
REFINARIAS

Preço da gasolina acumula alta de 74% 
Com os reajustes anunciados ontem, o preço da gasoli-

na nas refinarias da Petrobras acumula alta de 74% em
2021. Já o diesel subiu 65% desde o início do ano. Analis-
tas dizem que defasagem não foi eliminada e veem espa-
ço para novos aumentos. A partir de hoje a Petrobras ven-

derá o litro da gasolina por um preço médio de R$ 3,19,
contra os R$ 1,83 vigentes na virada do ano. O diesel terá
um preço médio de R$ 3,34 por litro. Na virada do ano,
eram R$ 2,02. A alta acompanha a evolução das cotações
internacionais do petróleo e a desvalorização do real fren-

te ao dólar, indicadores que balizam os preços internos
dos combustíveis segundo a política de preços da compa-
nhia. Desde 2016, quando a nova política foi implementa-
da pela gestão Pedro Parente, a Petrobras tenta acompa-
nhar mais de perto o cenário internacional. PÁGINA 2

Com a alta da taxa básica de juros (Se-
lic), o valor cobrado pelos bancos em no-
vos empréstimos tem subido mês a mês.
Em setembro, de acordo com dados divul-
gados ontem pelo Banco Central, a média
chegou a 21,6% ao ano, maior valor desde
o início da pandemia de Covid-19, em
março. No mês, houve elevação de 0,5
ponto percentual nos juros tanto para as
famílias, que alcançaram 25,8% ao ano,
quanto para empresas, 14,9% ao ano. Em
12 meses, a taxa média de juros do sistema
financeiro subiu 3,5 pontos percentuais.
"Agora, com o ciclo de elevação da taxa bá-
sica de juros (Selic), é esperado que se
transmita para as taxas de crédito bancá-
rio", ressaltou o chefe do departamento de
estatísticas do BC, Fernando Rocha (foto).
Em resposta à crise sanitária, o BC iniciou
um ciclo de cortes que levou a Selic ao me-
nor nível da história, a 2% ao ano, em
agosto do ano passado. Já em março,
quando o vírus chegou ao país, a autorida-
de monetária cortou 0,5 ponto percentual
na taxa básica, que foi a 3,75% ao ano. Co-
mo a Selic norteia todas as outras taxas, os
juros bancários começaram a cair. Em se-
tembro, a média ficou em 18,1% ao ano,
menor valor da série iniciada em março de
2011. Diante da escalada da inflação, no
entanto, em março deste ano o BC voltou a
subir taxa, que atualmente está em 6,25% e
deve encerrar o ano perto de 9%. PÁGINA 2

Provas do 
STF contra
Bolsonaro são
descartadas 

CASSAÇÃO EMPRÉSTIMOS

Advogados dos autores de
duas ações eleitorais que pedem
a cassação da chapa Jair Bolso-
naro-Hamilton Mourão afir-
mam que não foram comparti-
lhadas provas dos inquéritos do
STF (Supremo Tribunal Federal)
essenciais para a investigação,
entre elas documentos relativos
à quebra de sigilo do empresário
Luciano Hang. A corte comparti-
lhou em 16 de setembro com o
Tribunal Superior Eleitoral do-
cumentação dos inquéritos das
fake news e dos atos antidemo-
cráticos. STF e TSE, porém, in-
formaram que apenas comparti-
lharam os documentos que con-
sideraram pertinentes. As ações
de investigação judicial eleitoral
foram ajuizadas em 2018 a partir
de reportagens publicadas pelo
jornal Folha de S.Paulo. PÁGINA 3

PMs morrem
com suspeita
de febre
maculosa

CARRAPATO

FAKE NEWS

A Secretaria de Estado de Polí-
cia Militar do Rio de Janeiro con-
firmou a morte de dois agentes
que participavam do curso de
operações de polícia de choque,
no qual eram instrutores, com
suspeita de febre maculosa. O
sargento Carlos Eduardo da Sil-
va morreu na quinta-feira passa-
da e o cabo Mario César Couti-
nho do Amaral, no último do-
mingo. Silva tinha 21 anos de
corporação, dos quais 15 no Ba-
talhão de Choque, e foi atendido
na unidade de pronto atendi-
mento (UPA) de Teresópolis no
dia 19, sendo transferido para o
Hospital da Fiocruz. Amaral in-
tegrava o Batalhão de Choque há
nove anos, quatro deles como
instrutor. O secretário de estado
de Saúde, Alexandre Chieppe,
confirmou que a pasta recebeu
as duas notificações. PÁGINA 4

ABRASIL

YouTube tira do ar
live onde Bolsonaro
associa vacina a Aids 

Na noite de ontem, o YouTube tirou do ar a live semanal do presi-
dente Jair Bolsonaro (foto) transmitida na última quinta-feira. Face-
book e Instagram fizeram o mesmo no domingo. Nela, Bolsonaro leu
uma suposta notícia que alertava que "vacinados (contra a Covid) es-
tão desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids)". Médicos, no entanto, afirmam que a associação entre o imu-
nizante contra o coronavírus e a transmissão do HIV, o vírus da Aids, é
falsa, inexistente e absurda. A relação estabelecida por Bolsonaro ge-
rou revolta nas comunidades médicas e científicas nos últimos dias.
Em entrevista à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, Carlos Lula, presi-
dente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), classi-
ficou a live como absurda, trágica, falsa, mentirosa e grotesca. PÁGINA 3
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Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(23/09) 6,25%
Poupança 3
(26/10) 0,36%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M -0,64% (set.)
IPCA 1,16% (set.)
CDI
0,36 até o dia 22/out
OURO
BM&F/grama R$ 317,00
EURO Comercial 
Compra: 6,4510 Venda: 6,4517

EURO turismo 
Compra: 6,5336 Venda: 6,7136
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,5967 Venda: 5,5973
DÓLAR comercial
Compra: 5,5560 Venda: 5,5560
DÓLAR turismo
Compra: 5,5849 Venda: 5,7649

PETROBRAS PN N2 29.04 +6.84 +1.86

PETROBRAS ON N2 29.61 +6.13 +1.71

ECORODOVIAS ON NM 8.73 +5.31 +0.44

VIBRA ON NM 22.62 +5.16 +1.11

CVC BRASIL ON NM 18.15 +6.14 +1.05

SUZANO S.A. ON NM 51.47 −2.52 −1.33

BRF SA ON NM 21.73 −1.27 −0.28

YDUQS PART ON NM 22.35 −1.32 −0.30

MARFRIG ON NM 24.82 −1.19 −0.30

EMBRAER ON NM 24.12 −0.54 −0.13

PETROBRAS PN N2 29.04 +6.84 +1.86

VALE ON NM 77.00 +1.21 +0.92

PETROBRAS ON N2 29.61 +6.13 +1.71

ITAUUNIBANCOPN N1 24.00 +1.95 +0.46

PETRORIO ON NM 27.42 +3.55 +0.94

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.741,15 +0,18

NASDAQ Composite 15.226,706 +0,90

Euro STOXX 50 4.195,45 +0,11

CAC 40 6.712,87 -0,31

FTSE 100 7.222,82 +0,25

DAX 15.599,23 +0,36

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 2,28% / 108.714,55 / 2.418,37 / Volume: 32.276.475.511 / Quantidade: 4.924.993

Juros atingem maior nível
desde início da pandemia
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Bovespa sobe 2,28% 
e recupera parte das
perdas; dólar cai 1,26% 

Apoiada sobre fortes ga-
nhos da Petrobras, a Bolsa de
Valores de São Paulo (Boves-
pa) subiu 2,28% ontem, a
108.714 pontos, recuperando-
se parcialmente das perdas da
semana passada provocadas
pelo anúncio do governo so-
bre o drible no teto de gastos
para ampliar despesas no ano
eleitoral de 2022.

O dólar, que na semana an-
terior havia atingido seu maior
valor desde março, devolveu
ganhos e fechou em queda de
1,26%, a R$ 5,554.

Na última sexta-feira, o Ibo-
vespa (Índice Bovespa), regis-
trou a sua maior perda sema-

nal -queda de 7,28%- desde o
primeiro baque da pandemia.
Na semana encerrada em 20
de março de 2020, o índice ti-
nha desabado 18,88%.

Ontem, a recuperação da
Bolsa foi influenciada pela alta
das ações da Petrobras. A
PETR4 subiu 6,84%, e a PETR3,
avançou 6,13%. 

A estatal também foi benefi-
ciada nesta segunda por mais
uma alta do preço do barril do
petróleo. O Brent avançou
0,23%, a US$ 85,73 (R$ 479,80).

Nos Estados Unidos, Dow
Jones, S&P 500 e Nasdaq subi-
ram 0,18%, 0,48% e 0,9%, res-
pectivamente.

Terça-feira, 26 de outubro de 2021

EMPRÉSTIMOS

Juros atingem maior nível
desde início da pandemia
LARISSA GARCIA/FOLHAPRESS

C
om a alta da taxa bási-
ca de juros (Selic), o
valor cobrado pelos

bancos em novos empréstimos
tem subido mês a mês. Em se-
tembro, de acordo com dados
divulgados ontem pelo Banco
Central, a média chegou a 21,6%
ao ano, maior valor desde o iní-
cio da pandemia de Covid-19,
em março.

No mês, houve elevação de 0,5
ponto percentual nos juros tanto
para as famílias, que alcançaram
25,8% ao ano, quanto para em-
presas, 14,9% ao ano.

Em 12 meses, a taxa média de
juros do sistema financeiro subiu
3,5 pontos percentuais.

"Agora, com o ciclo de eleva-
ção da taxa básica de juros (Se-
lic), é esperado que se transmita
para as taxas de crédito bancá-
rio", ressaltou o chefe do depar-
tamento de estatísticas do BC,
Fernando Rocha.

Em resposta à crise sanitária, o

BC iniciou um ciclo de cortes que
levou a Selic ao menor nível da
história, a 2% ao ano, em agosto
do ano passado. Já em março,
quando o vírus chegou ao país, a
autoridade monetária cortou 0,5
ponto percentual na taxa básica,
que foi a 3,75% ao ano.

Como a Selic norteia todas as
outras taxas, os juros bancários
começaram a cair. Em setembro,
a média ficou em 18,1% ao ano,
menor valor da série iniciada em
março de 2011.

Diante da escalada da infla-
ção, no entanto, em março deste
ano o BC voltou a subir taxa, que
atualmente está em 6,25% e deve
encerrar o ano perto de 9%.

O spread -diferença entre a ta-
xa de captação dos bancos e o
que eles cobram em emprésti-
mos- ficou estável em 14,5 pon-
tos, mas teve alta de 0,2 ponto nos
12 meses.

"A taxa de captação dos ban-
cos aumentou e a de aplicação
também, na mesma proporção.
Com isso os spreads ficaram está-

veis", pontuou o técnico do BC.
Segundo ele, variáveis que

poderiam elevar o custo do cré-
dito, como inadimplência, estão
estáveis.

"Outro fator que pode contri-
buir é a mudança do perfil de
risco do cliente. As empresas
maiores, que têm menos risco,
estão voltando ao mercado de
capitais para se financiar e de-
mandando menos crédito ban-
cário", ponderou.

Para as empresas, as linhas
de capital de giro, que represen-
tam 37% do total de crédito para
as companhias, tiveram eleva-
ção de 1,4 ponto percentual na
média de juros em setembro,
para 17,6% ao ano.

Entre as linhas para as famí-
lias, houve elevação de taxa em
modalidades como cartão de cré-
dito parcelado, de 5,1 pontos per-
centuais, para 168,7% ao ano, e
de 3,7 pontos no rotativo (quan-
do o cliente não paga o total da fa-
tura), para 339,5% ao ano.

O saldo de crédito, que é todo

o montante emprestado no siste-
ma financeiro, chegou a R$ 4,4
trilhões em setembro, aumento
de 2% em relação a agosto e o
maior valor da série.

O estoque de financiamentos
atingiu a marca de R$ 4 trilhões
pela primeira vez na história em
dezembro do ano passado, im-
pulsionado principalmente por
programas do governo para cré-
dito às pequenas e médias em-
presas em meio à pandemia.

Em setembro, os bancos em-
prestaram R$ 445,1 bilhões, cres-
cimento de 3,1% em relação a ju-
nho. A alta foi puxada pela con-
cessão de crédito às empresas,
com 3,7%. Para as famílias, houve
alta de 0,5%.

A variação é calculada com
ajuste sazonal, que retira peculia-
ridades do período, como núme-
ro de dias úteis, para facilitar a
comparação.

A inadimplência permaneceu
estável no mês, em 2,3%. Em 12
meses, no entanto, houve queda
de 0,1 ponto

MERCADOS

Preço da gasolina na refinaria
acumula alta de 74% em 2021

Com os reajustes anunciados
ontem, o preço da gasolina nas
refinarias da Petrobras acumula
alta de 74% em 2021. Já o diesel
subiu 65% desde o início do ano.
Analistas dizem que defasagem
não foi eliminada e veem espaço
para novos aumentos.

A partir de hoje a Petrobras
venderá o litro da gasolina por
um preço médio de R$ 3,19,
contra os R$ 1,83 vigentes na vi-
rada do ano. O diesel terá um
preço médio de R$ 3,34 por litro.
Na virada do ano, eram R$ 2,02.

A alta acompanha a evolução
das cotações internacionais do
petróleo e a desvalorização do
real frente ao dólar, indicadores
que balizam os preços internos
dos combustíveis segundo a po-

lítica de preços da companhia.
Desde 2016, quando a nova

política foi implementada pela
gestão Pedro Parente, a Petro-
bras tenta acompanhar mais de
perto o cenário internacional,
por meio de um conceito conhe-
cido como paridade de importa-
ção, que simula quanto custaria
para importar os combustíveis
para o Brasil.

A intensidade desse alinha-
mento variou ao longo dos últi-
mos cinco anos, dos reajustes
quase diários da gestão Parente
à maior tolerância com as defa-
sagens da gestão Joaquim Silva
e Luna, mas a fórmula de cálcu-
lo dos preços permanece a
mesma.

Com a escalada dos preços

nas refinarias, o valor pago pelo
consumidor pelo litro de gasoli-
na já subiu 41% no ano, até atin-
gir a média de R$ 6,361 na sema-
na passada -antes, portanto de
repasses do reajuste anunciado
nesta segunda.

Já o preço do óleo diesel su-
biu 37% nas bombas desde o fim
de 2020, chegando na semana
passada a R$ 4,983 por litro, mo-
vimento que é alvo de grande in-
satisfação dos caminhoneiros,
importante base de apoio do
presidente Jair Bolsonaro.

A escalada dos preços dos
combustíveis é um dos princi-
pais fatores de pressão sobre a
inflação brasileira, que em se-
tembro acelerou para 1,16%, a
maior alta para o mês desde o

COMBUSTÍVEIS

Falta de material e custos 
impactam indústria da construção
LUCIANO NASCIMENTO/ABRASIL 

Pelo quinto trimestre conse-
cutivo, a falta de material da
construção e o aumento dos cus-
tos continuam sendo os princi-
pais problemas da indústria da
construção, segundo a pesquisa
Sondagem Indústria da Constru-
ção, realizada pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI) com
o apoio da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC),
divulgada ontem. Os dois itens
foram citados por 54,2% dos em-
presários entrevistados.  

Apesar de continuar preocu-
pando os empresários, a pesqui-
sa mostra que houve uma peque-
na redução em relação ao trimes-
tre anterior, quando 55,5% dos
entrevistados manifestaram
preocupação com a falta de ma-
teriais.

Os números também mos-

tram que houve um aumento da
preocupação do empresariado
com a elevação da taxa de juros,
ganhando força na passagem do
segundo para o terceiro trimestre
deste ano. Enquanto no segundo
trimestre menos de 10% dos em-
presários manifestaram preocu-
pação com os juros, no terceiro
trimestre esse número aumentou
para 16%.

De acordo com a CBIC, a alta
pode ser comprovada pelo Índice
Nacional de Custo da Construção
(INCC) para materiais e equipa-
mentos, que acumulou, nos últi-
mos 12 meses encerrados em se-
tembro, alta de 30,24%, um recor-
de para o período, na era pós-real.

“Os insumos que mais in-
fluenciaram esse aumento, se-
gundo o INCC, foram os verga-
lhões e arames de aço ao carbo-
no, os tubos e conexões de ferro e
aço e os tubos e conexões de PVC.

A alta de custos é o principal pro-
blema da indústria, na visão dos
empresários”, informou a CBIC.

Os números mostram ainda
que mesmo com a falta de mate-
riais e o aumento dos juros, há
uma expectativa do segmento de
que o Produto Interno Bruto
(PIB) do setor suba para 5% neste
terceiro trimestre, o que seria o
maior crescimento dos últimos
10 anos.

A alta é puxada pela melhora
no nível de atividade da constru-
ção, que voltou a ficar positivo em
setembro, com 50,5 pontos, após
apresentar pequeno recuo em
agosto.

A melhora das atividades da
construção no terceiro trimestre,
o incremento do financiamento
imobiliário, a demanda consis-
tente, o avanço do processo de
vacinação, a desaceleração do
aumento de preços dos materiais

de construção, mesmo que mo-
desta, e a continuidade de peque-
nas obras e reformas são algumas
das razões que ajudam a justificar
a projeção atual.

Outro indicador que favorece
a expectativa é o do mercado de
trabalho formal da construção,
que registra resultados positivos
nos oito primeiros meses do ano.
Nesse período, a construção civil
gerou 237.985 novos postos de
trabalho com carteira assinada.

Com o resultado, o setor fe-
chou agosto com 2,512 mi-
lhões de trabalhadores com
carteira assinada. Esse número
não era atingido desde novem-
bro de 2015.

Na avaliação do presidente da
CBIC, José Carlos Martins, os nú-
meros mostram que o setor po-
deria ter um crescimento maior,
não fosse a falta de materiais e os
aumentos das taxas de juros.

CNI

Cai tempo médio para
abertura de empresas 

GOVERNO DIGITAL

O tempo médio para a aber-
tura de uma empresa no país é
três vezes menor do que no iní-
cio de 2019, ficando em menos
de dois dias. Em 2019, o prazo
médio era de cinco dias e nove
horas e, atualmente, está em 47
horas. Os dados constam da pla-
taforma Governo Digital, ligada
ao Ministério da Economia.

Segundo a plataforma, a re-
dução deve-se a medidas de
simplificação, à integração digi-
tal entre as 27 juntas comerciais
e adesão à plataforma Gov.BR.

Os dados mostram que,
atualmente, 23 das 27 juntas co-
merciais já usam a assinatura do
Gov.BR para a formalização dos
novos negócios. A medida, entre
outros pontos, ajuda a reduzir
tempo e custos, uma vez que
não é mais necessário despen-
der recursos com reconheci-
mento de firma ou com certifi-

cado digital para abrir ou alterar
os registros de uma empresa.

Dados do boletim Mapa de
Empresas, do Ministério da
Economia, revelam que, no se-
gundo quadrimestre deste
ano, foram abertas no país
1.420.782 empresas, o que re-
presenta aumento de 1,9% em
relação ao primeiro quadri-
mestre de 2021 e de 26,5% na
comparação com o segundo
quadrimestre de 2020. 

O boletim mostra ainda que
328 mil empresas foram abertas
em setembro deste ano, já com a
redução do tempo.

“O tempo médio de abertura
de empresas no país apresentou
gradativa redução nos últimos
meses, reflexo dos avanços obti-
dos pelos órgãos federais, esta-
duais e municipais, objetivando
um processo de abertura de em-
presas mais simples e ágil. 

início do Plano Real, quebran-
do a barreira simbólica dos dois
dígitos no acumulado de 12
meses.

Reajustado pela última vez
no início do mês, o preço do gás
de cozinha também vem preo-
cupando o consumidor: desde
o início do ano, o botijão de 13
quilos ficou 36% mais caro, su-
perando a barreira dos R$ 100
pela primeira vez há duas se-
manas.

Apesar do esforço do governo
e de seus aliados para tentar
conter a alta, o mercado vê ain-
da espaço para novos aumentos,
já que o reajuste desta terça não
cobrirá toda a defasagem em re-
lação à paridade de importação.

Na sexta-feira passada, o litro
da gasolina nas refinarias brasi-
leiras era R$ 0,50 menor do que
a cotação internacional, segun-
do cálculos da Abicom (Associa-
ção Brasileira das Importadoras
de Combustível). No caso do
diesel, a diferença era de R$ 0,68
por litro.
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País/São Paulo

Câmara Municipal
exige comprovante 
de vacina para todos 

PASSAPORTE

MARIANE RIBEIRO/FOLHAPRESS

A entrada de público na Câ-
mara Municipal de São Paulo
foi retomada ontem, mas, para
ter acesso ao Palácio Anchieta,
visitantes, servidores, estagiá-
rios, terceirizados e até verea-
dores terão que apresentar
comprovante de vacinação
contra a Covid-19.

Segundo a Câmara, para o
público externo, já será exigi-
do a carteirinha de vacinação
a partir de ontem. Já para ve-
readores, servidores e presta-
dores de serviço de empresas
terceirizadas, haverá um pra-
zo para a apresentação do
comprovante.

"O ato passou a valer hoje,
mas haverá um tempo hábil pa-
ra que vereadores, servidores e
prestadores de serviços apre-
sentem o documento de vaci-
nação. Passado o prazo, se ne-
nhuma justificativa for apresen-
tada, será aberto um procedi-
mento de apuração interno", in-
forma a assessoria de comuni-
cação da Casa.

Questionada sobre a dura-
ção do prazo para apresentação
do documento e possíveis san-
ções após o processo de apura-
ção, a Câmara afirma que "ain-
da não há esse tipo de detalha-
mento definido".

O ato com as regras para a
volta do público ao local foi
definido pela Mesa Diretora
da Câmara Municipal na se-
mana passada e ainda traz co-
mo obrigatoriedade o uso de
máscaras e medição de tem-
peratura na porta.

Segundo a presidência do le-
gislativo paulistano, a decisão
de liberar a reabertura do Palá-
cio "levou em consideração o
avanço no plano de imunização
da população de São Paulo,
com 88,7% de sua população
adulta completamente vacina-
da até a data de 16 de outubro".

Apesar da liberação de en-
trada do público, os ambientes
estarão com capacidade reduzi-
da. Espaços como os auditórios
e a galeria do Plenário e auditó-
rios e salas da Escola do Parla-
mento terão limitação de ocu-
pação de 50% da capacidade.

Nos gabinetes, o acesso fica-
rá restrito a visitantes previa-
mente cadastrados e comuni-
cados à recepção do Palácio,
com limite de quatro pessoas
por vez.

O ato ainda aponta que não
será imposto limite para o nú-
mero de pessoas na Biblioteca e
na Ouvidoria, mas que será ne-
cessário manter o distancia-

mento social e evitar aglomera-
ções. O Restaurante-Escola de-
verá seguir regras de distancia-
mento e higiene. Continuam
suspensos programas de visita-
ção institucional presenciais.

A Câmara Municipal de São
Paulo segue a linha do Tribunal
de Justiça de São Paulo que,
desde 27 de setembro, tem exi-
gido o comprovante de imuni-
zação contra a Covid-19 para
entrar seus fóruns e prédios em
todo o estado.

GUARULHOS
A Câmara Municipal de

Guarulhos, na Grande São Pau-
lo, publicou uma portaria no
Diário Oficial do Município, na
última sexta-feira, anunciando
a suspensão do contrato de tra-
balho de servidores que não
comprovaram a vacinação con-
tra a Covid-19.

A decisão valeria não ape-
nas para servidores, mas tam-
bém vereadores, que seriam
afastados.

Junto à portaria, constava
uma lista com 154 nomes, entre
servidores e vereadores, que
não teriam comprovado a imu-
nização. No entanto, a Diretoria
Executiva de Administração de
Pessoal da Câmara, afirmou à
reportagem que houve um erro
na lista publicada.

"O setor médico da Casa, por
engano, encaminhou à Direto-
ria Executiva de Administração
de Pessoal uma listagem desa-
tualizada. Ao receber o docu-
mento, coube-nos, apenas, co-
mo procedimento administrati-
vo, expedir portaria para publi-
cação", afirmou em nota.

A decisão de suspender ser-
vidores e vereadores que não
comprovaram que estão vaci-
nados contra a Covid-19 foi to-
mada pelo presidente da Casa,
o vereador Fausto Miguel
Martello.

Na decisão, ele explica que "a
vacinação contribui para a pre-
servação da saúde de servido-
res, agentes públicos, vereado-
res e usuários em geral dos ser-
viços do Poder Legislativo" e
aponta que "o interesse público
e da sociedade deve prevalecer
sobre o interesse particular".

Questionada sobre o nome
dos vereadores que não teriam
ainda apresentado o compro-
vante de vacinação, a Câmara
afirmou que não tem muitos
detalhes sobre a lista que será
publicada, mas diz "ter conhe-
cimento de que todos os verea-
dores da casa já entregaram
seus comprovantes de vacina-
ção contra a Covid-19".

COVID-19

YouTube derruba live em que   
Bolsonaro liga vacina a Aids 
CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

N
a noite de ontem, o You-
Tube tirou do ar a live se-
manal do presidente Jair

Bolsonaro transmitida na última
quinta-feira. Facebook e Insta-
gram fizeram o mesmo no domin-
go. Nela, Bolsonaro leu uma su-
posta notícia que alertava que "va-
cinados (contra a Covid) estão de-
senvolvendo a síndrome da imu-
nodeficiência adquirida (Aids)".
Médicos, no entanto, afirmam
que a associação entre o imuni-
zante contra o coronavírus e a
transmissão do HIV, o vírus da
Aids, é falsa, inexistente e absurda.

A relação estabelecida por Bol-
sonaro gerou revolta nas comuni-
dades médicas e científicas nos úl-
timos dias. Em entrevista à coluna
Painel, da Folha de S.Paulo, Carlos
Lula, presidente do Conselho Na-
cional de Secretários de Saúde
(Conass), classificou a live como
absurda, trágica, falsa, mentirosa e
grotesca. "Removemos um vídeo
do canal de Jair Bolsonaro por
violar as nossas diretrizes de de-
sinformação médica sobre a Co-
vid-19 ao alegar que as vacinas

não reduzem o risco de contrair
a doença e que causam outras
doenças infecciosas", disse o
YouTube, em nota.  As nossas di-
retrizes estão de acordo com a
orientação das autoridades de
saúde locais e globais, e atualiza-
mos as nossas políticas à medida
que a orientação muda. Aplica-
mos as nossas políticas de forma
consistente em toda a plataforma,
independentemente de quem for
o criador ou qual a sua opinião po-
lítica", completou.

A plataforma também suspen-
deu por uma semana o canal de
Jair Bolsonaro. Ele não poderá pu-
blicar novos vídeos nesse período.
Caso ele volte a publicar um vídeo
com desinformações em 90 dias, a
suspensão dobrará de tempo.

CULPA DA IMPRENSA
Depois de o Facebook e o Ins-

tagram terem tirado do ar a live
em que Jair Bolsonaro associou,
falsamente, vacinas contra a Co-
vid-19 e Aids, o presidente distor-
ceu ontem uma reportagem da re-
vista Exame e culpou a imprensa
pela divulgação da fake news.

O mandatário tem sido criti-

cado pela oposição e por espe-
cialistas de saúde. Médicos afir-
mam que a associação entre o
imunizante contra o coronavírus
e a transmissão do HIV, o vírus
da Aids, é falsa, inexistente e ab-
surda. Na quinta-feira, Bolsonaro
citou "relatórios oficiais do gover-
no do Reino Unido" segundo os
quais pessoas totalmente vacina-
das estariam "desenvolvendo a
Síndrome da Imunodeficiência
Adquirira (Aids) mais rápido do
que o previsto".

No vídeo -derrubado pelas
redes sociais- Bolsonaro afirma
que só daria a notícia e que não
a comentaria. "Portanto, leiam a
matéria, não vou ler aqui por-
que posso ter problema com a
minha live. Não quero que caia a
live aqui, quero dar informa-
ção", disse. Nesta segunda, em
entrevista a uma rádio de Mato
Grosso do Sul, ele voltou ao tema
e argumentou que teria retirado a
informação da revista Exame. No
entanto, ele não citou o nome da
publicação durante a live de quin-
ta. "A revista Exame fez uma ma-
téria sobre vacina e Aids. Eu repeti
essa matéria na minha live, dois

dias depois a Exame falou que eu
falei fake news. Foi a própria Exa-
me que falou da relação de HIV
com vacina, eu apenas falei sobre
a matéria da revista Exame. E dois
dias depois a Exame me acusa de
ter feito fake news sobre HIV e va-
cina. A gente vive com isso o tem-
po todo", disse.

No entanto, há uma série de
distorções feitas por Bolsonaro na
reportagem da revista.

Primeiro, ele não disse na live
que a reportagem em questão foi
publicada em outubro de 2020, há
mais de um ano. O conteúdo da
revista tampouco cita qualquer
documento oficial do governo bri-
tânico.

O site da revista fez reportagem
baseada em uma carta publicada
no periódico científico The Lancet
em 19 de outubro de 2020. Nessa
correspondência, um grupo de
quatro cientistas expressa preocu-
pação pelo fato de algumas vaci-
nas pesquisadas contra a Covid
usarem um tipo específico de ade-
novírus, o adenovírus 5, que, no
passado, em estudos para uma va-
cina contra o HIV, foi usado como
vetor viral.

Provas do STF contra Bolsonaro 
são descartadas de julgamento
PATRÍCIA CAMPOS
MELLO/FOLHAPRESS

Advogados dos autores de
duas ações eleitorais que pedem
a cassação da chapa Jair Bolsona-
ro-Hamilton Mourão  (foto) afir-
mam que não foram comparti-
lhadas provas dos inquéritos do
STF (Supremo Tribunal Federal)
essenciais para a investigação,
entre elas documentos relativos à
quebra de sigilo do empresário
Luciano Hang.

A corte compartilhou em 16 de
setembro com o Tribunal Supe-
rior Eleitoral documentação dos
inquéritos das fake news e dos
atos antidemocráticos. STF e TSE,
porém, informaram que apenas
compartilharam os documentos
que consideraram pertinentes.

As ações de investigação judi-
cial eleitoral foram ajuizadas em
2018 a partir de reportagens pu-
blicadas pelo jornal Folha de
S.Paulo.

As reportagens detalharam o
submundo do envio de mensa-
gens em massa pelo WhatsApp e
indicavam que empresários te-
riam encomendado pacotes de
disparos de mensagens em mas-
sa contra o então presidenciável
Fernando Haddad (PT) em be-
nefício de Jair Bolsonaro (então
no PSL).

Elas também apontaram como
uma rede de empresas recorreu
ao uso fraudulento de nome e
CPF de idosos para registrar chips
de celular e permitir o disparo de
lotes de mensagens em benefício
de políticos.

Em manifestação ao TSE que
consta do relatório do correge-
dor-geral eleitoral Luís Felipe Sa-
lomão, os advogados dos autores

apontam que, em maio de 2020,
foi determinada "busca e apreen-
são de computadores, tablets, ce-
lulares e outros dispositivos ele-
trônicos, bem como de quaisquer
outros materiais relacionados à
disseminação das aludidas men-
sagens ofensivas e ameaçadoras"
de Hang.

Os defensores, que represen-
tam a coligação O Povo Feliz de
Novo (PT/PC do B/Pros), citam
ainda "o afastamento do sigilo
bancário e fiscal de Edgard Go-
mes Corona, Luciano Hang, Rey-
naldo Bianchi Junior e Winston
Rodrigues Lima" no período de
julho de 2018 a abril de 2020.

Segundo os advogados, foi jus-
tamente essa determinação que
motivou o pedido de comparti-
lhamento de informações, e não
seria "razoável" que "se mantenha
sob sigilo justamente nos pontos
de interseção entre os inquéritos e

a presente demanda".
Os advogados pediram acesso

aos relatórios de busca e apreen-
são e quebra de sigilo bancário e
fiscal em relação a esses empresá-
rios. O tribunal negou.

O início do julgamento das
ações eleitorais está marcado
para esta terça-feira. O vice-pre-
sidente Hamilton Mourão disse
ontem que "não vai acontecer
nada". "Ou alguém vai pedir vis-
tas para continuar segurando
essa espada de Dâmocles na
nossa cabeça, ou nós vamos ser
inocentados porque eu acho
que as acusações que estão sen-
do colocadas ali não procedem."

Vice-procurador-geral eleito-
ral, Paulo Gonet Branco pediu
que as ações sejam rejeitadas.
Segundo ele, não há "comprova-
ção da gravidade dos ilícitos
narrados em grau apto para vi-
ciar substancialmente a legiti-

midade e a normalidade das
eleições, o que inviabiliza o pe-
dido de cassação" da chapa.

Seu antecessor, Renato Brill de
Góes, que se afastou da Procura-
doria eleitoral em junho deste
ano, havia emitido parecer em
dezembro do ano passado indi-
cando que não houve procedi-
mentos investigatórios suficientes
nas ações. Eram quatro ações, e
duas foram arquivadas em feve-
reiro deste ano.

Segundo Góes, se não houves-
se quebra de sigilo e envio de do-
cumentos relativos às ações, ha-
veria "limitação de conteúdo pro-
batório com enorme prejuízo ao
real esclarecimento dos fatos".

Ao longo de três anos, em su-
cessivas decisões, os três correge-
dores que relataram as ações ne-
garam ao menos 16 pedidos para
produção de provas e de oitiva de
testemunhas.

CASSAÇÃO

Sala de aula enche
com fim de rodízio 

EDUCAÇÃO

O primeiro dia do retorno das
aulas presenciais em sua totali-
dade –sem o rodízio de alunos
como ocorria desde o início do
ano letivo– foi marcado por sa-
las cheias na Emef (Escola Mu-
nicipal de Ensino Fundamental)
Professora Sylvia Martin Pires,
na Vila da Saúde (zona sul da ca-
pital paulista).

A unidade atende pela ma-
nhã adolescentes matriculados
em turmas de 6° ao 9° ano. No
período da tarde, crianças do 1°
ao 5° ano.

Tendo como base a presença
registrada pela manhã, a assis-
tente de diretor Kátia Vilela de-
talhou que 90% dos alunos regu-
lares se apresentaram para as
aulas presenciais na manhã de
ontem. "Hoje, temos o dobro
(em relação ao período com ro-
dízio). Eu tinha 10 em cada sala,
hoje tenho 20, 25 alunos em ca-
da sala."

Ela explicou que os outros
10% ainda preferem ficar sob
aulas remotas. "A gente obser-
vou que são pais de crianças que
não foram vacinadas. Menores
de 12 anos. [Também] um nú-

mero pequeno de crianças que
moram com os avós ou pessoas
com comorbidade, então esse é
o receio", disse Kátia, ao men-
cionar a ausência de alguns ado-
lescentes.

A Secretaria Municipal de
Educação, gestão Ricardo Nu-
nes (MDB), diz que a participa-
ção nas atividades presenciais é
decisão dos pais ou responsá-
veis, mas que é necessário a as-
sinatura de termo de responsa-
bilidade e no comprometimen-
to para a retirada das atividades
e participação nas aulas remo-
tas. O uso de máscaras e álcool
em gel continuam obrigatórios
nos locais.

A reportagem notou que, em
uma sala de 9° ano, das cerca de
30 mesas e cadeiras disponíveis,
27 estavam ocupadas pelos es-
tudantes. Um dos alunos que
voltou a ter contato com profes-
sores e colegas foi um adoles-
cente de 14 anos. O estudante
do 9° afirmou que havia se afas-
tado das aulas presenciais desde
o início da pandemia por morar
em um apartamento com a avó
de 67 anos.

Renan pede banimento de
Bolsonaro de redes sociais 
CONSTANÇA REZENDE E RENATO
MACHADO/FOLHAPRESS

O senador Renan Calheiros
(MDB-AL) disse que incluirá no
relatório final da CPI da Covid um
pedido de medida cautelar ao STF
(Supremo Tribunal Federal) para
que o presidente Jair Bolsonaro

seja banido das redes sociais.
A medida ainda precisará ser

aprovada pelo colegiado durante
a votação do documento, previs-
ta para hoje. Há ainda uma dis-
cussão sobre a conduta criminal
e tipo penal, segundo o relator.

Renan ainda disse que pedirá
a inclusão de mais oito pessoas

no relatório, que já estariam
com nomes pacificados entre os
senadores.

O pedido de exclusão de Bol-
sonaro das redes se dá após a
declaração do presidente que
associou a vacina contra a Co-
vid-19 à Aids, em sua live sema-
nal transmitida na última quin-

ta-feira. 
"Vou pôr em votação para

que Bolsonaro seja excluído das
redes, assim como aconteceu
com o Trump (Donald, ex-presi-
dente dos EUA). Bolsonaro não
muda, continua fazendo as mes-
mas coisas", afirmou Renan à
reportagem.

CPI DA COVID
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PMs morrem
com suspeita
de febre
maculosa
AKEMI NITAHARA/ABRASIL 

A Secretaria de Estado de
Polícia Militar do Rio de Ja-
neiro confirmou a morte de
dois agentes que participa-
vam do curso de operações
de polícia de choque, no qual
eram instrutores, com sus-
peita de febre maculosa. O
sargento Carlos Eduardo da
Silva morreu na quinta-feira
passada e o cabo Mario César
Coutinho do Amaral, no últi-
mo domingo.

Silva tinha 21 anos de cor-
poração, dos quais 15 no Ba-
talhão de Choque, e foi aten-
dido na unidade de pronto
atendimento (UPA) de Tere-
sópolis no dia 19, sendo
transferido para o Hospital
da Fiocruz. Amaral integrava
o Batalhão de Choque há no-
ve anos, quatro deles como
instrutor.

Ontem de manhã, o secre-
tário de estado de Saúde, Ale-
xandre Chieppe, confirmou
que a pasta recebeu as duas
notificações e que os casos
estão sendo investigados.

Segundo o secretário, no
estado do Rio de Janeiro, os
locais de ocorrência de febre
maculosa estão situados nas
regiões noroeste e serrana.
“A região de que fomos noti-
ficados, ainda de forma preli-
minar, não é área endêmica
para febre maculosa, e o pro-
cesso de investigação está em
curso. Todas as pessoas que
participaram do curso estão
sendo monitoradas, para
que, caso apareça algum si-
nal ou sintoma, possam ser
imediatamente tratadas para
impedir que evolua para ca-
sos mais graves.”

A Polícia Militar não infor-
mou o local onde o curso
ocorria, mas o treinamento
era na mata e foi suspenso
temporariamente.

De acordo com Chieppe, a
febre maculosa é causada por
uma bactéria transmitida por
um carrapato específico,
chamado de carrapato-estre-
la, comum em capivaras e ca-
valos. Entre os sintomas da
doença, estão febre alta re-
pentina, dor de cabeça e no
corpo, mal-estar generaliza-
do, náuseas e manchas ver-
melhas pelo corpo, principal-
mente nas mãos e nos pés.

O diagnóstico é feito com
exame laboratorial de sangue
ou amostra de lesões de pele.  

CARRAPATO

Firmada
parceria para
revitalizar
mangue

O Governo do Estado do Rio
de Janeiro, por meio da Secre-
taria de Estado do Ambiente e
Sustentabilidade (Seas), fir-
mou no último sábado, acordo
para a manutenção do ecossis-
tema de mangue da Lagoa Ro-
drigo de Freitas, na Zona Sul
carioca. 

A ação será executada em
parceria com o consórcio
Águas do Rio, com a Manglares
Consultoria Ambiental e com a
Prefeitura do Rio. A iniciativa
prevê uma equipe de profissio-
nais da área ambiental dedica-
da à proteção do manguezal e
dos animais que vivem ali. 

O escopo do projeto tam-
bém prevê o controle de pra-
gas, o replantio de espécies e a
limpeza das margens. Além
disso, serão criadas campa-
nhas de educação ambiental
em prol dos 7 mil m² de man-
gue da lagoa, que receberão
cuidados contínuos.  A Águas
do Rio irá monitorar a Lagoa
para manter o sistema de for-
ma eficiente e contará, inclusi-
ve, com equipe permanente
dedicada à região. 

LAGOA

Brasileiros
são presos
com 'arsenal'
na fronteira 

Cinco brasileiros foram pre-
sos e deportados do Paraguai
com um arsenal de fuzis e di-
versos cartuchos no sábado
passado. O caso ocorreu em
Pedro Juan Caballero e Zanja
Pyta, regiões de fronteira próxi-
mas a Ponta Porã, no Mato
Grosso do Sul. Segundo a polí-
cia paraguaia, um dos detidos,
Luiz Gustavo Alves Aguiar, foi
preso em uma zona industrial
e possuía ordem de prisão no
Brasil. Com ele foram apreen-
didos celulares, dinheiro em
espécie e dois veículos.

Em outra ocorrência, a polí-
cia deteve mais quatro brasilei-
ros em um estabelecimento na
zona rural. Entre elas estava
Jefferson Kelvin Gonçalves de
Oliveira, que também era pro-
curado no Brasil por Tráfico In-
ternacional de Drogas e Homi-
cídios. As demais identidades
ainda serão confirmadas.

Com eles, a polícia apreen-
deu dois fuzis Ak-47 com seis
carregadores; um rifle M4,
marca Colt LT, calibre 5,56,
com dois pentes; cartuchos;
uma pistola Glock17.

PARAGUAI

Facebook foi usado 
para incitar tráfico   
humano e limpeza étnica
D

o tráfico de mulheres
em Dubai aos cartéis
de drogas no México,

da limpeza étnica na Etiópia a
ataques contra muçulmanos na
Índia, o Facebook tem sido utili-
zado para incentivar atividades
criminosas e discurso de ódio
contra minorias e falhou em pro-
teger seus usuários em zonas de
conflitos e em países onde a de-
sinformação tem potencial de
causar mais danos.

Segundo documentos inter-
nos vazados por uma ex-funcio-
nária e divulgados nos últimos
dias por um consórcio de 17 veí-
culos de comunicação, a empre-
sa se expandiu globalmente sem
investir o suficiente na modera-
ção de suas plataformas, espe-
cialmente em países onde não se
fala inglês. A companhia opera
em mais de 190 países e tem mais
de 2,8 bilhões de usuários men-
sais que postam conteúdo em
160 idiomas.

Os documentos foram reco-
lhidos por Frances Haugen, que
trabalhou na equipe dedicada à
integridade cívica no grupo de
Mark Zuckerberg, antes de dei-
xar a empresa, em maio, e en-
viados ao Congresso americano
e ao grupo de meios de comuni-
cação –a série vem sendo cha-
mada de Facebook Papers ou
Facebook Files.

Apesar de esforços para en-
frentar a desinformação terem
sido bem-sucedidos em alguns
lugares, a resposta tem sido insu-
ficiente em vários outros, afir-
mam as reportagens do consór-
cio. No fim de 2020, por exemplo,
um relatório interno mostrou
que apenas 6% do conteúdo de
ódio postado em árabe no Insta-
gram –rede social que faz parte
do grupo– foi detectado. Outro
estudo mostrou que menos de
1% do material classificado como
discurso de ódio em um período
de 30 dias no Afeganistão foi
identificado pelas ferramentas
de moderação automática.

Anúncios atacando mulheres e
pessoas LGBTQ raramente foram
sinalizados no Oriente Médio, e
uma pesquisa recente no Egito re-
velou que usuários têm medo de
serem presos ou atacados após
postarem suas visões políticas na
plataforma, informou ontem o
Político, um dos integrantes do
consórcio de imprensa que teve
acesso aos documentos.

O site cita ainda o exemplo do
Iraque, onde milícias sunitas e
xiitas usaram ciber-ativistas para
postar material profano e ilegal
nas contas dos rivais, em uma
tentativa de que elas fossem re-
movidas.

No ano passado, de acordo
com os documentos, apenas 13%
das horas de trabalho da equipe
de moderação de desinformação
foram dedicadas a países fora dos
EUA, cujas populações com-
preendem mais de 90% dos usuá-
rios da plataforma, mostrou uma
reportagem publicada pelo site
The Atlantic, outro membro do
consórcio.

A reportagem afirma que a
empresa não investiu em idio-
mas e dialetos falados fora dos
EUA e da Europa tanto para suas
ferramentas de inteligência arti-
ficial quanto para equipes que
moderam conteúdo. Diz ainda
que o Facebook está ciente de
que seus esforços são insuficien-
tes para combater o problema,
citando um relatório de março
de 2021 mencionando que essas
"atividades coordenadas e inten-
cionais" são especialmente pre-
valentes e problemáticas em paí-
ses e contextos de risco e que "as
atuais estratégias de mitigação
são insuficientes".

De acordo com a reportagem,
se nos Estados Unidos há críticas
sobre o papel da plataforma em
disseminar teorias da conspira-
ção que levaram, por exemplo, à
invasão do Capitólio em 6 de ja-
neiro por partidários do ex-presi-
dente Donald Trump, em outros
países a situação é mais grave.

"Esses documentos mostram
que o Facebook que temos nos
Estados Unidos é, na verdade, a
plataforma em sua melhor ver-
são. É a versão feita por pessoas
que falam nossa língua e enten-
dem nossos costumes, que levam
nossos problemas cívicos a sério
por serem problemas deles tam-
bém. É a versão que existe em
uma internet gratuita, sob um go-
verno relativamente estável, em
uma democracia forte. É também
a versão à qual o Facebook dedi-
ca mais recursos de moderação",
sintetiza o The Atlantic.

"Em outros lugares, segundo
os documentos, as coisas são di-
ferentes. Nas partes mais vulne-
ráveis do mundo -locais com
acesso limitado à internet, onde
um número menor de usuários

significa que os malfeitores têm
influência desproporcional-, os
erros que o Facebook comete po-
dem ter consequências mortais."

Um exemplo concreto é o da
Etiópia, país que vive uma guerra
civil desde o ano passado na re-
gião do Tigré, no norte. Segundo
reportagem de ontem da CNN,
um relatório interno de março
deste ano afirma que grupos ar-
mados no país têm usando a pla-
taforma para incitar à violência
contra minorias étnicas.

Um desses grupos, acusado de
cometer assassinatos, estupros e
outras brutalidades contra civis
no conflito, usava a plataforma
para incitar a violência, promover
batalhas, recrutar soldados e ar-
recadas fundos. Embora a equipe
do Facebook tenha recomenda-
do que a rede afiliada à milícia
fosse retirada do ar, o relatório
afirma que os esforços não têm
sido suficientes.

A CNN também fez uma re-
portagem sobre a relação entre a
companhia e o trabalho escravo
de mulheres como domésticas no
Oriente Médio. De acordo com os
documentos analisados, a em-
presa sabe que traficantes de pes-
soas usam suas plataformas para
esse fim desde pelo menos 2018.

Por esse motivo, em 2019, a
Apple ameaçou retirar o Face-
book e o Instagram da App Store,
sua loja de aplicativos. Depois de
um esforço emergencial para re-
tirar do ar posts relacionados a
esse tipo de crime, a ameaça não
foi adiante.

Mas um relatório interno do
começo deste ano observou que
"ainda existem lacunas na detec-
ção na plataforma de entidades
engajadas em servidão domésti-
ca" e detalhou como as redes so-
ciais da empresa são usadas para
recrutar, comprar e vender "em-
pregados domésticos". Essas
pessoas são sujeitas a abusos físi-
cos e sexuais, sendo privadas de
comida e pagamento e tendo
seus documentos de viagem
confiscados para que não pos-
sam escapar.

Usando termos de pesquisa
listados na pesquisa interna do
Facebook sobre o assunto, a CNN
localizou na semana passada
contas ativas do Instagram que
ofereciam trabalhadores domés-
ticos para venda. Como resposta
à reportagem, o Facebook remo-
veu as contas e postagens.
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