice-governadores assu-
mem no dia 6 de janeiro. Atual-
mente, isso ocorre no primeiro
dia do ano seguinte ao pleito.

Votos recebidos por mulhe-
res e negros para a Câmara dos
Deputados nas eleições de 2022
a 2030 contarão em dobro para
fins de distribuição dos recursos

do fundo partidário e do fundo
eleitoral.

Durante a votação, os se-
nadores lembraram que o ve-
to à aliança entre partidos
ocorreu em 2017 e foi testado
apenas nas eleições para ve-
readores em 2020. Por isso, o
retorno delas  não deveria
ocorrer em 2022.

Além de proibir as coligações
nas eleições proporcionais, a
versão final aprovada pelos se-
nadores retira outros itens que
estavam no texto inicial.

Entre os itens que ficaram
de fora estão os que coloca-
vam na Constituição amarras
ao STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) e ao TSE (Tribunal Su-
perior Eleitoral).

A proposta previa que as de-
cisões dos tribunais relativas ao
processo eleitoral só teriam va-
lidade se publicadas até um ano
antes das eleições.Também fi-
cou de fora da PEC a mudança
no número mínimo de assina-
turas necessárias para tramita-
ção de iniciativa popular. Pela
proposta dos deputados, essa
quantidade seria de 100 mil.

Atualmente, é necessário o
apoio de 1% do eleitorado na-
cional, o que equivale a aproxi-
madamente 1,5 milhão de assi-
naturas. "Uma alteração dessa
magnitude pode dar azo a frau-
des no processo, a inclusão de
temas eminentemente regio-
nais, locais, corporativistas ou,
até mesmo, a pautas lobistas
que podem desvirtuar a essên-
cia democrática das propostas
oriundas da vontade popular",
ponderou Tebet.

Senado aprova criação
de TRF-6 em Minas 

BELO HORIZONTE

WASHINGTON LUIZ/FOLHAPRESS

O Senado aprovou ontem,
em votação simbólica, a cria-
ção de um tribunal regional fe-
deral em Minas Gerais. O texto
vai à sanção. Mais cedo, a pro-
posta havia sido aprovada na
CCJ (Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania).

O projeto, de autoria do STJ
(Superior Tribunal de Justiça),
foi enviado ao Congresso quan-
do a corte era presidida pelo
ministro João Otávio de Noro-
nha, que é mineiro e aliado do
presidente Jair Bolsonaro.

A proposta estava parada na
Casa desde agosto de 2020,
quando havia sido aprovada
pela Câmara dos Deputados.
De acordo com o texto, o TRF-
6 terá sede em Belo Horizonte.

Os defensores da medida
afirmam que ela irá desafogar
os processos que se amontoam
no TRF-1 (Tribunal Regional
Federal da 1ª Região), sediado
em Brasília e que hoje atende,
além do Distrito Federal e de
Minas Gerais, os estados do
Acre, Amapá, Amazonas, Ba-
hia, Goiás, Maranhão, Mato
Grosso, Pará, Piauí, Rondônia,
Roraima e Tocantins.

Ao justificar a necessidade do
novo tribunal, o relator Antonio
Anastasia (PSD-MG) argumen-
tou que a corte não terá custo
adicional para a Justiça Federal
porque os recursos seriam re-
distribuídos para o TRF-6 e os 18
cargos de juízes federais seriam
criados a partir de postos vagos
de juízes com salários já previs-
tos no Orçamento.

Alunos tentam barrar
homenagem a E. Dias

INVASÃO DA PUC

CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

O Centro Acadêmico 22 de
Agosto, entidade representati-
va dos alunos de direito da
PUC-SP, tem organizado ações
para barrar a votação do proje-
to de resolução que tramita na
Assembleia Legislativa de São
Paulo e pretende criar a Meda-
lha de Mérito de Segurança Pú-
blica Deputado Erasmo Dias.

Em setembro de 1977, Dias,
então secretário de Segurança
Pública, ordenou a invasão da
Pontifícia Universidade Católi-
ca por 3.000 policiais, que in-
terromperam uma atividade
pública dos estudantes pela
reorganização da UNE (União
Nacional dos Estudantes).

A ação resultou na detenção
de 854 pessoas, levadas ao Ba-
talhão Tobias de Aguiar. Delas,
92 foram fichadas no Deops

(Departamento Estadual de
Ordem Política e Social de São
Paulo) e 42 acabaram proces-
sadas com base na Lei de Segu-
rança Nacional, acusadas de
subversão.

A despeito disso, o ato dos
alunos saiu vitorioso: tornou-
se bandeira da resistência pa-
cífica contra os militares e im-
pulsionou o processo de re-
construção da UNE, então na
ilegalidade.

O centro acadêmico fez um
abaixo assinado que, no mo-
mento, conta com 3.560 assi-
naturas. Dentre os nomes mais
conhecidos que assinaram o
documento estão Juca Kfouri e
José Dirceu (PT). Ele também
divulgou uma carta aberta aos
alunos da PUC explicando
quem foi Erasmo Dias e apre-
sentando as críticas ao projeto
de resolução.
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Prevent Senior
alterava código de 
diagnóstico de Covid

CPI

RENATO MACHADO E JULIA
CHAIB/FOLHAPRESS

O diretor-executivo da Pre-
vent Senior, Pedro Benedito
Batista Júnior, afirmou em de-
poimento à CPI da Covid on-
tem que a operadora adotou
procedimento para alterar o
código de diagnóstico dos pa-
cientes com Covid-19, fazendo
com que a doença deixasse de
ser mencionada após determi-
nados dias de internação.

Batista Júnior ainda reba-
teu as informações que cons-
tam em um dossiê elaborado
por médicos da própria opera-
dora, afirmando que em ne-
nhum momento ocultaram
mortes em um estudo com hi-
droxicloroquina. Ele ainda
acusou profissionais de frau-
darem uma planilha para alte-
rar os resultados desse estudo.

O diretor acabou incluído
na lista de investigados for-
mais da CPI da Covid. Como o
jornal Folha de S.Paulo mos-
trou, Batista Júnior também
teria ameaçado um ex-médico
que denunciou irregularida-
des e foi questionado por isso
pelos senadores.

O diretor foi convocado
após denúncias de que a Pre-
vent usou seus hospitais como
um laboratório, para estudos
com hidroxicloroquina para o
tratamento da Covid. Dossiê
assinado por 15 médicos en-
tregue à CPI confirma a de-
núncia e aponta que pacientes
e familiares não eram consul-
tados sobre a administração
desses medicamentos.

O documento também
mostra que os médicos eram
obrigados a prescreverem os
medicamentos, que eram en-
viados aos pacientes, em kits
fechados, sob ameaça de se-
rem demitidos.

O dossiê acusa ainda a Pre-
vent Senior de alterar pron-
tuários médicos, para ocultar
eventuais problemas com o
chamado tratamento precoce.
Em particular, o documento
menciona os casos do médico
Anthony Wong e Regina Hang,
mãe do empresário bolsona-
rista Luciano Hang -ambos
morreram de Covid-19.

No caso de Regina, o docu-
mento aponta que ela usou o
chamado "kit Covid", contra-
riando declaração de seu filho
após a sua morte.

"O prontuário médico da
sra. Regina Hang prova que
ela usou o kit antes de ser in-
ternada e que repetiu o trata-
mento durante a internação,
assim como registram que seu

filho, o sr. Luciano Hang, tinha
ciência dos fatos", aponta o
documento. "Como outros
tantos casos de óbitos na rede
Prevent Senior decorrentes da
Covid-19 que não foram devi-
damente informados às autori-
dades, a declaração de óbito da
sra. Regina Hang foi fraudada
ao omitir o real motivo do fale-
cimento." O diretor da Prevent
se recusou a comentar os
prontuários dos médicos, ale-
gando impedimento ético.

O prontuário, também en-
viado à CPI, mostra que a mãe
de Hang chegou a ser medica-
da com esses medicamentos,
contrariando um vídeo posta-
do pelo empresário, no qual
afirma que ela poderia ter sido
salva se recebesse tratamento
precoce.

O relator da CPI, senador
Renan Calheiros (MDB-AL),
afirmou ter provas de que
Hang pediu para que ocultas-
se que a mãe recebeu trata-
mento precoce. "E nós temos
comprovação de que ele reco-
mendou a médicos: 'Olha, es-
condam que a minha mãe foi
tratada com cloroquina para
não desmerecer a eficácia do
plano'. Isso é uma coisa maca-
bra, escabrosa, reprovável, re-
pugnante sob qualquer aspec-
to." Em um dos momentos
mais polêmicos, o diretor da
Prevent reconheceu que foi
adotado um procedimento que
permitia "reclassificar" a doen-
ça de pacientes infectados pela
Covid após certo tempo.

A fala aconteceu ao ser
questionado a respeito de
uma mensagem presente no
dossiê, divulgada a pedido do
presidente da CPI, senador
Omar Aziz (PSD-AM).

"Bom dia. Precisamos pa-
dronizar o CID B34.2 para to-
dos, para todos os pacientes
com suspeita ou confirmação
de Covid-19 para que estes
possam ser adequadamente
contabilizados independente
do status de exame ou da uni-
dade. Reforce com os médicos
do pronto atendimento para
preencher a solicitação corre-
tamente e corrijam as solicita-
ções incorretas. 

Após 14 dias do início, pa-
cientes de enfermaria, apar-
tamento, ou 21 dias, pacien-
tes com passagem em UTI,
leito híbrido, o CID deve ser
modificado para qualquer
outro, exceto B34.2, para que
possamos identificar os pa-
cientes que já não têm mais
necessidade de isolamento.
Início imediato", afirmava a
mensagem.

Saúde deve voltar a
recomendar vacina 

ADOLESCENTES

MATEUS VARGAS E RAQUEL
LOPES/FOLHAPRESS

O Ministério da Saúde deve
recuar e voltar a indicar a vaci-
nação de adolescentes sem co-
morbidade para a Covid-19. A
pasta prepara nota técnica e in-
forme aos gestores do SUS com
orientações para recolocar o
grupo de 12 a 17 anos na campa-
nha de imunização.

Estes jovens devem ser o últi-
mo grupo a receber a vacina, se-
gundo as orientações que a Saú-
de prepara.

Para justificar a mudança, a
pasta irá argumentar que não há
relação entre o uso da vacina e a
morte de uma adolescente de 16
anos no interior de São Paulo,
entre outros pontos.

A apuração sobre esta morte
foi citada pelo ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, no último
dia 16 como uma das razões pa-
ra retirar a orientação de vacinar
o grupo de 12 a 17 anos sem co-
morbidade.

Integrantes do ministério
que acompanham a discussão

estimam que a Saúde deve man-
dar o primeiro lote de vacinas
direcionado aos adolescentes
sem comorbidade em até duas
semanas. A nota de recuo tam-
bém irá reforçar que estes jo-
vens só podem receber as vaci-
nas da Pfizer, a única aprovada
pela Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) para o
grupo de 12 a 17 anos.

A decisão de retirar os ado-
lescentes sem comorbidades da
campanha de imunização foi
feita às pressas e sem conheci-
mento dos técnicos do PNI (Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ções), gestores do SUS, diretores
da Anvisa. O presidente Jair Bol-
sonaro e seus apoiadores pres-
sionaram o ministro da Saúde a
rever regras para vacinação con-
tra a Covid-19 de adolescentes.

Queiroga nega que agiu por
pressão do presidente.

Após a decisão, os conselhos
de secretários de saúde de esta-
dos (Conass) e municípios (Co-
nasems) não recomendaram
suspender a vacinação e critica-
ram Queiroga.



6

Mundo/Rio de Janeiro
Quinta-feira, 23 de setembro de 2021

Identificados
suspeitos de
sequestrar
helicóptero

A Polícia Civil divulgou on-
tem as identidades dos dois
suspeitos do sequestro de um
helicóptero no domingo pas-
sado, com o objetivo de resga-
tar detentos do presídio Vicen-
te Piragibe, em Bangu, zona
oeste do Rio de Janeiro. Marco
Antônio da Silva, o Pará, ge-
rente do tráfico da favela do
Sabão, em Niterói (RJ), e Kha-
wan Eduardo Costa Silva fo-
ram reconhecidos pelo piloto e
identificados em filmagens en-
quanto aguardavam o abaste-
cimento da aeronave.

Segundo a Polícia Civil, os
suspeitos embarcaram na La-
goa, zona sul do Rio, e foram
até Angra dos Reis (RJ). Na vol-
ta, tentaram obrigar o piloto
Adonis Lopes a direcionar o
helicóptero para o presídio. Os
sequestradores não sabiam,
porém, que além de fazer voos
privados Lopes é também po-
licial civil.

Quando já estava voando, o
policial fez uma manobra para
pousar em um batalhão da Po-
lícia Militar e tentar impedir a
continuidade do sequestro. Os
bandidos, no entanto, perce-
beram a estratégia, agarraram
Lopes e começaram a lutar
com o piloto enquanto o heli-
cóptero estava no ar.

Os suspeitos desistiram do
plano quando perceberam
que a aeronave poderia cair.
Eles então mandaram o piloto
seguir para Niterói, onde sal-
taram próximo a uma comu-
nidade controlada pelo Co-
mando Vermelho, segundo a
polícia. De acordo com as in-
vestigações, o objetivo do se-
questro era resgatar da prisão
três líderes do Comando:
Marcinho do Turano (Márcio
Gomes de Medeiros Roque),
Cabeça do Sabão (Carlos Vi-
nícius Lírio da Silva) e Bene-
mário (José Benemário de
Araújo). Os três, segundo a
polícia, apareceram em "mo-
vimentação atípica" em filma-
gens de dentro do presídio. A
polícia informou que já pediu
a prisão de Khawan, que é
amigo de longa data de Pará e
não tem antecedentes crimi-
nais. Pará, segundo a polícia,
é foragido porque já foi con-
denado por homicídio.

De acordo com o delegado
William Pena Júnior, da Draco
(Delegacia de Repressão às
Ações Criminosas Organiza-
das e Inquéritos Especiais), a
próxima fase da investigação
terá como objetivo responder
quem foram os mandantes e
quem financiou a ação –os
suspeitos pagaram R$ 14.500
pela viagem. "É quase impossi-
vel que tenham tentado um
resgate desses sem aprovação
da cúpula do CV", disse, men-
cionando os líderes Edgar Al-
ves de Andrade, o Doca, e Wil-
ton Carlos Quintanilha, o Abe-
lha. Segundo a Polícia Federal,
Abelha foi solto no fim de julho
em um esquema envolvendo o
então secretário de Adminis-
tração Penitenciária, Raphael
Montenegro.

A polícia precisa esclarecer,
ainda, o que os suspeitos fo-
ram fazer em Angra dos Reis.
"Não posso dar uma informa-
ção que possa comprometer o
restante da investigação", dis-
se o titular da Draco. Após a
tentativa de sequestro, a Seap
(Secretaria de Administração
Penitenciária) transferiu Mar-
cinho do Turano para o presí-
dio Bangu 1, unidade de segu-
rança máxima. A reportagem
questionou se Cabeça e Bene-
mário também serão transfe-
ridos, mas ainda não obteve
resposta. O governador do Rio
de Janeiro, Cláudio Castro
(PL), classificou como "esqui-
sito" o sequestro do helicópte-
ro. De acordo com o governa-
dor, a Seap não identificou
qualquer movimentação atí-
pica que indicasse uma prepa-
ração para fuga. A informação
vai de encontro à declaração
da Polícia Civil de que três lí-
deres do CV foram gravados
na prisão em meio a uma mo-
vimentação anormal.

RESGATE DE PRESOS

EUA aceleram construção
de bombardeiro invisível
para enfrentar a China
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

P
reocupados com o
avanço da China no
campo das armas nu-

cleares, os Estados Unidos reve-
laram ter acelerado a constru-
ção de seu novo bombardeiro
estratégico com tecnologia furti-
va ao radar -os populares aviões
invisíveis.

"Enquanto eu falo, há cinco
B-21 sendo construídos", afir-
mou o secretário da Força Aé-
rea, Frank Kendall, durante con-
ferência na segunda-feira passa-
da. Até então, só eram conheci-
dos dois protótipos em produ-
çãoo pela fabricante Northrop
Grumman, na Califórnia.

O B-21 Raider é uma asa voa-
dora subsônica capaz de lançar
munições convencionais ou nu-
cleares, com elementos que a
tornam de difícil detecção pelos
inimigos -daí a fama de uma in-
visibilidade que não existe na
realidade.

Projeto iniciado há quatro
anos, ele lembra muito o icônico
B-2 Spirit, cujas 20 unidades
compõem a frota de bombardei-
ros estratégicos americanos
com 76 venerandos B-52 Strato-
fortress e 62 B-1B Lancer -17 dos
quais serão aposentados para
modernizar os restantes.

Mas é um avião novo, segun-
do as poucas informações dis-
poníveis. É altamente inusual
que um programa neste estágio
tenha mais do que dois apare-
lhos em construção -costuma-se
ter um para testes em voo e ou-
tro, para testagem de sistemas.

"Todos os programas têm ris-
cos e isso é verdade para o B-21,
mas ao menos a esta altura ele
está fazendo um bom progres-
so", disse Kendall, que ocupa o
principal cargo civil na Força
Aérea, respondendo ao secretá-

rio de Defesa, Lloyd Austin.
Nos planos da Força Aérea, o

B-21 substituirá com os B-2 e os
B-1B, este último um supersôni-
co sem capacidade furtiva que
faz menos sentido em ambien-
tes de alta saturação de defesa
antiaérea modernos.

Para tanto, os militares que-
rem 100 aviões a US$ 600 mi-
lhões cada -uma conta salgada,
mas menor do que os quase US$
2 bilhões de cada B-2, que de
resto são caríssimos para serem
operados.

A pressa americana, arrisca-
da como admitiu Kendall, não
foi explicitada pelo secretário.
Mas a indicação estava toda no
resto de sua fala na conferência
da Associação da Força Aérea,
em Maryland.

"Vocês vão se cansar de me
ouvir falar sobre a China e a
ameaça galopante que nós en-
frentamos", disse. Sua preocu-
pação central foi com o avanço
em equipamentos, como o
bombardeiro furtivo H-20, e
principalmente pela expansão
percebida das capacidades nu-
cleares da ditadura comunista.

"Se eles continuarem no ca-
minho no qual parecem estar e
aumentar substancialmente sua
força de ICBMs, terão capacida-
de 'de facto' para um primeiro
ataque", afirmou.

ICBM é a sigla inglesa para
míssil balístico intercontinental,
os monstrengos que carregam
as chamadas armas nucleares
estratégicas, que visam ganhar
guerras ao obliterar o inimigo -
forças táticas são de uso pon-
tual, para impedir avanços de
tropas, por exemplo.

Nos dois últimos meses, ima-
gens de satélite analisadas por
diversos especialistas mostra-
ram que os chineses estão em
franca ampliação de sítios com

silos para o lançamento de tais
armas.

Há dúvidas se a duplicação
do número de silos será de fato
acompanhada de mais mísseis
ou se é uma tática diversionista,
já que esse tipo de instalação é
um alvo estático para outras ar-
mas nucleares.

Além disso, a doutrina chine-
sa é clara contra a ideia de um
primeiro ataque nuclear, até
porque tem hoje uma quantida-
de de bombas suficiente para
fins dissuasórios: 320 bombas,
ante cinco vezes mais armas
operacionais de russos e ameri-
canos.

Mas a revelação chamou a
atenção. Os EUA, afinal de con-
tas, estão em plena Guerra Fria
2.0 com a China, como os dis-
curso do presidente Joe Biden e
do líder Xi Jinping nas Nações
Unidas na terça-feira demons-
traram.

Na semana passada, Biden
havia dado materialidade à sua
retórica agressiva ante Pequim
ao anunciar um pacto militar
com o Reino Unido e a Austrália
que irá armar a ilha-continente
com submarinos de propulsão
nuclear, o que gerou protestos
na China e na França –que per-
deu um contrato multibilionário
de venda de embarcações die-
sel-elétricas para Camberra.

Com a inusitada admissão de
que há mais B-21 no forno do
que o anunciado, a China talvez
acelere o desenvolvimento do
seu H-20, também uma asa voa-
dora subsônica, assim como o
russo PAK-DA, ainda em projeto.

Nenhum desses aviões viu a
luz ainda. O B-21 deverá ser o
primeiro, saindo do hangar em
dezembro e voando pela pri-
meira vez no ano que vem, para
introdução até meados da déca-
da, se o plano der certo.

GUERRA 2.0

PRIMAVERA: Sol com muitas nuvens durante o dia e
períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Manhã Tarde Noite
05:42 17:49
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Países pedem que ricos
parem de estocar vacinas

Líderes de países em desen-
volvimento alertaram a Assem-
bleia-Geral da Organização das
Nações Unidas (ONU) nesta se-
mana que o armazenamento de
vacinas contra Covid-19 por
parte dos países ricos deixa a
porta aberta para o surgimento
de variantes do novo coronaví-
rus no momento em que as in-
fecções já aumentam em mui-
tos lugares.  

As Filipinas avisaram sobre
uma "seca (de vacinas) criada
pelo homem" em países po-
bres, o Peru disse que a solida-
riedade internacional fracassou

e Gana lamentou o nacionalis-
mo da vacina.

Já o chefe da ONU descreveu a
distribuição desigual de vacinas
contra covid-19 como uma "obs-
cenidade".

"Países ricos armazenam vaci-
nas que salvam vidas, enquanto
nações pobres esperam ninha-
rias", disse o presidente filipino,
Rodrigo Duterte, na terça-feira
passada.

Cerca de 35% das pessoas que
receberam ao menos uma dose
de vacina contra o novo coronaví-
rus são de países de alta renda, e
ao menos 28% são da Europa e da

América do Norte, segundo dados
da Reuters coletados em países
que divulgam esses números.

Enquanto isso, as taxas de va-
cinação em alguns países, como o
Haiti e a República Democrática
do Congo, são de menos de 1%,
mostrou o serviço de monitora-
mento da Reuters.

O continente africano é a
maior vítima do nacionalismo da
vacina, disse o presidente ganês,
Nana Akufo-Addo, ontem. Cerca
de 900 milhões de africanos ainda
necessitam de vacinas para atin-
gir o patamar de 70% alcançado
em outras partes do mundo.

COVID-19

Bolsonaro vira piada na TV e
é comparado a ‘Chiqueirinho’

A recusa de Jair Bolsonaro em
se imunizar contra a Covid-19 vi-
rou piada em um dos programas
de TV mais populares dos EUA.
Na noite desta terça-feira, o apre-
sentador Jimmy Kimmel lembrou
que o líder brasileiro é famoso pe-
las posições contrárias a vacinas
e, na sequência, mostrou a ima-
gem do personagem Chiqueiri-
nho, da turma do Snoopy, para
ilustrar a chegada do presidente a
Nova York.

Chiqueirinho (Pig-Pen, na ver-
são em inglês), criado pelo cartu-
nista americano Charles M.
Schulz, aparece sempre envolto
de uma nuvem de poeira, sujo e
com os poucos fios de cabelo de-

sarrumados.
Não foi a única piada com Bol-

sonaro feita por Kimmel, respon-
sável por apresentar duas cerimô-
nias do Oscar (2017 e 2018). O co-
mediante citou declarações do
presidente, segundo as quais os
imunizantes contra o coronavírus
poderiam transformar as pessoas
em jacarés ou mulheres barba-
das. "Essa Astrazeneca tem um
escopo bem amplo", ironizou o
apresentador.

Por fim, lembrou que Bolsona-
ro ficou conhecido como "Brazi-
lian Trump", numa referência a
Donald Trump, de quem o presi-
dente é aliado e por quem torceu
abertamente nas eleições ameri-

canas no ano passado.
Na piada de Kimmel, "Brazi-

lian Trump" seria um eufemismo
para a depilação de pelos pubia-
nos de cor laranja, já que, nos
EUA, a depilação total é chamada
de "Brazilian wax", e laranja é a
cor do cabelo do ex-presidente
americano (no vídeo abaixo, a
partir de 3:00).

Nesta terça, Bolsonaro fez o
discurso de abertura da Assem-
bleia-Geral da ONU, em Nova
York, evento no qual pintou um
retrato distorcido do Brasil e che-
gou a defender o tratamento com
remédios comprovadamente ine-
ficazes contra a Covid-19. Na tri-
buna da ONU, o presidente tam

VERGONHA

Depois de muito debater como aumentar a receita tribu-
tária do governo federal, parlamentares da Câmara

dos Deputados chegaram à conclusão de que a solução se-
ria revogar benefícios fiscais que viabilizam o Vale Refeição
(VR).  Não é difícil de provar que se trata de um equívoco,
com grande prejuízo para o país. 

As idas e vindas das tentativas de alterar a regulação tri-
butária, mostra que temos que recomeçar a discutir os mo-
tivos pelos quais se conclui pela necessidade de uma refor-
ma nessa área, e os princípios e objetivos que deveriam
norteá-la: simplificação, transparência, menos custos para
o consumidor, desoneração da folha, redução da desigual-
dade social, redução e não aumento da carga despropor-
cional de impostos, e contribuições ao caixa do Estado, seja
de que tipo for. 

Por anos, se discutiu várias teses e, mais recentemen-
te, surgiu do nada uma proposta de reforma das normas
do imposto de renda, proposta essa que não esconde seu
viés arrecadatório e finalidade eleitoral (incrementar
bolsa família, aumentar faixas de isenção do imposto de
renda, são objetivos que se poderia apoiar, não fosse à
custa de mais impostos sobre os mesmos contribuintes,
por demais penalizados). 

A proposta de extinguir os benefícios fiscais que viabili-
zam o VR é absolutamente lamentável, trata-se da aniquila-
ção de uma conquista social, e que beneficia mais de 20 mi-
lhões de trabalhadores, e que acaba com 500 mil empregos.
Mesmo que as empresas paguem o equivalente em dinhei-
ro, isso não vai deixar de criar problemas econômicos e de
saúde desastrosos.  É que o VR estimula, praticamente obri-
ga, o trabalhador a despendê-lo em refeições, o que é fun-
damental para recuperar sua capacidade de trabalho.  

Como se discutiu e se conclui, quando da criação do VR,
este seria relevantíssimo na redução da subalimentação,
doenças e acidentes de trabalho. Na subalimentação, por-
que enquanto alguns trabalhadores traziam marmitas,
nem sempre com alimentação balanceada, e que em mui-
tos lugares não havia como esquentá-las, outros nem isso
comiam, limitando-se a lanches ou alimentação possível
nas redondezas do local de trabalho, onde muitas vezes
inexistia restaurantes dignos desse nome.  Sabidamente
um trabalhador mal alimentado tem reflexos mais lentos e
as vezes até tontura, fica mais vulnerável não só a acidentes,
mas a diversas doenças. O que nos dá mais um fundamento
para defender o VR: seu caráter humanitário. 

De outro lado, a expansão do VR estimulou a criação de
mais de cem mil restaurantes, a maioria por quilo, permi-
tindo a esses milhões de trabalhadores escolherem ingre-
dientes variados e saudáveis para compor seu prato. Inten-
sificou-se o debate sobre o que é alimentação saudável e a
possibilidade de, nesses estabelecimentos, o trabalhador
ter acesso a saladas e muitas outras misturas, além do tradi-
cional feijão, arroz e ovo. 

A redução de doenças e dos acidentes de trabalho ocor-
reu, de fato, evitando tragédias e economizando muitos re-
cursos do governo com perda de mão de obra, hospitais e
aposentadorias. 

O VR não é obrigatório, e mesmo que seja pago em di-
nheiro, isso não vai evitar a volta da marmita, muitas vezes
comida fria, ou a subalimentação, pois, recebendo nossa
classe trabalhadora, a grande maioria, remuneração insufi-
ciente, ela tenderá a economizar, comer quem sabe um
sanduiche ou duas coxinhas e levar o restante do valor eco-
nomizado para a família, impulso generoso e natural. 

E aí voltamos à situação antiga da subalimentação, ou
alimentação não saudável, com reflexos inevitáveis na me-
nor produtividade e ampliação de acidentes de trabalho e
doenças, com consequências desastrosas tanto para essa
parcela de brasileiros como para a economia, a previdência
social e a saúde. 

As empresas podem ser vítimas, mais uma vez, desse
ataque às normas vigentes e à segurança jurídica, por terem
admitido em milhares de convenções coletivas pagar o VR
dos funcionários, por períodos de até dois anos. A supres-
são do incentivo fiscal não as isentará de continuar forne-
cendo por esse período. 

Pode-se acrescer a inevitável quebra de mais de cem
mil restaurantes e similares que servem, principalmente,
trabalhadores e que são investimentos de mais de duzen-
tos mil pequenos empresários. Estes investiram porque
acharam que tinham segurança jurídica, outra vítima da
medida. Ao desastre podemos somar à perda de mais de
meio milhão de postos de trabalho, isso sem contar tercei-
rizados, fornecedores etc. Ou seja, mais uma vez o traba-
lhador sairá perdendo. 

Trata-se, ainda, de mais uma agressão dirigida contra o
setor de bares e restaurantes, o mais atingido pela pande-
mia, onde 90% dos estabelecimentos sobreviventes (cerca
de 30% já foram extintos), estão endividados até o pescoço
com fornecedores, locadores, bancos, fiscos (municipais,
estaduais, federal), distribuidores de energia, água, traba-
lhadores que foram demitidos ou tiveram contratos sus-
pensos, e por aí segue. 

A economia esperada com a redução, ou até supressão
do VR, é na verdade, um monumental desastre em várias
áreas. O dispêndio será muito maior. Esperemos, pois, sen-
sibilidade e responsabilidade dos senhores deputados.  

Há que se combater o aumento da carga tributária, dire-
ta ou indiretamente, por já ser ela desproporcionalmente
elevada, em especial, pelos serviços prestados como retri-
buição por municípios, estados e União. Lembramos que a
tributação a qualquer agente econômico, acaba, ao final da
cadeia, muito provavelmente, sendo repassado a preços
pagos pelo consumidor, ônus sobre toda a sociedade.
Quem não consegue repassar para os preços, pode reduzir
a atividade ou qualidade, demitir funcionários, passar à in-
formalidade e fazer concorrência desleal, sempre com pre-
juízo para toda a sociedade. 

Percival Maricato, 
Sócio administrador do Maricato Advogados Associados 
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