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CASO MORO

Bolsonaro pede para depor ‘ao vivo’ na PF 
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo

Tribunal Federal), pediu ontem a suspensão do julga-
mento sobre o formato do depoimento que o presidente
Jair Bolsonaro deve prestar à Polícia Federal. Relator do
caso, Moraes informou aos colegas que, por meio da

AGU (Advocacia-Geral da União), o presidente manifes-
tou interesse em prestar depoimento. A controvérsia
surgiu no inquérito aberto no ano passado a pedido do
procurador-geral da República, Augusto Aras, após acu-
sações de Sergio Moro de que o presidente queria inter-

vir na PF para proteger parentes e aliados. Bolsonaro ne-
ga. O depoimento do chefe do Executivo, segundo os in-
vestigadores encarregados do caso, é apontado como
uma das providências finais da apuração relacionada à
cúpula da PF. PÁGINA 3

Em um cenário de inflação alta e dificuldades no mercado de tra-
balho, o volume de vendas do comércio varejista do país caiu 3,1%
em agosto, na comparação com julho. O dado foi divulgado ontem
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A retração
é a maior para agosto desde o começo da série histórica, em 2000. O

desempenho ficou bem abaixo das expectativas do mercado. Analis-
tas consultados pela agência Bloomberg esperavam elevação de 0,6%
nas vendas. A série do comércio tem sido marcada por fortes revisões
nos últimos meses. Não foi diferente desta vez. Além de divulgar o
dado de agosto, o IBGE atualizou resultados anteriores. PÁGINA 2

A Câmara dos Deputados aprovou ontem a convocação do minis-
tro Paulo Guedes (Economia) (foto) para explicar perante o plenário a
manutenção de offshore em um paraíso fiscal, conforme mostraram
documentos da Pandora Papers, investigação promovida pelo Con-
sórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. O requerimento de
convocação do ministro para falar perante o plenário foi aprovado
por 310 a 142. O documento foi apresentado pela oposição. O líder do
governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), ainda tentou transfor-
mar a convocação em convite, mas não teve sucesso. "O ministro tem
explicações a dar e está disposto a fazê-las para o Parlamento, como é
natural de qualquer pessoa pública. Só não vejo razão de ser uma
convocação", disse. "O assunto é relevante, é adequado que o minis-
tro faça a explicação, embora já anunciou [sic] pela imprensa que não
movimentou a empresa, que não tem nenhuma relação com a sua ati-
vidade de ministro de Estado da economia, mas é justo que toda a
pessoa pública tenha que explicar quando questionada a sua ação."
Inicialmente, partidos do centrão, como o PP, PL e Republicanos, si-
nalizaram apoio à transformação da convocação em convite. PÁGINA 3

Diretor da ANS
soube do caso
Prevent Senior
através da CPI 

OMISSÃO

FRAUDE EM DÓLAR

O diretor-presidente da
ANS (Agência Nacional de
Saúde Suplementar), Paulo
Roberto Rebello Filho, afir-
mou que a agência iniciou
uma série de medidas contra a
Prevent Senior, mas reconhe-
ceu que a ofensiva se deu ape-
nas após a divulgação dos fa-
tos pela CPI da Covid. Os
membros do colegiado então
apontaram uma grave omis-
são da agência. Rebello Filho
prestou  depoimento ontem,
após ter sido convocado para
explicar as ações e eventuais
omissões da ANS em face das
denúncias contra a Prevent. A
operadora entrou no radar da
CPI após a elaboração de um
dossiê por médicos que apon-
tam que os hospitais da rede
eram usados como laborató-
rios para o tratamento precoce
contra a Covid-19, com medi-
camentos sem eficácia com-
provada para combater a
doença. PÁGINA 3

IBGE

Vendas do comércio varejista 
têm queda de 3,1% em agosto

ALAN SANTOS/PR

AGÊNCIA SENADO

Poupança 
tem resultado
negativo 
em setembro

BC

PÁGINA 3

A montadora japonesa Nissan vai abrir 578 postos de trabalho em
sua fábrica no Rio de Janeiro.  As vagas serão para viabilizar a opera-
ção de mais um turno de produção, previsto para fevereiro de 2022,
no complexo industrial de Resende, no Sul Fluminense. O anúncio
foi feito durante reunião do presidente da Nissan no Brasil, Airton
Cousseau, com o governador Cláudio Castro e o secretário de Estado
da Casa Civil, Nicola Miccione, no início da semana, no Palácio Gua-

nabara.  “O Rio de Janeiro está em outro momento e volta a ser
atraente para os investidores. Esta é uma operação de extrema im-
portância para o estado. Nossa prioridade é a geração de empregos
para o desenvolvimento do nosso estado, e mais uma vez, a Nissan
reafirma o compromisso com o Rio”, ressaltou o governador Cláudio
Castro.   A montadora investiu R$ 2,6 bilhões na construção de seu
complexo industrial próprio em Resende. PÁGINA 4

MONTADORA

Nissan vai abrir mais 578 vagas no RJ 

Câmara aprova
convocação de
Guedes para
explicar offshore 

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(23/09) 6,25%
Poupança 3
(7/10) 0,36%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M -0,64% (set.)
IPCA 5 1,10% (set.)
CDI
0,09 até o dia 06/out
OURO
BM&F/grama R$ 306,50
EURO Comercial 
Compra: 6,3421 Venda: 6,3428

EURO turismo 
Compra: 6,4219 Venda: 6,6019
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,5091 Venda: 5,5097
DÓLAR comercial
Compra: 5,4869 Venda: 5,4875
DÓLAR turismo
Compra: 5,5186 Venda: 5,6986

AMERICANAS ON NM 32.72 +7.31 +2.23

RUMO S.A. ON NM 18.23 +7.24 +1.23

MAGAZ LUIZA ON NM 14.46 +5.70 +0.78

LOJAS AMERICPN N1 4.96 +5.53 +0.26

VIA ON NM 8.12 +3.44 +0.27

LOCAWEB ON NM 21.40 −4.46 −1.00

BRASKEM PNA N1 57.00 −4.49 −2.68

JHSF PART ON NM 5.64 −3.26 −0.19

MELIUZ ON NM 5.45 −2.85 −0.16

KLABIN S/A UNT N2 22.90 −2.80 −0.66

PETROBRAS PN N2 28.64 −2.65 −0.78

VALE ON NM 77.06 +2.82 +2.11

MAGAZ LUIZA ON NM 14.46 +5.70 +0.78

ITAUUNIBANCOPN EDC N1 25.01 +0.32 +0.08

PETRORIO ON NM 26.25 −0.08 −0.02

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 34.416,99 +0,30

NASDAQ Composite 14.501,911 +0,47

Euro STOXX 50 4.011,62 -1,30

CAC 40 6.493,12 -1,26

FTSE 100 6.995,87 -1,15

DAX 14.973,33 -1,46

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,09% / 110.559,57 / 101,93 / Volume: 35.777.674.248 / Quantidade: 4.703.954
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Bolsa fecha em leve
alta e dólar fica estável
após atingir R$ 5,50
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) fechou em le-
ve alta ontem, depois de pas-
sar todo o pregão em baixa de-
vido à tensão do mercado com
a escalada da inflação e o cres-
cimento baixo que afetam o
mundo, além dos riscos espe-
cíficos do Brasil.

O Ibovespa (Índice Boves-
pa), subiu 0,09%, a 110.559 pon-
tos, após ter recuado à mínima
de 108.179 ainda na abertura do
mercado.

O dólar, que chegou a supe-
rar R$ 5,50 pela manhã, re-
cuou à tarde até fechar perto
da estabilidade, com ligeiro
avanço de 0,01%, a R$ 5,486.

A recuperação dos negó-

cios domésticos acompanhou
a virada do mercado acionário
dos Estados Unidos que, após
uma abertura em queda, fe-
chou em alta.

Os índices Dow Jones, S&P
500 e Nasdaq subiram 0,3%,
0,41% e 0,47%, respectiva-
mente.

A ligeira alta da Bolsa tam-
bém contou com a ajuda da re-
cuperação das ações da Vale. 

Os papéis da mineradora
subiram 2,82

A Petrobras estar no foco de
agentes políticos amplia o te-
mor de intervenções na estatal.

Os papéis da empresa
(PETR4) caíram 2,65% neste
pregão, sendo o segundo
maior volume de negociações
do dia, pesando significativa-
mente no resultado da Bolsa.

Quinta-feira, 7 de outubro de 2021

IBGE

Vendas do comércio varejista 
têm queda de 3,1% em agosto
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

E
m um cenário de infla-
ção alta e dificuldades
no mercado de trabalho,

o volume de vendas do comércio
varejista do país caiu 3,1% em
agosto, na comparação com ju-
lho. O dado foi divulgado ontem
pelo IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística).

A retração é a maior para agos-
to desde o começo da série histó-
rica, em 2000. O desempenho fi-
cou bem abaixo das expectativas
do mercado. Analistas consulta-
dos pela agência Bloomberg es-
peravam elevação de 0,6% nas
vendas.

A série do comércio tem sido
marcada por fortes revisões nos
últimos meses. Não foi diferente
desta vez. Além de divulgar o
dado de agosto, o IBGE atuali-
zou resultados anteriores.

A alta de julho, por exemplo,
ficou maior com a revisão, pas-
sando de 1,2% para 2,7%. Isso
ajudou a elevar a base de com-
paração, causando uma espécie
de "rebatimento" em agosto,
apontou Cristiano Santos, ge-
rente da pesquisa do IBGE.

Segundo o analista, a pande-
mia trouxe muita volatilidade
para os números e, por isso, exi-
ge revisões constantes e de gran-
de amplitude na série histórica.

"A pandemia retira uma esta-
bilidade nos indicadores econô-
micos de uma maneira ou outra.
É um fenômeno de amplitude
tão grande que as estabilidades
que existiam antes não voltaram
pelo menos até agosto de 2021.
É um movimento bastante dife-
rente", indicou.

Seis das oito atividades pes-
quisadas pelo IBGE tiveram ta-
xas negativas em agosto, com

destaque para outros artigos de
uso pessoal e doméstico (-16%),
a principal influência negativa
no mês. Esse ramo é composto,
por exemplo, pelas grandes lojas
de departamento.

"Foi um setor que sofreu bas-
tante no início da pandemia, mas
que se reinventou com a reformu-
lação das suas estratégias de ven-
das pela internet", afirmou Santos.

"Com muitos descontos, o
consumidor antecipou o consu-
mo em julho, fazendo com que o
mês de agosto registrasse uma
queda grande de 16%. Esse re-
cuo, contudo, não é suficiente
para retirar os ganhos dos quatro
meses anteriores", ponderou.

Após os impactos iniciais da
pandemia, o comércio aposta
na reabertura de lojas e no me-
nor nível de restrições a ativida-
des para se recuperar.

A retomada, contudo, é

ameaçada pela escalada da in-
flação e pelo desemprego eleva-
do. Em conjunto, os dois fatores
diminuem o poder de compra
da população.

A inflação vem ganhando for-
ça com a pressão de itens como
combustíveis e energia elétrica.
No acumulado de 12 meses até
agosto, dado mais recente à dis-
posição, o IPCA (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo) se aproximou de dois
dígitos, com alta de 9,68%.

Já o desemprego ainda atingiu
14,1 milhões de brasileiros no tri-
mestre encerrado em julho.

Devido à pressão inflacionária,
o Copom (Comitê de Política Mo-
netária do Banco Central) passou
a subir a taxa básica de juros, a Se-
lic. Os juros maiores, em um con-
texto de desemprego acentuado e
preços em alta, jogam contra o
consumo das famílias.

MERCADOS

Poupança registra 2o resultado
negativo seguido em setembro
LARISSA GARCIA/FOLHAPRESS

Os saques em caderneta de
poupança superaram os depósi-
tos pelo segundo mês seguido.
Em setembro, segundo dados
divulgados pelo BC (Banco Cen-
tral) ontem, o resultado foi ne-
gativo em R$ 7,7 bilhões.

Em agosto, a saída líquida foi
de R$ 5,46 bilhões após quatro
meses de resultados positivos.
Foi o primeiro número negativo
desde o retorno do auxílio emer-
gencial, em abril.

Em julho, a poupança teve en-
trada líquida de R$ 6,37 bilhões.

Nos três primeiros meses de
2021, quando ainda não haviam
começado os pagamentos da
nova rodada do benefício, os
números vieram negativos em
R$ 27,5 bilhões. A partir de abril,
a captação da caderneta voltou a
ser positiva, com R$ 3,8 bilhões.

Em maio, a entrada líquida
foi mais baixa, de R$ 72,6 mi-
lhões, mas permaneceu positi-
va. Em junho, a poupança regis-
trou a maior captação do ano,
com R$ 7 bilhões.

Em setembro, os brasileiros
depositaram R$ 282,8 bilhões na
poupança e sacaram R$ 290,5 bi-
lhões.

Mesmo com o resultado ne-
gativo, o saldo, que é todo o
montante investido na modali-
dade, permaneceu superior a R$
1 trilhão no mês. O estoque al-
cançou a marca pela primeira
vez na história em setembro do
ano passado com o aumento ex-
pressivo da captação líquida -di-
ferença entre entradas e saídas.

Desde o início da pandemia,
os resultados da caderneta são
impactados pelo pagamento do
auxílio emergencial.

Os valores são pagos por

meio de conta-poupança digital
da Caixa Econômica Federal, o
que ajudou a explicar o movi-
mento de forte alta na captação
líquida ao longo de 2020, que
bateu recorde com R$ 166,3 bi-
lhões de entradas líquidas.

Após a chegada do vírus ao
país, em março do ano passado,
a caderneta registrou valores
elevados em captação líquida
nos meses seguintes, em com-
paração ao restante da série.

O auxílio emergencial voltou
a ser paga no início de abril e
termina neste mês. A nova roda-
da tem valor menor que a pri-
meira versão, paga entre abril e
dezembro do ano passado -ini-
cialmente de R$ 600 e depois re-
duzido para R$ 300.

Dessa vez, o benefício tem
valor médio de R$ 250, mas po-
de ser de R$ 150 ou R$ 375, de-
pendendo do tamanho da famí-

lia de quem recebe.
No ápice da crise, em abril de

2020, a captação da poupança
bateu recorde, com R$ 30,4 bi-
lhões. O resultado foi superado
em maio daquele ano, com R$
37,2 bilhões, o maior da série
histórica até agora.

Em agosto e setembro, no en-
tanto, mesmo com o pagamento
do benefício, que manteve o ní-
vel de depósitos elevado, os bra-
sileiros sacaram mais recursos
da modalidade.

A caderneta rende a TR (Taxa
Referencial), hoje zerada, mais 70%
da Selic, que está em 6,25% ao ano.

A regra prevê que, quando a
taxa básica de juros estiver acima
de 8,5% ao ano, o rendimento da
poupança seja de 0,50% ao mês,
mais a TR. Caso a taxa Selic esteja
menor ou igual a 8,5% ao ano, o
investimento é remunerado a
70% da Selic, acrescida da TR.

BC

Inflação do IGP-DI 
cai 0,55% em setembro

FGV

O Índice Geral de Preços - Dis-
ponibilidade Interna (IGP-DI)
caiu 0,55% em setembro, após re-
dução de 0,14% em agosto. No
ano, acumula alta de 15,12% e, em
12 meses, de 23,43%. Em setem-
bro do ano passado, o índice ha-
via subido 3,3% e acumulava alta
de 18,44% em 12 meses.  Os dados
foram divulgados ontem pelo Ins-
tituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas (FGV
Ibre).  O IGP é a média dos índices
de preços ao produtor (IPA), ao
consumidor (IPC) e de custo da
construção civil (INCC). Segundo
o instituto, o indicador revela as
fontes de pressão inflacionária e a
evolução dos preços de produtos
e serviços mais relevantes para es-
ses três grupos.

Segundo o coordenador dos
Índices de Preços da FGV Ibre,
André Braz, a queda no IGP-DI foi
influenciada pela diminuição no
preço de commodities.

"A queda de 22,11% registrada
no preço do minério de ferro in-
fluenciou novamente o resultado
da inflação ao produtor, que re-
cuou de 0,42% em agosto para a
queda de 1,17% em setembro.
Afora o comportamento do miné-
rio, os preços de outras commodi-
ties importantes também apre-
sentaram quedas, como milho
(5,26% para -5,1%), bovinos (-
0,24% para -2,69%) e soja (4,25%
para -0,32%)".

Entre os componentes do IGP-
DI, o Índice de Preços ao Produtor
Amplo (IPA) apresentou queda
mais intensa em setembro. A taxa
passou de menos 0,42% em agos-
to para menos 1,17%, no mês pas-
sado. Por estágios de processa-
mento, o grupo bens finais desa-
celerou de 2,19% em agosto para
1,26% em setembro, puxados pe-
los alimentos in natura, cuja taxa
passou de 8,09% para 2,22% na
passagem do mês. 

Indicador de emprego
volta a registrar queda

SETEMBRO

O Indicador Antecedente de
Emprego (IAEmp), do Institu-
to Brasileiro de Economia, da
Fundação Getulio Vargas
(Ibre/FGV), recuou 3,1 pontos
em setembro, indo para 87
pontos, menor nível desde
maio de 2021 (83,4). Em mé-
dias móveis trimestrais, o indi-
cador caiu após quatro meses
em alta, agora em 0,2 ponto,
para 88,8 pontos. Segundo o
economista do Ibre/FGV, Ro-
dolpho Tobler, depois de cinco
altas consecutivas o IAEmp
voltou a recuar em setembro.

"O resultado negativo ainda
não sugere uma reversão da
tendência de recuperação,
mas liga o sinal de alerta sobre
o ritmo da retomada nos pró-

ximos meses. A expectativa
ainda é favorável, em especial
puxada pelo setor de serviços
que ainda tem espaço para re-
cuperar o que foi perdido na
pandemia, mas as turbulên-
cias do ambiente macroeco-
nômico pesam contra a conti-
nuidade da recuperação no
médio e longo prazo", afirmou
o economista.

Dos sete componentes do
IAEmp, seis contribuíram para
a queda do mês, com destaque
para indicador que mede o
emprego previsto para os pró-
ximos meses dos consumido-
res, cuja queda de 12,7 pontos
na margem contribuiu com 1,5
ponto para a redução do indi-
cador agregado.

Anfavea revê projeções
pela 2a vez em 2021

FALTA DE PEÇAS

Após o pior setembro desde
2005 no comércio automotivo, o
terceiro trimestre termina com
queda nas vendas e na produ-
ção de veículos. Os resultados fi-
zeram a Anfavea (associação
das montadoras) revisar previ-
sões e trabalhar com dois cená-
rios para o fim do ano.

Foram fabricadas 173,3 mil
unidades no último mês, o que
representa uma alta de 5,6% em
relação a agosto. Na compara-
ção com o mesmo período de
2020, a produção caiu 21,3%. Os
dados incluem carros de pas-
seio, veículos comerciais leves,
ônibus e caminhões.

Com os resultados, o terceiro
trimestre fechou com 500,9 mil
unidades fabricadas, uma que-
da de 16,8% em relação ao mes-
mo período de 2020.

Luiz Carlos Moraes, presi-
dente da Anfavea, diz que os
principais problemas que inter-

ferem nas linhas de montagem
são os mesmos desde o início do
ano: dificuldades logísticas e fal-
ta de peças, principalmente se-
micondutores. Sem esses mi-
crochips, os carros ficam para-
dos nos pátios, à espera de com-
ponentes eletrônicos.

"Há muitos veículos incom-
pletos, que ainda não foram in-
cluídos no estoque. Por isso tra-
balhamos com dois cenários,
com média entre 160 mil e 190
mil unidades produzidas por
mês", diz Moraes.

As novas projeções da Anfa-
vea são baseadas na incerteza:
caso haja uma regularização do
fornecimento de semiconduto-
res, cerca de 570 mil veículos de-
verão sair das fábricas entre ou-
tubro e dezembro. Dessa forma,
o ano fecharia com 2,219 mi-
lhões de veículos leves e pesa-
dos produzidos, alta de 10% em
relação a 2020.

Nota
CESTA BÁSICA TEM ALTA EM 11 CAPITAIS

O custo da cesta básica registrou aumento em setembro na
comparação com agosto em 11 das 17 capitais pesquisadas pelo
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese). Segundo o levantamento divulgado
ontem, as maiores altas foram em Brasília (3,88%) Campo
Grande (3,53%), São Paulo (3,53%) e Belo Horizonte (3,49%). As
informações são da Agência Brasil. Em relação a setembro de
2020, o preço do conjunto de alimentos básicos subiu em todas
as cidades pesquisadas. A elevação dos valores chega a 38,56%,
em Brasília, 28%, em Campo Grande, 21,62%, em Porto Alegre,
e 19,54%, em São Paulo. A capital paulista tem a cesta básica
mais cara do país, custando R$ 673,45. 
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País/São Paulo

Prefeitura quer estudo
para decidir sobre
liberação de máscaras

COVID-19

PAULO EDUARDO
DIAS/FOLHAPRESS

Um dia depois de a Prefeitu-
ra de São Paulo sinalizar a pos-
sibilidade de flexibilizar o uso
de máscara na cidade de São
Paulo quando 90% da popula-
ção paulistana tiver tomado as
duas doses ou a dose única da
vacina contra a Covid-19, o
prefeito Ricardo Nunes (MDB)
disse ontem, que deverá espe-
rar os resultados de um estudo
para adotar a medida e que di-
ficilmente ela entrará em ação
antes de novembro.

Durante entrevista coletiva
em uma UBS (Unidade Básica
de Saúde) em São Miguel Pau-
lista (zona leste da capital),
onde lançou o programa "Ter-
ritórios Inclusivos", que busca
dar atendimento de saúde
mais humanizado para mu-
lheres com deficiência física,
Nunes disse que pretende
aguardar as informações do
inquérito sorológico antes de
precisar uma data.

"Estão sendo feitos os estu-
dos, a gente está avançando
bastante na vacina, não tendo
neste momento nenhuma de-
finição com relação à essa
questão. Pode eventualmente
acontecer, pode não aconte-
cer, em algum momento vai
acontecer. Não temos uma da-
ta marcada", afirmou.

Segundo o secretário muni-
cipal da Saúde, Edson Apareci-
do, que também esteve na UBS,
o estudo deve ficar pronto em
dez dias, mas a questão da flexi-
bilização deve ficar para o pró-
ximo mês. "Isso é uma coisa pa-
ra a partir de novembro", disse.

Numa referência a uma fra-
se do governador João Doria
(PSDB), em agosto, de que o
uso de máscaras no estado será
obrigatório até o final do ano,
ele fez críticas. "Acho que a
gente sempre deve focar no ris-
co sanitário. Talvez, estipular
uma data, como 31 de dezem-
bro, com todo respeito que eu
tenho às ações de outros ór-
gãos, mas baseado em que?".

Ontem, também em entre-
vista coletiva, Doria disse que

governo de São Paulo deve de-
cidir nesta semana se retira a
obrigatoriedade do uso de
máscaras de proteção facial no
estado. O equipamento, uma
das principais medidas contra
a Covid, é mandatório para os
paulistas desde maio de 2020.

Nunes detalhou que a pre-
feitura só vai flexibilizar o uso
de máscara baseado em dados
de ocupação de leitos de en-
fermaria e de UTI, número de
óbitos, com os inquéritos so-
rológicos e com a questão da
vacinação. "Pode ser, even-
tualmente, para daqui 15 dias
(flexibilização das máscaras
em ambientes abertos), mas
por causa de um dado técnico.
Pode ser que não seja 31 de
dezembro, seja janeiro. O im-
portante é que a prefeitura
não fará previsão de data sem
que ela estritamente relacio-
nada a um dado técnico e
científico da Secretaria (Muni-
cipal) da Saúde."

Segundo o prefeito, 98% dos
adolescentes entre 12 e 17 anos
já foram vacinados. Enquanto
83% dos adultos já tomaram
duas doses dos imunizantes.
No entanto, mais de 500 mil
pessoas estão com a segunda
dose atrasada na capital.

Nunes ainda disse que acom-
panha a gradual flexibilização
do uso de máscaras em outros
locais, e usou como exemplo a
cidade do Rio de Janeiro, que
deve desobrigar a utilização em
alguns espaços a partir do dia
15, além de Portugal, que flexibi-
lizou na última semana. "A cida-
de de São Paulo sempre teve a
sua análise própria com relação
a todos os aspectos relacionados
à pandemia".

Edson Aparecido lembrou
que a prefeitura tem sido mais
restritiva do que o estado em
relação à pandemia. "Nós sem-
pre fomos mais restritivos do
que o Comitê de Contingência
do estado. Nós abrimos os tea-
tros e os cinemas três meses
depois. Quando o Comitê de
Contingência autorizou 75% da
capacidade das escolas, o mu-
nicípio ficou durante muito
tempo com 35%", afirmou.

OMISSÃO

Diretor da ANS diz que soube
do caso Prevent pela CPI 
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS

O
diretor-presidente da
ANS (Agência Nacio-
nal de Saúde Suple-

mentar), Paulo Roberto Rebello
Filho, afirmou que a agência ini-
ciou uma série de medidas contra
a Prevent Senior, mas reconhe-
ceu que a ofensiva se deu apenas
após a divulgação dos fatos pela
CPI da Covid. Os membros do co-
legiado então apontaram uma
grave omissão da agência.

Rebello Filho prestou  depoi-
mento ontem, após ter sido
convocado para explicar as
ações e eventuais omissões da
ANS em face das denúncias
contra a Prevent.

A operadora entrou no radar
da CPI após a elaboração de um
dossiê por médicos que apon-
tam que os hospitais da rede
eram usados como laboratórios
para o tratamento precoce con-
tra a Covid-19, com medica-
mentos sem eficácia comprova-
da para combater a doença.

Os profissionais apontam

que eram obrigados a receitar
remédios como a hidroxicloro-
quina e não deviam avisar os pa-
cientes e familiares. Em depoi-
mento à comissão, o diretor-
executivo da Prevent, Pedro Be-
nedito Batista Júnior, reconhe-
ceu que havia um protocolo pa-
ra alterar o código da doença
dos pacientes, para retirar a Co-
vid dos prontuários após deter-
minados dias de internação.

O diretor-presidente da ANS
anunciou a instauração de uma
"direção técnica" na Prevent Se-
nior, após a apuração indicar
"pontos sensíveis" e "indícios de
falhas operacionais". A medida
consiste em designar um diretor
para acompanhar de dentro da
operadora as ações e medidas
colocadas em prática.

Rebello Filho buscou transmi-
tir a mensagem de que a agência
agiu rápido, determinando dili-
gência no dia após tomar conhe-
cimento das denúncias.

"No curso das apurações, fo-
ram verificados elementos que
contradizem a versão inicial

apresentada pela operadora.
Desta forma, foram constatados
indícios de infração para condu-
ta de deixar de comunicar os be-
neficiários as informações esta-
belecidas em lei ou pela ANS ti-
pificadas no artigo 74 da resolu-
ção 124, em virtude do que a
ANS lavrou um auto de infração
estando a operadora na figura
de investigada perante a agên-
cia", afirmou.

Rebello Filho anunciou que
apenas tomou conhecimento
das denúncias contra a Prevent
Senior através da CPI da Covid e
que nenhum relato de irregula-
ridades chegou diretamente à
agência.

"Desde março deste ano já se
denunciava, por jornais, blogs",
afirmou o senador Otto Alencar
(PSD-BA).

"Sinceramente, não me con-
vence que só depois da CPI é
que vossa excelência tomou co-
nhecimento disso", completou.

Humberto Costa (PT-PE), por
sua vez, disse que a agência "fa-
lhou".

"A própria ANS recebeu ter-
mos de consentimento para as
pessoas se submeterem àquela
pesquisa escabrosa que foi feita
lá, cheios de imperfeições, in-
completos, e a ANS não tomou
uma atitude. Então, ela falhou
sim, e não é crime reconhecer
que ela falhou", afirmou.

O senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) apresentou um
dossiê com denúncias contra a
Prevent, que teria sido encami-
nhado à ANS. A documentação
contraria versão dada por Paulo
Roberto Rebello Filho, que disse
em seu depoimento que apenas
tomou conhecimento das de-
núncias contra a operadora
através da CPI.

Randolfe mostrou uma série
de mensagens que foram enca-
minhadas para a operadora em
abril deste ano. "Nós temos esse
documento aqui, que é da Agên-
cia Nacional de Saúde Suple-
mentar, em resposta a uma de-
nunciante, a uma profissional
de saúde que fazia denúncia
contra a operadora."

Câmara conclui votação de projeto que abranda
Lei de Improbidade, e texto segue para sanção
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS

A Câmara dos Deputados
concluiu ontem a votação do
projeto que abranda a Lei de Im-
probidade Administrativa e exi-
ge que se comprove a intenção
de lesar a administração pública
para que se configure crime.

O texto, que segue para sanção
do presidente Jair Bolsonaro, tam-

bém dá exclusividade ao Ministé-
rio Público para propor ações de
improbidade administrativa.

O presidente da Câmara, Art-
hur Lira (PP-AL), já foi condena-
do em duas ações por improbi-
dade administrativa na Justiça
de Alagoas e pode se beneficiar
de eventuais alterações nas re-
gras de punição.

A Lei de Improbidade foi pro-

mulgada em 1992 em meio às
denúncias de corrupção no go-
verno de Fernando Collor
(1990-1992), com o objetivo de
penalizar na área cível agentes
públicos envolvidos em desvios.

O principal problema apon-
tado pelos críticos é que as re-
gras atuais deixam uma ampla
margem de interpretação sobre
o que é um ato de improbidade.

O texto enviado à sanção nes-
ta quarta-feira prevê que a im-
probidade só será considerada
quando ficar "comprovado o fim
de obter um proveito ou benefí-
cio indevido para si mesmo ou
para outra pessoa ou entidade".

Pela lei atual, o gestor pode
ser punido por ato culposo, sem
intenção, mas que prejudique a
administração pública.

ADMINISTRAÇÃO

Câmara aprova convocação de Guedes
no plenário para explicar offshore 
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS

A Câmara dos Deputados
aprovou ontem a convocação do
ministro Paulo Guedes (Econo-
mia) para explicar perante o ple-
nário a manutenção de offshore
em um paraíso fiscal, conforme
mostraram documentos da Pan-
dora Papers, investigação promo-
vida pelo Consórcio Internacio-
nal de Jornalistas Investigativos.

O requerimento de convoca-
ção do ministro para falar pe-
rante o plenário foi aprovado
por 310 a 142. O documento foi
apresentado pela oposição.

O líder do governo na Câmara,

Ricardo Barros (PP-PR), ainda
tentou transformar a convocação
em convite, mas não teve sucesso.

"O ministro tem explicações a
dar e está disposto a fazê-las para
o Parlamento, como é natural de
qualquer pessoa pública. Só não
vejo razão de ser uma convoca-
ção", disse.

"O assunto é relevante, é ade-
quado que o ministro faça a expli-
cação, embora já anunciou [sic]
pela imprensa que não movimen-
tou a empresa, que não tem ne-
nhuma relação com a sua ativida-
de de ministro de Estado da eco-
nomia, mas é justo que toda a
pessoa pública tenha que explicar

quando questionada a sua ação."
Inicialmente, partidos do

centrão, como o PP, PL e Repu-
blicanos, sinalizaram apoio à
transformação da convocação
em convite. Sem acordo com a
oposição, porém, decidiram vo-
tar a favor do comparecimento
do ministro no plenário. Ainda
não há data para que Guedes
preste esclarecimentos aos de-
putados, mas a expectativa é que
seja na próxima quarta-feira.

No requerimento, a oposição
pede que Guedes compareça
perante o plenário para prestar
esclarecimentos sobre a abertu-
ra de offshores no exterior. "Há

uma vedação explícita de que
servidores públicos possam
manter aplicações financeiras e
investimentos no exterior que
possam ser afetadas por políti-
cas governamentais", justificou
a oposição no documento.

O ministro já havia sido con-
vocado por duas comissões da
Câmara para falar sobre a offs-
hore nas Ilhas Virgens Britâni-
cas. Como se trata de uma con-
vocação, o ministro é obrigado a
comparecer. A expectativa é que
os presidentes dos colegiados
abram mão de suas convocações
para que o ministro compareça
apenas perante o plenário.

FRAUDE EM DÓLAR

Repasses de empresa
complicam Nunes

CORRUPÇÃO

O prefeito Ricardo Nunes
(MDB) citou ontem a presta-
ção de serviços como justifica-
tiva para os repasses que rece-
beu de empresa investigada na
máfia das creches, constatados
durante investigação policial.

Conforme documento da
Justiça Federal obtido pelo jor-
nal Folha de S.Paulo, a análise
da quebra de sigilo bancário
pela polícia paulista constatou
que, em fevereiro de 2018, ele
recebeu, da empresa Francisca
Jacqueline Oliveira Braz, dois
cheques no valor de R$
5.795,08 cada um.

Ainda de acordo com o do-
cumento, a empresa também
enviou outros R$ 20 mil à Nik-
key Serviços S/S LTDA, com-
panhia de controle de pragas
em nome da mulher do prefei-
to, Regina, e de uma filha dele
de relacionamento anterior,
Mayara.

"Todas as ações são absolu-
tamente lícitas, não existe ne-
nhuma ilicitude", afirmou o
prefeito ontem durante agen-
da oficial. "Tanto é que você
pode ver pelo valor, R$ 5.000 e
alguns centavos, que foram
serviços prestados. No dia em
que eu for chamado, evidente-
mente, irei apresentar toda a
informação necessária, nota
fiscal dos serviços prestados."

Nunes ainda afirmou que é
impossível saber se empresas
estão sob investigação.

"A gente não tem como sa-
ber se você vai prestar um ser-
viço, se você vai receber como

serviço, se uma empresa é in-
vestigada ou não. Absoluta-
mente impossível. Ainda mais
se você pega uma cidade como
São Paulo, que tem tantos mi-
lhares e milhares de empre-
sas", disse.

O prefeito argumentou que
o fato de alguém prestar servi-
ço para uma empresa investi-
gada não significa ter envolvi-
mento com o objeto da investi-
gação. "Não tem absolutamen-
te nenhuma relação com na-
da", afirmou Nunes.

O prefeito disse também
que não foi procurado pela po-
lícia para tratar do assunto e
que está à disposição para
prestar esclarecimentos.

"Até o sigilo é para isso, para
você poder, de repente, algu-
ma dúvida, você poder escla-
recer e não gerar essa reper-
cussão, porque às vezes você
faz uma explicação, resolve e
acabou o assunto", disse.

Pelo que a polícia apurou
até agora, a máfia das creches é
um esquema que envolve o
desvio de verbas por meio de
notas fiscais frias e do não pa-
gamento de encargos sociais
de funcionários.

A empresa Francisca Jac-
queline é vista como suspeita
pela polícia de ser uma grande
'noteira' (fornecedora de notas)
da máfia das creches. Somando
créditos e débitos, ela movi-
mentou mais de R$ 162 milhões
com entidades gestoras das
creches que levantam suspeita
de fraude, diz documento.

Bolsonaro pede para prestar
depoimento presencial à PF
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

O ministro Alexandre de Mo-
raes, do STF (Supremo Tribunal
Federal), pediu ontem a suspen-
são do julgamento sobre o for-
mato do depoimento que o pre-
sidente Jair Bolsonaro deve
prestar à Polícia Federal.

Relator do caso, Moraes in-
formou aos colegas que, por
meio da AGU (Advocacia-Geral
da União), o presidente mani-
festou interesse em prestar de-
poimento.

A controvérsia surgiu no in-
quérito aberto no ano passado a
pedido do procurador-geral da

República, Augusto Aras, após
acusações de Sergio Moro de
que o presidente queria intervir
na PF para proteger parentes e
aliados. Bolsonaro nega.

O depoimento do chefe do
Executivo, segundo os investiga-
dores encarregados do caso, é
apontado como uma das provi-
dências finais da apuração rela-
cionada à cúpula da PF.

A definição do Supremo so-
bre o formato de interrogatório
poderá servir eventualmente em
outros inquéritos. Por exemplo,
o das fake news e o da prevarica-
ção no caso das irregularidades
na compra de vacinas contra a

Covid-19. Bolsonaro é também
investigado nas duas frentes de
apuração.

O Código do Processo Penal
concede ao presidente da Repú-
blica, na condição de testemu-
nha em uma investigação, a
prerrogativa de prestar depoi-
mento por escrito.

Não há, porém, previsão le-
gal quando o chefe do Executivo
é investigado ou réu, situação
do inquérito sobre a interferên-
cia. O exigiu a deliberação do
plenário.

O julgamento havia sido ini-
ciado em outubro de 2020. Pri-
meiro relator do caso, o ministro

Celso de Mello afirmou na oca-
sião que não seria admissível a
concessão de "privilégios" e
"tratamento seletivo" e defen-
deu que o presidente depusesse
presencialmente à polícia.

O então decano sustentou
que a legislação prevê o direito
de ser interrogado por escrito
apenas em casos em que a auto-
ridade é testemunha do caso.

Após o voto de Celso de Mel-
lo, o presidente da corte, Luiz
Fux, suspendeu a análise. Fux
quis homenagear o colega e de-
dicou a sessão exclusivamente
ao voto do colega, que se despe-
dia da corte por aposentadoria.

CASO MORO
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Ministro diz que China pode
invadir Taiwan até 2025
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

A China terá capacidade de
promover uma invasão total de
Taiwan até 2025. Foi o que disse
ontem o ministro da Defesa da
ilha autônoma que Pequim clas-
sifica como uma província re-
belde, Chiu Kuo-cheng.

Ele fez o comentário no Par-
lamento do país, ao avaliar as
megaincursões chinesas contra
as defesas aéreas de Taiwan, o
novo contra as defesa aéreas tai-
wanesas.

De sexta (1º) a segunda (4),
149 aviões militares da ditadura
comunista testaram o poder de

reação de caças e sistemas da
ilha ao se aproximar de sua Zona
de Identificação de Defesa Aérea.

Ainda que isso seja algo que
ocorra diversas vezes por sema-
na, nunca houve uma onda com
tal intensidade, o que fez Taipei
decretar alerta militar e levou os
Estados Unidos a reiterarem seu
compromisso de defender a ilha.

Segundo Chiu, os chineses já
poderiam fazer um ataque em
diversas frentes agora. "Mas eles
têm de pensar no custo e na
consequência de começar uma
guerra", afirmou, ponderando
que a situação pode ser mais
aceitável em termos de riscos

para Pequim em quatro anos.
"Nós nunca quisemos ter uma

corrida armamentista [com os
chineses] porque não temos con-
dições para isso", afirmou. "É a si-
tuação mais dura que vi nos meus
40 anos de vida militar", comple-
tou, falando sobre as incursões.

A escalada militar chinesa en-
cerra diversos fatores: simbolis-
mo, já que é o período entre as da-
tas nacionais dos dois países (1º
de outubro para Pequim, 10 para
Taipei), uma série de exercícios
militares de aliados dos EUA nas
proximidades e os recentes esfor-
ços de Washington de montar
alianças na região contra a China.

GUERRA

Roma: neta de Mussolini é
vereadora mais bem votada
ANA ESTELA DE SOUSA
PINTO/FOLHAPRESS

Uma neta do ditador fascista
italiano Benito Mussolini, Ra-
chele Mussolini, 47, foi a candi-
data mais votada para a Câmara
Municipal de Roma nas eleições
do último final de semana, mos-
tra a apuração de 92% das urnas
nesta quarta-feira.

Membro do partido de ultra-
direita Irmãos da Itália, ela obte-
ve mais de 8.200 votos, multipli-
cando por ao menos 12 a vota-
ção que recebeu em 2016, quan-
do obteve seu primeiro manda-
to como vereadora.

Ela é filha do músico de jazz
Romano Mussolini, e tem o mes-
mo prenome da avó, Rachele
Guidi, mulher do ditador italiano.

Ao jornal italiano La Repub-
blica, a vereadora disse que o re-
sultado se deve a seu trabalho, e
não ao sobrenome, que descre-
veu como "um peso que apren-

deu a superar" na infância.
"Na escola costumavam

apontar para mim, mas então
Rachele apareceu e a pessoa
prevaleceu sobre o sobrenome.
Tenho muitos amigos na es-
querda e tenho certeza que um
deles votou em mim", disse a
política.

Também declarou que, na
primeira legislatura, desenvol-
veu relacionamento "excelente"
com colegas do Partido Demo-
crata, de centro-esquerda.

Na entrevista, ela não quis fa-
lar sobre fascismo. "Para lidar
com esse assunto, precisaríamos
conversar até amanhã de manhã.
Prefiro falar de Roma", disse ela.

Afirmou porém que seu pai
sempre se escandalizou com
pessoas que o cumprimentavam
com a saudação fascista de bra-
ço estendido, chegou a usar um
pseudônimo no início da carrei-
ra e a educou "para a tolerância".

Rachele é a segunda inte-

grante da família a ser eleita pe-
los italianos. Sua meio-irmã
Alessandra Mussolini, 58, foi de-
putada federal, senadora e euro-
deputada pelo partido de Ber-
lusconi. As duas, porém, não são
próximas, disse a vereadora ao
jornal italiano.

Embora tenha fracassado em
eleições municipais em Milão,
Nápoles e Bolonha, onde a cen-
tro-esquerda deve ganhar já no
primeiro turno, em Roma a ul-
tradireita está na disputa tam-
bém pela prefeitura.

Enrico Michelli, candidato do
Irmãos da Itália, liderou a pri-
meira rodada eleitoral e deve
enfrentar o ex-ministro da Eco-
nomia, Roberto Gualtieri, de
centro-esquerda, nos dias 17 e
18 deste mês.

Michetti tem o apoio de outro
partido de direita radical, a Liga,
de Matteo Salvini, e do partido
de direita Força Itália, de Silvio
Berlusconi.

ITÁLIA

Nissan vai
abrir mais
578 postos de
trabalho no RJ

A montadora japonesa Nis-
san vai abrir 578 postos de tra-
balho em sua fábrica no Rio de
Janeiro.  As vagas serão para
viabilizar a operação de mais
um turno de produção, previs-
to para fevereiro de 2022, no
complexo industrial de Resen-
de, no Sul Fluminense. O
anúncio foi feito durante reu-
nião do presidente da Nissan
no Brasil, Airton Cousseau,
com o governador Cláudio
Castro e o secretário de Estado
da Casa Civil, Nicola Miccione,
no início da semana, no Palá-
cio Guanabara. 

“O Rio de Janeiro está em
outro momento e volta a ser
atraente para os investidores.
Esta é uma operação de extre-
ma importância para o estado.
Nossa prioridade é a geração
de empregos para o desenvol-
vimento do nosso estado, e
mais uma vez, a Nissan reafir-
ma o compromisso com o
Rio”, ressaltou o governador
Cláudio Castro.  

A montadora investiu R$
2,6 bilhões na construção de
seu complexo industrial pró-
prio em Resende. A unidade
industrial que receberá um
novo turno de trabalho foi
inaugurada em abril de 2014 e
tem a capacidade de produzir
200 mil carros e 200 mil moto-
res por ano.

“Ter grandes empresas co-
mo a Nissan gerando mais em-
pregos é fruto de articulação e
muito diálogo do governo,
com todas as esferas. Essas
grandes corporações estão in-
vestindo no Rio, é isso não é à
toa. Estamos criando um am-
biente acolhedor, investindo
em segurança jurídica, para
trazer mais receita e desenvol-
vimento para o Estado”, disse
o secretário de Estado da Casa
Civil, Nicola Miccione.

Para começar o segundo
turno no prazo previsto, a Nis-
san vai iniciar a seleção e a
contratação dos novos funcio-
nários já neste mês de outu-
bro. Com isso, a empresa vai
reforçar a produção para aten-
der a demanda pelo Novo
Kicks, lançado em março, tan-
to no mercado interno quanto
em outros países, com a expor-
tação do modelo brasileiro.
Atualmente, há 2 mil funcio-
nários trabalhando na fábrica
de Resende.

“O Rio de Janeiro tem, hoje,
o segundo maior parque auto-
motivo do país no Sul Flumi-
nense. Este é um segmento
que passa por um momento
de transformações e reinven-
ção”, afirmou o secretário de
Desenvolvimento Econômico
Vinicius Farah.

MONTADORA

Governo inicia
processo de
concessão 
do Maracanã

O Governo do Estado do
Rio deu início ontem à pri-
meira fase legal da nova con-
cessão do Maracanã. Foi pu-
blicada no Diário Oficial a
convocação para a audiência
pública que será realizada no
próximo dia 27. Nesta etapa,
a sociedade poderá consultar
informações sobre a modela-
gem e dar sugestões.

“O complexo do Maraca-
nã é muito mais que um polo
esportivo, ele é símbolo do
turismo, do entretenimento e
até da cultura do nosso esta-
do. Esse processo de conces-
são está sendo feito com a
maior transparência e se-
guindo todos os prazos le-
gais, para garantir que o Ma-
racanã continue sendo um
dos equipamentos mais im-
portantes do Rio de Janeiro e
do país’, afirmou o governa-
dor Cláudio Castro.

ESTÁDIO

Nota
RÚSSIA BATE NOVO RECORDE DE
MORTES POR COVID-19 EM MEIO 
A DESCONFIANÇA SOBRE VACINAS

A Rússia bateu um novo recorde de mortes por
Covid-19 ontem ao registrar 929 vítimas da
doença, o maior índice em um único dia desde o
início da pandemia. Os 895 óbitos confirmados na
terça-feira passada eram a maior marca até agora.
Com um total de mais de 212 mil mortes por
coronavírus, a Rússia é o quinto país com mais
óbitos, atrás de Estados Unidos, Brasil, Índia e
México. A tendência de alta na mortalidade entre
os russos permanece, sem sinais de desaceleração.
O país confirmou novos recordes de mortes por
coronavírus em períodos de 24 horas em 7 dos
últimos 9 dias. Para as autoridades russas, o que

pode explicar o número crescente de óbitos é a
estagnação da campanha de vacinação e o
avanço da variante delta. Segundo o portal Our
World in Data, ligado à Universidade de Oxford,
os russos com esquema vacinal completo não
chegam a 30% da população até esta terça. Os
que receberam ao menos uma dose do imunizante
são 33,4%. Os números indicam que a resposta
imunológica estimulada pela vacina contra a
Covid-19, que reduz significativamente as chances
de a doença evoluir para quadros graves e
mortes, está fazendo falta na Rússia. A vice-
primeira-ministra Tatiana Golikova disse, nesta
terça, que a proporção de pacientes vacinados
entre os mortos não ultrapassa 2%. Ou seja: mais
de 98% das pessoas que morreram de Covid-19
na Rússia nos últimos dias não tomaram a vacina.

Bolsonaro deveria ser
punido por usar crianças
fardadas em eventos
U

sar uma criança far-
dada carregando uma
réplica de um fuzil em

um evento político, como fez na
última semana o presidente do
Brasil, Jair Bolsonaro, deveria
ser um crime e os envolvidos,
punidos, para o Comitê de Di-
reitos das Crianças da ONU (Or-
ganização das Nações Unidas).

Na última quinta-feira, em
evento em Belo Horizonte com a
presença do governador de Mi-
nas Gerais, Romeu Zema (No-
vo), Bolsonaro recebeu no palco
uma criança de seis anos que
empunhava uma arma de brin-
quedo. O presidente simulou
que atirava para cima e carregou
a criança sobre os ombros.

Após a repercussão do even-

to, 80 entidades de direitos hu-
manos recorreram à ONU no
domingo passado argumentan-
do que o presidente "utiliza de
crianças para estimular a políti-
ca de armamento brasileiro".

Em resposta a jornalistas, o
Comitê de Direito das Crianças
da ONU afirmou que "tais práti-
cas devem ser proibidas e crimi-
nalizadas, e aqueles que envol-
vem crianças em hostilidades
devem ser investigados, proces-
sados e sancionados".

O órgão afirmou ainda que
"condena nos termos mais vee-
mentes o uso de crianças pelo
presidente Bolsonaro, vestidas
de militar e segurando o que pa-
rece ser uma arma de fogo, para
promover sua agenda política".

A entidade lembra também
que o Brasil é signatário da Con-
venção sobre os Direitos da
Criança e tem a obrigação, nas
palavras do comitê, de garantir
que "crianças não participem de
hostilidades ou de quaisquer ati-
vidades relacionadas a conflitos".

Por fim, o comitê pede que as
imagens da criança não sejam
mais reproduzidas.

Não foi a primeira vez que
Bolsonaro se envolveu em epi-
sódios controversos com crian-
ças. Em junho, o presidente reti-
rou a máscara de um menino no
Rio Grande do Norte e pediu
que outra criança também re-
movesse a proteção, em meio à
pandemia da Covid-19, para po-
sar para fotos.

ONU 

PRIMAVERA: Sol com muitas nuvens durante o dia.
Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Manhã Tarde Noite
05:28 17:54
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