
OUTUBRO

Prévia de inflação é a maior desde 1995
Com a pressão da energia elétrica, a prévia da inflação

oficial voltou a acelerar e surpreendeu analistas no país.
Em outubro, o indicador teve variação de 1,2%, a maior pa-
ra o mês desde 1995 (1,34%). Os dados são do IPCA-15 (Ín-
dice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15), divul-

gado ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística). O resultado mensal ficou acima das projeções
do mercado. Analistas consultados pela agência Bloom-
berg esperavam variação de 1% em outubro. No mês ante-
rior (setembro), o IPCA-15 havia registrado taxa de 1,14%.

Com o novo resultado, a prévia da inflação atingiu 10,34%
no acumulado de 12 meses. No acumulado anterior, até se-
tembro, o IPCA-15 já estava em dois dígitos (10,05%). Em
outubro, houve variações positivas em oito dos nove gru-
pos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE. PÁGINA 2

A Receita Federal registrou uma arrecadação de R$ 149,1 bilhões em
setembro, valor recorde na série iniciada em 1995 (já considerando nú-
meros atualizados pela inflação). O resultado representa um crescimen-
to real de 12,8% na comparação com setembro do ano passado. Em rela-
ção ao mesmo período de 2019, quando não houve impacto da pande-
mia, os dados de setembro de 2021 registraram alta real de 14,3% (des-

contada a inflação). O resultado foi divulgado ontem pelo Ministério da
Economia. No acumulado de janeiro a setembro, a arrecadação de im-
postos somou R$ 1,348 trilhão.  A arrecadação federal tem apresentado
desempenho acima do esperado pelo governo inicialmente para 2021, o
que tem sido usado pelo ministro Paulo Guedes (Economia) (foto) para
tentar justificar medidas sob críticas de analistas. PÁGINA 2

CPI aprova
relatório e
pede punição
para Bolsonaro

COVID-19

Instalada para investigar as
ações e omissões no enfrenta-
mento da pandemia mais letal
da história, que soma mais de
600 mil mortes no Brasil, a CPI
da Covid chegou ao fim ontem
com a aprovação de relatório
que atribui crimes ao governo
federal e pede a responsabiliza-
ção de vários agentes, sobretu-
do do próprio presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro. O rela-
tório de Renan Calheiros
(MDB-AL) foi aprovado por sete
votos a favor e quatro contrá-
rios. Votaram favoráveis ao tex-
to, além do relator, o presidente
da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), o
vice, Randolfe Rodrigues (Rede-
AP), e os senadores Tasso Je-
reissati (PSDB-CE), Otto Alen-
car (PSD-BA), Humberto Costa
(PT-PE) e Eduardo Braga
(MDB-AM). Esses senadores
formam o chamado G7, grupo
que desde o início dos trabalhos
comanda as ações da comissão.
Votaram contrariamente os go-
vernistas Marcos Rogério
(DEM-RO), Eduardo Girão (Po-
demos-CE), Luis Carlos Heinze
(PP-RS) e Jorginho Mello (PL-
SC). A versão final do relatório
contém a proposta de indicia-
mento de 78 pessoas e duas em-
presas (Precisa Medicamentos
e VTCLog). O parecer aponta
que há provas de que o governo
Jair Bolsonaro foi omisso e es-
colheu agir "de forma não técni-
ca e desidiosa" no enfrenta-
mento da pandemia. A CPI ain-
da vê ações intencionais do go-
verno para expor a população
ao vírus e afirma que Bolsonaro
era assessorado por uma espé-
cie de gabinete paralelo, com
membros que disseminavam
fake news e promoviam trata-
mento ineficaz. O parecer tam-
bém cita irregularidades em ne-
gociações de vacinas, demora
para compra de imunizantes
eficazes e omissão para evitar o
colapso sanitário no Amazonas.
Os senadores pedem o indicia-
mento de empresas, além de
nomes ligados à operadora Pre-
vent Senior, que teriam subme-
tido pacientes a procedimentos
ilegais. Os últimos detalhes do
texto foram fechados durante a
reunião desta terça. 

RECEITA

Arrecadação cresce 12,8% e
bate recorde para setembro

ABRASIL

CRIMES DE BOLSONARO Cármen Lúcia enquadra
Aras e diz que PGR não
está ‘fora de supervisão’

A ministra Cármen Lúcia (foto) afirmou que nenhuma autoridade está
"fora de qualquer supervisão ou controle" e determinou que o procura-
dor-geral da República, Augusto Aras, detalhe ao STF (Supremo Tribunal
Federal) quais medidas tomou em relação aos pedidos de investigação
contra o presidente Jair Bolsonaro devido às falas golpistas no feriado de 7
de setembro. A decisão da magistrada é uma resposta aos procedimentos
preliminares que Aras tem aberto quando é instado a se posicionar sobre
pedidos de apuração contra o chefe do Executivo e seus aliados. Cármen
deu o prazo de 15 dias para o procurador-geral esclarecer "eventuais dili-
gências ou apurações preliminares" que tenham sido realizadas. PÁGINA 3

FERNANDO FRAZÃO/ABRASIL

ANO V • Edição simultânea: Rio de Janeiro e São Paulo • Quarta-feira, 27 de outubro de 2021 • Nº 1180 • R$ 1,00

www.diariodoacionista.com.br

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(23/09) 6,25%
Poupança 3
(27/10) 0,36%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M -0,64% (set.)
IPCA 1,16% (set.)
CDI
0,40 até o dia 26/out
OURO
BM&F/grama R$ 321,20
EURO Comercial 
Compra: 6,4613 Venda: 6,4620

EURO turismo 
Compra: 6,5489 Venda: 6,7289
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,5794 Venda: 5,5800
DÓLAR comercial
Compra: 5,5710 Venda: 5,5716
DÓLAR turismo
Compra: 5,6069 Venda: 5,7869

ENERGIAS BR ON NM 19.67 +2.23 +0.43

BRASKEM PNA N1 57.03 +1.78 +1.00

CPFL ENERGIAON NM 25.80 +0.78 +0.20

GERDAU MET PN N1 13.04 +1.09 +0.14

WEG ON NM 39.66 +0.28 +0.11

AZUL PN ATZ N2 26.90 −8.38 −2.46

EZTEC ON NM 18.63 −7.64 −1.54

CVC BRASIL ON NM 16.91 −6.83 −1.24

GRUPO SOMA ON NM 14.17 −6.47 −0.98

MELIUZ ON NM 3.74 −6.73 −0.27

PETROBRAS PN N2 28.76 −0.96 −0.28

VALE ON NM 76.18 −1.06 −0.82

BRADESCO PN N1 20.29 −2.26 −0.47

B3 ON NM 12.15 −5.74 −0.74

ITAUUNIBANCOPN N1 23.74 −1.08 −0.26

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.756,88 +0,04

NASDAQ Composite 15.235,714 +0,06

Euro STOXX 50 4.230,53 +0,84

CAC 40 6.766,51 +0,80

FTSE 100 7.277,62 +0,76

DAX 15.757,06 +1,01

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -2,11% / 1068.419,53 / -2.295,027 / Volume: 27.419.955.787 / Quantidade: 4.356.322
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Economia

Dólar desacelera e
fecha em R$ 5,57;
Bovespa cai 2,11%
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Depois de um dia de oscila-
ções, o dólar reduziu a alta perto
do fim das negociações e fechou
praticamente estável, após a ar-
recadação federal bater recorde
em setembro e a discussão da
proposta de emenda à Consti-
tuição que parcela os precató-
rios e muda o teto de gastos ser
adiada. A Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) caiu 2,11%
e quase anulou os ganhos do
dia anterior, em meio à expecta-
tiva de que o Banco Central
(BC) aumente o ritmo de rea-
juste da taxa Selic (juros básicos
da economia).

O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,573, com
alta de R$ 0,018 (+0,32%). A co-
tação iniciou o dia com peque-
na queda e acelerou ainda pela
manhã, chegando a R$ 5,60 na

máxima do dia, por volta das
13h30. Em seguida, a alta per-
deu força, após a divulgação do
resultado da arrecadação fede-
ral no mês passado. A moeda
passou a operar próxima da es-
tabilidade após o anúncio de
que a falta de acordo com par-
tidos da oposição levou ao
adiamento da discussão da
PEC dos precatórios no Plená-
rio da Câmara.

Com o desempenho ontem,
o dólar acumula alta de 2,33%
em outubro. Em 2021, a divisa
acumula valorização de 7,4%.

O mercado de ações teve um
dia bem mais tenso. O Índice
Bovespa (Ibovespa), fechou o
dia aos 106.420 pontos, com re-
cuo de 2,11%. A divulgação de
que a prévia da inflação fechou
outubro em 1,2% e atingiu o
maior nível para o mês desde
1995 derrubou os mercados.

Quarta-feira, 27 de outubro de 2021

RECEITA

Arrecadação cresce 12,8% e
bate recorde para setembro
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

A
Receita Federal regis-
trou uma arrecadação
de R$ 149,1 bilhões

em setembro, valor recorde na
série iniciada em 1995 (já consi-
derando números atualizados
pela inflação). O resultado re-
presenta um crescimento real de
12,8% na comparação com se-
tembro do ano passado.

Em relação ao mesmo perío-
do de 2019, quando não houve
impacto da pandemia, os dados
de setembro de 2021 registraram
alta real de 14,3% (descontada a
inflação). O resultado foi divul-
gado ontem pelo Ministério da
Economia.

No acumulado de janeiro a
setembro, a arrecadação de im-
postos somou R$ 1,348 trilhão.
Isso significa uma alta real de
22,3% na comparação com o
mesmo período do ano passado,
e também recorde na série histó-
rica iniciada em 1995.

A arrecadação federal tem
apresentado desempenho acima
do esperado pelo governo ini-
cialmente para 2021, o que tem
sido usado pelo ministro Paulo
Guedes (Economia) para tentar

justificar medidas sob críticas de
analistas.

Entre elas, estão a proposta
de alteração no Imposto de Ren-
da. Mais recentemente, Guedes
passou a usar o argumento para
acelerar despesas em ano eleito-
ral -o que deve gerar também
um drible no teto de gastos.

"É natural que, em vez de R$
300, o governo fale 'bom, então
vou gastar R$ 400; vou gastar
mais um pouco, já que a arreca-
dação subiu'", afirmou Guedes
na semana passada.

Apesar da argumentação do
ministro, a elevação da arreca-
dação em 2021 não é garantia do
mesmo desempenho para os
anos seguintes. Além disso, o au-
mento de receitas não tem in-
fluência no teto de gastos.

Outro fator que contribui pa-
ra a melhora da arrecadação é o
avanço da inflação no país. Mes-
mo que o resultado final apre-
sentado pela Receita seja atuali-
zado pelo IPCA (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Am-
plo), parte dos números pode
"escapar" desse ajuste.

Por outro lado, a produção in-
dustrial ainda limita os núme-
ros. De acordo com o Ministério

da Economia, isso tem sido cau-
sado pelo aumento de custos nas
fábricas e pela falta de insumos -
o que tem levado a interrupções,
por exemplo, na indústria auto-
mobilística.

Também contribuiu para a
melhora em relação ao ano pas-
sado o arrefecimento da pande-
mia em 2021 -com medidas anti-
crise mais brandas em relação a
2020, que contou com iniciativas
como um adiamento expressivo
de impostos.

De janeiro a setembro do ano
passado, o diferimento de tribu-
tos havia retirado R$ 58 bilhões
da arrecadação -enquanto no
mesmo período deste ano, fo-
ram retirados apenas R$ 2 bi-
lhões.

Em reais,  os tributos que
mais mostraram elevação foram
o IRPJ e o CSLL (Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica e Con-
tribuição Social sobre Lucro Lí-
quido) -refletindo maior arreca-
dação com as atividades das
empresas.

Juntos, eles acrescentaram
R$ 76,3 bilhões aos dados na
comparação com o ano passado
(de janeiro a setembro) e chega-
ram a R$ 287,9 bilhões no acu-

mulado de 2021.
Contribuíram para isso as re-

ceitas atípicas com esses tributos
registradas ao longo do ano. Se-
gundo a Receita, os valores ex-
traordinários foram gerados por
movimentações societárias e pe-
la maior demanda por commo-
dities brasileiras -incluindo as de
mineração e siderurgia.

"O arrefecimento da pande-
mia fez com que a demanda pe-
las commodities em nível global
aumentasse. Esse crescimento
da demanda e a valorização do
preço das commodities provo-
cou arrecadações extraordiná-
rias", disse Claudemir Mala-
quias, chefe do Centro de Estu-
dos Tributários e Aduaneiros da
Receita.

Outro destaque dos números
são as receitas administradas
por outros órgãos, composta
principalmente pela arrecada-
ção com royalties de óleo e gás.

De janeiro a setembro, foram
arrecadados R$ 60,3 bilhões -
crescimento real de 42,1% em re-
lação ao mesmo período do ano
passado. Nesse caso, o preço do
petróleo, o patamar do câmbio e
a produção nacional afetam di-
retamente os valores.

MERCADOS

Furo no teto por eleição não
gera comida para mais pobres

Tratada no governo como a
boia salva-vidas para a tentativa
de reeleição de Jair Bolsonaro, o
programa que vai substituir Bolsa
Família nasce com um valor no-
minal de mais que o dobro do
atual, mas a corrosão da inflação e
os anos sem reajuste mantêm o
benefício insuficiente para a com-
pra de uma cesta básica mensal.

A ideia do governo é que o Au-
xílio Brasil, aposta de Bolsonaro
para atrair voto do eleitorado de
baixa renda, seja de ao menos R$
400 de novembro deste ano até
dezembro de 2022. Após isso, não
há garantia de que esse valor será
mantido.

De acordo com o Dieese (De-
partamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômi-
cos), uma cesta básica individual
mensal com treze grupos alimen-
tares custava em média R$ 497 em
sete capitais do Norte e Nordeste
(Belém, Aracaju, Fortaleza, João
Pessoa, Natal, Recife e Salvador),
em setembro.

Ou seja, ainda a depender da
variação inflacionária de outubro,
o valor que será pago para a maio-
ria das famílias no Auxílio Brasil
representará cerca de 80% do va-
lor da cesta básica necessária para
alimentação saudável de um
adulto, nessas capitais.

Em uma casa com dois adultos
e duas crianças, por exemplo, se-
ria necessário cerca de R$ 1.500 (o
Dieese considera meia cesta por
criança). A análise do benefício
desde 2004 -quando o programa
foi criado- até agora mostra que o
valor médio nunca foi suficiente
para a compra de todos os itens da
cesta calculada pelo Dieese.

A média do governo Lula
(2003-2010) foi de 47% de uma
cesta. Dilma Rousseff (2011-2016),
55%, Michel Temer (2016-2018),
50%, e Bolsonaro, 47% (excluídos
os meses de pagamento do Auxílio
Emergencial). O Bolsa Família
não é reajustado desde julho de

BONDADE ELEITORAL

Brasil cria 313,9 mil vagas com
carteira assinada em setembro
THIAGO RESENDE/FOLHAPRESS

Em setembro, foi registrada a
abertura de 313.902 vagas de em-
prego com carteira assinada no
país, segundo dados divulgados
ontem pelo Ministério do Traba-
lho e Previdência.

O saldo foi resultado de 1,780
milhão de contratações e 1,466
milhão de desligamentos no
mês, de acordo com o Caged
(Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados).

A abertura de vagas formais
no mês mostra uma leve desace-
leração do desempenho do mer-
cado de trabalho em relação a
agosto (368 mil novos contratos)
e a setembro do ano passado
(319 mil).

Em janeiro de 2021 foram
criados 261,2 mil novos contra-

tos e em fevereiro, 397,6 mil. A
partir de março, com a alta no
número de casos e de mortes de
Covid-19, o resultado foi menor.
Foram 175,6 mil novos postos de
trabalho em março, seguidos de
116,1 mil em abril, e 275,7 mil
em maio.

A partir de junho, as contrata-
ções se aceleraram. Junho e julho
registraram mais de 302 mil no-
vas vagas. Em agosto, esse núme-
ro subiu para 368 mil. O desem-
penho de setembro, embora li-
geiramente inferior ao mês ante-
rior, mantém o patamar registra-
do no segundo semestre do ano.

O ministro Onyx Lorenzoni
(Trabalho e Previdência) já pre-
viu que, no fim deste ano, o país
irá registrar cerca de 2,5 milhões
de empregos formais.

No acumulado de janeiro a se-

tembro, o saldo no mercado de
trabalho formal brasileiro é posi-
tivo, com 2,512 milhão de novas
vagas num ano de crise provoca-
da pela pandemia. É comum que
dezembro tenha um resultado
negativo, diante do fechamento
de vagas após a alta atividade
econômica nos meses anteriores
às festas de fim de ano.

No mesmo período do ano
passado, haviam sido fechados
558,6 mil empregos com carteira
assinada, pois, de março a maio
de 2020, por exemplo, o impacto
da chegada do novo coronavírus
resultou no encerramento de
mais de 1,2 milhão contratos de
trabalho formais.

Para tentar evitar demissões
em massa na crise, o presidente
Jair  Bolsonaro editou medidas
provisórias para que regras tra-

balhistas sejam flexibilizadas no-
vamente diante do agravamento
da pandemia.

Com isso, foi recriado o pro-
grama que permite o corte de jor-
nada e salários de trabalhadores
da iniciativa privada, além da
suspensão temporária de contra-
tos. A medida foi encerrada em
agosto.

O saldo de setembro (criação
de 313,9 mil vagas) reflete o de-
sempenho positivo em todos os
cinco grandes setores da econo-
mia brasileira. O resultado foi
puxado pelo setor de serviços,
que abriu 143,4 mil vagas de em-
prego no mês.

Em seguida figuram indústria
(76,2 mil novos postos), comér-
cio (60,8 mil), construção (24,5
mil) e, por último, agropecuária
(9 mil vagas abertas).

CAGED

Prévia de inflação é 
a maior desde 1995

OUTUBRO

Com a pressão da energia
elétrica, a prévia da inflação ofi-
cial voltou a acelerar e surpreen-
deu analistas no país. Em outu-
bro, o indicador teve variação de
1,2%, a maior para o mês desde
1995 (1,34%). Os dados são do
IPCA-15 (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
15), divulgado ontem pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística).

O resultado mensal ficou aci-
ma das projeções do mercado.
Analistas consultados pela agên-
cia Bloomberg esperavam varia-
ção de 1% em outubro. No mês
anterior (setembro), o IPCA-15
havia registrado taxa de 1,14%.
Com o novo resultado, a prévia
da inflação atingiu 10,34% no
acumulado de 12 meses. No
acumulado anterior, até setem-
bro, o IPCA-15 já estava em dois
dígitos (10,05%).

Em outubro, houve varia-
ções positivas em oito dos nove
grupos de produtos e serviços
pesquisados pelo IBGE. O

maior impacto (0,43 ponto per-
centual) e a maior variação
(2,06%) vieram do grupo de
transportes. A segunda maior
contribuição foi de habitação
(0,3 p.p.), que subiu 1,87%.

Na sequência, apareceu o
segmento de alimentação e be-
bidas (0,29 p.p.), cuja alta foi de
1,38%.

Segundo o IBGE, a energia
elétrica (3,91%), que pertence ao
grupo de habitação, respondeu
pelo maior impacto individual
(0,19 p.p.) no IPCA-15 de outu-
bro. A alta decorreu, em grande
medida, da vigência da bandeira
tarifária de escassez hídrica, diz
o instituto.

Essa bandeira, que encarece
as contas de luz, passou a valer
em setembro. O cálculo do IP-
CA-15 abrange o período do dia
16 do mês anterior ao dia 15 do
mês de referência, que, neste ca-
so, foi outubro. Logo, a cobrança
adicional na energia elétrica teve
efeito no resultado do décimo
mês do ano.

2018, quando a gestão Temer con-
cedeu aumento médio de 5,67%,
na véspera do Dia do Trabalho.

A inflação acumulada a partir
de então, de julho de 2018 até se-
tembro deste ano (INPC), foi de
19,1%. O programa tinha sofrido
correções durante os governos
dos petistas Luiz Inácio Lula da
Silva e Dilma Rousseff.

Bolsonaro sempre criticou o
Bolsa Família em seus tempos de
deputado federal. Na época, ele
afirmava que programas como
Bolsa Escola e Bolsa Família servi-
riam apenas para incentivar os
pobres a ter mais filhos e, com is-
so, aumentar a fatia que recebem
de benefícios. "Só tem uma utili-
dade o pobre no nosso país: votar.
Título de eleitor na mão e diploma
de burro no bolso, para votar no
governo que está aí. Só para isso e
mais nada serve, então, essa ne-
fasta política de bolsas do gover-
no", afirmou em novembro de
2013 no plenário da Câmara.
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País/São Paulo

Alckmin e União Brasil
tentam atrair MBL na
corrida pelo governo 

ELEIÇÕES 2022

CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

O ex-governador Geraldo
Alckmin (de saída do PSDB)
(foto) e representantes do
PSL, partido que está em pro-
cesso de fusão com o DEM pa-
ra dar origem ao União Brasil,
reuniram-se com o deputado
estadual Arthur do Val (Patrio-
ta) ontem para tratar das elei-
ções de 2022.

Antes da fusão, o MBL (Mo-
vimento Brasil Livre), do qual
Arthur do Val é uma das lide-
ranças, estava em negociações
avançadas para migrar para o
PSL, com a ideia de lançar o
deputado como candidato ao
governo do estado em 2022.
Rubens Nunes, vereador pau-
listano, por exemplo, já está fi-
liado ao PSL.

Nesta terça, Arthur do Val
ouviu a proposta para que apoie
a candidatura de Alckmin no
ano que vem e dispute outro
cargo, como o de deputado es-
tadual ou federal. Ele ficou de

conversar com os demais mem-
bros do MBL sobre o tema.

"Eles me convidaram para
falar sobre 2022 e fui ouvir a
proposta. Conversei com
Alckmin e a direção do parti-
do", afirma o parlamentar, co-
nhecido como Mamãe Falei.

No entanto, o MBL tem co-
mo prioridade para o ano que
vem a candidatura para o go-
verno de São Paulo e havia de-
finido internamente que toda
a dinâmica de migração parti-
dária dos nomes fortes do mo-
vimento deveria respeitar esse
critério.

CRIMES DE BOLSONARO

Cármen diz que PGR não está
fora de supervisão e cobra Aras
MATHEUS TEIXEIRA/FOLHAPRESS

A
ministra Cármen Lúcia
afirmou que nenhuma
autoridade está "fora

de qualquer supervisão ou contro-
le" e determinou que o procura-
dor-geral da República, Augusto
Aras, detalhe ao STF (Supremo
Tribunal Federal) quais medidas
tomou em relação aos pedidos de
investigação contra o presidente
Jair Bolsonaro devido às falas gol-
pistas no feriado de 7 de setembro.

A decisão da magistrada é
uma resposta aos procedimen-
tos preliminares que Aras tem
aberto quando é instado a se po-
sicionar sobre pedidos de apu-

ração contra o chefe do Executi-
vo e seus aliados.

Cármen deu o prazo de 15 dias
para o procurador-geral esclare-
cer "eventuais diligências ou apu-
rações preliminares" que tenham
sido ou que ainda serão realiza-
das sobre o caso.

A ministra disse que não é
"imaginável supor" que exista
uma autoridade que possa "con-
duzir sem sequer ser de conheci-
mento de órgãos de jurisdição o
que se passa ou se passou em ter-
mos de investigação penal de
uma pessoa".

Em agosto, em outro caso sob
relatoria da magistrada, em que
deputados de oposição solicita-

ram investigação contra Bolsona-
ro pelos ataques ao sistema elei-
toral, Aras informou à Cármen
Lúcia que havia instaurado um
procedimento preliminar para
apurar o caso.

Além do chefe do Executivo,
Aras também já abriu investiga-
ções desta natureza contra dois fi-
lhos do presidente, o ministro do
GSI (Gabinete de Segurança Insti-
tucional), Augusto Heleno, a mi-
nistra da Mulher, Família e Direi-
tos Humanos, Damares Alves, en-
tre outros integrantes do governo.

Geralmente, o procurador-ge-
ral afirma ao STF que abriu esses
procedimentos a fim de verificar a
existência de crime para, depois

disso, pedir ou não a instauração
de inquérito perante o Supremo.

Na decisão tomada a respeito
do 7 de setembro, porém, Cár-
men Lúcia afirmou que não pode
haver uma investigação criminal
sem supervisão do STF. A minis-
tra disse que para toda a carreira
do Ministério Público há meca-
nismos de revisão das decisões
de seus integrantes e que o mes-
mo não ocorre com o chefe da
instituição.

A omissão de Aras em relação
a Bolsonaro, com quem costuma
se alinhar em diversas situações,
já havia levantado nos bastidores
a discussão sobre a redução dos
superpoderes do PGR..

Senado quer mais acesso 
a diagnóstico e tratamento
LUCIANO NASCIMENTO/ABRASIL 

Com o objetivo de pedir
apoio para as políticas públicas
que facilitem o acesso ao diag-
nóstico e tratamento do câncer
de mama, o Senado realizou on-
tem sessão solene sobre o tema.
A ação fez parte do encerramen-
to da campanha Outubro Rosa,
que visa compartilhar informa-
ções e promover a conscientiza-
ção sobre a doença que, em
2020, vitimou 685 mil mulheres
em todo o mundo.

Durante a sessão, o senador
Marcelo Castro (MDB-PI) citou
dados de um levantamento feito
no ano passado pela Agência In-
ternacional de Pesquisa sobre o
Câncer (Iarc, em inglês), segun-
do o qual o câncer de mama tor-
nou-se o tipo de câncer mais
diagnosticado em todo o mun-
do. Conforme a pesquisa, os no-
vos casos deste tipo de câncer
ultrapassaram, pela primeira

vez, os de pulmão, que são a
causa mais comum de morte
por câncer. Apenas em 2020, fo-
ram 2,3 milhões de novos casos
da doença em todo o mundo.

“No Brasil, a estimativa apon-
ta para incidência de 66 mil ca-
sos novos de câncer de mama
em 2020, número que corres-
ponde a um risco estimado de,
aproximadamente, 62 casos no-
vos a cada 100 mil mulheres.
Com cerca de 18 mil óbitos
anuais, essa neoplasia também
é, entre nós, a causa mais fre-
quente de morte por câncer en-
tre as mulheres, independente-
mente da condição socioeconô-
mica, superando inclusive, o
câncer de pulmão que mais ma-
ta os homens”, disse Castro.

O senador Wellington Fa-
gundes (PL-MT) defendeu a ne-
cessidade ampliar os esforços
para que as mulheres tenham
acesso fácil ao diagnóstico pre-
coce da doença. De acordo com

Fagundes, é preciso liberar o
acesso aos exames de mamo-
grafia para detecção precoce do
câncer de mama para mulheres
de 40 a 49 anos no Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). Atualmente,
a política do Ministério da Saú-
de para o tema diz que o acesso
no SUS deve ser feito para mu-
lheres de 50 a 59 anos. O sena-
dor defende, porém, a votação,
pela Câmara dos Deputados, de
um projeto de decreto legislati-
vo para derrubar a portaria com
a limitação.

“A proposta foi apresentada
pelo senador Lasier Martins
(Podemos-RS) e acolhida, pos-
teriormente, em plenário, por
todos nós, senadores e senado-
ras. Infelizmente, essa decisão
ainda depende da Câmara dos
Deputados. Até lá, somente mu-
lheres de 50 a 59 anos de idade
podem fazer o rastreamento
mamográfico na rede pública”,
afirmou Fagundes.

CÂNCER DE MAMA

Tuitaço gera
mobilização
contra corte
de R$ 600 mi 

Novos atos contra os cor-
tes orçamentários na ciência
brasileira aconteceram on-
tem. Um tuitaço foi realizado
pela manhã com a hashtag
#SOSCiência e alcançou os
assuntos mais comentados
no Twitter.

No último dia 15, houve
uma mobilização semelhante. 

Organizada por entidades
ligadas à ciência, como ANPG
(Associação Nacional de Pós-
Graduandos) e SBPC (Socie-
dade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência), a mobiliza-
ção também envolve outros
eventos online e presenciais
que se realizarão em todo o
país. As organizações tentam
pressionar o Congresso e o go-
verno  a repor o orçamento do
Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Inovação, que sofreu
redução de R$ 600 milhões.

CIÊNCIA

Guarulhos revoga
suspensão de servidores
não vacinados

COVID-19

O decreto da Câmara Muni-
cipal de Guarulhos que deter-
minava a suspensão do contra-
to de mais de 100 servidores
que não teriam apresentado
cartão de vacinação contra a
Covid-19 foi revogado. A
orientação começou a valer na
última sexta-feira, mas o presi-
dente da Câmara Municipal de
Guarulhos, o vereador Fausto
Miguel Martelo, voltou atrás.
Uma portaria cancelou os efei-
tos do decreto que suspendia o
contrato de trabalho de 137
servidores entre concursados,
vereadores e comissionados.  

Isso porque, de acordo com
informações da própria Câ-
mara Municipal, dos nomes
que estavam na primeira lista,
divulgada na sexta-feira, 128
já tinham apresentado com-
provantes de vacinação ao
serviço médico da casa, mas
por problemas internos não
foram contabilizados; e 9 pes-

soas eram servidores aposen-
tados, exonerados ou em li-
cença médica.

Com isso, fica comprovado
que todos os trabalhadores,
servidores e vereadores da Câ-
mara Municipal de Guarulhos
estão com a carteira de vacina-
ção da Covid-19 em dia.

Guarulhos foi uma das pri-
meiras cidades do país a exigir
o chamado passaporte de vaci-
nação contra a 

Covid-19 para permitir
acesso de pessoas a eventos e
locais públicos, como bares,
cinemas e restaurantes.

Desde o dia 26 de agosto, há
um decreto na cidade obrigan-
do funcionários da adminis-
tração pública direta ou indi-
reta a se vacinarem.

Atualmente a cidade tem
mais de 77% de sua população
com a imunização completa
em duas doses ou pela vacina
de dose única.

PM liberta vítima de
sequestro-relâmpago
após 12h de cativeiro 

ZONA OESTE

Dois homens, de 30 e 38
anos, foram presos suspeitos
de fazer um motorista de cami-
nhão de 48 anos refém, na se-
gunda-feira, na Vila Leopoldi-
na (zona oeste de São Paulo).

De acordo com a SSP (Secre-
taria de Segurança Pública), po-
liciais militares realizavam pa-
trulhamento pela avenida das
Nações Unidas, quando abor-
daram um veículo suspeito, que
poderia estar ligado a ocorrên-
cias de roubo. No veículo havia
três ocupantes e, ao entrevistar
o trio, os agentes descobriram
que um deles era vítima de um
sequestro-relâmpago.

Segundo os policiais, a víti-
ma contou que foi buscar uma
carga na rua José Lourenço, no
bairro do Limão (zona norte da
capital), quando foi abordada
pelos criminosos, que estavam
armados e anunciaram que le-
variam o seu caminhão. Ainda
de acordo com os policiais, o
motorista foi obrigado pelos
suspeitos a desembarcar da
carreta e a entrar no carro de-
les, onde foi mantido refém e
levado para um cativeiro.

O homem relatou ter ficado
em poder dos assaltantes, em
um barraco, por aproximada-
mente 12 horas, e, neste perío-
do, foi obrigado a passar a se-
nha dos seus cartões bancários
e realizar transferências. De-
pois, ele foi colocado nova-
mente no carro dos assaltan-
tes, que acabou sendo aborda-
do pela Polícia Militar.

Os dois suspeitos foram
presos em flagrante e um deles
tentou oferecer um carro para
os policiais em troca de liber-
dade, segundo a SSP. O carro
em que estavam foi recolhido,
assim como uma chave veicu-
lar, dois celulares e R$ 769.

Exames periciais foram so-
licitados. A ocorrência foi re-
gistrada no 91º Distrito Poli-
cial da capital como roubo de
veículo, extorsão (sequestro
relâmpago), corrupção ativa e
adulteração de sinal identifi-
cador de veículo automotor, já
que o emplacamento e o chas-
si do carro tinham dados di-
vergentes. Os dois assaltantes
tiveram a prisão preventiva so-
licitada.

CPI aprova quebra de sigilo 
de Bolsonaro nas redes sociais

Os senadores da CPI da Co-
vid aprovaram dois requeri-
mentos para pedir sanções ao
presidente Jair Bolsonaro por
divulgar fake news nas suas re-
des sociais.

Um deles prevê a quebra do
sigilo telemático do chefe do
Executivo, em relação a suas re-
des sociais. O requerimento pre-
vê que o Google, Facebook e
Twitter forneçam os dados tele-
máticos, a partir de abril de
2020, à Procuradoria Geral da
República e ao STF (Supremo
Tribunal Federal).

O mesmo requerimento pede
que essas redes sociais suspen-
dam o acesso do presidente da
República a suas contas.

O requerimento também
prevê que seja encaminhado ao

ministro Alexandre de Moraes,
responsável pelo inquérito das
fake news, que exija uma retra-
tação do presidente da Repúbli-
ca, sob pena de R$ 50 mil por dia
de descumprimento.

Também pede que o Supre-
mo solicite o banimento ou sus-
pensão das contas em redes so-
ciais vinculadas ao presidente.

SENADOR 
O relator da CPI da Covid, se-

nador Renan Calheiros (MDB-
AL), incluiu o senador Luis Carlos
Heinze (PP-RS) em seu relatório
final, propondo seu indiciamento
pela disseminação de fake news -
crime de incitação ao crime.

Heinze se tornou notório na
comissão por defender medica-
mentos sem eficácia para o tra-

tamento da Covid-19, como a
hidroxicloroquina e a ivermec-
tina.

Assim como fez ao longo de
quase seis meses de trabalhos
da CPI da Covid, o senador Luis
Carlos Heinze (PP-RS) defendeu
ontem os medicamentos do
chamado Kit Covid e incluiu em
seu voto em separado ao relató-
rio todos os 284 estudos 'científi-
cos' que recomendam a admi-
nistração desses medicamentos

"Depois da declaração da va-
cina que dá Aids, vem isso aí?",
questionou Renan durante a fa-
la de Heinze.

O senador Alessandro Vieira
(Cidadania-SE) então apresentou
requerimento pedindo a inclusão
de Heinze no relatório final, por
disseminação de fake news.

Renan respondeu que daria
um "presente" a Heinze e anun-
ciou que acataria o requerimen-
to. Governistas protestaram.
Jorginho Mello (PL-SC) afirmou
que Renan deveria se autoin-
cluir por abuso de autoridade.

Antes da apresentação do re-
querimento, Heinze afirmou
que a CPI havia sido criada para
"fraudar as próximas eleições
presidenciais".

"A CPI da Covid não está che-
gando realmente ao seu fim. Es-
tá acabando sim com as marcas
mais deprimentes da agonia. Es-
sa aberração, uma das mais alu-
cinantes que o Congresso Na-
cional produziu em toda a sua
história, já estava destruída por
uma metástase antes mesmo de
começar", afirmou.

COVID-19

Zé Trovão se entrega à PF após
tentativa de asilo no México

Após quase dois meses fora-
gido no exterior, o bolsonarista
Marcos Antonio Pereira Gomes,
conhecido como Ze Trovão, se
entregou ontem à Polícia Fede-
ral em Joinville, Santa Catarina,
informou a Polícia Federal. 

Segundo os advogados do ca-

minhoneiro, Elias Mattar Assad
e Thaise Mattar Assad, ele "está
ao dispor da Justiça para provar
sua inocência. Na sequência, a
defesa formulará pleitos de li-
berdade".

Zé Trovão foi alvo de ordem
de prisão do ministro do Supre-

mo Tribunal Federal (STF) Ale-
xandre de Moraes, decretada no
início de setembro, por partici-
par da organização de atos com
pautas antidemocráticas para o
feriado de 7 de setembro.

O caminhoneiro protocolou
em setembro um pedido de asi-

lo político ao governo do Méxi-
co. No documento de solicita-
ção ao governo local, Zé Trovão
afirmava ser vítima de persegui-
ção política.

Em seu canal do Telegram, o
bolsonarista disse que se entre-
gou "pelo Brasil" à PF.

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS
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Alerj aprova retirada
de máscaras ao ar
livre no Rio de Janeiro

COVID-19

A Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (Alerj) aprovou
ontem projeto que desobriga o
uso de máscara, ao ar livre, em
todo o estado. A decisão será
encaminhada à Secretaria de
Estado de Saúde, que decidirá o
melhor momento para a flexibi-
lização. Caberá ainda a cada
município a decisão final, pois
vale sempre o parâmetro mais
restritivo, segundo a proposta.  

Os deputados aprovaram a
alteração da Lei 8.859, de junho
do ano passado, que obriga ao
uso de máscaras respiratórias
como forma de conter a pande-
mia da Covid-19. 

O presidente da Alerj, depu-
tado André Ceciliano (PT), disse
que a Casa não estava indo con-
tra a ciência, pois a decisão final
ficará à cargo dos técnicos da
Secretaria de Estado de Saúde.

“Nós não estamos indo con-
tra a ciência. Estamos remeten-
do à Secretaria de estado da
Saúde. Pois já é hora. Mas va-
mos manter em locais fecha-
dos. Nós acreditamos na ciên-
cia e quem vai decidir é a ciên-
cia. A política não vai intervir.
Chegou a hora de começarmos
a pensar a flexibilização”, disse
Ceciliano.

O líder do governo, deputa-
do Márcio Pacheco (PSC), de-
fendeu o projeto na íntegra e
pediu a rejeição de emendas
que pediam aumento no per-

centual de vacinados para libe-
rar as máscaras. “É impossível
80% da população (vacinada),
pois não teríamos 80% no ca-
lendário vacinal. Peço voto con-
trário à emenda. Todos os parâ-
metros foram estabelecidos pe-
la ciência”, disse Pacheco.

O deputado Luiz Paulo (Ci-
dadania) considerou precipita-
do retirar as máscaras ao ar li-
vre, com um índice de apenas
65% na capital. “A população
abaixo de 12 anos não pode se
vacinar. Representa 17% da po-
pulação brasileira. No nosso es-
tado, é 15%. Sobrou 85% da po-
pulação. Digamos que 5% não
foi vacinado. De 65% para 80%,
sobrou 15%. O que é esperar
mais 30 dias, para ver se a epi-
demia vira endemia?”, questio-
nou Luiz Paulo.

Para o deputado Waldeck
Carneiro (PT), os exemplos
mundiais, de países que estão
voltando a exigir o uso de más-
caras, mostram que ainda é ne-
cessário manter o uso do equi-
pamento nas ruas, a fim de não
causar um repique da Covid-19
no estado. “Estão voltando a
usar máscara, o que revela que
fizeram um movimento prema-
turo, precipitado. É um projeto
inoportuno. Não é o momento
de se retirar as máscaras. A gen-
te usa elas para nos proteger e
para proteger os outros", disse
Waldeck.

EUA

Prisões de imigrantes ilegais
atingem menor no em 10 anos
O

número de pessoas
presas dentro dos Es-
tados Unidos pela

polícia migratória neste ano foi
o menor em mais de uma déca-
da, segundo uma reportagem do
jornal The Washington Post.

O jornal obteve dados das ope-
rações realizadas no interior do
país ao longo do ano fiscal de
2021, que foi de outubro de 2020
até o último mês de setembro. Fo-
ram 72 mil prisões administrativas
no último ano, bem menos que as

104 mil de 2020. A média anual
desde 2017 tem sido de 148 mil.

A contagem não inclui depor-
tações e detenções na fronteira -
estas últimas vêm aumentando
junto com o fluxo recorde de imi-
grantes que tentam atravessar
sem documentos pelo México.

Já as prisões de imigrantes
dentro do país vêm caindo desde
que Joe Biden assumiu o poder e
estabelecer novas prioridades.

O ICE (departamento de imi-
gração e controle de alfândega

dos EUA) tem se distanciado das
prioridades da administração
do ex-presidente Donald Trump
e está focado em prender imi-
grantes que cometeram crimes
mais graves.

Entre 18 de fevereiro e 31 de
agosto de 2021, por exemplo, fo-
ram presos 6.046 imigrantes
acusados de crimes com agra-
vantes, comparado com 3.575
no mesmo período do ano ante-
rior. Na gestão anterior, muitos
imigrantes classificados como

criminosos tinham praticado
delitos não violentos, como ten-
tar entrar mais de uma vez no
país sem visto.

O governo Biden divulgou no-
vas diretrizes no último mês de
setembro para o ICE, afirmando
que o fato de alguém estar nos
Estados Unidos sem documen-
tos migratórios "não deve ser le-
vado em conta isoladamente" na
decisão de prendê-lo ou depor-
tá-lo. As regras passam a valer a
partir de 29 de novembro.

Nota
RIO ASSINA DECLARAÇÃO PARA REDUZIR
INVESTIMENTO EM COMBUSTÍVEL FÓSSIL

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, reafirmou ontem o
compromisso em adotar medidas que favoreçam o futuro
sustentável nas questões climáticas para a cidade. Paes
participou com lideranças climáticas globais da assinatura da
Declaração de Desinvestimento de Combustíveis Fósseis,
Investindo em um Futuro Sustentável. O encontro foi organizado
pelo Grupo C40 de Liderança Climática das Cidades, principal
rede mundial de megacidades que analisa as questões climáticas.

Militares do Sudão dizem que golpe
foi dado para evitar guerra civil

Um dia após um golpe militar
no Sudão interromper um proces-
so de transição para a democracia,
as primeiras tentativas de justifi-
car a tomada do Estado começa-
ram a ser dadas. O general Abdel
Fattah al-Burhan, 61, afirmou que
a força militar retirou o gabinete
civil de cena para evitar uma guer-
ra no país da África Oriental.

Principal figura do Exército su-
danês, Burhan chefiava o Conse-
lho Soberano, órgão criado em
2019 e composto por 11 membros
-seis civis e cinco militares- para
guiar o país até eleições gerais. Na
segunda-feira passada, porém, o
conselho foi dissolvido, segundo o
próprio general disse em pronun-
ciamento, para que somente mili-
tares comandassem o Sudão.

Burhan justificou o temor de
caos social com as cenas observa-
das nas ruas do país ao longo da
última semana, quando milhares
se manifestaram em favor da tran-
sição democrática e contra uma
possível continuidade do poder

militar. "Os perigos testemunha-
dos na semana passada poderiam
ter levado o país à guerra civil",
disse ele ontem.

O general forneceu ainda a lo-
calização do premiê Abdallah
Hamdok, 65, que havia sido leva-
do pela força militar para um local
desconhecido, assim como outros
membros do gabinete de transi-
ção. Hamdok está na casa de Bur-
han. "O primeiro-ministro estava
em sua casa. No entanto, estáva-
mos com medo de que ele estives-
se em perigo, então o levamos pa-
ra a minha casa."

O escritório do premiê não co-
mentou sobre a localização inusi-
tada, mas defendeu, em uma rede
social, que Hamdok segue sendo a
"autoridade executiva reconheci-
da pelo povo sudanês e pelo mun-
do". "Não há alternativa senão as
ruas, as greves e a desobediência
civil até que as conquistas da revo-
lução sudanesa voltem", dizia a
mensagem.

O general Burhan afirmou que

um novo gabinete de transição,
criado à mesma época do Conse-
lho Soberano, será formado, mas
que não contará com "políticos
tradicionais". Enquanto o gabi-
nete deveria cuidar de políticas
públicas, leis e diplomacia, o con-
selho atuava provisoriamente co-
mo chefe de Estado do país -co-
mandando, por exemplo, as For-
ças Armadas.

Inicialmente chefiado por mi-
litares, o conselho deveria passar
para as mãos de civis após 21 me-
ses, segundo acordado na Carta
Constitucional assinada em agos-
to de 2019. Os militares, no entan-
to, vinham sinalizando que não
pretendiam abrir mão da chefia, o
que se concretizou com a dissolu-
ção do órgão após o golpe.

A onda de protestos que to-
mou as ruas da capital Cartum na
segunda se manteve nesta terça.
Segundo relatos da agência de
notícias AFP, as principais pala-
vras de ordem das manifestações
acusavam o general Burhan de ter

"traído a revolução" de 2019,
quando ditador Omar al-Bashir,
no poder por três décadas, foi des-
tituído. O episódio foi o estopim
do processo de transição para a
democracia, que depois seria ins-
titucionalizado com ajuda inter-
nacional.

Mesmo que agora saibam on-
de está o premiê, "não sairemos
das ruas até que o governo civil se
restabeleça", disse à AFP Hocham
al Amin, 32, um engenheiro. De-
pois da malsucedida cooperação
entre militares e civis, "nunca vol-
taremos a aceitar uma aliança
com o exército".

Durante o pronunciamento,
Burhan negou que a prisão do
premiê e de diversos políticos,
além da dissolução de órgãos
acordados, seja um golpe. "Que-
ríamos apenas corrigir o curso pa-
ra uma transição. Havíamos pro-
metido [isso] ao povo do Sudão e
ao mundo inteiro", disse o gene-
ral, que prometeu eleições gerais
em julho de 2023.

DEMOCRACIA EM RISCO
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