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TECNOLOGIA

Venda de
veículos
novos cai 17%
em outubro

FENABRAVE

A venda de veículos auto-
motores novos caiu 17,07%
em outubro em comparação
ao mesmo mês em 2020. No
mês passado, foram licencia-
das 276.033 unidades no mês,
ante 332.852 vendidas em ou-
tubro de 2020. O resultado, di-
vulgado ontem pela Federa-
ção Nacional da Distribuição
de Veículos Automotores (Fe-
nabrave), leva em conta todos
os segmentos automotivos,
exceto tratores e máquinas
agrícolas. Já no acumulado do
ano, de janeiro a outubro de
2021, as vendas tiveram au-
mento de 16,15% sobre o mes-
mo período do ano passado.
Foram 2.863.349 unidades li-
cenciadas, contra 2.465.260
vendidas em igual período de
2020. PÁGINA 2

Reino Unido 
é 1o país a
aprovar pílula
contra Covid

MOLNUPIRAVIR

O Reino Unido anunciou on-
tem que é o primeiro país do
mundo a autorizar o molnupira-
vir, o tratamento em comprimi-
dos contra a Covid-19 desenvol-
vido pelo laboratório americano
Merck Sharp & Dohme (MSD).
"Hoje é um dia histórico para
nosso país, porque o Reino Uni-
do é agora o primeiro país do
mundo a aprovar um antiviral
contra a Covid-19 que pode ser
tomado em casa", afirmou o mi-
nistro da Saúde, Sajid Javid."Isto
mudará a situação para os mais
vulneráveis e os imunodeprimi-
dos, que em breve poderão rece-
ber o tratamento revolucioná-
rio", acrescentou. A Agência Re-
guladora de Medicamentos  re-
comendou que o medicamento
seja usado após diagnosticada
com Covid-19. PÁGINA 6

Bradesco
lucra R$ 6,767
bilhões no  
3o trimestre

BALANÇO

SETEMBRO

O Bradesco registrou lucro lí-
quido de R$ 6,767 bilhões no ter-
ceiro trimestre de 2021. O resul-
tado representa um crescimento
de 34,5% na comparação com
igual período do ano passado e
de 7,1% em relação ao segundo
trimestre do ano. De acordo com
o banco, o terceiro trimestre foi
marcado pela forte recuperação
dos resultados das operações de
seguros, que evoluíram mais de
100% no período, motivados pela
redução da frequência dos even-
tos relacionados à Covid-19. A
carteira de crédito do Bradesco
chegou a R$ 773,3 bi no fim de se-
tembro, alta de 16,4% na compa-
ração anual, e de 6,5% ante junho
de 2021. Destaque para a forte
aceleração da carteira de pessoas
físicas, que apresentou evolução
de 24,7% em 12 meses. PÁGINA 3

Claro, Vivo e Tim vencem leilão
de principais faixas do 5G

As maiores operadoras de telefonia móvel do país, Claro, Vivo e
Tim, arremataram as principais faixas do leilão de 5G realizado on-
tem pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). O certa-
me confirmou a expectativa de que as operadoras de grande porte
ficariam com as frequências de 3,5 GHz (gigahertz), o chamado "filé
mignon" do 5G com cobertura nacional, faixa que permitirá veloci-

dades até cem vezes mais rápidas que as do 4G. Essa frequência foi
separada em quatro lotes, um deles não recebeu proposta. A expec-
tativa na Anatel é de que 80% das frequências sejam leiloadas, o que
levaria a agência a, futuramente, realizar uma nova rodada de lei-
lões com as sobras. A Claro arrematou o primeiro lote por R$ 338
milhões. PÁGINA 2

Produção
industrial recua
0,4%, no 4o mês
seguido de baixa

Em mais um sinal de fragilidade, a produção industrial brasi-
leira caiu 0,4% em setembro, na comparação com o mês anterior,
informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
ontem. Foi o quarto resultado negativo em sequência. Na compa-
ração com o mesmo mês do ano anterior, a produção teve baixa
de 3,9%. As expectativas de economistas, segundo pesquisa da
agência Reuters, eram de queda de 0,3% na variação mensal e de
4% na base anual. André Macedo (foto), gerente da pesquisa do
IBGE, atribuiu a perda de fôlego da indústria a um "conjunto de
fatores". PÁGINA 2

O presidente Jair Bolsonaro (foto) concedeu a si próprio o título de grão-mestre, o mais alto, da Ordem
Nacional do Mérito Científico -honraria reservada a "personalidades nacionais e estrangeiras que se dis-
tinguiram por suas relevantes contribuições prestadas à Ciência, à Tecnologia e à Inovação". O decreto,
publicado ontem no Diário Oficial da União, também condecora os ministros Marcos Pontes (Ciência,
Tecnologia e Inovações), Carlos França (Relações Internacionais), Paulo Guedes (Economia) e Milton Ri-
beiro (Educação). A homenagem, porém, é regimental. PÁGINA 5

IBGE

Bolsonaro concede a si próprio
homenagem de Mérito Científico
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PÁGINA 6

Rezar pelos
mortos: nosso
compromisso

de fé!

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(27/10) 7,75%
Poupança 3
(5/11) 0,44%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,64% (out.)
IPCA 5 0,89% (set.)
CDI
0,09 até o dia 04/nov
OURO
BM&F/grama R$ 3212,21
EURO Comercial 
Compra: 6,4767 Venda: 6,4773

EURO turismo 
Compra: 6,5795 Venda: 6,7595
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,5936 Venda: 5,5942
DÓLAR comercial
Compra: 5,6040 Venda: 5,6046
DÓLAR turismo
Compra: 5,6527 Venda: 5,8327

GETNET BR UNT 4.59 +5.28 +0.23

MINERVA ON NM 10.42 +3.68 +0.37

MARFRIG ON NM 26.78 +3.60 +0.93

JBS ON NM 37.88 +3.05 +1.12

CIELO ON NM 2.35 +1.29 +0.03

ULTRAPAR ON NM 12.38 −8.09 −1.09

REDE D OR ON NM 57.21 −8.17 −5.09

BANCO PAN PN N1 12.88 −7.74 −1.08

COGNA ON ON NM 2.66 −7.96 −0.23

P.ACUCAR-CBDON NM 22.89 −7.70 −1.91

PETROBRAS PN N2 26.00 −3.17 −0.85

VALE ON NM 66.07 −1.14 −0.76

ITAUUNIBANCOPN EJ N1 23.16 −5.28 −1.29

BRADESCO PN EJ N1 19.05 −6.62 −1.35

SID NACIONALON 21.33 −3.44 −0.76

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 36.124,23 -0,09

NASDAQ Composite 15.940,307 +0,81

Euro STOXX 50 4.331,15 +0,55

CAC 40 6.987,79 +0,53

FTSE 100 7.279,91 +0,43

DAX 16.029,65 +0,44

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -2,09% / 103.412,09 / -2.204,79 / Volume: 31.367.186.508 / Quantidade: 4.592.297
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Economia

Furo no teto tem
efeito negativo sobre
Bolsa, câmbio e juros

A apertada aprovação da
PEC (proposta de emenda à
Constituição) dos precatórios
em primeiro turno na madru-
gada de ontem -com 312 vo-
tos, apenas 4 a mais do neces-
sário-,  acendeu o sinal de
alerta no mercado sobre a di-
ficuldade da gestão de Jair
Bolsonaro para acomodar os
gastos extras que o presidente
pretende criar em 2022,

quando deverá tentar a ree-
leição.

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) recuou 2,09%
ontem, a 103.412 pontos, en-
quanto o dólar subiu 0,33%, a
R$ 5,608. Os juros futuros me-
didos pelos contratos DI (De-
pósitos Interbancários) para
2023 avançaram 0,3 ponto
percentual, de 12,09% para
12,12% ao ano. 

Sexta-feira, 5 de novembro de 2021

LEILÃO

Claro, Vivo e Tim vencem
principais faixas do 5G
JULIO WIZIACK E BERNARDO
CARAM/FOLHAPRESS

A
s maiores operadoras
de telefonia móvel do
país, Claro, Vivo e Tim,

arremataram as principais faixas
do leilão de 5G realizado ontem
pela Anatel (Agência Nacional de
Telecomunicações).

O certame confirmou a expec-
tativa de que as operadoras de
grande porte ficariam com as fre-
quências de 3,5 GHz (gigahertz), o
chamado "filé mignon" do 5G
com cobertura nacional, faixa que
permitirá velocidades até cem ve-
zes mais rápidas que as do 4G.

Essa frequência foi separada
em quatro lotes, um deles não re-
cebeu proposta. A expectativa na
Anatel é de que 80% das frequên-
cias sejam leiloadas, o que levaria
a agência a, futuramente, realizar
uma nova rodada de leilões com
as sobras.

A Claro arrematou o primeiro
lote por R$ 338 milhões. A oferta
da Vivo para a segunda fatia foi de
R$ 420 milhões. A Tim, por sua
vez, venceu o terceiro lote por R$
351 milhões.

Na frequência de 700 MHz
(megahertz), que permite amplia-
ção das redes de 4G, o primeiro
lote marcou a entrada do fundo
Pátria na telefonia. Ele arrematou
a frequência de 700 MHz com co-
bertura nacional, oferecendo lan-
ce de R$ 1,4 bilhão, com ágio de
805,8%.

Como vencedor desse lote, o
Pátria terá que levar o 4G a mais
de 1.100 trechos de rodovias fe-
derais.

O leilão seguiu com a abertura
de lotes com coberturas regionais

na faixa de 3,5 GHz. Houve dispu-
ta para os blocos das regiões Nor-
deste e Sul.

No Nordeste, a empresa Brisa-
net venceu a disputa com um lan-
ce de R$ 1,25 bilhão, ágio de
13.741,7%. Ela poderá oferecer o
5G em toda a região. O grupo, se-
diado no Ceará, levou também as
frequências de 3,5 GHz para co-
brir a região Centro-Oeste.

No bloco da região Sul houve
uma intensa disputa entre o Con-
sórcio 5G Sul (do qual faz parte a
Copel e a Sercomtel, do empresá-
rio Nelson Tanure) e a Meganet.
Após 15 lances, o Consórcio 5G
Sul venceu com uma oferta de R$
73,6 milhões, registrando ágio de
1.454,74%

A Cloud2U se tornou uma no-
va empresa de telefonia ao vencer
o lote que abrange Rio de Janeiro,
Espírito Santo e Minas Gerais
com um lance de R$ 405 milhões,
ágio de 6.266%.

A Algar ficou com o último lo-
te regional cobrindo o triângulo
mineiro, e partes do Mato Grosso
do Sul e Goiás, áreas já atendidas
pela empresa como concessio-
nária de telefonia fixa. A empresa
ofereceu R$ 2,35 bilhões, ágio de
358,5%

Incluído no PPI (Programa de
Parceria de Investimentos), o
leilão do 5G vai reforçar a lista
de concessões realizadas no go-
verno e será usado por Jair Bol-
sonaro como plataforma políti-
ca durante a campanha pela
reeleição em 2022.

Serão ao menos R$ 40 bilhões
em investimentos obrigatórios ao
longo de 20 anos para massificar a
cobertura 4G e reforçar a infraes-
trutura de conexão das cidades,

sem contar os recursos a serem
destinados para a construção da
rede 5G propriamente dita.

Até julho de 2022, o serviço de
telefonia de quinta geração deve-
rá estar disponível em todas as ca-
pitais nacionais.

O governo insistiu para que es-
se cronograma fosse mantido
mesmo com um pequeno atraso
na aprovação do edital.

O ministro das Comunicações,
Fábio Faria (PSD-RN), pressio-
nou a Anatel (Agência Nacional
de Telecomunicações) e o TCU
(Tribunal de Contas da União)
para que a análise das regras do
edital fossem feitas a tempo de o
leilão ocorrer neste ano -e já com
um atraso de mais de um ano. A
ideia inicial era que o leilão fosse
realizado no final do ano passado.

Outra exigência do ministro,
encampada pelo presidente Bol-
sonaro, foi o padrão tecnológico a
ser imposto para as novas redes.

As operadoras pretendiam uti-
lizar as redes atuais (4G e 3G) adi-
cionando equipamentos 5G so-
bre elas, mas a Anatel, sob orien-
tação do ministério, impôs um
padrão mais moderno, o chama-
do "release 16", que exige a cons-
trução de redes totalmente inde-
pendentes das atuais dedicadas
exclusivamente ao 5G.

Bolsonaro chegou a dizer pu-
blicamente que somente com es-
sa rede será possível estimular a
economia por meio de novas apli-
cações, como a telemedicina
(com atendimentos e cirurgias à
distância, por exemplo), carros te-
leguiados, fábricas inteligentes e
lavouras totalmente conectadas.

Essas modalidades deverão
aumentar não só a produtividade

da economia como gerar mais ri-
queza. Consultorias especializa-
das em telecomunicações esti-
mam que o PIB (Produto Interno
Bruto) do Brasil poderá crescer
até R$ 6,5 trilhões ao longo de três
décadas caso o 5G seja implanta-
do na sua versão mais moderna.

Bolsonaro, que até o momento
não conseguiu entregar a maior
parte das reformas estruturantes
prometidas, coleciona problemas
na condução da pandemia e sofre
de queda de popularidade, busca
boas notícias para tentar se viabi-
lizar à reeleição -a chegada do 5G
é uma delas.

Boa parte do atraso do leilão,
no entanto, se deve ao próprio go-
verno que ameaçou impor restri-
ções e até banir a chinesa Huawei
da construção das redes 5G.

Isso ocorreu porque Bolsonaro
se alinhou estrategicamente com
o ex-presidente dos EUA Donald
Trump, que entrou em uma guer-
ra geopolítica com a China.

Um dos alvos escolhidos foi a
Huawei, a maior fabricante de
equipamentos de telecomunica-
ções do mundo. Naquele mo-
mento, impor uma sanção desse
porte -como ocorreu em alguns
países parceiros dos EUA- signifi-
caria obrigar as operadoras a tro-
carem praticamente todo o par-
que de antenas e de equipamen-
tos em uso.

Isso porque os equipamentos
5G de outros fabricantes não con-
versam com aparelhos 4G e 3G da
Huawei. As teles calculavam um
atraso de ao menos três anos para
efetuar essa troca a um custo de
ao menos R$ 100 bilhões, valor
que teria de ser indenizado pelo
governo..

MERCADOS

Venda de veículos novos tem
queda de 17% em outubro

A venda de veículos automo-
tores novos caiu 17,07% em ou-
tubro em comparação ao mesmo
mês em 2020. No mês passado,
foram licenciadas 276.033 unida-
des no mês, ante 332.852 vendi-
das em outubro de 2020. O resul-
tado, divulgado ontem pela Fe-

deração Nacional da Distribui-
ção de Veículos Automotores
(Fenabrave), leva em conta todos
os segmentos automotivos, exce-
to tratores e máquinas agrícolas. 

Já no acumulado do ano, de
janeiro a outubro de 2021, as
vendas tiveram aumento de

16,15% sobre o mesmo período
do ano passado. Foram
2.863.349 unidades licenciadas,
contra 2.465.260 vendidas em
igual período de 2020.

Na comparação mês a mês,
as vendas em outubro de 2021
tiveram leve queda, de 1,78%,

FENABRAVE

Produção industrial recua 0,4% e
fica 3,2% abaixo do pré-pandemia
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

Em mais um sinal de fragili-
dade, a produção industrial bra-
sileira caiu 0,4% em setembro,
na comparação com o mês ante-
rior, informou o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica) ontem. Foi o quarto resul-
tado negativo em sequência.

Na comparação com o mes-
mo mês do ano anterior, a pro-
dução teve baixa de 3,9%. As ex-
pectativas de economistas, se-
gundo pesquisa da agência Reu-
ters, eram de queda de 0,3% na
variação mensal e de 4% na base
anual.

Com os resultados, a produ-
ção da indústria ficou 3,2% abai-

xo do patamar de fevereiro de
2020, no cenário pré-pandemia.
Também está em nível 19,4% in-
ferior ao recorde, registrado em
maio de 2011.

André Macedo, gerente da
pesquisa do IBGE, atribuiu a
perda de fôlego da indústria a
um "conjunto de fatores".

O primeiro é a desarticulação
de cadeias produtivas ao longo
da pandemia, o que abalou o
fornecimento de insumos e au-
mentou o preço de matérias-
primas.

Não bastasse isso, a produ-
ção também sofre com dificul-
dades do mercado interno, disse
Macedo.

Segundo ele, o mercado de

trabalho "ainda está longe de
mostrar uma recuperação con-
sistente", e o poder de compra
da população também é preju-
dicado pela escalada da infla-
ção. Os dois fatores inibem o
consumo de bens industriais.

"O setor, claramente, vem em
uma trajetória descendente",
afirmou Macedo.

Na comparação com agosto,
10 dos 26 ramos industriais re-
cuaram em setembro. Os maio-
res impactos negativos vieram
do segmento de produtos ali-
mentícios, que recuou 1,3%, e de
metalurgia, com baixa de 2,5%.

"Podemos observar sinais ne-
gativos em segmentos impor-
tantes no setor de alimentos, co-

mo a parte relacionada ao açú-
car, por causa das condições cli-
máticas adversas que prejudica-
ram a cana-de-açúcar", disse
Macedo.

"Outro setor com comporta-
mento negativo foi o das carnes
bovinas, explicado pela suspen-
são das exportações desse pro-
duto para a China no início de
setembro, por conta do 'mal da
vaca louca'. Isso impactou nega-
tivamente o setor de alimentos",
acrescentou.

Conforme o IBGE, a produção
industrial fechou o terceiro tri-
mestre de 2021 com queda de
1,1%. No ano, o acumulado ainda
é positivo, com alta de 7,5%. Em
12 meses, o avanço foi de 6,4%.

SETEMBRO

Feirão: inadimplentes 
podem negociar dívidas

SERASA

Pessoas que estão inadim-
plentes têm um canal aberto
para negociar e pagar suas dí-
vidas por meio do Feirão Sera-
sa Limpa Nome. Neste ano,
além da possibilidade de rene-
gociação das dívidas com até
99% de desconto e opções de
parcelamento sem juros, há o
auxílio dívida, um bônus em
dinheiro para quem limpar o
nome e fizer o pagamento à
vista. Nesses casos, a Serasa
dará um crédito de R$ 50 para
qualquer pessoa que negociar
e pagar à vista acordos a partir
de R$ 200. O auxílio é válido
para uma ou várias dívidas so-
madas e negociadas através do
aplicativo.

Participam do evento mais
de 100 empresas parceiras de
diversos setores, permitindo
que dívidas com cartão de cré-
dito, lojas, água, luz, telefone,
entre outros, sejam negociadas
por meios digitais e sem preci-
sar sair de casa. Para participar
basta baixar o aplicativo Sera-
sa, na loja de aplicativos do ce-
lular. Também é possível ne-
gociar as dívidas pela internet,
pelo WhatsApp (11) 99575-
2096 ou pelo 0800 591 1222.

Além dos canais digitais, o in-
teressado também pode ir até
uma das agências dos Correios
levando documento original
com foto, fazer a consulta e ge-
rar o boleto na hora.

Segundo a Serasa, atual-
mente, no Brasil, mais de 62
milhões de inadimplentes en-
frentam dificuldades para con-
seguir crédito. Para o gerente
executivo da Serasa, Matheus
Moura, o Feirão já é esperado
pelo brasileiro como o mo-
mento ideal para renegociar
suas dívidas, mas, neste ano, é
ainda mais especial por acon-
tecer em um momento de re-
começo, de retomada da ativi-
dade econômica e de esperan-
ça para muitos brasileiros.

"Além dos diversos benefí-
cios do feirão, o auxílio dívida é
um importante aliado para es-
se momento, já que é um in-
centivo financeiro para o con-
sumidor quitar mais um acor-
do ou até mesmo outros tipos
de conta, como água, luz, tele-
fone, entre outras pela carteira
digital da Serasa. É uma opor-
tunidade de recomeçar e que-
remos fazer parte desse mo-
mento", disse.

Endividamento das
famílias cresce menos 

OUTUBRO

O número de famílias brasi-
leiras com dívidas continuou
crescendo em outubro e che-
gou a 74,6%, segundo a Pesqui-
sa de Endividamento e Ina-
dimplência do Consumidor
(Peic), divulgada ontem pela
Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC). As informações
são da Agência Brasil.

O levantamento mostra que
o ritmo de crescimento do en-
dividamento diminuiu e que a
alta de outubro foi de 0,6 ponto
percentual em relação a se-
tembro. Mesmo assim, o au-
mento foi a 11ª alta mensal
consecutiva.

A CNC avalia que a alta re-
cente dos juros reduziu a con-
tratação de dívidas em outu-
bro e fez o indicador ter um
acréscimo abaixo dos últimos
meses, quando apresentava
aumento, em média, de 1,5
ponto.

Já frente a outubro de 2020,
o percentual de famílias endi-
vidadas é 8,1 pontos maior em
2021, fazendo desse o segundo
maior crescimento anual da

série histórica.
O percentual de famílias

com dívidas ou contas em
atraso atingiu 25,6%, segundo
a CNC, o que representa 0,1
ponto acima do registrado em
setembro de 2021 e 0,5 ponto
abaixo de outubro de 2020.

Já a parcela das famílias que
declarou não ter condições de
pagar contas ou dívidas caiu
de 10,3% para 10,1% na passa-
gem mensal e 1,8 ponto na
comparação anual.

Em texto divulgado pela
confederação, o presidente da
CNC, José Roberto Tadros,
considera que o relativo con-
trole da taxa de inadimplência
diante do cenário econômico
"é impressionante".

"A inflação corrente elevada
e disseminada tem deteriora-
do os orçamentos domésticos
e diminuído o poder de com-
pra das famílias, em especial
as na faixa de menor renda. Os
números demonstram os es-
forços em manter os compro-
missos financeiros em dia,
com renegociação e melhor
controle dos gastos", avalia.

em relação às de setembro.
"A demanda se mantém alta

por parte do consumidor, mas
há segmentos em que a espera
por um veículo pode levar me-
ses, em função dos baixos esto-
ques das concessionárias, que
não estão conseguindo ter todos
os pedidos atendidos pelas fá-
bricas, devido à falta de insumos
e componentes. Esperamos pela
normalização da produção, mas
acreditamos que isso só ocorra
em meados de 2022", disse o
presidente da Fenabrave, Alari-
co Assumpção Júnior.
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Bradesco lucra R$ 6,767 bilhões
O

Bradesco registrou
lucro líquido de R$
6,767 bilhões no ter-

ceiro trimestre de 2021. O resul-
tado representa um crescimen-
to de 34,5% na comparação com
igual período do ano passado e
de 7,1% em relação ao segundo
trimestre do ano.

De acordo com o banco, o
terceiro trimestre foi marcado
pela forte recuperação dos re-
sultados das operações de se-
guros, que evoluíram mais de
100% no período, motivados
pela redução da frequência
dos eventos relacionados à
Covid-19.

A carteira de crédito do Bra-

desco chegou a R$ 773,3 bilhões
no fim de setembro, alta de
16,4% na comparação anual, e
de 6,5% ante junho de 2021.

Destaque para a forte acele-
ração da carteira de pessoas físi-
cas, que apresentou evolução
de 24,7% em 12 meses e de 6,3%
no trimestre, para R$ 303,4 bi-
lhões, impulsionada pelas ope-
rações de financiamento imobi-
liário, cartão de crédito e crédito
consignado. Na carteira de pes-
soas jurídicas, as operações de
PME (pequenas e médias em-
presas) evoluíram 27,8% no ano
e 9,1% no trimestre.

O resultado levou o banco a
revisar sua projeção para o cres-

cimento da carteira de crédito
em 2021, de um intervalo de 9%
a 13% para algo entre 14,5% e
16,5%. A receita de prestação de
serviços da instituição financei-
ra alcançou R$ 8,8 bilhões no
período, um aumento de 7,8%
ano contra ano, e uma evolução
de 4,1% na margem.

O retorno anualizado sobre o
patrimônio líquido médio
(ROAE) foi de 18,3%, evolução
de 5,4 pontos percentuais em
bases anuais, e de 0,1 ponto an-
te o trimestre anterior.

Já a taxa de inadimplência
encerrou o trimestre em 2,6%,
contra 2,3% há um ano, e 2,5%
no segundo trimestre.

TERCEIRO TRIMESTRE
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Butantan volta a pedir
pelo uso da Coronavac 
a partir dos 3 anos

COVID-19

LAURA MATTOS/FOLHAPRESS

O Instituto Butantan vai en-
trar na próxima segunda-feira
com um novo pedido na Anvi-
sa (Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária) para a apro-
vação do uso da Coronavac
em crianças e adolescentes
entre 3 e 17 anos.

De acordo com a informa-
ção, confirmada pela reporta-
gem, o órgão está terminando
de reunir os dados solicitados
pela agência, que negou o pri-
meiro pedido para a utilização
do imunizante contra a Covid-
19 nessa faixa etária, feito em
30 de julho.

A Anvisa afirmou, em deci-
são tomada em 18 de agosto,
que faltavam informações pa-
ra comprovar a eficiência e a
segurança da Coronavac para
esse grupo. Os dados estão
sendo levantados pelo labora-
tório chinês Sinovac, que de-
senvolveu a vacina, produzida
no Brasil pelo Butantan.

Os chineses são os respon-
sáveis pelas pesquisas e, por-
tanto, pelos dados solicitados
pela Anvisa. Precisam, porém,
encaminhá-los ao Butantan. O
instituto paulista é que possui,
desde 17 de janeiro, a autori-
zação para o uso emergencial
da vacina no Brasil para maio-
res de 18 anos, e deve ser o res-
ponsável pela petição na Anvi-
sa para a sua aplicação em
crianças e adolescentes.

Ao negar anteriormente a
autorização para os menores
de 18 anos, a agência afirmou
que a mostra utilizada na pes-
quisa, com 586 participantes,
era insuficiente.

Além disso, segundo a An-
visa afirmou à reportagem,
não havia informações sobre
os resultados em subgrupos
de faixas etárias (de 3 a 5 anos,
de 6 a 11, e de 12 a 17).

A equipe técnica da agência
apontou ainda a falta de dados
sobre a eficácia em crianças
com comorbidades ou imunos-
suprimidas, ou seja, com siste-
ma imunológico debilitado.

Por ora, no Brasil, a Pfizer
é a única vacina autorizada
pela Anvisa para menores de

18 anos, e apenas para aque-
les que têm entre 12 e 17. O
fabricante deve entrar nos
próximos dias com um pedi-
do na agência para o uso a
partir dos 5 anos, faixa que
acaba de ser incluída na bula
como indicada para o imuni-
zante.

Na quarta-feira, a Secreta-
ria Estadual de Saúde de São
Paulo enviou ofício à Anvisa
solicitando "máxima urgên-
cia" na liberação da vacinação
contra a Covid-19 para crian-
ças. A liberação urgente da va-
cinação para esse público foi
também defendida pelo go-
vernador João Doria (PSDB)
em entrevista coletiva.

Gestores do SUS chegaram
a avaliar priorizar o uso da
Coronavac na terceira dose
para idosos. O instituto pau-
lista, no entanto, disse que
não concorda que um grupo
seja escolhido em detrimento
de outro. "O Butantan tem co-
mo prioridade salvar a vida
dos brasileiros por meio da
vacina, portanto todas as fai-
xas etárias são prioridade",
afirmou nota encaminhada à
reportagem.

Na disputa política em tor-
no da pandemia, a Coronavac
costuma ser alvo de ataques
do presidente Jair Bolsonaro,
que já a chamou de "vacina
chinesa do João Doria" –os
dois chegaram a se aproximar
durante a eleição de 2018, mas
depois romperam e hoje são
adversários políticos.

Já a Anvisa, no relatório em
que negou a autorização do
imunizante para crianças e
adolescentes, defendeu a va-
cina como uma arma impor-
tante no combate à pandemia
e afirmou que sua "relação
custo-benefício continua fa-
vorável".

A diretora Meiruze Freitas,
relatora da manifestação téc-
nica sobre o uso em menores
de 18 anos, ressaltou que a Co-
ronavac "tem contribuído pa-
ra a diminuição dos danos da
pandemia, favorecendo a re-
dução significativa da hospita-
lização e dos óbitos da popula-
ção imunizada".

VIA DECRETO

Bolsonaro concede a si próprio
homenagem de Mérito Científico
O

presidente Jair Bolso-
naro concedeu a si
próprio o título de

grão-mestre, o mais alto, da Or-
dem Nacional do Mérito Cientí-
fico -honraria reservada a "per-
sonalidades nacionais e estran-
geiras que se distinguiram por
suas relevantes contribuições
prestadas à Ciência, à Tecnolo-
gia e à Inovação".

O decreto, publicado ontem
no Diário Oficial da União, tam-
bém condecora os ministros
Marcos Pontes (Ciência, Tecno-
logia e Inovações), Carlos Fran-
ça (Relações Internacionais),
Paulo Guedes (Economia) e
Milton Ribeiro (Educação).

A homenagem, porém, é regi-
mental. Desde 2002, quando
Fernando Henrique Cardoso e o
então secretário de Assuntos Es-
tratégicos da Presidência, Ro-
naldo Sardenberg, assinaram o
decreto que ainda está em vigor,
o presidente da República é
agraciado com o título de grão-
mestre, e o ministro da Ciência,
com o de chanceler.

Além das autoridades, o texto
concede a ordem a 32 professo-
res e pesquisadores de diversas
áreas da ciência. Esta é a primei-
ra condecoração desde 2018,
quando o ex-presidente Michel
Temer assinou um decreto que
intitula quase 80 personalidades.

A condecoração de Bolso-
naro acontece pouco após a
CPI da Covid no Senado suge-
rir o indiciamento dele por cri-
me contra a humanidade, além
de outras acusações,  pelas
omissões do governo em rela-
ção à pandemia. O presidente
também disse que não se vaci-
nou contra Covid-19, defende
rotineiramente medicamentos
com ineficácia comprovada
para o tratamento da doença, e
não costuma usar máscara de
proteção mesmo em aglome-
rações.

Todas as vacinas contra a Co-
vid disponíveis no Brasil são se-
guras e eficazes, e tiveram seu

uso autorizado pela Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária). Elas têm sido essen-
ciais para a redução no número
de mortes e internações por
causa da doença. Diversos estu-
dos já comprovaram que o uso
de máscara é peça-chave para
conter a disseminação do coro-
navírus.

Para além da pandemia, o
CNPq (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico) teve neste ano o
menor orçamento dos últimos 21
anos. Em 2022, o orçamento do
Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovações sofrerá um corte
de 92% em relação a este ano.

Deltan pede exoneração do
Ministério Público Federal
FELIPE BÄCHTOLD/FOLHAPRESS

O procurador Deltan Dallag-
nol, ex-chefe da força-tarefa da
Operação Lava Jato, vai deixar o
Ministério Público Federal.

Em vídeo publicado nas re-
des sociais ontem, Deltan con-
firmou a decisão dizendo que
tem várias ideias para seu futu-
ro e defendendo o "voto cons-
ciente".

"Posso fazer mais pelo país
fora do Ministério Público", dis-
se ele, sem detalhar se entrará
na política, como o ex-juiz Ser-
gio Moro.

Moro anunciou que vai se fi-
liar ao partido Podemos, em
evento na semana que vem, o
que abre caminho para sua
candidatura à Presidência da
República.

Deltan, 41, foi o principal
porta-voz do Ministério Público

Federal na operação deflagrada
em 2014. Estava na instituição
fazia 18 anos.

Além da presença na mídia,
cabia a ele organizar as diferen-
tes frentes de apuração entre a
equipe de procuradores envol-
vidos no caso. Tinha participa-
ção reduzida no dia a dia dos
processos e das audiências na
Justiça Federal.

Ele ingressou na operação lo-
go em suas primeiras fases,
quando o então procurador-ge-
ral Rodrigo Janot decidiu formar
uma força-tarefa para se dedicar
exclusivamente ao caso, diante
das dimensões das descobertas
em andamento. 

Em 2020, desgastado pela di-
vulgação de conversas que man-
teve no aplicativo Telegram, o
procurador pediu desligamento
dos trabalhos da operação, ci-
tando motivos familiares.

Continuou, porém, se mani-
festando em redes sociais e em
entrevistas sobre temas ligados
à Lava Jato e à corrupção.

Sua saída da investigação
ocorreu já em um momento de
declínio, quando o procurador-
geral Augusto Aras procurava
mudar o modelo de trabalho de
forças-tarefas.

Em meio aos embates com
políticos, Deltan se tornou alvo
de procedimentos no CNMP
(Conselho Nacional do Ministé-
rio Público). Uma das represen-
tações o acusava de interferên-
cia em eleição para a presidên-
cia do Senado, em 2019, devido
a críticas feitas ao senador Re-
nan Calheiros (MDB-AL).

Quando era questionado so-
bre a intenção de deixar a carrei-
ra no Ministério Público para
entrar na política, Deltan costu-
mava desconversar.

RUMO À POLÍTICA

Lupi diz que vai mudar voto da
bancada do PDT na ‘PEC do calote’
CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

O presidente do PDT, Carlos
Lupi, disse à reportagem que Ci-
ro Gomes não sabia do acordo
da bancada do partido para
apoiar a PEC dos Precatórios e
que vai tentar reverter todos os
votos favoráveis até a próxima
terça-feira, quando será a vota-

ção em 2º turno.
"Eu sou brasileiro, não perco

a esperança nunca. Estou ligan-
do de um a um e até terça-feira
eu acredito nessa capacidade de
convencimento que, modéstia à
parte, eu costumo ter", afirmou
à reportagem.

Lupi negou a versão de alguns
deputados de que a cúpula do

partido e a família Gomes sabiam
do apoio da bancada à PEC.

"Não estava todo mundo sa-
bendo. O Ciro nunca foi infor-
mado e eu fui informado minu-
tos antes da votação. Sabia que o
André Figueiredo estava con-
versando sobre isso, mas em ne-
nhum momento nós concorda-
mos, ele só me comunicou", ex-

plicou.
Como mostrou o Painel, do

jornal Folha de S.Paulo, deputa-
dos pedetistas classificam como
desproporcional a suspensão da
pré-campanha por Ciro Gomes
após a votação e argumentam
que a cúpula do partido e a fa-
mília Gomes sabiam da nego-
ciação.

PRECATÓRIOS

Bolsonaro
depõe na PF
em inquérito
do caso Moro

A Polícia Federal interrogou
o presidente Jair Bolsonaro na
noite de quarta-feira passada
no Palácio do Planalto sobre a
acusação de interferência polí-
tica dele na corporação.

Nesta semana venceria o
prazo de 30 dias estipulado pe-
lo ministro Alexandre de Mo-
raes, relator do caso no STF
(Supremo Tribunal Federal),
para que fosse colhido o de-
poimento do presidente.

Bolsonaro é suspeito de in-
terferir na cúpula da corpora-
ção para proteger parentes e
aliados, suspeita levantada pe-
lo ex-ministro da Justiça Sergio
Moro. No depoimento desta
quarta, Bolsonaro negou inter-
ferência na PF e afirmou que
trocou seu comando por uma
questão de diálogo.

INTERFERÊNCIA

Turismo na capital
paulista registra a 5a

alta mensal seguida 

FECOMÉRCIO

CAMILA BOEHM/ABRASIL 

O Índice Mensal de Ativida-
de do Turismo de São Paulo
(Imat-SP), do Conselho de Tu-
rismo da FecomercioSP em
parceria com a SPTuris, apre-
sentou a quinta alta seguida no
mês de setembro. Desde maio,
o índice tem registrado au-
mento em relação ao mês an-
terior.  

O índice ficou em 64,7 pon-
tos, o que representa 4,7% aci-
ma do registrado em agosto.
Em relação ao mesmo período
de 2020, houve crescimento de
48,2%. Todas as variáveis ana-
lisadas pelo indicador registra-
ram aumento, com destaque
para a movimentação de pas-
sageiros nas rodoviárias pau-
listas, com alta de 9,1%, na
comparação mensal, e 44%, no
contraponto anual.

Segundo a FecomercioSP,
foram 782 mil pessoas circu-
lando nos terminais  rodo-
v i á r i o s  d u r a n t e  o  m ê s ,  o
maior número desde janeiro
deste ano.

A entidade disse que há
uma demanda reprimida no
transporte aéreo que tem con-
tribuído para a retomada do
setor, mesmo com o aumento
médio das tarifas. Nos aero-
portos de Congonhas e Guaru-
lhos, a movimentação cresceu
6,8% entre agosto e setembro,

e dobrou na comparação com
setembro de 2020. Foram mais
de 3 milhões de passageiros no
mês, nível mais alto desde
março do ano passado.

A ocupação hoteleira na ca-
pital paulista tem se beneficia-
do pela maior movimentação
de pessoas nos terminais rodo-
viário e aéreo, atingindo
50,4%, que representa o mais
alto percentual desde fevereiro
de 2020. Em relação a agosto,
houve aumento de 5,4% nessa
ocupação, e de 112%, na com-
paração anual.

O faturamento das empre-
sas do setor de turismo, variá-
vel que também integra o
Imat-SP, teve alta de 6,3% em
relação a agosto, e na compa-
ração anual aumentou 60%. O
estoque de empregos cresceu
0,7%, em relação a agosto, e
3,6% na comparação com se-
tembro de 2020.

O indicador, que varia de 0 a
100 pontos, é composto por
cinco variáveis que têm os
mesmos pesos para a compo-
sição: movimentações de pas-
sageiros dos aeroportos de
Congonhas e Guarulhos, mo-
vimentação dos passageiros
das rodoviárias, taxa média de
ocupação hoteleira na cidade,
faturamento do setor do turis-
mo na capital e estoque de em-
prego nas atividades exclusi-
vas do turismo.

Ministro da Saúde, Queiroga, apoia
portaria a favor de grupo antivacina
MATHEUS TEIXEIRA E 
RAQUEL LOPES/FOLHAPRESS

O ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, defendeu a portaria
que proíbe a demissão de funcio-
nários que não se vacinaram. Ele
avaliou que essa seria uma atitu-
de muito "drástica" e que a pasta
é a favor da geração de empregos.

A declaração foi dada no STF
(Supremo Tribunal Federal)
após reunião com o presidente
da Corte, Luiz Fux.

O governo Jair Bolsonaro pu-
blicou em 1º de novembro uma
portaria que proíbe a demissão
ou a não-contratação de funcio-
nários por não apresentação de
certificado de vacinação.

"Então nós achamos muito
drástico se demitir pessoas por-
que elas não quiseram se vaci-

nar. Como médico, eu sempre
consegui que meus pacientes
conseguissem aderir aos trata-
mentos na base do convenci-
mento", disse.

"Nós queremos criar empre-
gos, sobretudo empregos formais.
Então, essa portaria é no sentido
de dissuadir demissões em fun-
ção de o indivíduo ser ou não va-
cinado. As vacinas as pessoas de-
vem buscar livremente", avaliou.

A norma, assinada pelo minis-
tro Onyx Lorenzoni, considera
que é discriminatório exigir que o
empregado apresente um com-
provante de vacinação para man-
ter seu vínculo com a empresa.

A portaria destaca que o rom-
pimento da relação de trabalho
por esse motivo dá ao emprega-
do o direito a reparação por da-
no moral e a possibilidade de

optar entre a reintegração com
ressarcimento integral de todo o
período de afastamento ou o re-
cebimento, em dobro, da remu-
neração do mesmo período.

A portaria pegou de surpresa
as empresas e advogados espe-
cializados em direito do traba-
lho, que consideram que a me-
dida fere a Constituição e é pu-
ramente política. Eles avaliam
que o direito individual de não
tomar vacina não pode se sobre-
por à saúde coletiva.

Além dessa portaria, o minis-
tro da Saúde também falou que
já trabalha na agenda sobre a
flexibilização do uso de másca-
ras. No entanto, não disse quan-
do irá ocorrer.

"O Ministério da Saúde está
trabalhando nessa agenda, al-
guns estados e municípios já es-

tão fazendo isso. É bom, os entes
federativos têm sua autonomia e
estão na ponta, conhecem a rea-
lidade de maneira melhor do
que às vezes eu que estou em
Brasília", disse.

Como mostrou o jornal Folha
de S.Paulo, um estudo para fle-
xibilizar o uso de máscaras no
Brasil que está em fase de finali-
zação no Ministério da Saúde
deverá prever que a decisão so-
bre a dispensa do acessório de
proteção contra a Covid caberá
a cada município.

A partir do relatório, a pasta
irá estabelecer parâmetros com
base em taxas de transmissibili-
dade, vacinação e demanda por
leitos de UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva) para recomendar
a derrubada do uso obrigatório
do item.

COVID-19
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Democrata questiona defesa dos
EUA de ataque chinês a Taiwan

O presidente do comitê de in-
teligência da Câmara dos EUA, o
democrata Adam Schiff, pediu
na quarta-feira que o governo de
Joe Biden seja menos ambíguo
em sua estratégia de defesa para
Taiwan de um eventual ataque
da China.

Em uma declaração no Fó-
rum de Segurança de Aspen,
Schiff, enfatizou a importância
de um diálogo entre os EUA e
seus parceiros internacionais
com a China, para evitar graves
consequências caso o país asiá-
tico decida usar a força para ten-
tar invadir Taiwan.

No fórum, também esteve
presente o chefe de Estado-
Maior dos EUA, General Mark
Milley, que declarou que seja
improvável que a China tente
tomar Taiwan militarmente nos
próximos dois anos, mas se
mantém preocupado com os

avanços tecnológicos do país,
destacando o recente teste de
míssil hipersônico chinês.

"Dito isso, porém, os chineses
estão clara e inequivocamente
construindo a capacidade de for-
necer essas opções à liderança
nacional se assim escolherem em
algum momento no futuro", disse
Milley. "Estamos testemunhando
uma das maiores mudanças no
poder geoestratégico global que o
mundo já viu", completou.

MOMENTO DE TENSÃO
O governo estadunidense

vem manifestando preocupação
com o interesse da China em
Taiwan, principalmente a partir
de especulações sobre um ata-
que nos próximos anos. Esse ce-
nário de temores, no entanto, le-
vou representantes do governo
chinês a desmentir, nos últimos
dias, os rumores de uma guerra.

Durante décadas, os EUA se
mantiveram cautelosos em sua
interferência em assuntos geo-
políticos do extremo-oriente,
evitando confirmar ou negar se
assumiriam a defesa militar de
Taiwan no caso de uma investi-
da chinesa.

Mas, muitos analistas e auto-
ridades estadunidenses questio-
nam a eficiência desta política,
em meio à determinação de Pe-
quim de que tomará Taiwan pela
força, se necessário, por consi-
derá-la uma província ilegítima.

"Acho que provavelmente
menos ambiguidade é melhor
do que mais ambiguidade", dis-
se Adam Schiff na quarta-feira.
"Não queremos fazer nenhum
pronunciamento que acelere o
pensamento ou cronograma
chinês em termos de uso da for-
ça militar contra Taiwan", acres-
centou.

GUERRA

Portugal marca eleições para
Parlamento para 30 de janeiro 
GIULIANA
MIRANDA/FOLHAPRESS

Portugal terá eleições anteci-
padas para o Parlamento em 30
de janeiro de 2022. O anúncio
foi feito pelo presidente da Re-
pública, Marcelo Rebelo de Sou-
sa (foto), em pronunciamento
ao país ontem.

Em seu discurso, o chefe de
Estado comunicou oficialmente
aos portugueses sua decisão de
dissolver a Assembleia da Repú-
blica. A ação foi uma conse-
quência da reprovação da pro-
posta de Orçamento para 2022
apresentada pelo primeiro-mi-
nistro António Costa, do Partido
Socialista.

Legendas como o Partido Co-
munista Português e o Bloco de
Esquerda, que viabilizaram o
governo nos últimos anos,
anunciaram com antecedência
que rejeitariam o texto.

A dissolução do Parlamento,
porém, aconteceu sem a demis-
são do governo. Com isso, o pre-
miê e os demais ministros se-
guem praticamente com fun-

ções plenas, embora limitados
pela ausência de atividade legis-
lativa regular.

Embora já esteja oficialmente
anunciado, o fim da composição
da Assembleia como é hoje só
entrará em vigor após a publica-
ção do decreto presidencial no
Diário de República, o que esta

previsto para acontecer no fim
deste mês.

Uma vez que lei portuguesa
estipula que as eleições devam
ser realizadas entre 55 e 60 dias
após o decreto, o longo intervalo
até a publicação da decisão é
um mecanismo para permitir
que o pleito aconteça apenas no
fim de janeiro, como anunciou o
presidente.

A rejeição ao Orçamento e a
convocação de eleições anteci-
padas deram origem a uma série
de turbulências políticas à direi-
ta e à esquerda.

Figura extremamente popu-
lar no país e normalmente pou-
pado de críticas públicas mais
duras, Rebelo de Sousa também
não passou imune pela crise. Di-
versos analistas e políticos por-
tugueses têm apontado as digi-
tais do presidente no impasse.

Ainda antes da apresentação
formal da proposta orçamentá-
ria aos deputados, ele já havia
alertado publicamente aos par-
tidos: o fracasso na aprovação
do plano significaria a dissolu-
ção do Parlamento.

ASSEMBLEIA

RJ antecipa
pagamento 
do salário 
de outubro 

O Governo do Estado do
Rio de Janeiro vai quitar, an-
tecipadamente, hoje, os salá-
rios de outubro para 462. 841
servidores ativos, inativos e
pensionistas. Esta é a 12ª vez,
desde que o governador
Cláudio Castro assumiu o co-
mando do estado, que o pa-
gamento é feito de forma an-
tecipada, antes do décimo
dia útil, conforme prevê o ca-
lendário oficial.

O valor líquido da folha de
outubro é de R$ 1,842 bilhão.
Os depósitos serão efetuados
ao longo do dia, mesmo após
o término do expediente
bancário.

“Conseguimos mais uma
vez antecipar os salários e,
desta vez, para o terceiro dia
útil. É o resultado de muito
trabalho e de uma gestão que
se preocupa com o servidor.
E o mais importante é que a
antecipação ajuda a aquecer
a economia”, afirmou o go-
vernador Cláudio Castro.

Para o secretário de Esta-
do de Fazenda, Nelson Ro-
cha, a antecipação dos salá-
rios demonstra o respeito aos
servidores, fundamentais pa-
ra o funcionamento da má-
quina pública.

“O servidor é peça vital do
serviço público. Por desem-
penhar um papel tão impor-
tante, merece toda a valoriza-
ção que o estado puder dar”,
destacou Nelson Rocha.

SERVIDORES

RJ tem balcão
de emprego
para população
de rua

O Governo do Estado do Rio
de Janeiro realizou ontem, um
mutirão de serviços para aten-
der à população de rua da capi-
tal. A ação aconteceu no local
que funciona como Hotel Aco-
lhedor, no bairro do Catete, Zo-
na Sul carioca.  

A iniciativa foi desenvolvida
em parceria pela Secretaria de
Desenvolvimento Social e Di-
reitos Humanos, Secretaria de
Trabalho e Renda e a Funda-
ção Santa Cabrini. Na ocasião,
foram oferecidas vagas de em-
prego e isenção de taxas para
emissão de documentos, entre
outros serviços. 

Esta foi a primeira edição da
Ação de Cidadania e Oportuni-
dades, projeto que busca res-
gatar a cidadania da população
de rua do estado. Os abrigados
no Hotel Acolhedor receberam
informações sobre prevenção
ao uso de drogas e atendimen-
to especializado para refugia-
dos e povos tradicionais. 

“A Ação de Cidadania e
Oportunidades é mais uma
resposta do Governo do Rio
para levar dignidade à nossa
população mais carente”, afir-
mou o secretário de Desenvol-
vimento Social e Direitos Hu-
manos, Matheus Quintal, que
completou:

“Por isso, estamos soman-
do esforços com a Secretaria de
Trabalho e Renda e a Funda-
ção Santa Cabrini para ofere-
cermos atendimento de assis-
tência social, o resgate da cida-
dania por meio da emissão de
documentos e também vagas
de trabalho para a população
em situação de rua. 

HOTEL ACOLHEDOR
Lançado no dia 30 de agos-

to, o programa Hotel Acolhe-
dor é destinado a abrigar mo-
radores de rua na cidade do
Rio de Janeiro.  Criado inicial-
mente com 130 quartos no Ca-
tete, o programa foi expandido
para um segundo endereço, no
Centro do Rio, há cerca de um
mês. Agora, são 300 vagas ofer-
tadas gratuitamente todas as
noites para a população de rua
da capital. 

MUTIRÃO

Reino Unido é primeiro 
país do mundo a aprovar
pílula contra Covid-19
O

Reino Unido anun-
ciou ontem que é o
primeiro país do

mundo a autorizar o molnupira-
vir, o tratamento em comprimi-
dos contra a Covid-19 desenvol-
vido pelo laboratório americano
Merck Sharp & Dohme (MSD).

"Hoje é um dia histórico para
nosso país, porque o Reino Uni-
do é agora o primeiro país do
mundo a aprovar um antiviral
contra a Covid-19 que pode ser
tomado em casa", afirmou o mi-
nistro da Saúde, Sajid Javid, em
um comunicado.

"Isto mudará a situação para
os mais vulneráveis e os imuno-
deprimidos, que em breve po-
derão receber o tratamento re-
volucionário", acrescentou.

A Agência Reguladora de Me-
dicamentos e Produtos de Saú-
de (MHRA) recomendou que o
medicamento seja usado após a
pessoa ser diagnosticada com
Covid-19 e dentro de cinco dias
após o início dos sintomas.

Este é o primeiro tratamento
antiviral oral para Covid-19 a ser
aprovado, antes da autorização
regulatória dos EUA -conselhei-

ros americanos se reunirão nes-
te mês para deliberar sobre o
uso do molnupiravir.

A droga, que será chamada
de Lagevrio na Grã-Bretanha,
tem sido observada de perto
desde que os dados no mês pas-
sado mostraram que ela pode
reduzir pela metade o risco de
hospitalização e morte para pa-
cientes que podem desenvolver
Covid grave, desde que admi-
nistrada no início da doença.

O governo britânico e o Servi-
ço Nacional de Saúde do país
vão confirmar como o tratamen-
to será implantado nos pacien-
tes no devido tempo.

O Reino Unido tem hoje um
dos quadros mais graves do
mundo em contágios por Covid-
19. O país contabiliza mais de
140 mil mortes por coronavírus
e registra atualmente um au-
mento dos casos, com quase mil
hospitalizações por dia.

Embora o número seja me-
nor do que o registrado nos mo-
mentos mais severos da pande-
mia, as autoridades temem que
a situação piore com a chegada
do inverno (hemisfério norte,

verão no Brasil).
No mês passado, a Grã-Bre-

tanha fez um acordo com a
Merck para garantir 480 mil pí-
lulas de molnupiravir.

Em um comunicado separado,
a Merck disse que esperava pro-
duzir 10 milhões do medicamen-
to até o final deste ano, com pelo
menos 20 milhões programados
para serem fabricados em 2022.

As ações da farmacêutica se-
diada nos EUA subiram 2,1%
(US$ 90,54) antes da abertura do
mercado. No Brasil, a Fiocruz
(Fundação Oswaldo Cruz) ne-
gocia produzir para o SUS o an-
tiviral. O laboratório público
ainda discute termos do acordo
com a empresa e aguarda esti-
mativa do ministério sobre a de-
manda pelo medicamento.

O Ministério da Saúde espera
aval da Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária) para
uso emergencial ou registro de-
finitivo da pílula.

Após essa etapa, a Conitec
(Comissão Nacional de Incor-
poração de Tecnologias no SUS)
ainda deve avaliar se o produto
será ofertado na rede pública.

MOLNUPIRAVIR

PRIMAVERA: Dia de sol com algumas nuvens. 
Noite com poucas nuvens..

Manhã Tarde Noite
06:05 18:08

18º29º 5%

Orani João Tempesta, O.Cist 
Arcebispo do Rio de Janeiro

Cardeal Tempesta

Rezar pelos
mortos: nosso
compromisso

de fé!

A s orações nas intenções das pessoas que já faleceram são
expressões da ligação e do amor que temos para com

elas. Através das nossas preces, gostaríamos de ajudá-las no
momento da morte a se decidirem por Deus. É um sinal do
nosso amor e da nossa solidariedade. Para o amor, a morte
não é um limite. Na morte de um cristão, as possibilidades de
se ajudar e de se doar não deixam de existir. Encontramos es-
sa prática já no Antigo Testamento. Um dos testemunhos
mais claros está em 2Mc 12,38-45, onde encontramos além
da fé na ressurreição, a prática de oração e ajuda pelos mor-
tos. Claro que precisamos compreender este auxílio e purifi-
cação após a morte dentro da prática da Igreja que chama-
mos de comunhão dos santos.

Fazemos parte do Corpo de Cristo que é a Igreja. Ensina-
nos o Concílio Ecumênico Vaticano II, na Constituição Dog-
mática Lumem Gentium 49, que essa Igreja é peregrina na
terra, triunfante no céu e padecente nesse processo de purifi-
cação. Por formarmos um único corpo, é que podemos ir em
socorro dos nossos irmãos e irmãs falecidos, assim como po-
demos contar com a intercessão dos santos e santas que já es-
tão junto de Deus. Ou seja, assim como no nosso corpo hu-
mano um membro beneficia o outro, no corpo espiritual, que
é a Igreja, acontece o mesmo, o bem de cada um dos mem-
bros comunica-se a todos (1Cor 12,26).

Fique claro que não nos comunicamos com os mortos,
mas fazemos comunhão com eles por meio do amor e da ora-
ção. Nós amamos na terra, eles nos amam no céu, nós reza-
mos na terra, eles louvam nos céus. E não há dúvidas que as-
sim como temos o auxílio dos santos, nós podemos, com nos-
sas orações, ajudar os que já morreram.

Na oração pelos mortos como fazemos na Santa Missa
que celebramos, não existe barreira entre céu e terra, entre vi-
vos e mortos. Na Santíssima Eucaristia, participamos do ban-
quete eterno, que os nossos entes queridos celebram, agora,
junto com Deus. Podemos experienciar a comunhão com
eles, que celebram as bodas eternas no mesmo momento.

Tenhamos presente que rezamos pelos mortos. Os bem-
aventurados (santos) não precisam das nossas orações, por
isso rezamos com eles invocando as suas intercessões. E re-
zamos pelos mortos na certeza de que nossas preces podem
ajudá-los no encontro definitivo com Deus.

Vale lembrar que é parte da nossa fé a doutrina do purga-
tório. E é aqui que se justifica a nossa oração pelos mortos.
Mas tenhamos presente que purgatório não é lugar. Por isso,
não devemos pensá-lo nas categorias de tempo e espaço. Co-
mo se uma pobre alma permanecesse ali por tanto tempo
afim de expiar os pecados. Alguns teólogos católicos com-
preendem o purgatório como sendo a imagem do encontro
pessoal com Deus. No encontro com Ele, que nos ama, reco-
nhecemos a dor que causamos aos outros com nossos peca-
dos e sofremos a dor do arrependimento. Não podemos dizer
quanto tempo leva essa dor, pois como dizíamos, fugimos
das categorias de tempo e espaço.

Como dificilmente nos encontramos preparados para a
morte, cremos na possibilidade da solidariedade na expiação
dos pecados de uns pelos outros. Uma vez que após a morte
não é possível fazer mais nada por si mesmo, os que morrem
no pecado têm necessidade da intercessão dos outros mem-
bros da Igreja. Desse modo, como membros do Corpo de
Cristo, podemos auxiliar nossos irmãos que morreram no pe-
cado com nossas orações.

Santo Agostinho diz que as obras de misericórdia são a
melhor ajuda que podemos prestar aos mortos. Ou seja, o
bem que ficou a meio caminho naqueles que morreram con-
tinua a ser feito em comunhão com o bem praticado pelos
que amam seus mortos. Nossa oração é uma expressão do
nosso amor. Gostaríamos de poder mostrar que não os es-
quecemos, que eles nos são importantes. 

O sete é um número simbólico e na Bíblia indica perfei-
ção, uma oração contínua em favor dos nossos entes queri-
dos. Até porque recordamos que na obra da criação o 7º dia é
o dia do descanso (Gn 2,3), e nós rezamos pelo descanso
eterno da pessoa que morreu.  Mas também temos a tradi-
ção do luto de sete dias que nós encontramos na Bíblia: José
fez um luto de sete dias pelo seu pai Jacó (Gn 50,10); Saul foi
enterrado e fizeram um jejum de sete dias (1Sm 31,13); O po-
vo chorou a morte de Judite durante sete dias (Jt 16,24); O lu-
to por um morto dura sete dias (Eclo 22,13). E esse período
de luto é comumente concluído, na tradição católica, com a
missa de 7º dia.

O sete é uma medida temporal, vale para nós, enquanto
Igreja Peregrina, enquanto seres medidos pelo tempo. Mas
não vale mais para os nossos mortos, pois passados pelo juízo
particular, eles participam da eternidade de Deus.

Por isso, celebrar a Eucaristia por alguém falecido é ex-
pressão da nossa comunhão. Continuamos lembrando dele,
não o abandonamos, o consideramos parte de nós. E é muito
importante que quando encomendamos uma intenção de
missa, participemos da celebração. É muito triste quando, às
vezes, inclusive em missas de 7º dia, nenhum familiar encon-
tra-se na Igreja. Não deveríamos terceirizar o nosso amor por
um ente que chamamos de querido.

Neste sentido, do dia 1º ao dia 8 de novembro, aos fiéis que
visitarem o cemitério e rezarem, mesmo só mentalmente, pe-
los defuntos, concede-se uma Indulgência Plenária, só apli-
cável aos defuntos: diariamente, do dia 1º ao dia 8 de novem-
bro, nas condições de costume, isto é: confissão sacramental,
comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pon-
tífice. Neste ano, devido à pandemia, esse prazo foi prorroga-
do até o final do mês pela Penitenciaria Apostólica. Isso já
aconteceu no ano passado.

Ainda neste dia, em todas as Igrejas, oratórios públicos ou
semipúblicos, igualmente lucra-se uma Indulgência Plená-
ria, só aplicável aos defuntos: a obra que se prescreve é a pie-
dosa visitação à Igreja, durante a qual se deve rezar a Oração
Dominical e o Símbolo (Pai nosso e Creio) confissão sacra-
mental, comunhão eucarística e oração na intenção do Sumo
Pontífice (que pode ser um Pai Nosso e Ave Maria, ou qual-
quer outra oração conforme inspirar a piedade e devoção).

Reze hoje pelos que te precederam na vida eterna. Ama-
nhã, outros também irão rezar por ti! Que os fiéis defuntos,
pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém!

WIKIPÉDIA
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