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Com petróleo e combustíveis em alta, a Petrobras registrou lu-
cro de R$ 31,1 bilhões no terceiro trimestre de 2021 e decidiu do-
brar o valor dos dividendos distribuídos aos seus acionistas, que
chegarão a R$ 63,4 bilhões no ano. O anúncio ocorreu pouco de-
pois de novas queixas do presidente Jair Bolsonaro (foto) à empre-
sa pelos altos lucros em um momento de escalada dos preços dos
combustíveis. Para Bolsonaro, a Petrobras deveria ter um viés so-
cial e lucrar menos. Com o resultado do trimestre, o lucro acumu-

lado pela companhia em 2021 já soma R$ 75,1 bilhões. Após anun-
ciar a distribuição de R$ 31,6 bilhões ao fim do primeiro semestre,
a direção da empresa propôs ontem pagar mais R$ 31,8 bilhões. "A
distribuição considera as perspectivas de resultado e geração de
caixa da Petrobras para o ano de 2021, sendo compatível com a
sustentabilidade financeira da companhia, sem comprometer a
trajetória de redução de seu endividamento e sua liquidez", disse a
companhia. PÁGINA 2

STF decide
que injúria
racial é crime
imprescritível

JULGAMENTO TERCEIRO TRIMESTRE

O STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) decidiu ontem que a in-
júria racial é equiparada ao cri-
me de racismo e, portanto, esse
tipo de delito é imprescritível e
deve ser punido a qualquer
tempo, independentemente do
período que se passou do episó-
dio. O placar foi 8 a 1. Os minis-
tros Edson Fachin, Luís Roberto
Barroso, Alexandre de Moraes,
Rosa Weber, Cármen Lúcia,
Dias Toffoli, Ricardo Lewan-
dowski e Luiz Fux votaram nes-
se sentido. O ministro Kassio
Nunes Marques foi o único a di-
vergir e a defender que esse tipo
de decisão deveria ser tomada
pelo Congresso Nacional. O jul-
gamento do tema teve início em
novembro do ano passado, mas
havia sido interrompido por pe-
dido de vista (mais tempo para
analisar o caso) de Moraes. A
maioria da corte acompanhou o
voto do relator, Edson Fachin,
que votou para rejeitar o habeas
corpus apresentado pela defesa
de uma mulher. PÁGINA 6

COVID-19

Petrobras lucra R$ 31 bi e vai
pagar R$ 63,4 bi a acionistas

FOLHAPRESS

Irritado com
críticas, Aziz não
entrega relatório da
CPI a Arthur Lira

A cúpula da CPI da Covid reagiu às falas dos pre-
sidentes da Câmara e do Senado, respectivamente
Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG),
que haviam criticado a inclusão de parlamentares
no relatório final da comissão. O documento pro-
põe o indiciamento de vários deputados e de um
senador por disseminação de fake news, tipificada
como incitação ao crime. O presidente da comis-
são, senador Omar Aziz (PSD-AM) (foto), disse
que as falas dos parlamentares, em particular pro-
pagando o negacionismo, não podem ser enqua-
dradas como liberdade de expressão e que eles in-
duziram a população à morte. "Liberdade de ex-
pressão não é libertinagem de expressão", afirmou
o senador, após reunião para a entrega do relatório
final da comissão no TCU. PÁGINA 5
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Economia

Bolsa cai e dólar sobe a
R$ 5,626 pressionados
por risco fiscal

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) fechou em
queda de 0,62%, a 105.704
pontos, ontem. Após o início
positivo do pregão, com o
mercado assimilando a já es-
perada alta da taxa Selic para
7,75% ao ano, os negócios per-
deram força com o risco fiscal
voltando a desestimular inves-
timentos.

A pressão sobre o câmbio é
o principal reflexo da tensão
gerada por esse risco. O dólar
subiu 1,25%, a R$ 5,626.

Os juros DI para janeiro de
2023 subiram 0,98 ponto per-
centual, passando de 11,51%
para 12,48%.

Os índices Dow Jones, S&P
500 e Nasdaq subiram 0,68%,
0,98% e 1,39%.

Sexta-feira, 29 de outubro de 2021

TESOURO

Governo reduz déficit para R$ 82 bi no
ano, mas rombo é 5o maior da história

O governo central (que inclui
Tesouro Nacional, Previdência e
Banco Central) registrou um dé-
ficit de R$ 82,4 bilhões no acu-
mulado de janeiro a setembro de
2021. O número representa uma
melhora em relação ao rombo de
três dígitos do mesmo período
do ano passado, mas ainda assim
é o quinto pior resultado para o
período na série histórica (inicia-
da em 1997).

O resultado, divulgado pelo

Tesouro Nacional ontem, mos-
tra uma retração real de 88% do
déficit de janeiro a setembro de
2021 frente a igual período de
2020 (quando houve um rombo
de R$ 677,4 bilhões). A despesa
total caiu 25% na comparação
(para R$ 1,2 trilhão), enquanto a
receita líquida subiu 26% (para
R$ 1,1 trilhão).

No ano passado, o país enfren-
tava o primeiro ano da pandemia
e o governo executava medidas

com impacto fiscal mais forte -co-
mo o auxílio emergencial maior e
adiamentos de impostos mais
amplos.

De acordo com o Tesouro, a
melhora é impulsionada tanto
pela redução expressiva em des-
pesas ligadas à crise da Covid-19
como pela melhora na arrecada-
ção federal.

Considerando só o mês de se-
tembro, houve um leve superávit
de R$ 303 milhões. O resultado

veio de maneira significativamen-
te melhor que a mediana das ex-
pectativas de mercado coletadas
pela pesquisa Prisma Fiscal, do
Ministério da Economia, que in-
dicava um déficit de R$ 17,9 bi-
lhões no mês.

Esse resultado foi limitado
principalmente pelo déficit na
Previdência, de R$ 225,3 bilhões
no mês. Já Tesouro Nacional e
Banco Central ficaram no azul em
R$ 142,8 bilhões no mês.

MERCADOS

Facebook se chamará Meta, com foco no metaverso
INTERNET

Vendas do comércio varejista 
cresceram 1,6% em setembro
BRUNO BOCCHINI/ABRASIL 

As vendas no varejo do co-
mércio físico no país tiveram al-
ta de 1,6% em setembro em
comparação ao mesmo mês do
ano passado. A elevação foi im-
pulsionada principalmente pe-
lo setor de material de constru-
ção, que registrou a maior alta
de 9,1%. Os dados divulgados
ontem são do indicador de Ati-
vidade do Comércio da Serasa
Experian.  

Além do setor de material de

construção, registraram varia-
ção positiva o de supermerca-
dos, alimentos e bebidas, com
elevação nas vendas de 2%; e
móveis, eletrodomésticos, ele-
trônicos e informática (6,8%). 

Já os setores de combustí-
veis e lubrificantes; veículos,
motos e peças; e tecidos, ves-
tuário, calçados e acessórios,
t iveram retração de 12,3%,
1,6% e 7,8%, respectivamente.

“É possível afirmar que o co-
mércio brasileiro ainda sofre as
consequências da instabilida-

de econômica. 
Os números poderiam ser

melhores, mas com a alta da ta-
xa Selic e da inflação no país,
junto ao cenário de desempre-
go, os consumidores não con-
seguem fortalecer o poder de
compra, enfraquecendo a evo-
lução do varejo nacional”, dis-
se o economista da Serasa Ex-
perian, Luiz Rabi.

Na comparação de setembro
com o mês anterior, o comércio
registrou leve alta de 0,3%. De
acordo com o índice, as vendas

foram impulsionadas pelo se-
tor de material de construção,
que cresceu 1,7%; veículos mo-
tos e peças (1,6%); tecidos, cal-
çados, vestuários e acessórios
(1,4%). 

Na contramão, o segmento
de combustíveis e lubrificantes
e o de supermercados, alimen-
tos e bebidas, registraram que-
das de 3,3% e 1,3%, respectiva-
mente. 

Móveis, eletrodomésticos,
eletrônicos e informática tive-
ram alta de 0,8%.

SERASA

Clientes poderão
comprar com Pix sem
abrir aplicativo de banco

ONLINE

O início da implementação
da terceira fase do open banking,
hoje, abre caminho para que
consumidores façam pagamen-
tos com Pix, sistema de paga-
mento instantâneo, por meio de
empresas chamadas iniciadoras
de pagamento. No cronograma
original, a fase começaria em 30
de agosto, mas foi adiada pelo
Banco Central a pedido dos ban-
cos. Na prática, a etapa possibili-
ta que clientes façam compras
em lojas virtuais com o Pix sem
precisar abrir o aplicativo da ins-
tituição, por exemplo.

Elaine Shimoda, chefe de ino-
vação em pagamentos e parce-
rias do Mercado Pago, explica
que, quando o cliente compra

em uma loja virtual, ele é redire-
cionado para o aplicativo do
banco para confirmar e aprovar
a transação. "Isso foi criado pela
autorregulação (pelos próprios
bancos e fintechs), consideran-
do a percepção de segurança
dos consumidores brasileiros",
diz. A figura do iniciador de pa-
gamento foi criada em outubro
do ano passado para operar den-
tro do modelo de open banking.
São empresas autorizadas a in-
termediar o repasse de recursos
(inclusive pagamentos) entre
contas de bancos diferentes.

Em maio, o BC deu aval para
o serviço de transferência de di-
nheiro do WhatsApp, que se en-
quadra na categoria.

TERCEIRO TRIMESTRE

Petrobras lucra R$ 31,1 bi e
pagará R$ 63,4 bi a acionistas
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

C
om petróleo e com-
bustíveis em alta, a Pe-
trobras registrou lucro

de R$ 31,1 bilhões no terceiro tri-
mestre de 2021 e decidiu dobrar
o valor dos dividendos distribuí-
dos aos seus acionistas, que che-
garão a R$ 63,4 bilhões no ano.

O anúncio ocorreu pouco de-
pois de novas queixas do presi-
dente Jair Bolsonaro à empresa
pelos altos lucros em um mo-
mento de escalada dos preços
dos combustíveis. Para Bolsona-
ro, a Petrobras deveria ter um
viés social e lucrar menos.

Com o resultado do trimes-
tre, o lucro acumulado pela
companhia em 2021 já soma R$
75,1 bilhões. Após anunciar a
distribuição de R$ 31,6 bilhões
ao fim do primeiro semestre, a
direção da empresa propôs on-
tem pagar mais R$ 31,8 bilhões.

"A distribuição considera as
perspectivas de resultado e ge-
ração de caixa da Petrobras para
o ano de 2021, sendo compatível
com a sustentabilidade finan-
ceira da companhia, sem com-
prometer a trajetória de redução
de seu endividamento e sua li-
quidez", disse a companhia.

Segundo a empresa, o lucro
do terceiro trimestre teve forte
influência de fatores não recor-
rentes, como revisões de valores
contábeis de ativos pela valori-
zação do petróleo e recuperação
de investimentos feitos no cam-
po de Búzios, no pré-sal.

O lucro recorrente, desconsi-
derando os fatores extraordiná-
rios, seria de R$ 17,4 bilhões.

"Atingimos nossa meta de
endividamento muito antes do
planejado e estamos dividindo
parte das riquezas geradas com
a sociedade e nossos acionistas
através de impostos, dividen-

dos, criação de empregos e in-
vestimentos", disse o presidente
da estatal, Joaquim Silva e Luna.

Com a reabertura gradual da
economia, a Petrobras teve no
trimestre as melhores vendas de
óleo diesel desde 2015, com 867
mil barris por dia. As vendas de
gasolina, de 441 mil barris por
dia, foram as melhores para um
trimestre desde 2017.

O preço médio da cesta de
combustíveis da companhia su-
biu 5,2% em relação ao trimestre
anterior, para R$ 421,97 por barril.

No ano, o preço da gasolina
nas refinarias já acumula alta de
74%. Já o diesel subiu 65%. A es-
calada vem ajudando a pressio-
nar a inflação, que atingiu na
prévia de outubro o maior pata-
mar desde 1995, com alta de
1,20%.

A insatisfação com o elevado
preço do diesel já motivou pro-
testos de transportadoras no Rio

de Janeiro e em Minas Gerais e de
caminhoneiros no Pará. Entida-
des ligadas a caminhoneiros au-
tônomos prometem para na pró-
xima uma paralisação nacional.

Os melhores preços e melho-
res vendas levaram a receita da
Petrobras para R$ 121,6 bilhões
no terceiro trimestre, 72% aci-
ma do relatado no mesmo pe-
ríodo do ano anterior. O Ebitda,
indicador que mede a capacida-
de de geração de caixa, foi
81,7% maior, chegando a R$
60,7 bilhões.

A dívida bruta da companhia
caiu 6,4% do segundo para o ter-
ceiro trimestre, para US$ 59,6 bi-
lhões, já abaixo da meta estipu-
lada pela companhia para o fim
de 2022.

No terceiro trimestre, a Pe-
trobras produziu 2,83 milhões
de barris de petróleo e gás, alta
de 1,2% em relação ao trimestre
anterior.

O Facebook anunciou ontem,
durante o evento Facebook Con-
nect 2021, que vai mudar de no-
me. A partir de hoje, o grupo que é
dono da rede social azul, do Insta-
gram e do WhatsApp, passa a se
chamar Meta.

A nova marca tem a ver com o
metaverso, a visão que a empresa
de Mark Zuckerberg tem de que,
no futuro, as pessoas vão interagir
com a internet através de espaços

virtuais e avatares, como se fosse
um enorme videogame 3D.

Além disso, segundo Zucker-
berg, a palavra Meta vem do grego
"metá", que pode ser traduzido
como "além" ou "em seguida", o
que resume a percepção da com-
panhia de que ela não é mais só
um grupo de redes sociais e de
aplicativos.

Segundo Zuckerberg, que é
fundador e presidente-executivo

da empresa, a rede social Face-
book continua existindo com o
mesmo nome, assim como o app
e o endereço facebook.com. O
que muda é o nome do grupo que
administra a plataforma, além do
Instagram e do WhatsApp.

Durante o evento, o executivo
disse que o nome Facebook não
abrange totalmente tudo o que a
empresa faz hoje, e que vai muito
além da rede social para se conec-

tar com amigos e parentes.
"No momento, nossa marca

está intimamente ligada a um
produto só. Mas, com o tempo,
espero que sejamos vistos como
uma empresa de metaverso", de-
clarou. A mudança é parecida
com a que o Google passou em
2015. Na ocasião, a empresa criou
uma nova corporação, a Alpha-
bet, que passou a ser dona do
Google e de suas outras divisões. 
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LUGARES ABERTOS

Máscara deixa de ser obrigatória no Rio 
A

s máscaras contra a Co-
vid-19 deixaram de ser
obrigatórias em lugares

abertos e sem aglomeração na ci-
dade do Rio de Janeiro ontem. O
decreto que flexibiliza o uso já ha-
via sido publicado pela prefeitura
na quarta-feira passada, mas só
passou a valer agora, depois que
o estado regulamentou a medida.

O governo de Cláudio Castro
(PL) publicou as regras em edição
extra do Diário Oficial ontem, defi-
nindo que municípios que tenham
vacinado 65% de sua população to-
tal e 75% de sua população acima
de 12 anos têm autonomia para de-

cidir se retiram a obrigatoriedade
ou não. O outro critério estabeleci-
do pelo estado é que a cidade esteja
classificada como local de risco
muito baixo (bandeira verde), bai-
xo (amarela) ou moderado (laran-
ja) no mapa feito semanalmente
pela secretaria estadual de Saúde.
A capital fluminense atualmente se
encaixa nesses parâmetros.

O texto ressalta que o uso de
máscara continua sendo obrigató-
rio em todos os ambientes fecha-
dos, incluindo o transporte públi-
co, estabelecimentos comerciais,
industriais e de serviços e áreas fe-
chadas de uso comum de condo-

mínios residenciais, por exemplo.
O ato destaca ainda que, em

caso de piora do cenário epide-
miológico ou assistencial da
doença nesses municípios, o uso
do equipamento de proteção
volta a ser obrigatório mesmo ao
ar livre.

A autonomia do estado e dos
municípios nessa decisão foi defi-
nida pela Assembleia Legislativa
do Rio de Janeiro na última terça-
feira e sancionada por Castro nesta
quinta. Outras capitais do país dis-
cutem medidas no mesmo senti-
do, como Brasília (que prevê a reti-
rada em 3 de novembro) e São

Paulo. Na capital fluminense, a fle-
xibilização já estava prevista na se-
gunda etapa do plano de retoma-
da, quando a cidade atingisse 65%
da população total vacinada com
as duas doses ou a dose única.
Neste momento, 66% dos cariocas
completaram a imunização e 88%
receberam apenas uma dose.

O decreto municipal desta
quarta diz que, a partir do mo-
mento em que a cidade alcançar o
índice de 75% de vacinados, o uso
de máscaras passará a ser obriga-
tório apenas no transporte públi-
co e em unidades hospitalares. Is-
so, porém, ainda deve depender

de regulamentação estadual.
A prefeitura considera como

esquema vacinal completo as
pessoas de 15 a 59 anos que to-
maram as duas doses há pelo
menos 14 dias e as pessoas acima
de 60 anos que receberam a dose
de reforço nesse mesmo prazo.

O prefeito Eduardo Paes (PSD)
também permitiu a abertura de
boates, danceterias e salões de
dança, com metade da capacida-
de e exigência do comprovante de
vacinação. Oficialmente esses es-
paços estavam proibidos, mas na
prática já vinham funcionando
com pouca fiscalização.

Está liberada ainda, desde o dia
18, a lotação máxima em locais co-
mo cinemas, teatros, museus,
pontos turísticos, casas de festa e
centros comerciais sem distancia-
mento social, apenas com másca-
ras. Estádios e ginásios exigem es-
quema vacinal completo ou teste
PCR feito nas 48 horas anteriores.

A prefeitura tem argumentado
que a cidade vive o melhor cenário
epidemiológico desde o início da
pandemia, com uma queda ex-
pressiva do número de casos e
mortes, e registra índices de vaci-
nação maiores do que países que
já desobrigaram o uso da proteção.

PRIMAVERA: Sol com muitas nuvens 
durante o dia, com chuva a qualquer hora.Manhã Tarde Noite
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Castro participa em
Maricá do lançamento
de complexo turístico

REGIÃO DOS LAGOS

O
governador Cláudio
Castro participou on-
tem, em Maricá, na

Região dos Lagos, do lançamen-
to das obras do projeto Maraey,
um complexo turístico onde de-
verão funcionar quatro hotéis

cinco estrelas. A previsão é que o
novo empreendimento tenha
um investimento de R$ 11 bi-
lhões, gerando mais de 36 mil
empregos quando estiver em
pleno funcionamento.

“Temos que construir pontes.

O povo só tem a ganhar quando
as esferas de poder trabalham
juntas. Empreendimentos como
o Maraey trazem desenvolvimen-
to para o nosso estado. O Rio de
Janeiro agora tem um ambiente
favorável para investidores, o que
gera emprego e renda para a po-
pulação”, disse o governador
Cláudio Castro.

Do total do terreno do em-
preendimento, 81% da área será
preservada. No local, será criada
a segunda maior Reserva Parti-
cular do Patrimônio Natural de
restinga no estado e a quinta
maior do Brasil.

O secretário de Estado de Tu-
rismo, Gustavo Tutuca, ressaltou
que é possível fomentar ativida-
des turísticas focando no respeito
ao meio ambiente.

“Maricá e o Estado do Rio de
Janeiro têm todo um potencial tu-
rístico de natureza. Esse projeto
comprova que podemos alinhar a
sustentabilidade com o desenvol-
vimento do turismo, gerando em-
prego e renda”, disse.

No começo de outubro, o Inea
concedeu a licença de instalação,
que autoriza o início das obras do
empreendimento. Também faz
parte das propostas do projeto o

uso de veículos sustentáveis, com
mais de 50% da frota composta
por automóveis elétricos ou híbri-
dos, e a construção de 20 quilô-
metros de ciclovia.

Entre as contrapartidas para o
projeto estão o incentivo à cultu-
ra e à pesca locais, com progra-
mas de recuperação da Lagoa de
Maricá, repovoamento de espé-
cies nativas e resgate e divulga-
ção da memória familiar da co-
munidade de Zacarias, por meio
da criação da Casa do Pescador
Artesanal. As cerca de 200 famí-
lias de pescadores que vivem no
local serão beneficiadas pela re-

gularização fundiária, com ces-
são de título de propriedade e
entrega de escritura definitiva
aos moradores.

Segundo o CEO do Maraey,
Emilio Izquierdo Merlo, a parce-
ria com autoridades do Estado do
Rio tornou possível o compromis-
so ambiental do projeto.

“Este é um dia importante pelo
impacto que esse empreendi-
mento vai causar no Rio de Janei-
ro, pelo desenvolvimento susten-
tável e para o município de Mari-
cá. Maraey está atrelado à susten-
tabilidade e ao desenvolvimento
econômico”, afirmou.
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TSE rejeita cassação
mas dá recados em
série para Bolsonaro 

PRISÃO EM 2022

O TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) decidiu  ontem rejei-
tar a cassação do presidente Jair
Bolsonaro e do vice Hamilton
Mourão por participação em es-
quema de disparo em massa de
fake news nas eleições de 2018,
mas mandou recados duros ao
chefe do Executivo com vistas
ao pleito do ano que vem. A
maioria da corte eleitoral con-
cluiu que foi comprovada a
existência de um esquema ilíci-
to de propagação de notícias
falsas via WhatsApp no último
pleito para beneficiar Bolsona-
ro, mas avaliou que não se de-
monstrou gravidade suficiente
para cassar a chapa vencedora
do pleito presidencial.

O ministro Alexandre de
Moraes, que será presidente
do TSE em 2022, afirmou que,
se houver disparo em massa de
fake news nas próximas elei-
ções, os responsáveis serão
cassados e "irão para a cadeia
por atentar contra as eleições e
a democracia".

E os recados a Bolsonaro fo-
ram reforçados por outro julga-
mento do TSE, concluído tam-
bém nesta quinta-feira e que
decidiu pela cassação do depu-
tado estadual Fernando Fran-
cischini (PSL-PR) em outro ca-
so: por publicação de vídeo no
dia das eleições de 2018 afir-
mando que as urnas eletrônicas
haviam sido fraudadas para im-
pedir a votação em Jair Bolso-
naro. No julgamento sobre a
cassação da chapa Bolsonaro-
Mourão, além de Alexandre de

Moraes, os ministros Luís Ro-
berto Barroso, Edson Fachin,
Luís Felipe Salomão e Mauro
Campbell Marques fizeram crí-
ticas ao chefe do Executivo afir-
mando ter sido comprovada a
existência do esquema ilícito de
propagação de notícias falsas,
embora sem a demonstração de
gravidade suficiente para cassar
os vencedores. Os ministros
Sérgio Banhos e Carlos Hor-
bach também votaram para re-
jeitar as ações. Mas, diferente-
mente dos demais, os dois en-
tenderam que não foram apre-
sentados elementos que permi-
tem chegar à conclusão de que
houve algum tipo de dissemina-
ção de fake news em benefício
do atual presidente.

O julgamento foi iniciado na
terça-feira e concluídoontem
com os votos dos três integran-
tes do STF (Supremo Tribunal
Federal) que fazem parte do
TSE. Barroso, Moraes e Fachin
mandaram duros recados a
Bolsonaro e afirmaram que,
embora o tribunal não tenha
imposto a punição ao presiden-
te, o julgamento foi importante
a fim de preparar a corte para
2022. "É bem verdade que o
desfecho aqui se afigura pela
improcedência, mas na verda-
de essa não é uma decisão para
o passado. Essa é uma decisão
para o futuro e nós aqui esta-
mos procurando demarcar os
contornos que vão pautar a de-
mocracia brasileira e as eleições
do próximo ano", afirmou Bar-
roso, atual presidente do TSE.

CPI DA COVID

Irritado com críticas, Aziz
não entrega relatório a Lira
A

cúpula da CPI da Covid
reagiu às falas dos pre-
sidentes da Câmara e

do Senado, respectivamente
Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo
Pacheco (PSD-MG), que ha-
viam criticado a inclusão de
parlamentares no relatório final
da comissão.

O documento propõe o indi-
ciamento de vários deputados e
de um senador por disseminação
de fake news, tipificada como in-
citação ao crime.

O presidente da comissão, se-
nador Omar Aziz (PSD-AM), dis-
se que as falas dos parlamentares,
em particular propagando o ne-
gacionismo, não podem ser en-
quadradas como liberdade de ex-
pressão e que eles induziram a
população à morte.

"Liberdade de expressão não é
libertinagem de expressão", afir-
mou o senador, após reunião pa-
ra a entrega do relatório final da
comissão no TCU (Tribunal de
Contas da União).

Aziz e outros membros da co-
missão ainda se reuniram com o
presidente do STF (Supremo
Tribunal Federal), Luiz Fux, pa-
ra a entrega do documento final
do colegiado. Fux informou em
nota que não comentaria o con-
teúdo do relatório da CPI, "uma
vez que o STF pode ser instado a
análisá-lo".

As falas do presidente da co-
missão acontecem um dia após
os presidentes das Casas legislati-
vas criticarem em plenário as
propostas de indiciamento de

parlamentares feitas em relatório
da CPI da Covid.

Lira fez o discurso mais con-
tundente a esse respeito, quando
disse que era motivo de "grande
indignação" e que era "inaceitá-
vel" a proposta de indiciamento
de deputados federais.

Pacheco, por sua vez, havia
considerado um "excesso" a in-
clusão do senador Luis Carlos
Heinze (PP-RS) -depois retirado-
e disse que existe uma prerrogati-
va de inviolabilidade parlamen-
tar "em razão de palavras, opi-
nião e votos"

A cúpula da CPI foi questio-
nada sobre o assunto após reu-
nião com a presidente do TCU
(Tribunal de Contas da União),
Ana Arraes, quando os membros
da comissão entregaram ao tri-
bunal cópia do relatório final da
comissão.

Aziz disse que as falas dos par-
lamentares induziram pessoas à
morte ao defenderem o negacio-
nismo durante a pandemia do
novo coronavírus.

Especificamente sobre a fala
de Lira, disse que havia conversa-
do com o presidente da Câmara,
que na ocasião apenas teria aler-
tado que não havia precedente
porque não há uma legislação so-
bre propagação de fake news.

"Liberdade de expressão é
uma coisa, indução à morte é ou-
tra. Um parlamentar tem de ter
responsabilidade com o que fala
para a população, não pode sair
dizendo que cloroquina salva",
afirmou o presidente da CPI.

"Esses parlamentares induzi-
ram brasileiros à morte. A res-
ponsabilidade de um parlamen-
tar é uma referência, tem que ter
a responsabilidade com o que es-
tá falando. Tem que ser tomadas
providências. Liberdade de ex-
pressão não é libertinagem de ex-
pressão, não é ser irresponsável."

Aziz ainda criticou indireta-
mente Pacheco, que havia men-
cionado a palavra "excesso" sobre
a proposta de indiciamento de
Heinze.

"Se alguém tem o entendi-
mento de que há excesso, eu
acho que é pouco", retrucou
Aziz, que estava acompanhado
do relator da CPI, senador Renan
Calheiros (MDB-AL), e do vice-
presidente, Randolfe Rodrigues
(Rede-AP).

Os membros da cúpula da co-
missão afirmaram que não vão
entregar o relatório final para Li-
ra, argumentando que isso nun-
ca estava nos planos -embora an-
teriormente haviam afirmado o
contrário.

Disseram que caberá a outras
pessoas usar os crimes de res-
ponsabilidade apontados no re-
latório para embasar pedidos de
impeachment.

Renan ainda indicou que a
reação de Lira se daria porque a
CPI avançou sobre esquemas de
corrupção de seu partido, o PP, no
Ministério da Saúde. Ainda disse
que a comissão abriu caminhos
de investigação que podem de-
tectar envolvimento do presiden-
te da Câmara no caso de emendas

de relator, as chamadas RP9.
"Não há como aprofundar in-

vestigação e silenciar diante dis-
so. O papel da CPI é esse. O Lira
tem muita preocupação com o
que pode vir de investigação so-
bre o RP9, que são emendas que
ele coordena, isso pode trazer à
tona o maior escândalo do Bra-
sil", disse.

"Ele não pode estar tentando
interferir (no relatório), ele não
tem nada a ver com isso. O papel
dele é defender a Casa e não de-
fender a impunidade", comple-
mentou.

Os membros da comissão tam-
bém comentaram reportagem da
Folha de S.Paulo, que mostrou
que membros do gabinete do
procurador-geral da República,
Augusto Aras, de que as conclu-
sões do relatório final da comis-
são seriam "temerárias", embora
houve "abundância de provas".

"Não sei como pode caber na
mesma frase abundância de pro-
vas e conclusões temerárias", dis-
se o vice-presidente Randolfe Ro-
drigues.

"Mas, se há abundância de
provas, então eles podem usar es-
sas provas nas próximas investi-
gações, independente das con-
clusões do relatório".

Randolfe também comentou a
iniciativa do presidente Jair Bol-
sonaro de recorrer ao Supremo
Tribunal Federal contra a decisão
da CPI da Covid de suspender as
contas do chefe do Executivo das
redes sociais e de quebrar seu si-
gilo telemático.
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Governo Bolsonaro
veta médico que
criticou cloroquina 

CHEFIA DO PNI

O pediatra Ricardo Queiroz
Gurgel não irá assumir a coor-
denação do PNI (Programa
Nacional de Imunizações). Ele
foi nomeado para o cargo em 6
de outubro, mas não chegou a
tomar posse.

Segundo Gurgel, ele deci-
diu ir para Brasília ontem para
entender por que ainda não
havia sido chamado para as-
sumir a pasta que está sem co-
mando há quase quatro me-
ses. Ao chegar ao Ministério
da Saúde, soube que estava fo-
ra dos planos do governo.

"Eu queria uma definição se
eu iria assumir ou não porque
tenho vida para assumir, sou
pesquisador e professor. Ima-
gino que não foi problema no
meu currículo, mas não sei o
motivo de não assumir. Isso só
o ministro pode dizer", disse.

O pediatra levanta bandei-
ras opostas às do presidente
Jair Bolsonaro. Em entrevista
ao jornal Folha de S.Paulo, o
médico afirmou ser favorável
à vacinação de crianças e ado-
lescentes, criticou fake news
sobre a campanha de imuni-
zação e disse que está "sufi-
cientemente comprovado"
que medicamentos do "kit Co-
vid" não têm eficácia.

Gurgel afirma ainda que te-
ve apenas uma conversa com

o ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, quando foi convida-
do ao cargo no PNI. O minis-
tro, disse Gurgel, não voltou a
telefonar após a nomeação.

O médico disse ainda que
foi recebido no Ministério da
Saúde nesta quinta por um
subordinado do secretário de
Vigilância em Saúde, Arnaldo
Medeiros. Este funcionário te-
ria informado que não há
chances de Gurgel virar chefe
do PNI, mas sem entrar em
detalhes.

O pediatra iria assumir o
cargo no lugar de Francieli
Fontana, enfermeira e servi-
dora da Saúde que pediu de-
missão no fim de junho. Ela
disse à Folha de S.Paulo, ao
deixar o PNI, que falas de Bol-
sonaro dificultam a campanha
de imunização.

Apoiadores do presidente
moveram campanha nas re-
des sociais contra a nomeação
de Gurgel ao PNI. Argumenta-
ram que ele e sua esposa, que
fez publicações críticas ao go-
verno Bolsonaro na internet,
não estavam alinhados com o
presidente.

As queixas chegaram ao
Planalto. A equipe de Queiro-
ga foi informada que a Casa
Civil barrou a ida de Gurgel ao
cargo.

JULGAMENTO

Injúria racial é crime
imprescritível, decide STF
MATHEUS TEIXEIRA/FOLHAPRESS

O
STF (Supremo Tribu-
nal Federal) decidiu
ontem que a injúria

racial é equiparada ao crime de
racismo e, portanto, esse tipo de
delito é imprescritível e deve ser
punido a qualquer tempo, inde-
pendentemente do período que
se passou do episódio.

O placar foi 8 a 1. Os minis-
tros Edson Fachin, Luís Roberto
Barroso, Alexandre de Moraes,
Rosa Weber, Cármen Lúcia,
Dias Toffoli, Ricardo Lewan-
dowski e Luiz Fux votaram nesse
sentido. O ministro Kassio Nu-
nes Marques foi o único a diver-
gir e a defender que esse tipo de
decisão deveria ser tomada pelo
Congresso Nacional.

O julgamento do tema teve
início em novembro do ano pas-
sado, mas havia sido interrom-
pido por pedido de vista (mais
tempo para analisar o caso) de
Moraes.

A maioria da corte acompa-
nhou o voto do relator, Edson
Fachin, que votou para rejeitar o
habeas corpus apresentado pela
defesa de uma mulher que foi
condenada por injúria qualifica-
da pelo preconceito.

O caso foi incluído na pauta
do STF após ganhar ampla re-

percussão o assassinato de um
homem negro por seguranças
brancos em um supermercado
em Porto Alegre (RS).

Os ministros analisaram a si-
tuação de uma idosa de Brasília
que foi condenada em 2013 por
ter ofendido a frentista de um
posto de gasolina. "Negrinha
nojenta, ignorante e atrevida",
disse na ocasião.

A mulher, por sua vez, pediu
para o Judiciário para não ser
punida sob o argumento de que
o Judiciário demorou muito pa-
ra analisar seus recursos.

O STF, porém, rejeitou o pe-
dido dos advogados da conde-
nada. Fachin afirmou que esse
tipo de conduta "torna ainda
mais difícil a já hercúlea tarefa
de cicatrizar as feridas abertas
pela escravidão".

"A atribuição de valor negati-
vo ao indivíduo, em razão de sua
raça, cria as condições ideológi-
cas e culturais para a instituição
e manutenção da subordinação,
tão necessária para o bloqueio
de acessos que edificam o racis-
mo estrutural", disse.

O magistrado afirmou que
"há racismo no Brasil" e classifi-
cou essa conduta como "uma
chaga infame que marca a inter-
face entre o ontem e o amanhã".

"Homens e mulheres não são

negros apenas pela cor da pele,
mas pela atribuição de sentidos
que apagam as riquezas de suas
ancestralidades e os qualificam
a partir de valores negativos, até
mesmo desumanizantes (a
exemplo do comum xingamento
que utiliza a expressão "maca-
co"), que ditam a maneira de co-
mo estes sujeitos se apresentam
no mundo e de como lhe são
atribuídas desvantagens", disse.

E prosseguiu: "A Constituição
de 1988 rompeu o silêncio da ra-
zão e estabeleceu como um dos
objetivos fundamentais da Re-
pública Federativa do Brasil a
promoção do bem de todos, sem
preconceitos origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação".

Fux seguiu a mesma e afirmou
que linha "essa promessa consti-
tucional se torna efetiva não só
com a especificação em abstrato
do crime de racismo", mas im-
pondo penas proporcionais à
gravidade da conduta a quem
cometer esse tipo de delito.

Rosa Weber, por sua vez,
classificou as ofensas proferidas
pela mulher à frentista como
"terríveis e inadmissíveis".

"Entendo que esse crime car-
rega componente valorativo
inerente ao âmbito conceitual
do racismo", disse.

Moraes seguiu a mesma linha
e fez críticas à conduta da mu-
lher condenada: "Amanhã, o
Congresso pode estabelecer ou-
tros tipos penais que permitam
o enquadramento das modali-
dades de racismo. O que a Cons-
tituição torna imprescritível é
qualquer prática de condutas
racistas, e essa prática da pa-
ciente foi uma conduta racista".

Cármen Lúcia, por sua vez,
disse que o julgamento tratou de
"um dos temas mais graves" e
que expôs a "crueldade na socie-
dade brasileira".

"Não é apenas a pessoa que
sofre e que passa pelo constran-
gimento, mas todo e qualquer
ser humano dotado de sensibili-
dade haverá de se achar atingi-
do por sua dignidade", disse.

Kassio foi o único a divergir.
Ele citou que crimes como femi-
nicídio, estupro seguido de mor-
te e tráfico de drogas também
têm prazo de prescrição e que
não cabe ao Supremo definir
quais delitos devem ser enqua-
drados nessa categoria.

"A interpretação extensiva de
uma hipótese de imprescritibili-
dade pelo Poder Judiciário, de
forma transversa, retroage em
malefício do cidadão acusado
de algum delito, violando esta
garantia", afirmou.
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Protesto em Roma
distribui menu fictício
contra Bolsonaro

RISTORANTE

Pão mofado, pés de gali-
nha, espinha de peixe e toma-
tinhos transgênicos estão no
cardápio do "Ristorante da
Bolsonaro", um protesto orga-
nizado por ativistas brasileiros
em Roma, aonde o presidente
brasileiro chega hoje. 

O menu, estampado em
verde amarelo, com uma mão
em forma de arminha sobre a
bandeira brasileira e o slogan
"desde 2018", será distribuídos
em restaurantes da capital ita-
liana e em locais onde haverá
concentração de visitantes por
causa da cúpula do G20, que
começa no sábado.

"Uma seleção de pratos
nascidos do desespero dos de-
sempregados brasileiros", diz
o cardápio, que também faz
menção a problemas ambien-
tais e à situação da pandemia

no Brasil.
O primeiro prato, por

exemplo, são sobras de ma-
carrão aquecidas com "carvão
de florestas destruídas em in-
cêndios criminosos pelos pro-
prietários de terras que
apoiam o Bolsonaro", e o osso
de vitela servido como segun-
do prato tem como acompa-
nhamento uma "pasta de cas-
ca de tomate geneticamente
modificado contendo 421 pes-
ticidas".

Há pratos também com re-
ferência ao que ativistas des-
crevem como racismo e ma-
chismo em declarações do
presidente –como, por exem-
plo, "o afrodescendente mais
leve lá pesava sete arrobas",
dita durante uma palestra no
Rio em 2017, em referência a
populações quilombolas.

DERROTA LGBTQIA+

Senado italiano rejeita 
lei anti-homofobia
O

Senado italiano bar-
rou um projeto de lei
que definiria a homo-

fobia como um crime de ódio,
equivalente ao racismo. A vota-
ção, realizada de forma não no-
minal, foi realizada na última
quarta-feira e teve um placar final
de 154 votos contrários ao texto e
131 favoráveis.

Apelidado de lei Zan -referên-
cia ao deputado Alessandro Zan,
do Partido Democrático (PD), as-
sumidamente gay- o texto preten-
dia punir atos de discriminação e
incitação à violência contra a po-
pulação LGBTQIA+. O projeto
previa punições em casos de pre-
conceito também contra pessoas
com deficiência.

O resultado final foi conside-
rado uma vitória para os partidos
de direita e conservadores do

país, que acusavam a legislação
de restringir o que chamam de
opiniões divergentes sobre as
questões envolvendo a comuni-
dade LGBTQIA+.

Outra das preocupações des-
ses parlamentares era de que o
texto inibisse a defesa de grupos
conservadores de que uma famí-
lia exige a união de um homem e
uma mulher.

Após o anúncio da rejeição,
senadores contrários ao projeto
se levantaram e aplaudiram o
resultado.

A reprovação ao texto tam-
bém teve influência do Vaticano,
que temia que a aprovação trou-
xesse restrições à liberdade reli-
giosa. A Igreja Católica se recusa
a abençoar casamentos gays e se
opõe à adoção de crianças por
casais homossexuais e ao ensino

de gênero em escolas.
Em março, o Vaticano proibiu

padres e outros ministros da igre-
ja de abençoarem uniões entre
pessoas do mesmo sexo e decla-
rou que tais bênçãos não seriam
consideradas lícitas se fossem
realizadas.

Na época, nota oficial da Con-
gregação para a Doutrina da Fé –
um dos órgãos responsáveis por
estabelecer diretrizes para os ca-
tólicos– dizia que "Deus não pode
abençoar o pecado".

O órgão ainda afirmou que a
decisão não se destinava "a ser
uma forma de injusta discrimina-
ção, mas sim um lembrete da ver-
dade do rito litúrgico".

As medidas se contrapõem,
em certa medida, a alguns acenos
que o papa Francisco fez à comu-
nidade LGBT desde que assumiu

o posto. Em falas pontuais, o pon-
tífice já defendeu que casais ho-
moafetivos devam ser protegidos
por leis de união civil e condenou
práticas homofóbicas, dizendo
que não se sente em condição de
julgar os homossexuais.

O projeto de lei barrado nessa
quarta já havia sido aprovado pe-
la Câmara dos Deputados em no-
vembro do ano passado, por 265
votos a favor, 193 contrários e 1
abstenção. Com a reprovação do
Senado, porém, o Parlamento
não poderá reabrir as discussões
sobre o tema por seis meses, con-
forme determina o regulamento
do Legislativo italiano.

Com isso, segundo congressis-
tas de centro-esquerda, será im-
possível aprovar o projeto ainda
nesta legislatura, que se encerra
no primeiro semestre de 2023. 

8

29-out-21 | 5:31 AM BRT


		2021-10-29T01:32:06-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




