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Apagão em redes sociais cala parte do mundo 
As redes sociais do Facebook, que incluem WhatsApp e

Instagram, caíram em diversas partes do mundo ontem.
Além de brasileiros, usuários de Portugal, Reino Unido, Ín-
dia e Estados Unidos também ficaram sem acesso. No Bra-
sil, foram mais de sete horas fora do ar. Segundo relatos, os

serviços começaram a retornar, lentamente, no início da
noite. A falta dessas redes, especialmente do WhatsApp,
complicou a rotina de milhões de pessoas. A queda do siste-
ma comprometeu não apenas a troca de mensagens parti-
culares, entre familiares ou amigos, mas especialmente a

rotina de trabalho de pequenos negócios e até a comunica-
ção entre funcionários de grandes empresas, o que levantou
discussões sobre o nível de dependência em relação a essas
redes. O sinal de alerta de que algo estava errado veio dos
próprios usuários que, por volta das 12h. PÁGINA 3

O ministro da Economia, Paulo Guedes (foto), tem uma offshore mi-
lionária e poderia estar se beneficiando de sua própria política econômi-
ca que fez disparar o dólar em relação ao real. A denúncia foi divulgada
em matéria da Revista Piauí, pelos jornalistas Allan de Abreu e Ana Clara
Costa, que fazem parte do Pandora Papers, projeto do Consórcio Interna-
cional de Jornalistas Investigativos, que teve acesso a 11,9 milhões de do-

cumentos sobre estes investimentos em paraísos fiscais.  Segundo a ma-
téria, no dia 24 de setembro de 2014, em plena turbulência do mercado fi-
nanceiro  o banqueiro Paulo Guedes, então sócio da Bozano Investimen-
tos, criou a offshore Dreadnoughts International, no paraíso fiscal das
Ilhas Virgens Britânicas, paraíso fiscal do Caribe, para proteger sua fortu-
na de uma possível crise econômica no Brasil.  PÁGINA 2

Paes prevê
desobrigar uso
de máscaras
em 2 semanas 

COVID-19

O uso de máscaras em am-
bientes ao ar livre, sem aglome-
ração, poderá ser desobrigado na
cidade do Rio de Janeiro já no
próximo dia 15. A previsão foi di-
vulgada ontem pelo prefeito
Eduardo Paes. Ele se pronunciou
pelo Twitter, citando ata do Co-
mitê Científico da Prefeitura, do
dia 9 de agosto, mas só divulgada
ontem.  No documento, a segun-
da etapa de redução das medidas
restritivas prevê que, com 65% da
população com esquema vacinal
completo, haverá desobrigação
no uso de máscaras em locais
abertos sem aglomeração, man-
tendo sua utilização obrigatória
onde não se consiga manter o
distanciamento. Ainda na segun-
da etapa, está prevista a permis-
são para realização de eventos
em locais abertos, com restrição
até mil pessoas, com uso de más-
cara obrigatório. Também have-
rá abertura de boates, dancete-
rias, casas de show e festas, em
locais fechados, somente para
pessoas com esquema vacinal
completo, com 50% da capacida-
de do ambiente. PÁGINA 4

PARAÍSO FISCAL

Com offshore, Guedes teria 
lucrado com dólar nas alturas   

FOLHAPRESS

Papa debate
clima com
cientistas 
e religiosos

COP26

PÁGINA 4

SP vai eliminar
bilheterias 
do Metrô e da 
CPTM em 2021

MAIS DESEMPREGO

PÁGINA 3

STF Augusto Aras quer limitar
Defensorias e barrar acesso
de pobres ao Judiciário 

O procurador-geral da República, Augusto Aras (foto), protocolou
no STF (Supremo Tribunal Federal) um total de 22 processos que vi-
sam derrubar uma legislação federal de 1994 e outras normas esta-
duais que concedem às Defensorias Públicas o poder de requisitar
documentos de órgãos públicos. Para o defensor público-geral da
União, Daniel Macedo, Aras age de maneira "perversa" ao apresentar
ao STF essas ações que limitam a atuação de defensores de todo o
país. À reportagem Macedo classificou a medida da PGR como o
maior risco ao trabalho da instituição nas últimas décadas e disse
que o pedido de Aras à corte, caso tenha sucesso, pode "fechar as
portas" do Judiciário para a população mais pobre. PÁGINA 3
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Petróleo atinge 
maior valor em três
anos e derruba Bolsas
CLAYTON CASTELANI/FOLHAPRESS

Os mercados globais tiveram
fortes quedas ontem influencia-
dos pelo temor da escalada da
inflação global, que ganhou ain-
da mais força com o preço do pe-
tróleo alcançando o maior valor
em três anos, após países mem-
bros da Opep (Organização dos
Países Exportadores de Petróleo)
e aliados decidirem manter o
atual nível de produção.

O barril do Brent, referência
para o mercado, fechou em alta
de 2,52%, a US$ 81,28 (R$
440,57). É o valor mais alto des-
de outubro de 2018, quando a
cotação bateu US$ 86,29.

No Brasil, a Bolsa de Valo-
res de São Paulo (Bovespa)
caiu 2,22%, com 110.393 pon-
tos. O dólar subiu 1,45%, cota-
do a R$ 5,446.

Com as incertezas domésti-
cas quanto à capacidade do go-
verno em lidar com a crise fiscal
e outras ameaças, como a falta
de energia, a Bovespa acompa-
nhou o viés de queda que vem
afetando os mercados globais
desde setembro.

Em Wall Street, os índices
Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq
caíram 0,94%, 1,3% e 2,14%.

Nesse contexto, ações de
empresas de tecnologia, bas-

tante populares nos EUA, ten-
dem a perder mais investidores
para aplicações atreladas a ju-
ros, como os títulos do Tesouro
americano.

As ações do Facebook, cujas
redes sociais saíram do ar, caí-
ram 4,89%. Independentemen-
te da queda generalizada na
Bolsa, os papéis do Facebook já
recuaram cerca de 15% desde
14 de setembro, quando o Wall
Street Journal passou a publicar
reportagens que sustentam que
a companhia sabia que o Insta-
gram, rede social da qual é do-
na, é potencialmente danoso
para a saúde mental de meni-
nas adolescentes. Antes das re-
velações, os papéis da empresa
acumulavam alta de 37,83%
neste ano.

Outras big techs, porém,
também afundaram com o mau
humor dos investidores, com
destaque para as quedas do
Twitter (-5,79%), Zoom (2,96%)
e Amazon (-2,85%).

No Brasil, apesar da queda
do Ibovespa, a alta do petróleo
levou a Petrobras a ter a maior
alta da Bolsa de ontem. Os pa-
péis PETR4 e PETR3 subiram
2,82% e 2,44%, respectivamen-
te. Os bancos lideraram as bai-
xas, com destaque para o Banco
Inter (BID11), que caiu 13,42%.
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O
ministro da Economia,
Paulo Guedes, tem uma
offshore milionária e

poderia estar se beneficiando de
sua própria política econômica
que fez disparar o dólar em rela-
ção ao real.

A denúncia foi divulgada em
matéria da Revista Piauí, pelos
jornalistas Allan de Abreu e Ana
Clara Costa, que fazem parte do
Pandora Papers, projeto do Con-
sórcio Internacional de Jornalis-
tas Investigativos, que teve acesso
a 11,9 milhões de documentos
sobre estes investimentos em pa-
raísos fiscais.  

Segundo a matéria, no dia 24
de setembro de 2014, em plena
turbulência do mercado finan-
ceiro com a iminência da reelei-
ção de Dilma Rousseff (PT), em
que o Banco Central teve de in-
tervir para conter o câmbio, 24
horas depois, o banqueiro e eco-
nomista Paulo Guedes, então
sócio da Bozano Investimentos,
criou a offshore Dreadnoughts
International, no paraíso fiscal
das Ilhas Virgens Britânicas, pa-
raíso fiscal do Caribe, para pro-
teger sua fortuna de uma possí-
vel crise econômica no Brasil.
Guedes teria aportado US$ 9,55
milhões na offshore aberta nu-
ma agência do banco Crédit
Suisse, em Nova York. O valor
equivale a cerca de R$ 51 mi-
lhões no câmbio atual.  

Paulo Guedes teria ferido o ar-
tigo 5º do Código de Conduta da
Alta Administração Federal, que
“proíbe funcionários do alto es-
calão de manter aplicações finan-
ceiras, no Brasil ou no exterior,
passíveis de serem afetadas por
políticas governamentais”, sobre
as quais “a autoridade pública te-

nha informações privilegiadas,
em razão de cargo ou função”. A
infração varia de uma simples ad-
vertência à recomendação de de-
missão do cargo público.

Guedes comanda a economia
do país desde janeiro de 2019,
quando assumiu o Ministério da
Economia e tornou-se o “Posto
Ipiranga” de Bolsonaro na pas-
ta, com superpoderes sobre a in-
gerência na política econômica,
marcada em mais de dois anos
de gestão, pela disparada do dó-
lar o que pode estar benefician-
do os negócios de Guedes nos
paraísos fiscais.  

“Infelizmente, é comum no
Brasil que especuladores e ban-
queiros que dirigem a economia
do país tenham investimentos,
offshores em paraísos fiscais,
num claro conflito de interesses.
É notório que esta casta se benefi-
cia desta política econômica ren-
tista, dolarizada, que está sendo
mantida às custas do sacrifício
dos trabalhadores brasileiros que

pagam muito caro pelos alimen-
tos, combustíveis, gás de cozinha
e energia elétrica para que meia
dúzia acumulem fortunas em lu-
cros e dividendos. No mínimo,
Paulo Guedes tem que pedir de-
missão do cargo”, disse o vice-
presidente da Contraf-CUT
(Confederação Nacional dos Tra-
balhadores do Ramo Financeiro),
Vinícius de Assumpção.

A matéria da Piauí lembra que
“a alternativa mais comum nes-
ses casos tem sido o titular afas-
tar-se da administração direta de
seus investimentos, entregando-
a para terceiros”, mas “Guedes se
mantém no controle direto da
offshore nas Ilhas Virgens Britâ-
nicas”. A alegação do ministro é
de que informou à Comissão de
Ética Pública, em janeiro de 2019,
a respeito de seus investimentos.
Na gestão de Bolsonaro, a comis-
são tem recebido muitas críticas
por sua leniência nos casos de
comportamentos antiéticos da
alta cúpula do atual governo. A

matéria da Piauí revela que o últi-
mo caso de divulgação de dados
ocorreu em 2019, com uma ad-
vertência a um servidor. Outro
denúncia que confirma o conflito
de interesses é a proposta de re-
forma tributária de Guedes: por
sugestão da Receita Federal, o
projeto original da reforma previa
a taxação de ganhos de capital no
exterior, inclusive em paraísos
fiscais, mas por pressão dos ban-
cos, com anuência do Ministério
da Economia, esta ideia foi derru-
bada pelo Congresso Nacional.

A offshore de Guedes continua
ativa, pelo menos até o dia 28 de
setembro de 2021, conforme a
denúncia da matéria. Quando a
Dreadnoughts Internacional foi
aberta, o atual ministro da Eco-
nomia tinha uma única sócia: sua
filha, a empresária Paula Dru-
mond Guedes. Em maio de 2015,
Maria Cristina Bolívar Drumond
Guedes, mulher de Guedes, tam-
bém ingressou como acionista e
diretora.

MERCADOS

Calado sobre Guedes, Bolsonaro já falou
de assalto ao tratar de paraíso fiscal
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

Ainda calado sobre a revela-
ção de que o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, e o presi-

dente do Banco Central, Rober-
to Campos Neto, mantêm offs-
hores em paraísos fiscais, o pre-
sidente Jair Bolsonaro já fez crí-
ticas a autoridades que enviam

Comércio e serviços dão
sinal de melhora, mas
indústria patina 

IBGE

Enquanto serviços e comér-
cio apresentam sinais de me-
lhora com a reabertura de ativi-
dades, a indústria perde fôlego
diante da escassez de insumos
e do aumento de custos produ-
tivos no país. Segundo analis-
tas, as diferenças reforçam o ce-
nário de retomada desigual en-
tre os setores na pandemia, e
essa característica deve conti-
nuar visível pelo menos até o fi-
nal de 2021.

Dados divulgados pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística) ilustram o de-
sempenho heterogêneo. Con-
forme o instituto, o volume do
setor de serviços, aquele que
mais sofreu com as restrições na
fase inicial da crise, teve alta de
1,1% em julho frente a junho.
Foi a quarta taxa positiva conse-
cutiva.

Com isso, o segmento de ser-
viços, que é o maior emprega-
dor do país, ficou 3,9% acima do
nível pré-pandemia, registrado
em fevereiro de 2020. Desde o
ano passado, o que amenizou o
baque da Covid-19 no setor foi o
avanço de atividades ligadas à
tecnologia e com dependência
menor da circulação de consu-
midores.

É o caso de serviços de infor-
mação e comunicação. De acor-
do com o IBGE, em julho, essa
atividade estava 9,6% acima do
patamar verificado em fevereiro
de 2020. Trata-se da maior dis-
tância positiva em relação ao
pré-crise entre os cinco ramos
de serviços pesquisados pelo
instituto. Na visão de analistas, o
setor de serviços como um todo
deve puxar o desempenho da
economia até o final do ano.

Bolsonaro faz 'pegadinha
eleitoral' com Auxílio 

POBRES

Para o especialista em desi-
gualdade e pobreza Marcelo
Neri, diretor do FGV Social, o
governo Bolsonaro está prepa-
rando uma "pegadinha" com o
novo programa social para
ampliar e substituir o Bolsa Fa-
mília -o Auxílio Brasil.

"Se não for sustentável em
2023, o programa não será
nem social nem econômico.
Será eleitoral", afirma.

Há algumas semanas, o go-
verno aumentou a alíquota do
IOF (Imposto sobre Opera-
ções Financeiras) até 31 de de-
zembro para obter parte do di-
nheiro a fim de elevar o valor e

o número de famílias benefi-
ciadas. Elas passariam de 14,6
milhões para 17 milhões, com
o benefício médio subindo dos
R$ 190 atuais para R$ 300
mensais.

Em 2022, o governo espera
financiar o programa reduzin-
do a fatura de precatórios (dí-
vidas judiciais) que teria de de-
sembolsar. Para 2023, no en-
tanto, não há previsão da ori-
gem dos recursos.

Para Neri, a agenda social e
econômica de Bolsonaro tor-
nou-se uma espécie de "nem-
nem". "Nem social, nem eco-
nômica", afirma.

CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) levou à
Comissão de Ética Pública as revelações de pa-
raísos fiscais envolvendo o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco
Central, Roberto Campos Neto.

O parlamentar pede que o ministro e Campos
Neto sejam afastados dos cargos, "tendo em vista

a clara situação de conflito de interesses entre o
exercício dos referidos cargos e a manutenção de
empresas com fortunas em paraísos fiscais."

Na denúncia apresentada, Valente solicita
apuração do caso e que as informações sejam
enviadas ao Ministério Público Federal "para
fins de instauração de ação de improbidade ad-
ministrativa, tendo em vista situação configu-
rada no presente caso."

Ivan Valente denuncia Guedes e Campos
Neto à Comissão de Ética Pública

recursos ao exterior.
Em 2003, quando era deputa-

do federal pelo PTB, Bolsonaro
disse que a elite política assalta
o contribuinte e manda recursos
para fora do Brasil.

Ele chamou de "ciranda fi-
nanceira" as supostas aplicações
na Suíça do então ministro da
Justiça, Márcio Thomaz Bastos.

"A elite política assalta o con-
tribuinte, envia o dinheiro para
um paraíso fiscal, que aplica no
Brasil, e as autoridades que as-

saltaram o país fazem gestões pa-
ra que os juros sejam mantidos
altos", disse Bolsonaro em dis-
curso na Câmara, em 10 de se-
tembro daquele ano, conforme
registros de notas taquigráficas.

"Márcio Thomaz Bastos, que
tem US$ 13 milhões investidos
lá fora, pode ganhar por ano
quase 15% sobre isso, ou seja,
mais de US$ 1,5 milhão por ano.
Essa é a grande verdade dessa
ciranda financeira, fruto da cor-
rupção", afirmou ainda..

Com offshore Guedes lucrava
com dólar nas alturas
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País/São Paulo

São Paulo vai 
eliminar bilheterias 
do Metrô e da CPTM 

DESEMPREGO

LUCA CASTILHO/FOLHAPRESS

A Secretaria dos Transportes
Metropolitanos, do Governo de
São Paulo, gestão João Doria
(PSDB), anunciou que todas as
bilheterias do Metrô e da CPTM
(Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos) serão fecha-
das até o fim deste ano. Dessa
forma, a partir de 2021, a com-
pra dos bilhetes digitais será fei-
ta exclusivamente por meio de
aplicativo de celular, máquinas
de autoatendimento nas esta-
ções e por uma rede credencia-
da nos entornos das estações.

O Bilhete Único e o cartão
Bom continuarão sendo aceitos
como forma de pagamento da
passagem. O governo estadual
ainda afirma que vai lançar o
cartão Top, de mesmo nome do
aplicativo de celular e que irá
substituir o cartão Bom.

O aplicativo Top, que pode
ser baixado em qualquer
smartphone, permite que o
usuário cadastre seu cartão de
crédito ou débito e compre o
Bilhete Digital QR Code inteira-
mente online. Após isso, uma
espécie de código de barras se-
rá gerada e ao aproximar a tela
do validador na catraca, o em-
barque será liberado. Podem
ser comprados até 10 bilhetes
pela plataforma, sem prazo de
validade.

Pelo WhatsApp, a tecnologia
é semelhante. O cidadão pode-
rá comprar até cinco bilhetes,
sem prazo para expirar, pagan-
do pelo Pix ao enviar uma men-
sagem para o número (11)
3888-2200. A forma de utiliza-
ção é a mesma do aplicativo.

O Metrô e a CPTM continua-
rão com máquinas de autoa-
tendimento disponíveis. Atual-
mente o sistema conta com 626
unidades espalhadas pelas es-
tações de São Paulo. Lá, o usuá-
rio pode comprar o bilhete com
cartão de débito ou dinheiro -
segundo o governo estadual, o
cartão de crédito deve ser in-
cluído em breve- e receberá
uma espécie de recibo, com o
QR Code, que poderá ser utili-
zado na catraca de embarque.

O mesmo bilhete poderá ser
comprado na rede credenciada
presente no entorno das esta-
ções. Atualmente são cerca de
2.000 unidades que aceitam pa-
gamento por cartão de débito e
crédito, e dinheiro.

A recomendação é que o bi-
lhete seja utilizado em até 72
horas após a emissão para evi-
tar que a impressão do código
sofra danos.

O sistema de pagamento de
bilhetes unitários por QR Co-
de passou a ser aceito em to-
das as estações do Metrô e da
CPTM em dezembro de 2020,

após pouco mais de um ano de
testes.

A mudança já começa na
próxima sexta-feira, com a re-
dução do horário de funciona-
mento das bilheterias das esta-
ções Belém, na linha 3-verme-
lha do metrô, e Granja Julieta,
da linha 9-esmeralda da CPTM.
O serviço de guichês estará dis-
ponível nos horários de pico:
das 6h às 10h e das 16h às 20h.

No dia 15, as bilheterias des-
sas estações serão desativadas
por completo. O calendário
com a desativação dos guichês
das demais estações ainda não
foi informado pelo governo.

De acordo com o secretário
estadual dos Transportes Me-
tropolitanos, Alexandre Baldy,
a estimativa é de que esse fe-
chamento gere uma economia
de R$ 100 milhões por ano com
a emissão dos tradicionais tí-
quetes.

"O custo de aquisição do bi-
lhete é muito alto pela sua ex-
clusividade, que é tratado co-
mo dinheiro, e exige um gran-
de sistema de segurança", diz
Baldy.

Além disso, o secretário des-
tacou que o objetivo é priorizar
a forma virtual de venda. "Nos-
so objetivo principal é simplifi-
car a vida do cidadão por meio
do maior uso do meio virtual",
afirma Baldy.

Ainda segundo o secretário,
existe a possibilidade que algu-
mas bilheterias permaneçam
nas estações de alto fluxo, co-
mo a Sé, na região central da
capital paulista.

Atualmente, grande parte
das bilheterias do Metrô e da
CPTM conta com funcionários
terceirizados. Baldy afirmou
que o trabalho terceirizado será
dispensado e que os demais
trabalhadores, como concursa-
dos, serão realocados.

A medida foi muito criticada
pelo Sindicato dos Metroviários
de São Paulo. Apesar de os me-
troviários não serem maioria
nas bilheterias, a entidade acre-
dita que não é hora de demitir
qualquer tipo de funcionário.

"Inevitavelmente, ao fechar
as bilheterias, esses trabalha-
dores estão condenados ao de-
semprego. Pelo ataque aos di-
reitos dos trabalhadores, nós
achamos um absurdo. É uma
ação muito desumana", diz
Wagner Fajardo, um dos coor-
denadores gerais do sindicato.

"Do ponto de vista dos usuá-
rios é outro desastre porque o
sistema que existe hoje não está
ao alcance de todos. As filas das
bilheterias são dessas pessoas
que estão desempregadas ou
subempregadas e não conse-
guem operar com cartão ou nas
máquinas", ressalta.

REDES SOCIAIS

Facebook, WhatsApp e
Instagram ficam fora do ar 
A

s redes sociais do Face-
book, que incluem
WhatsApp e Insta-

gram, caíram em diversas partes
do mundo ontem. Além de brasi-
leiros, usuários de Portugal, Reino
Unido, Índia e Estados Unidos
também ficaram sem acesso. No
Brasil, foram mais de sete horas
fora do ar. Segundo relatos, os ser-
viços começaram a retornar, len-
tamente, no início da noite.

A falta dessas redes, especial-
mente do WhatsApp, complicou a
rotina de milhões de pessoas. A
queda do sistema comprometeu
não apenas a troca de mensagens
particulares, entre familiares ou
amigos, mas especialmente a roti-
na de trabalho de pequenos negó-
cios e até a comunicação entre
funcionários de grandes empre-
sas, o que levantou discussões so-
bre o nível de dependência em re-
lação a essas redes.

O sinal de alerta de que algo
estava errado veio dos próprios
usuários que, por volta das 12h
(no horário de Brasília), começa-
ram a reclamar que havia insta-
bilidade em todas as redes da
empresa.

Um pico de queixas foi regis-
trado pelo site Downdetector por
volta das 13h nas três redes so-
ciais. Foram, então, cerca de 50
mil reclamações contra o What-
sApp, 14,5 mil contra o Instagram
e 7.200 contra o Facebook, de
acordo com o Downdetector.

A instabilidade levou o What-
sApp ao primeiro lugar nos as-
suntos do momento no Twitter.
Também se destacaram entre os
temas mais abordados o aplica-
tivo de mensagens Telegram,
concorrente do WhatsApp, e
Zuckerberg (em referência a
Mark Zuckerberg, um dos fun-
dadores e presidente-executivo
do Facebook).

O apagão nos serviços do Face-

book também foi observado em
sua página institucional. A plata-
forma interna de comunicação da
empresa, Workplace, também
saiu do ar, segundo o jornal ame-
ricano The New York Times.

O Facebook teve que recorrer
ao Twitter para dar as primeiras
informações. Em seu perfil oficial
na rede concorrente, o Facebook
publicou que "algumas pessoas
estão tendo problemas para aces-
sar nossos apps e produtos". A
empresa afirmou que está "traba-
lhando para que as coisas voltem
ao normal o mais rápido o possí-
vel" e que pede desculpas pela in-
conveniência.

O chefe de tecnologia do Face-
book, Mike Schroepfer, também
se desculpou com usuários no
Twitter. "Nós estamos experi-
mentando problemas de conexão
e os times estão trabalhando o
mais rápido possível para resolver
e restaurar [os sistemas] o mais
rápido possível", escreveu.

Também no Twitter, o What-
sApp escreveu que está ciente
dos problemas e que está traba-
lhando para resolver o proble-
ma. O Instagram publicou que
está com dificuldades e que está
trabalhando nisso. Por meio de
sua assessoria, o Facebook pe-
diu desculpas pela falha.

"Para todos que foram afeta-
dos pela interrupção das nossas
plataformas hoje: sentimos mui-
to. Sabemos que bilhões de pes-
soas e negócios em todo o mun-
do dependem de nossos produ-
tos e serviços para permanecer
conectados. Agradecemos sua
paciência à medida que volta-
mos a ficar online", afirmou a
empresa, em nota.

O diretor do ITS Rio (Instituto
de Tecnologia e Sociedade do Rio
de Janeiro), Ronaldo Lemos expli-
ca que o problema envolve duas
siglas: o DNS e o BGT.

O DNS (Domain Name Sys-
tem, ou Sistema de Nomes de Do-
mínio) funciona como uma espé-
cie de mapa da internet. Quando
uma pessoa digita o site que dese-
ja acessar (como "www.face-
book.com"), é esse serviço que diz
onde estão as informações da re-
de social.

Já o BGP (Border Gateway Pro-
tocol, ou Protocolo de Entrada da
Fronteira) é uma espécie de con-
junto de regras responsáveis por
conectar as redes de internet. Um
erro de configuração por parte da
rede social nesse serviço pode ter
reverberado em outros sistemas.

"Agora, a causa ainda não está
bem explicada. Pode ser, por
exemplo, alguma falha para con-
seguir resolver um erro e restau-
rar o sistema", explica. "Esse BGP
resolve endereços para dentro da
empresa também. Com isso, tive-
ram até relatos de funcionários
que não conseguiram acessar o
escritório, porque o crachá não
funcionava."

Francisco Brito Cruz, diretor
do InternetLab, aponta que ain-
da que a queda seja relacionada
ao DNS, ela pode ter deixado
servidores do Facebook vulne-
ráveis a possíveis ataques hac-
kers. "A empresa enfrenta duas
crises: uma tecnológica (e possi-
velmente de cibersegurança), e
uma outra reputacional, que
afeta a confiança de investidores
e usuários da rede".

Em 2019, um apagão seme-
lhante impactou os serviços de
Facebook, WhatsApp e Insta-
gram. Na ocasião, a empresa le-
vou mais de 24h para declarar que
havia resolvido o problema e o
atribuiu a um erro de configura-
ção de servidor.

O presidente-executivo do
Twitter, Jack Dorsey, aproveitou
para tirar sarro da situação. Em
seu perfil, retuitou uma imagem

do domínio facebook.com à ven-
da, decorrente em tese da hipóte-
se do problema de domínio, per-
guntando "Quanto está?". O post
viralizou.

O próprio Twitter, porém, tam-
bém teve problemas técnicos por
volta das 16h30, quando usuários
passaram a não conseguir visuali-
zar as respostas às mensagens
postadas. A falha, contudo, foi
momentânea.

A empresa fez uma postagem
em seu perfil brasileiro no final
da tarde para explicar o ocorri-
do. "Às vezes, tem mais gente
usando o Twitter do q o normal.
Nos preparamos p/ esses mo-
mentos, mas hoje as coisas não
ocorreram exatamente confor-
me o previsto p/ situações assim.
Por isso, vcs podem ter tido pro-
blemas p/ visualizar respostas
ou DMs. Já está resolvido! Nos
desculpem", afirma o tuíte.

Além do Twitter, outras plata-
formas apresentaram problemas.

O Telegram, alternativa ao
WhatsApp, também registrou re-
clamações dos usuários. Na plata-
forma Downdetector, que registra
reclamações de instabilidade nos
serviços virtuais, o Telegram re-
gistrou um pico de reclamações
às 15h08, com 1.097 notificações
de problemas para usar o aplicati-
vo, mas a curva de reclamações
entrou em queda na sequência.
Posteriormente, o acesso foi nor-
malizado.

No caso do app, o problema
parece ter sido mais de instabili-
dade por excesso de usuários, e
não uma queda generalizada.

Em nota, o Telegram afirmou
ter recebido mais de 25 milhões
de novas pessoas cadastradas nas
últimas 72 horas, o que fez o apli-
cativo ultrapassar 500 milhões de
usuários ativos. No ano passado,
o WhatsApp anunciou ter mais de
2 bilhões de usuários.

Perfuração levou à tragédia de Brumadinho 
LÉO RODRIGUES/ABRASIL 

O relatório final de um estudo
conduzido pela Universidade Po-
litécnica da Catalunha, divulgado
ontem pelo Ministério Público
Federal (MPF), associa uma per-
furação em um ponto crítico da
barragem da Mina Córrego do
Feijão à tragédia ocorrida em 25
de janeiro de 2019 na cidade de
Brumadinho, em Minas Gerais. O
procedimento, que estava sendo
realizado no momento da ruptu-
ra, é considerado o potencial gati-
lho da liquefação, processo em
que os sedimentos sólidos pas-
sam a se comportar como fluídos

e sobrecarregam a estrutura.
Com sede em Barcelona, na

Espanha, a Universidade Politéc-
nica da Catalunha realizou um
trabalho de modelagem e simula-
ção por computador para identifi-
car as causas do rompimento da
barragem, que deixou 270 mortos
e provocou degradação ambien-
tal em diversos municípios minei-
ros. A instituição foi escolhida pe-
lo MPF com base em sua experti-
se, e o estudo foi custeado pela
Vale, conforme ficou estabelecido
em um acordo firmado com a mi-
neradora.

“Sob condições de tensão e
hidráulicas semelhantes às do

fundo do furo B1-SM-13 durante
a perfuração, as análises numé-
ricas mostram que, usando o
modelo constitutivo e os parâ-
metros adotados para os rejeitos,
pode ocorrer a liquefação local
devido à sobrepressão de água e
sua propagação pela barragem”,
diz o relatório.

De acordo com o estudo, o
perfil do solo no local da perfura-
ção era especialmente desfavorá-
vel. Os modelos que sugerem o
procedimento como responsável
por desencadear o rompimento
mostraram-se consistentes com
as imagens captadas no momen-
to da tragédia. "O mecanismo de

colapso obtido mostra uma rup-
tura dentro da barragem come-
çando na crista e se estendendo
até um local logo acima do dique
de partida."

Investigações sobre a tragédia
foram feitas em diversas frentes.
Comissões parlamentares de in-
quérito (CPIs) foram abertas no
Senado, na Câmara dos Deputa-
dos e na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais. 

A Polícia Civil também reali-
zou um inquérito que serviu de
base para a denúncia do Ministé-
rio Público de Minas Gerais
(MPMG), aceita pela Justiça em
fevereiro de 2020. 

CATALUNHA

USP recebe alunos, mas
mantêm ensino remoto

EDUCAÇÃO

Depois de mais de 18 meses
praticamente vazia, a USP vol-
tou a receber alunos. A partir
desta segunda-feira, as aulas
presenciais estão autorizadas
novamente nos campi da uni-
versidade, mas apenas para
quem já completou seu ciclo de
vacinação.

Como a maioria dos estudan-
tes ainda não está completa-
mente imunizada, as faculdades
decidiram continuar com o en-
sino remoto.

É a primeira vez desde março
de 2020 que as unidades estão
autorizadas a receber os alunos
para atividades presenciais de
todos os tipos. Até então, elas só
podiam ficar abertas para o en-
sino prático, em laboratórios,
por exemplo.

O governador João Doria
(PSDB) liberou no início de
agosto a reabertura dos esta-
belecimentos de ensino supe-
rior do estado, com um limite
de 60% dos alunos. No entan-
to, as três universidades públi-

cas estaduais decidiram que o
retorno só iria ocorrer após a
imunização completa de seus
estudantes.

Assim, a reitoria da USP só
autorizou o retorno para as ativi-
dades presenciais de alunos e
professores que já tiverem com-
pletado o ciclo de vacinação
contra a Covid -ou seja, quem
tomou imunizante da Janssen,
de dose única, ou recebeu duas
doses de outro fabricante. Para
frequentar os campi da universi-
dade, a pessoa terá que apresen-
tar o passaporte da vacina.

Apesar da autorização, a rei-
toria diz que as unidades têm
autonomia para decidir sobre
qual modelo adotar para o ensi-
no e o calendário acadêmico.

A estimativa é de que apenas
cerca de 15% dos 59 mil alunos
de graduação já estejam com o
esquema vacinal completo. Por
se tratar de um público mais jo-
vem, a expectativa é de que a
maioria só esteja com as duas
doses em novembro.

Aras quer limitar Defensorias e afetar
acesso dos mais pobres ao Judiciário 
JULIA CHAIB E MATHEUS
TEIXEIRA/FOLHAPRESS

O procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, protocolou
no STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) um total de 22 processos que
visam derrubar uma legislação
federal de 1994 e outras normas
estaduais que concedem às De-
fensorias Públicas o poder de re-
quisitar documentos de órgãos
públicos.

Para o defensor público-geral
da União, Daniel Macedo, Aras
age de maneira "perversa" ao
apresentar ao STF essas ações
que limitam a atuação de defen-
sores de todo o país.

À reportagem Macedo classifi-
cou a medida da PGR como o
maior risco ao trabalho da insti-
tuição nas últimas décadas e dis-
se que o pedido de Aras à corte,
caso tenha sucesso, pode "fechar

as portas" do Judiciário para a po-
pulação mais pobre.

A tese de defensores de todo
o país é que a instituição já sofre
com baixo contingente de pes-
soal e a imposição de uma limi-
tação desta natureza pratica-
mente inviabilizaria a prestação
de serviço.

Como há uma estrutura pre-
cária das defensorias estaduais e
em nível federal, restringir a bus-
ca por documentos para subsi-
diar os processos demandaria
muito tempo na fila de espera por
essas informações.

Assim, a missão constitucional
da instituição de defender a po-
pulação mais pobre ficaria preju-
dicada.

"Existe uma frase da ministra
Cármen Lúcia que tem mais de
uma década: a quem interessa
enfraquecer a Defensoria? Por-
que nós não almejamos o poder.

Nós não queremos ser um novo
Ministério Público", diz Macedo.

"Essa posição do MPF é per-
versa em relação à Defensoria.
Essas ações em âmbito nacional
vêm com o intuito de enfraque-
cer a Defensoria Pública. E en-
fraquecendo a Defensoria se fe-
cha portas de acesso ao Poder
Judiciário."

Ao Supremo, porém, Aras afir-
mou que não condiz com a Cons-
tituição legislações que permi-
tem aos defensores requisitar
certidões, exames, perícias, visto-
rias, diligências, processos, docu-
mentos, informações e demais
providências necessárias à sua
atuação.

Segundo o procurador-geral,
como advogados privados não
têm esse poder, defensores públi-
cos também não deveriam poder
obrigar autoridades públicas a
expedir documentos e fornecer

informações.
Para sustentar sua tese, o pro-

curador-geral cita julgamento de
2010 em que o STF derrubou uma
lei do Rio de Janeiro que conce-
dia poder de requisição à Defen-
soria em relação a órgãos públi-
cos e empresas privadas.

"Não se há de dotar o defensor
público da possibilidade de re-
quisitar de entidade particular o
que nenhum outro advogado po-
deria fazer", disse Cármen Lúcia
antes de afirmar que a condição
de defensor não torna o profissio-
nal um "super advogado".

Nos bastidores, porém, defen-
sores têm tentado convencer os
ministros do STF que a tese de
Aras não se sustenta. Primeiro,
porque, segundo eles, o julga-
mento de mais de uma década
atrás foi mais centrado na ques-
tão da requisição de informações
junto a empresas privadas.

STF
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Paes prevê desobrigar
uso de máscaras em
duas semanas no Rio

COVID-19

VLADIMIR PLATONOW/ABRASIL 

O uso de máscaras em am-
bientes ao ar livre, sem aglo-
meração, poderá ser desobri-
gado na cidade do Rio de Janei-
ro já no próximo dia 15. A pre-
visão foi divulgada ontem pelo
prefeito Eduardo Paes. Ele se
pronunciou pelo Twitter, ci-
tando ata do Comitê Científico
da Prefeitura, do dia 9 de agos-
to, mas só divulgada ontem.  

No documento, a segunda
etapa de redução das medidas
restritivas prevê que, com 65%
da população com esquema
vacinal completo, haverá deso-
brigação no uso de máscaras
em locais abertos sem aglome-
ração, mantendo sua utilização
obrigatória onde não se consi-
ga manter o distanciamento.

Ainda na segunda etapa, es-
tá prevista a permissão para
realização de eventos em locais
abertos, com restrição até mil
pessoas, com uso de máscara
obrigatório. Também haverá
abertura de boates, dancete-

rias, casas de show e festas, em
locais fechados, somente para
pessoas com esquema vacinal
completo, com 50% da capaci-
dade do ambiente.

Na terceira etapa, prevista
pelo prefeito para ocorrer em
15 de novembro, quando have-
ria 75% da população com es-
quema vacinal completo, ha-
verá manutenção de máscaras
somente em ambientes hospi-
talares e transporte público,
com livre circulação, sem res-
trições de capacidade e distan-
ciamento.

“Acreditamos que vamos
atingir a segunda etapa em
15/10 e a terceira etapa em
15/11”, escreveu Paes, acres-
centando que “o Comitê Cien-
tífico é composto por dois ex-
ministros da Saúde, por um
ex-secretário nacional de vigi-
lância em saúde, além de re-
presentantes da UFRJ, UERJ,
UNIRIO e Fiocruz! Eles é que
dão o comando aqui, em con-
junto com o secretário @da-
nielsoranz”.

AVIÕES MILITARES

China faz megaincursão
contra defesas de Taiwan
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

A
China promoveu on-
tem a maior incursão
aérea de sua história

conta as defesas de Taiwan, es-
calando a pressão militar sobre
a ilha autônoma que a ditadura
comunista considera uma área
rebelde.

Foram 52 aviões: 34 caças J-16,
12 bombardeiros estratégicos H-
6 e 2 caças Su-30. Antes disso, a
maior ação do gênero havia ocor-
rido em junho, quando 28 jatos
foram lançados contra a ilha.

Mais significativo ainda, a
ação culmina uma onda diária
de incursões, algo inédito. Desde
sexta, foram 145 aviões rondan-
do a chamada Adiz (Zona de
Identificação de Defesa Aérea, na
sigla inglesa) taiwanesa, obrigan-
do a decolagem de caças e o ras-

treio por sistemas de mísseis.
Até o começo de setembro,

havia ocorrido 450 incursões
neste ano, o que demonstra a es-
cala do movimento.

Alguns motivos concorrem
para tal atividade. Pontualmen-
te, analistas dizem que Pequim
mandou seu recado em celebra-
ção ao 72º aniversário de funda-
ção da República Popular da
China, comemorado na sexta
passada.

O governo de Xi Jinping reite-
ra que quer reabsorver a ilha, go-
vernada por opositores dos co-
munistas derrotados em 1949 e
hoje uma democracia, à gestão
continental de forma pacífica.
Mas diz que não descarta o uso
da força.

A questão é que os Estados
Unidos, embora reconheçam a
reivindicação chinesa sobre

Taiwan, têm um acordo de pro-
vimento de armamentos e aju-
da à ilha.

Com o acirramento da Guerra
Fria 2.0 entre Washington e Pe-
quim, a dúvida é se os chineses
arriscariam uma ação que pode-
ria colocá-los frente a frente com
os americanos.

Há também questionamentos
sobre as chances de sucesso mili-
tar chinês. O país nunca travou
uma guerra com desembarque
anfíbio, e a faixa em que isso é
possível em Taiwan é bastante
estreita e facilmente defensável –
noves fora o custo humano sobre
uma população que se pretende
governar depois.

A tensão, contudo, está coloca-
da e é amplificada por outros fato-
res. Na semana que vem, EUA,
Austrália e Reino Unido farão o
primeiro exercício naval conjunto

no mar do Sul da China após o
anúncio do pacto militar conheci-
do pelo acrônimo Aukus (a partir
de suas iniciais em inglês).

Tanto eles quantos os inte-
grantes do Quad (além de EUA e
Austrália, Japão e Índia) defen-
dem que as águas da região, cen-
trais para o comércio internacio-
nal, são livres. A China considera
85% do mar seu, e Xi asseverou
isso militarizando ilhotas e reci-
fes da região a partir de 2014.

A Guerra Fria 2.0 lançada em
2017 em várias frentes pelos
americanos é, em boa parte,
uma reação à percepção dessas
assertividade chinesa. O próprio
Aukus foi denunciado por Pe-
quim como algo agressivo, por-
que prevê dotar os australianos
de submarinos nucleares, o que
aumenta a pressão naval sobre a
ditadura.

Papa, religiosos e cientistas fazem apelo à COP26
O Papa Francisco, outros líde-

res religiosos e cientistas fizeram
um apelo, ontem, à Conferência
das Nações Unidas sobre Mudan-
ças Climáticas de 2021 (COP26)
para agir "com urgência e oferecer
respostas eficazes à crise ecológi-
ca sem precedentes".

O papa proferiu o seu discurso
durante encontro organizado no
Vaticano sobre o tema "Fé e ciên-
cia: rumo à COP26", que aconte-

cerá em Glasgow (Reino Unido)
de 31 de outubro a 12 de novem-
bro. Cerca de 40 líderes religiosos
e uma dezena de cientistas assi-
naram o documento, que foi
apresentado por Francisco ao
presidente designado da COP26,
Alok Sharma, e ao ministro dos
Negócios Estrangeiros e Coopera-
ção Internacional da Itália, Luigi
Di Maio. No documento, eles pe-
dem "que o mundo chegue a zero

emissões líquidas de carbono o
mais rápido possível para limitar
o aumento da temperatura média
global a 1,5 graus acima dos níveis
pré-industriais".

O líder do Vaticano afirmou
que "a humanidade nunca teve
tantos meios para alcançar esse
objetivo como os que tem hoje" e
apelou ao "respeito mútuo entre
fé e ciência para estabelecer um
diálogo entre elas, orientando o

cuidado da natureza, a defesa dos
pobres, a construção de uma rede
de respeito e fraternidade".

Os signatários do documento
destacaram que as nações mais
ricas, com maiores responsabili-
dades, devem "assumir a lideran-
ça, intensificando a sua ação cli-
mática em casa e apoiando finan-
ceiramente os países vulneráveis
"para que se adaptem e lidem
com a mudança climática".

MEIO AMBIENTE

Fumio Kishida se torna novo premiê e
convoca eleições para 31 de outubro

O ex-chanceler Fumio Kishi-
da foi eleito oficialmente o 100º
premiê do Japão ontem, após
ganhar a maioria dos votos nas
duas Casas do Parlamento.

De família tradicional na polí-
tica, ele tem pela frente duas mis-
sões iniciais: guiar seu partido

nas eleições e consolidar um pla-
no de enfrentamento à pandemia
de coronavírus e à desigualdade.

Quanto à primeira parte, o
premiê já convocou para 31 de
outubro o pleito que estava pre-
visto para novembro. Assim, o
Parlamento será dissolvido no

próximo dia 14 de outubro. A
prática é comum para quem che-
ga ao cargo e é uma forma de tes-
tar a popularidade do novo pre-
miê, segundo Paulo Watanabe,
doutor em relações internacio-
nais pela Unesp e professor da
Universidade São Judas Tadeu.

Analistas ouvidos pela agência
de notícias Reuters observam ain-
da que Kishida não quis perder
tempo devido aos riscos impostos
pela pandemia, mesmo que pu-
desse desfrutar de um período de
lua de mel que normalmente
ocorre em novos governos.

JAPÃO

Justiça quebra sigilos
de Jairinho e Monique

CASO HENRY

A Justiça do Rio determinou
a quebra do sigilo fiscal e ban-
cário do ex-vereador Jairo
Souza Santos, conhecido co-
mo Dr. Jairinho, e de Monique
Medeiros.

Os dois estão presos desde
abril sob suspeita de torturar e
matar Henry Borel, 4, filho que
Monique teve em outro rela-
cionamento. No dia 8 de mar-
ço, o menino chegou morto ao
hospital.

O advogado dele disse que
vai recorrer da decisão, en-
quanto o dela afirmou que a de-
terminação não afeta em nada
a construção da defesa.

O laudo de necropsia indica
que a criança sofreu ao menos
23 lesões produzidas mediante
da ação violenta. Entre elas, es-
tão escoriações e hematomas
em várias partes do corpo, infil-

trações hemorrágicas em três
regiões da cabeça, laceração no
fígado e contusões no rim e no
pulmão.

Para explicar os ferimentos,
Monique e Jarinho disseram à
polícia que o menino sofreu
uma queda, mas os peritos des-
cartaram essa hipótese. "Uma
queda de altura não produziria
tais lesões [sangramentos na
cabeça]. A quantidade de le-
sões externas não pode ser pro-
veniente de uma queda livre",
escrevem eles.

Mensagens obtidas pela po-
lícia indicam que o menino era
submetido a uma rotina de
agressões pelo padrasto, com a
conivência de Monique. Em
conversas em fevereiro deste
ano, uma babá avisou a ela que
Jairinho tinha se trancado no
quarto com o menino.
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