
cyan magenta  amarelo  preto

O governo publicou nesta sexta-feira uma medida que reduz em
10% as tarifas de importação de quase 90% dos produtos e serviços
usados pelo país. O ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou que
facilitar a entrada de bens estrangeiros ajudará a moderar a inflação.
"No momento atual, em que temos uma pressão inflacionária forte
na economia brasileira e gostaríamos de dar um choque de oferta,
facilitar a entrada de importações para dar moderação nos reajustes

de preços, é o momento ideal para fazer uma abertura, ainda que tí-
mida, da economia", afirmou Guedes em evento da CNC (Confede-
ração Nacional do Comércio). O ministro afirmou que a pandemia
elevou o preço da comida e da energia em todo o mundo e reforçou
a necessidade de integração do país na cadeia de comércio global.
"Nós precisamos adquirir comida mais barata uns dos outros e de
outras regiões do mundo", disse. PÁGINA 2

Governo corta taxas de importação em 10% 
BENS ESTRANGEIROS

A ministra Rosa Weber (foto), do STF
(Supremo Tribunal Federal), determi-
nou nesta sexta-feira a suspensão das
emendas parlamentares que são pagas
a deputados e senadores e controladas
pelo relator-geral da lei orçamentária
que passa pelo Congresso. Essas emen-
das têm sido manejadas por governis-
tas com apoio do Palácio do Planalto às
vésperas de votações importantes para
o Executivo. Antes da aprovação da
PEC dos Precatórios, por exemplo, foi
liberado R$ 1 bilhão em emendas desta
natureza. Essa proposta permite a ex-
pansão de gastos públicos e viabiliza a
ampliação do Auxílio Brasil prometido
pelo presidente Jair Bolsonaro em ano
eleitoral. A decisão foi tomada em uma
ação apresentada pelo PSOL. A minis-
tra afirmou que a suspensão é necessá-
ria porque esses recursos controlados
pelo relator criam "um grupo privile-
giado de parlamentares que poderá
destinar volume maior de recursos a
suas bases eleitorais". A magistrada dis-
se ainda que falta transparência na des-
tinação dessas emendas. "Não há como
saber quem são, de fato, os deputados
federais e senadores da componentes
desse grupo incógnito, pois a progra-
mação orçamentária utilizada por esse
fim identifica apenas a figura do rela-
tor-geral", disse. PÁGINA 3

EMENDAS

FAKE NEWS

Rosa suspende ‘Orçamento
secreto’ do Congresso

ABRASIL

Foi um estupro do
TSE, diz Bolsonaro
sobre cassação 

O presidente Jair Bolsonaro (foto) classificou como "um estupro"
a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de cassar o mandato
do deputado estadual Fernando Francischini (PSL-PR) por divulgar
notícias falsas contra o sistema eletrônico de votação do país nas
eleições de 2018. As declarações foram dadas sexta-feira no Paraná,
estado natal do deputado, onde o presidente participou de uma so-
lenidade de entrega da ampliação de sistemas de abastecimento de
água em Ponta Grossa (116 km de Curitiba). "Há três anos não con-
verso com o deputado Francischini. A cassação dele foi um estupro.
Por ter feito uma live 12 minutos antes, não influenciou em nada.
Ele era deputado federal. PÁGINA 4
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Saques
superam
depósitos pelo
3o mês seguido

POUPANÇA

Os saques em caderneta de
poupança superaram os depósi-
tos pelo terceiro mês seguido, se-
gundo dados divulgados pelo
Banco Central nesta sexta-feira.
Em outubro, último mês de pa-
gamento da segunda rodada do
auxílio emergencial, o resultado
foi negativo em R$ 7,43 bilhões.
Em setembro, a saída líquida foi
7,71 bilhões e em agosto, de R$
5,46 bi, primeiro número negati-
vo desde o retorno do auxílio
emergencial, em abril. Antes, a
poupança teve quatro meses de
resultados positivos. Em julho, a
modalidade teve entrada líquida
de R$ 6,37 bi. Nos três primeiros
meses de 2021, quando ainda
não haviam começado os paga-
mentos da nova rodada do bene-
fício, os resultados foram negati-
vos em R$ 27,5 bi. PÁGINA 2

Parlamento
de Portugal
aprova lei 
da eutanásia

DESCRIMINALIZAÇÃO

Prestes a ser dissolvido, uma
vez que as eleições legislativas
foram antecipadas e serão reali-
zadas em 30 de janeiro, o Parla-
mento de Portugal correu para
aprovar uma nova lei de descri-
minalização da eutanásia. O
projeto foi chancelado pelos de-
putados nesta sexta-feira com
138 votos a favor, 84 contra e 5
abstenções. O texto atual é uma
versão adaptada de um projeto
anterior de despenalização da
morte medicamente assistida
aprovado pelos deputados em
janeiro, mas que acabou classi-
ficado como inconstitucional
pela mais alta corte do sistema
judicial português, o Tribunal
Constitucional (TC). Para os
magistrados, o problema não
era a questão da interrupção da
vida em si. PÁGINA 6

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(27/10) 7,75%
Poupança 3
(6/11) 0,44%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,64% (out.)
IPCA 5 0,89% (set.)
CDI
0,12 até o dia 05/nov
OURO
BM&F/grama R$ 322,56
EURO Comercial 
Compra: 6,3828 Venda: 6,3834

EURO turismo 
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DÓLAR comercial
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DÓLAR turismo
Compra: 5,5555 Venda: 5,7355

PETRORIO ON NM 27.57 +17.87 +4.18

MAGAZ LUIZA ON NM 12.44 +12.27 +1.36

VIA ON NM 7.29 +10.79 +0.71

AZUL PN N2 28.40 +8.27 +2.17

GOL PN N2 18.30 +8.16 +1.38

GERDAU PN N1 24.51 −4.00 −1.02

VALE ON NM 64.11 −2.97 −1.96

BRADESPAR PN N1 44.90 −2.26 −1.04

CIELO ON NM 2.29 −2.55 −0.06

GERDAU MET PN N1 11.47 −2.63 −0.31

ITAUUNIBANCOPN EJ N1 22.88 −1.21 −0.28

VALE ON NM 64.11 −2.97 −1.96

BRADESCO PN EJ N1 19.99 +4.93 +0.94

PETROBRAS PN N2 25.85 −0.58 −0.15

PETRORIO ON NM 27.57 +17.87 +4.18

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 36.327,95 +0,56

NASDAQ Composite 15.971,588 +0,20

Euro STOXX 50 4.357,45 +0,61

CAC 40 7.040,79 +0,76

FTSE 100 7.303,96 +0,33

DAX 16.054,36 +0,15

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 1,37% / 104.824,23 / 1.412,14 / Volume: 31.628.331.383 / Quantidade: 4.332.542

Arnaldo
Niskier
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Bolsa sobe 1,37% e
tem 1a alta semanal
após duas quedas
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Ajudado pelo clima no ex-
terior, o dólar teve a maior
queda diária em dois meses e
voltou a ficar próximo de R$
5,50. A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) recuperou-se
das perdas dos últimos dias e
teve a primeira alta semanal,
após duas semanas seguidas
de queda.  

O dólar comercial encerrou
esta sexta-feira vendido a R$
5,523, com recuo de R$ 0,083
(-1,49%). Na mínima do dia,
por volta das 15h30, a cotação
chegou a cair para R$ 5,50. Es-
sa foi a maior queda para um
dia desde  9 de setembro,
quando a moeda norte-ameri-
cana tinha caído 1,8%.

Com o desempenho desta

sexta, a divisa encerrou a se-
mana, que foi mais curta por
causa do feriado de Dia de Fi-
nados, com queda de 2,12%.
Em 2021, o dólar acumula alta
de 6,44%.

No mercado de ações, o dia
também foi marcado pela re-
cuperação. O Índice Bovespa
(Ibovespa), fechou o dia aos
104.824 pontos, com alta de
1,37%. Apesar de quinta-feira,
o indicador ter atingido o me-
nor nível em quase um ano, a
valorização desta sexta foi su-
ficiente para fazer o índice en-
cerrar a semana com alta de
1,28%, interrompendo duas
semanas consecutivas de per-
das. Mesmo com a alta desta
semana, o Ibovespa acumula
perda de 11,93% desde o início
do ano.

Sábado, domingo e segunda-feira, 6, 7 e 8 de novembro de 2021

BENS ESTRANGEIROS

Governo reduz taxas 
de importação em 10%
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

O
governo publicou
nesta sexta-feira uma
medida que reduz em

10% as tarifas de importação de
quase 90% dos produtos e servi-
ços usados pelo país. O ministro
Paulo Guedes (Economia) afir-
mou que facilitar a entrada de
bens estrangeiros ajudará a mo-
derar a inflação.

"No momento atual, em que
temos uma pressão inflacionária
forte na economia brasileira e
gostaríamos de dar um choque
de oferta, facilitar a entrada de
importações para dar moderação
nos reajustes de preços, é o mo-
mento ideal para fazer uma aber-
tura, ainda que tímida, da econo-
mia", afirmou Guedes em evento
da CNC (Confederação Nacional
do Comércio).

O ministro afirmou que a pan-
demia elevou o preço da comida
e da energia em todo o mundo e

reforçou a necessidade de inte-
gração do país na cadeia de co-
mércio global. "Nós precisamos
adquirir comida mais barata uns
dos outros e de outras regiões do
mundo", disse.

A redução temporária vale até
o final de 2022 e abrange apenas
o Brasil. Segundo Guedes, o corte
recebeu a compreensão dos de-
mais membros do Mercosul
(Mercado Comum do Sul) -Ar-
gentina, Uruguai e Paraguai.

O corte das tarifas foi publica-
do nesta sexta em edição extra do
Diário Oficial da União e reduz
em 10% as alíquotas do Imposto
de Importação de 87% do univer-
so tarifário, sem abranger as ex-
ceções já existentes no Mercosul.

A redução foi feita com base
em um acordo de 1980 entre os
países do Mercosul que permite o
corte de medidas temporaria-
mente em casos de proteção da
vida e da saúde das pessoas.

De acordo com o Ministério

da Economia, o recurso é justifi-
cado pela situação de urgência
trazida pela pandemia de Covid-
19 e pela necessidade de poder
contar, de forma imediata, com
instrumento para aliviar seus
efeitos negativos.

De acordo com o ministério,
há negociações para que os cor-
tes sejam estendidos a todo os in-
tegrantes do bloco. O tema avan-
çou após os governos de Jair Bol-
sonaro e do argentino Alberto
Fernández chegarem a um acor-
do sobre o tema em outubro,
após meses de divergência.

Ambos os países anunciaram
um entendimento para um corte
de 10% na tarifa comum. O per-
centual ficou abaixo do defendi-
do por Guedes, que já tentou le-
var adiante um corte de 50% nas
tarifas, mas teve de recuar após
reação da indústria brasileira.

O governo tem trabalhado no
Mercosul para promover a revi-
são da TEC (Tarifa Externa Co-

mum) e afirma que, em mais de
25 anos de existência, a TEC ja-
mais sofreu um processo de re-
forma integral.

Outro ponto defendido pelo
Brasil no Mercosul é a proposta
para que membros do bloco se-
jam liberados para negociar tra-
tados comerciais de forma inde-
pendente. Essa pauta é defendida
pelo Uruguai e conta com respal-
do no governo brasileiro, princi-
palmente na equipe de Guedes. A
Argentina é contra.

Durante o evento, Guedes
chamou de "barulho" o ajuste nos
dados que cortou pela metade o
saldo de empregos em 2020 em
relação ao inicialmente informa-
do pelo governo.

Segundo dados divulgados
em janeiro pelo Ministério da
Economia no Caged (Cadastro
Geral de Empregados e Desem-
pregos), o indicador havia fica-
do positivo em 142.690 vagas no
ano passado. 

MERCADOS

Alta do PIB de 2019 é revisada de 1,4%
para 1,2% com impacto de Brumadinho

O PIB (Produto Interno Bruto)
brasileiro de 2019 teve o cresci-
mento revisado de 1,4% para
1,2%, informou nesta sexta-feira
o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística).

Segundo o instituto, a alta me-
nor decorreu, principalmente,
da incorporação de novos dados
sobre o impacto econômico do
desastre ambiental de Brumadi-
nho (MG), em 25 de janeiro da-
quele ano. À época, houve o
rompimento de uma barragem
da mineradora Vale no municí-
pio mineiro.

Com isso, a queda da indús-
tria extrativa mineral em 2019
passou por um forte ajuste, de -
0,9% para -9,1%. O impacto dessa
revisão sobre o valor adicionado

bruto da indústria foi de -1 ponto
percentual.

A alta de 1,2% em 2019 é a ter-
ceira em sequência do PIB. Tam-
bém houve avanços em 2017
(1,3%) e 2018 (1,8%).

As altas, contudo, foram insu-
ficientes para reverter a queda
acumulada na recessão de 2015 e
2016 (-6,7%), ponderou o IBGE.

Em valores correntes, o PIB de
2019 foi de R$ 7,389 trilhões, o
que corresponde ao avanço de
1,2% frente a 2018.

Já o PIB per capita, que divide
o valor da produção pela popula-
ção, alcançou R$ 35.161,70 em
2019, uma alta de 0,4% frente ao
ano anterior.

Os resultados integram o Sis-
tema de Contas Nacionais com

recorte anual. Segundo o IBGE, o
levantamento agrega novos da-
dos do instituto e de fontes exter-
nas, mais amplos e detalhados,
na comparação com as Contas
Nacionais Trimestrais, que retra-
tam o desempenho do PIB a cada
três meses.

A consolidação dos resulta-
dos costuma ocorrer dois anos
após o período de referência -no
caso de 2019, a revisão foi feita
em 2021.

De acordo com o instituto, o
setor de serviços, o principal sob
a ótica da oferta, cresceu 1,5% em
2019. A agropecuária também fi-
cou no azul, com avanço de 0,4%.

A indústria, por sua vez, amar-
gou baixa de 0,7%, impactada pe-
lo desastre de Brumadinho.

Pelo viés da demanda, o con-
sumo das famílias cresceu 2,6%
em 2019. Já a despesa de consu-
mo final do governo recuou 0,5%.

Os investimentos na econo-
mia brasileira, medidos pelo in-
dicador de FBCF (Formação Bru-
ta de Capital Fixo), avançaram
4%. Foi o segundo resultado po-
sitivo depois de quatro anos se-
guidos no vermelho.

Após o crescimento de 1,2%
em 2019, a economia brasileira
mergulhou em uma nova fase de
dificuldades, com a chegada da
pandemia de Covid-19 em 2020.

Números já divulgados pelo
IBGE indicam que o PIB enco-
lheu 4,1% no ano passado. Foi o
maior tombo na série histórica
atual, com dados desde 1996.

IBGE

Saques na poupança superam
depósitos pelo 3o mês seguido
LARISSA GARCIA/FOLHAPRESS

Os saques em caderneta de
poupança superaram os depósi-
tos pelo terceiro mês seguido,
segundo dados divulgados pelo
Banco Central nesta sexta-feira.
Em outubro, último mês de pa-
gamento da segunda rodada do
auxílio emergencial, o resultado
foi negativo em R$ 7,43 bilhões.

Em setembro, a saída líquida
foi de R$ 7,71 bilhões e em agosto,
de R$ 5,46 bilhões, primeiro nú-
mero negativo desde o retorno do
auxílio emergencial, em abril.
Antes, a poupança teve quatro
meses de resultados positivos.

Em julho, a modalidade teve
entrada líquida de R$ 6,37 bi-
lhões.

Nos três primeiros meses de
2021, quando ainda não haviam
começado os pagamentos da
nova rodada do benefício, os re-
sultados foram negativos em R$
27,5 bilhões. A partir de abril, a

captação líquida (diferença en-
tre entradas e saídas) voltou a
ser positiva, com R$ 3,8 bilhões.

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

Em outubro, os brasileiros
depositaram R$ 278 bilhões na
caderneta e sacaram R$ 285,5
bilhões. Desde o início do ano, a
poupança acumula captação
negativa em R$ 30,7 bilhões.

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

Desde o início da pandemia,
os resultados da caderneta são

impactados pelo pagamento do
auxílio emergencial.

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

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

O auxílio emergencial voltou
a ser paga no início de abril e
terminou no mês passado. A no-
va rodada teve valor menor que
a primeira versão, paga entre
abril e dezembro do ano passa-
do -inicialmente de R$ 600 e de-
pois reduzido para R$ 300.

Dessa vez, o benefício teve
valor médio de R$ 250, mas fi-
cou entre R$ 150 ou R$ 375, de-

pendendo do tamanho da famí-
lia de quem recebe.

No ápice da crise, em abril de
2020, a captação da poupança
bateu recorde, com R$ 30,4 bi-
lhões. O resultado foi superado
em maio daquele ano, com R$
37,2 bilhões, o maior da série
histórica até agora.

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

A caderneta rende a TR (Taxa
Referencial), hoje zerada, mais
70% da Selic, que está em 7,75%
ao ano.

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

BC
Claro, Vivo e Tim levam
lotes nacionais doe 5G 

TECNOLOGIA

BERNARDO CARAM E JULIO
WIZIACK/FOLHAPRESS

Na etapa final do leilão de
5G, as operadoras Claro, Vivo e
Tim arremataram lotes nacio-
nais que carregam o compro-
misso de implementação de
projetos de conectividade em
escolas públicas. Tim, Algar
Telecom e Fly Link levaram lo-
tes regionais que possuem a
mesma exigência.

A segunda etapa do certa-
me ocorreu na manhã desta
sexta-feira, na sede da Anatel
(Agência Nacional de Teleco-
municações), com lotes da fre-
quência de 26 GHz (giga-
hertz), as chamadas "ondas
milimétricas".

A maior parte do leilão, com
as frequências consideradas
mais relevantes para o 5G, foi
concluída no dia anterior.

Foram leiloados lotes de
abrangência nacional e parte
dos regionais. A Claro venceu
os dois primeiros nacionais,
com pagamento de R$ 52,8 mi-

lhões em cada. A Vivo ganhou
outros três lotes, também com
o valor de R$ 52,8 em cada. A
Tim ficou com um lote por R$
27 milhões.

Por R$ 8 milhões, a Tim le-
vou uma faixa para cobertura
da região Sul.  A operadora
ainda ficou com um lote para
os estados de Minas Gerais,
Rio de Janeiro e Espírito Santo,
por R$ 11 milhões, além de ou-
tro em São Paulo, por R$ 12
milhões.

A Algar Telecom, por sua
vez, arrematou cinco lotes
com valores próximos a R$ 1
milhão. Os serviços serão em
regiões de São Paulo, Mato
Grosso do Sul e Goiás. Para as
mesmas regiões, a Fly Link fi-
cou com um lote pelo valor de
R$ 900 mil.

Os vencedores desses lotes
terão de conectar escolas pú-
blicas no país. Essa obrigação
foi resultado da pressão da
Frente Parlamentar da Educa-
ção junto ao TCU (Tribunal de
Contas da União).

Ações da PetroRio
sobem 17,87% com
compra de campos 

PETRÓLEO

As ações da PetroRio (PRIO3)
dispararam 17,87% nesta sexta-
feira após a empresa avançar
nas negociações para a compra
dos campos de Albacora e Alba-
cora Leste, localizados na costa
do estado do Rio de Janeiro, que
pertencem à Petrobras.

Os consórcios liderados pela
PetroRio foram escolhidos para
começar as negociações exclusi-
vas dos termos finais para a
compra, cuja oferta pelos dois
campos é estimada em cerca de
US$ 4 bilhões (R$ 22,17 bilhões).

As empresas envolvidas in-
formaram ainda que, a depen-
der dos termos dos contratos
negociados, poderá haver uma
rodada final de ofertas pelos ati-
vos na Bacia de Campos, mas
nesse caso os consórcios não es-

colhidos também poderiam
participar. "A celebração da
transação dependerá do resulta-
do das negociações, bem como
das aprovações corporativas ne-
cessárias", disse a Petrobras.

Segundo o analista do Credit
Suisse Regis Cardoso, a notícia é
positiva para a PetroRio "Alba-
cora e Albacora Leste são ativos
importantes, com mais que o
dobro da produção da Petro-
Rio", disse o banco.

A PetroRio, que equivale a
aproximadamente 1% do tama-
nho da Petrobras, vem se valori-
zando devido a sua estratégia de
exploração de campos madu-
ros, reduzindo assim riscos e
custos operacionais, segundo
Bruce Barbosa, sócio-fundador
da Nord Research.

06-nov-21 | 5:47 AM BRT
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Prefeitura apresenta
corredor com atraso e
promessas repetidas 

PLANO DE MOBILIDADE

WILLIAM CARDOSO/FOLHAPRESS

A Prefeitura de São Paulo e o
governo do estado anunciaram
nesta sexta-feira um novo pla-
no de mobilidade para a cidade
que, de forma geral, inclui ape-
nas projetos que já fazem parte
do plano de metas do municí-
pio ou que estão engavetados
há anos –na prática, portanto,
não representam nenhuma
novidade.

Uma das obras incluídas é a
da BRT da Radial Leste, na capi-
tal paulista. Se a estimativa mais
otimista se confirmar, parte do
projeto deverá ficar pronta so-
mente em 2024, mais de 10 anos
depois da apresentação do pro-
jeto inicial para o corredor de
ônibus, ainda na gestão de Fer-
nando Haddad (PT).

O novo plano, anunciado em
evento no Palácio dos Bandei-
rantes, estabeleceu uma série
de projetos que serão bancados
por uma parceria entre o gover-
no paulista e a prefeitura.

A primeira fase do plano de
mobilidade prevê, além da
construção do BRT da Radial
Leste, a implantação do corre-
dor da avenida Chucri Zaidan,
no Brooklin, além da requalifi-
cação de cinco corredores e fai-
xas exclusivas de ônibus. O cus-
to de R$ 1,4 milhão será dividi-
do entre a gestão de João Doria
(PSDB) e de Ricardo Nunes
(MDB) –esse valor não inclui o
que será gasto com desapro-
priações, a cargo da administra-
ção municipal.

Ao apresentar o BRT da Ra-
dial Leste, o próprio Nunes foi
questionado sobre qual dife-
rença em relação ao que foi pro-
posto ao longo dos últimos sete
anos e que não saiu do papel. "A
diferença do de agora para o ou-
tro é que o de agora vai ser fei-
to", falou.

Segundo o secretário de In-
fraestrutura Urbana e Obras,
Marcos Monteiro, há, sim, novi-
dades no projeto que promete
aumentar a velocidade dos ôni-
bus na Radial. São algumas alte-
rações que baratearam a obra,
ele afirma.

"Existia uma primeira versão
do projeto, de 2014, onde havia
um túnel maior, interligado ao
terminal Dom Pedro II. Ele co-

meçou a ser executado, com al-
gumas contenções de terra. De-
pois, houve uma reavaliação
desse em 2018", disse.

Monteiro também citou ou-
tros pontos que foram mudados
entre 2014 e 2018. "Algumas das
mais importantes são a introdu-
ção de ciclovia. O terminal ago-
ra está em superfície, não mais
enterrado. As passagens eram
elevadas e, agora, ao nível da
rua", afirmou. "A intenção é que
as obras sejam finalizadas até o
fim de 2024", completou.

Outro detalhe é que os ôni-
bus do BRT da Radial Leste se-
rão elétricos. A previsão é de
que o trecho 1 da obra, entre a
rua general Sousa Neto e o ter-
minal Dom Pedro 2º transporte
cerca de 185 mil pessoas por
dia. Já o trecho 2, da general
Sousa Neto até a estação Artur
Alvim, da linha 3-vermelha, 76
mil passageiros ao dia. Segun-
do a própria prefeitura, o corre-
dor ainda não chegou nem à
fase de preparação da licitação
do projeto.

Durante o evento, o secretá-
rio anunciou que o BRT da ave-
nida Aricanduva deverá ficar
pronto também até 2024 –ele
não consta nem mesmo da pri-
meira fase do plano.

A fase atual do plano de mo-
bilidade prevê a requalificação
dos corredores Amador Bueno
da Veiga, Imirim, Santo Ama-
ro/João Dias, Itapecerica e In-
terlagos. Corredores de ônibus
são tidos como essenciais para a
eficiência do sistema de trans-
porte público, mas a última ges-
tão não conseguiu entregar
nem os pouco mais de 9 km
prometidos assim que Bruno
Covas (PSDB) assumiu no lugar
de Doria, que deixou o cargo
para se tornar governador.

Em todas as suas fases, que
não foram detalhadas, o plano
de mobilidade prevê investi-
mento total de R$ 5,5 bilhões,
com 11 novos corredores (95
km), 4 novos terminais e 30 km
de requalificação de corredores.

Questionada, a prefeitura
afirmou, em nota, que "as de-
mais obras do plano estão em
fase de programação, e tão logo
suas diretrizes estejam estabe-
lecidas, serão amplamente di-
vulgadas".

STF

Rosa suspende ‘emendas 
de relator’ no Congresso
MATHEUS TEIXEIRA E 
THIAGO RESENDE/FOLHAPRESS

A
ministra Rosa Weber,
do STF (Supremo Tri-
bunal Federal), deter-

minou nesta sexta-feira a sus-
pensão das emendas parlamen-
tares que são pagas a deputados
e senadores e controladas pelo
relator-geral da lei orçamentária
que passa pelo Congresso.

Essas emendas têm sido ma-
nejadas por governistas com
apoio do Palácio do Planalto às
vésperas de votações importan-
tes para o Executivo.

Antes da aprovação da PEC
dos Precatórios, por exemplo,
foi liberado R$ 1 bilhão em
emendas desta natureza. Essa

proposta permite a expansão de
gastos públicos e viabiliza a am-
pliação do Auxílio Brasil prome-
tido pelo presidente Jair Bolso-
naro em ano eleitoral.

A decisão foi tomada em uma
ação apresentada pelo PSOL. A
ministra afirmou que a suspen-
são é necessária porque esses
recursos controlados pelo rela-
tor criam "um grupo privilegia-
do de parlamentares que poderá
destinar volume maior de recur-
sos a suas bases eleitorais".

A magistrada disse ainda que
falta transparência na destina-
ção dessas emendas.

"Não há como saber quem
são, de fato, os deputados fede-
rais e senadores da componen-
tes desse grupo incógnito, pois a

programação orçamentária uti-
lizada por esse fim identifica
apenas a figura do relator-ge-
ral", disse.

A decisão deverá ser analisa-
da pelo plenário do STF na pró-
xima semana. A suspensão des-
sas emendas, caso seja mantida
pela corte, deve ampliar as difi-
culdades do governo para em-
placar suas pautas no Parla-
mento.

Como mostrou o jornal Folha
de S.Paulo na quinta-feira passa-
da, foram empenhados quase R$
1 bilhão em emendas de relator
entre os dias 28 de outubro e 3 de
novembro, quando a PEC foi vo-
tada. O empenho é a primeira fa-
se do processo para o dinheiro
chegar nas bases eleitorais.

O texto-base foi aprovado em
primeiro turno por 312 a 144. A
expectativa é que os destaques e
o segundo turno sejam aprecia-
dos na terça-feira.

Na semana passada, o gover-
no não conseguiu alinhar a base
da Câmara para conseguir os
308 votos necessários para apro-
var a proposta. Foi necessário
ampliar a articulação com parti-
dos aliados e também com de-
putados de siglas independen-
tes e até de oposição.

O valor de R$ 1 bilhão, por
exemplo, equivale ao que foi em-
penhado em todo o mês de se-
tembro como emenda de relator.

As emendas liberadas às vés-
peras de votação PEC dos Preca-
tórios atendem principal

Primeiro leilão do 5G
movimenta R$ 46,79 bilhões
ANDREIA VERDÉLIO/ABRASIL 

O leilão do 5G, para selecio-
nar as operadoras de serviços
de conectividade utilizando a
quinta-feira geração da telefo-
nia móvel, arrecadou R$ 46,79
bilhões. O valor ficou abaixo
dos R$ 50 bilhões previsto ini-
cialmente pelo governo, pois
nem todos os lotes foram arre-
matados. A informação foi di-
vulgada pela Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel)
após o encerramento da análise
das propostas.  

De acordo com o órgão, ain-
da assim, considerando as faixas
contratados, houve ágio (valor
acima do previsto) de R$ 5 bi-
lhões, cerca de 12%. Nos próxi-
mos dias, o governo e a Anatel
devem decidir se esse valor total
será destinado como outorga ao
governo ou se serão revertidos
em investimentos no setor.

Segundo a Anatel, é comum
em leilões que alguns lotes não
sejam contratados. Nesse leilão,
mais de 85% de tudo que foi co-
locado a venda foi comercializa-
do e todas as obrigações de co-
bertura foram assumidas. Os lo-
tes que sobraram poderão ser
reeditados em um novo leilão.

O processo licitatório come-
çou na quinta-feira, quando as
operadoras já em atuação no
país, Claro, Vivo e TIM, arrema-
taram o lote principal do leilão,
de abrangência nacional, pelo
valor de R$ 1,1 bilhão. Além de-
las, no âmbito regional, empre-
sas atuantes como Sercomtel e
Algar Telecom também levaram
lotes e seis novas operadoras
entrarão em operação no mer-
cado - Winity II, Brisanet, Con-
sórcio 5G Sul, Neko, Fly Link,
Cloud2u.

O leilão consistiu em uma
concorrência em quatro faixas de
radiofrequências - 700 MHz; 2,3
GHz; 3,5 GHz; e 26 GHz, que têm
finalidades específicas de merca-

do, divididas em diversos lotes.

INVESTIMENTOS 
Do valor total arrecadado, R$

7,4 bilhões (incluído o ágio de R$
5 bilhões) serão em outorgas pa-
ra o governo e o restante será uti-
lizado pelas empresas vencedo-
ras em compromissos definidos
em edital. O objetivo dessas con-
trapartidas é garantir investi-
mentos no setor para sanar as
deficiências de infraestrutura,
modernizar as tecnologias de re-
des e massificar o acesso a servi-
ços de telecomunicações do país.

“Nosso país tem uma escas-
sez muito grande de internet,
tem um deserto digital enorme,
e pela primeira vez teremos a
garantia e a certeza que todos os
valores arrecadados nesse leilão
iremos converter em benfeito-
rias para a população”, disse o
ministro das Comunicações, Fá-
bio Faria (foto), durante coletiva
à imprensa para apresentar os
resultados do leilão.

Entre esses compromissos
estão as obrigações de investi-
mentos com tecnologia 4G ou
superior em áreas sem cobertu-
ra, como pequenas localidades e
rodovias federais. Para os muni-

cípios com mais de 30 mil habi-
tantes, está previsto o atendi-
mento já com tecnologia 5G.
Nas capitais e no Distrito Fede-
ral, o 5G deverá começar a ser
oferecido pelas vencedoras do
leilão antes de 31 de julho de
2022 e haverá um cronograma
de implantação para as demais
cidades até 2029.

Além disso, o edital também
contempla recursos para a im-
plementação de redes de trans-
porte em fibra ótica na Região
Norte e a construção da Rede
Privativa de Comunicação da
Administração Pública Federal,
para sustentação dos serviços de
governo. Já os recursos das au-
torizações da faixa de 26 GHz,
cerca de R$ 3,1 bilhões arreca-
dados, serão destinados a proje-
tos de conectividade de escolas
públicas, ainda a serem defini-
dos pelo Ministério da Educa-
ção. Esse valor, segundo a Ana-
tel, é significativo e suficiente
para garantir cobertura 5G para
as escolas de educação básica
do país.

NOVAS TECNOLOGIAS
O 5G é uma nova tecnologia

que amplia a velocidade da co-
nexão móvel e reduz a latência,
permitindo novos serviços com
conexão com segurança e esta-
bilidade que abrem espaço para
o uso de novos serviços em di-
versas áreas, como indústria,
saúde, agricultura e na produ-
ção e difusão de conteúdos.

Diferente das mudanças nas
gerações passadas, do 2G, 3G e
4G, não se trata apenas de au-
mento de velocidade de cone-
xão, mas também na especifica-
ção de serviços que permitam o
atendimento a diferentes apli-
cações, em especial àquelas re-
lacionadas à chamada Internet
das Coisas (IoT), que é o uso
coordenado e inteligente de
aparelhos para controlar diver-
sas atividades.

ANATEL

Terminais 
de portos no
Nordeste 
são leiloados

A Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (An-
taq) leiloou nesta sexta-feira os
terminais portuários MAC13,
no Porto de Maceió, e o Ter-
sab, no Complexo Portuário de
Areia Branca, no Rio Grande
do Norte. O primeiro foi arre-
matado pela Empresa Alagoa-
na de Terminais (Empat), a
única a oferecer lance, por R$
15 mil de valor de outorga. O
certame do segundo terminal
foi vencido pelo Consórcio In-
tersal, também o único a parti-
cipar, por R$ 100 mil de valor
de outorga.  

De acordo com a Antaq, a
área denominada MAC13 pos-
sui 71.262m² e é destinada à
movimentação e armazena-
gem de granel sólido vegetal,
especialmente açúcar. O prazo
contratual será de 25 anos e os
investimentos previstos a se-
rem feitos pela empresa ven-
cedora totalizam R$ 55,7 mi-
lhões.  Já o terminal Tersab é
utilizado para a movimenta-
ção e armazenagem de granéis
sólidos minerais, especial-
mente sal marinho, e tem área
de 35.114m². O prazo contra-
tual também é de 25 anos. Os
investimentos pelo consórcio
vencedor deverão chegar a R$
164,1 milhões. 

“Estamos especialmente fe-
lizes por estarmos encami-
nhando, trazendo uma infra-
estrutura mais adequada, tra-
zendo contratos que vão dar
segurança jurídica, com inves-
timentos que serão realizados
nas duas principais atividades
de dois estados do país. Esta-
mos falando do sal no Rio
Grande do Norte, e do açúcar,
no estado de Alagoas, as maio-
res geradoras de emprego”,
destacou o secretário Nacional
de Portos e Transportes Aqua-
viários, Diogo Piloni.

ANTAQ

Cartão Bom vai ser
substituído pelo cartão Top 

O Governo de São Paulo, ges-
tão João Doria (PSDB), lançou o
Top, novo cartão de mobilidade
para os transportes sobre trilhos
e ônibus intermunicipais geren-
ciados pela EMTU (Empresa
Metropolitana de Transportes
Urbanos de São Paulo) na região
metropolitana de São Paulo,
que substituirá o atual cartão
Bom. Segundo a gestão, a subs-
tituição será gradativa e faz par-
te do "plano de modernização
dos meios de pagamento dos
transportes metropolitanos".

O governo informou que os
créditos do cartão Bom não se-
rão transferidos para o Top e
que a data limite para uso dos
créditos do Bom é 1º de março
de 2022. Após essa data, o Bom
não será mais aceito para em-
barque.

A mudança de Bom para Top
começou nesta sexta-feira com
os cartões Bom Vale-Transporte
e, a partir de 1º de dezembro, se-

rá ampliada para os cartões
Bom Comum. Os cartões Bom
Escolar, Sênior e Especial serão
trocados no início de 2022. O
aplicativo Top já pode ser baixa-
do em qualquer smartphone.

O novo cartão poderá ser
retirado gratuitamente em um
dos postos presenciais ou en-
tregue em domicílio (com cus-
to de envio). Todas as informa-
ções sobre o cartão estão dis-
poníveis no site.

Assim como o Bom, o Top
poderá ser usado para embar-
que nas linhas intermunicipais
da EMTU na região metropolita-
na de São Paulo, na CPTM e no
Metrô. O desconto de R$ 1,50 na
integração entre ônibus e trilhos
seguirá.

A compra de bilhetes pode
ser feita por meio do aplicativo
Top para celular, WhatsApp e
máquinas de autoatendimen-
to e estabelecimentos creden-
ciados.

Nota
ESTADO AUTORIZA R$ 16 MILHÕES EM RECURSOS
DO RETOMA SP PARA BAIXADA SANTISTA

O Vice-Governador Rodrigo Garcia autorizou, a liberação de um
total de R$ 16 milhões em recursos dos programas que compõem
o Retoma SP, para aplicação específica na Baixada Santista. Garcia
também anunciou a instalação de novos equipamentos estaduais
na região, sendo uma unidade do Polo de Empregabilidade
Inclusiva (PEI) em Santos, um Centro de Longevidade Ativa em
Cubatão e dois novos postos do Poupatempo para Mongaguá e
Peruíbe. Os anúncios foram realizados durante a abertura do
mutirão do Retoma-SP, realizado em Santos.

Oposição vê novo cenário para PEC
dos precatórios após decisão de Rosa
CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

Lideranças de oposição na
Câmara dos Deputados recebe-
ram com empolgação a decisão
da ministra Rosa Weber, do
(STF) Supremo Tribunal Fede-
ral, de suspender a execução das
chamadas "emendas de relator"
no orçamento de 2021.

Conhecidas pelo código RP-
9, essas emendas fazem parte do
orçamento paralelo, utilizado
pelo governo Jair Bolsonaro pa-
ra engordar os recursos destina-
dos a aliados no Congresso.

Segundo relatos de parlamen-
tares, elas têm sido usadas por
Arthur Lira (PP-AL), presidente
da Câmara, e seus aliados para
construir maiorias em votações.

Em entrevista ao jornal O Es-
tado de S. Paulo, o deputado
Celso Maldaner (MDB-SC) disse
que ofereceram R$ 15 milhões
em emendas parlamentares pa-
ra quem votasse a favor da PEC
dos precatórios, aprovada em
primeiro turno na madrugada
desta quinta-feira, por exemplo.

"Trata-se certamente de uma
das decisões mais importantes

do Supremo Tribunal Federal
nos últimos anos. É importante
para proteger a democracia bra-
sileira e o bom funcionamento
do Congresso nacional. As
emendas de relator, do chama-
do orçamento secreto, violam
princípios constitucionais, co-
mo o princípio republicano da
transparência, entre outros. A
decisão é de extrema relevância
para o país, para o Congresso e
pela democracia", diz Alessan-
dro Molon (PSB-RJ), líder da
oposição na Câmara.

"Essa decisão impede que

partidos sejam corroídos por
dentro por promessas de emen-
das, seus membros desarticu-
lando as lideranças, as direções
partidárias. As emendas esta-
vam corroendo a democracia, os
líderes estavam perdendo con-
trole de suas bancadas", acres-
centa Molon.

Ele destaca que a decisão tam-
bém devolve isonomia aos depu-
tados, colocando-os todos em pé
de igualdade para as eleições de
2022, sem privilegiar somente os
que votam com o governo por re-
ceberem as emendas.
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FAKE NEWS

Foi um estupro do TSE, diz
Bolsonaro sobre cassação 
ISADORA RUPP E JOÃO PEDRO
PITOMBO/FOLHAPRESS

O
presidente Jair Bolso-
naro classificou co-
mo "um estupro" a

decisão do TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral) de cassar o man-
dato do deputado estadual Fer-
nando Francischini (PSL-PR)
por divulgar notícias falsas con-
tra o sistema eletrônico de vota-
ção do país nas eleições de 2018.

As declarações foram dadas
sexta-feira no Paraná, estado
natal do deputado, onde o presi-
dente participou de uma soleni-
dade de entrega da ampliação

de sistemas de abastecimento
de água em Ponta Grossa (116
km de Curitiba).

"Há três anos não converso
com o deputado Francischini. A
cassação dele foi um estupro. Por
ter feito uma live 12 minutos an-
tes, não influenciou em nada. Ele
era deputado federal. Foi uma
violência (...) Aquela cassação foi
uma violência contra a democra-
cia", afirmou Bolsonaro.

O presidente comparou a
cassação do deputado ao AI-5,
um dos instrumentos institucio-
nais mais duros da ditadura mi-
litar (1964-1965) que cerceou li-
berdades, fechou o Congresso e

criou a censura prévia.
"A cassação do mandato (de

Francischini) realmente é uma
passagem triste da nossa histó-
ria. Nem na época do AI5 se fa-
zia isso e o pessoal critica tanto
nosso AI-5", disse.

Francischini foi cassado na se-
mana passada pelo TSE devido à
publicação de vídeo no dia das
eleições de 2018 em que ele afir-
ma que as urnas eletrônicas ha-
viam sido fraudadas para impedir
a votação no então candidato a
presidente Jair Bolsonaro. A corte
também determinou que o depu-
tado ficará inelegível por oito
anos, contados a partir de 2018.

Mesmo com as críticas ao
Tribunal Superior Eleitoral, o
presidente recuou das suas críti-
cas ao sistema eletrônico de vo-
tação e disse que ele será seguro
em 2022 por ter militares na co-
missão que acompanhará as
eleições.

"Tenho tranquilidade porque
o voto eletrônico, fiquem tran-
quilos, vai ser confiável no ano
que vem. Por quê? Porque tem
uma portaria do presidente do
TSE, [Luís Roberto] Barroso,
convidando entidades para par-
ticipar das eleições, dentre elas
as nossas, as suas Forças Arma-
das", afirmou.

Coordenadores do Enem entregam
cargo em meio a denúncia de assédio 
PAULO SALDAÑA/FOLHAPRESS

Em meio a denúncias de ser-
vidores de assédio moral da che-
fia do Inep (Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais), dois coordenadores
responsáveis pelo Enem pedi-
ram demissão dos cargos. A saí-
da deles, a menos de 20 dias da
realização do exame, teria liga-
ção com a atual gestão do órgão.

Os profissionais têm relação
direta com o Enem, principal
porta de entrada para o ensino
superior no país. Pediram de-
missão o coordenador-Geral de
Logística da Aplicação (do
Enem e de outros exames), Hé-
lio Júnio Rocha Morais, e o coor-
denador-geral de Exames para

Certificação, Eduardo Carvalho
Sousa. Ambos ainda se afasta-
ram das funções de fiscais dos
contratos do exame.

O pedido de exoneração de
Carvalho passa a contar a partir
de 1º de novembro e o de Morais
foi assinado nesta sexta-feira,
segundo documentos obtidos
pela reportagem.

O Inep é responsável, por
exemplo, por avaliações educa-
cionais, como o Enem e o Enade
(voltado ao ensino superior), e
pelos censos da educação básica
e superior. O órgão é ligado ao
MEC (Ministério da Educação) e
o atual presidente, Danilo Du-
pas Ribeiro, foi levado ao cargo
pelo ministro da Educação, pas-
tor Milton Ribeiro.

Questionado, o Inep não res-
pondeu.

Segundo relatos, ambos
coordenadores deixaram os car-
gos por discordância com Du-
pas Ribeiro. As duas baixas se
somam ao clima de assédio mo-
ral e omissão no órgão, segundo
denúncia da Assinep (Associa-
ção de Servidores do Inep) di-
vulgada na quinta-fera.

A movimentação ocorre ain-
da em paralelo a outras demis-
sões provocadas por desconten-
tamento e que impactam a reali-
zação do Enem, operação logís-
tica de grande complexidade. As
provas estão marcadas para 21 e
28 de novembro.

Em setembro, o então diretor
de tecnologia do instituto, Da-

niel Miranda Pontes Rogerio,
pediu exoneração. Um funcio-
nário passou a responder pela
diretoria, Humberto Carvalho,
mas também pediu para sair em
outubro. O cargo agora é ocupa-
do por Roberto Santos Mendes.

A exemplo do ano passado, o
Enem também ocorrerá no for-
mato digital. Essa diretoria é a
principal responsável por isso.

A gestão de Dupas Ribeiro
tem sido fortemente criticada
por integrantes do setor educa-
cional e sobretudo pelos técni-
cos do instituto. Os servidores
denunciaram, em carta aberta,
Dupas Ribeiro por assédio moral
e omissão. Segundo os funcioná-
rios, exames como o Enem estão
sob risco com a atual gestão.

INEP

Saúde libera terceira dose para 
quem tomou Coronavac e vai viajar
VICTORIA
DAMASCENO/FOLHAPRESS

O Ministério da Saúde orien-
tou a aplicação da terceira dose
dos imunizantes contra a Covid-
19 da Pfizer ou da AstraZeneca
para qualquer pessoa vacinada
com a Coronavac que irá fazer
viagens internacionais a países
que não aceitam o produto fa-
bricado pelo Instituto Butantan.

Foi autorizada também a redu-
ção do intervalo entre a primeira e
a segunda dose da vacina da As-
traZeneca para 28 dias, e da Pfizer
para 21 dias. Os métodos de com-
provação de viagem ficam a cargo

de cada estado e município.
Não há limite de idade ou pú-

blico alvo, e a antecipação pode
ser estendida a pessoas do nú-
cleo familiar como pai, mãe, fi-
lhos e cônjuges, desde que com-
provada a viagem ao exterior.

"Estados e municípios pode-
rão avaliar as situações indivi-
dualmente com intuito de en-
contrarem o melhor esquema
vacinal, de acordo com a dispo-
nibilidade do imunógeno, que
garanta proteção e segurança ao
indivíduo, pautados em diretri-
zes nacionais respaldadas cien-
tificamente", diz o documento.

A decisão foi publicada em 22

de outubro e tem como objetivo
nortear a decisão de estados e
municípios sobre a antecipação
de segundas e terceiras doses da
vacina contra a Covid-19 com ba-
se nos critérios regulatórios dos
países de destino dos viajantes. A
nota é assinada por Rosana Leite
Melo, secretária extraordinária
de Enfrentamento à Covid-19.

O governo do estado de São
Paulo adotou a orientação do
Ministério da Saúde, mas já ha-
via antecipado a segunda dose
de Pfizer para todos os adultos
desde o dia 18 de outubro. Por
meio da Secretaria de Estado da
Saúde, afirma que os municípios

são os responsáveis pela aplica-
ção e cumprimento do PEI (Pla-
no Estadual de Imunização).

A capital paulista acatou a
decisão da administação esta-
dual. Para antecipar as doses no
município, será necessário
apresentar o cartão de vacina-
ção com as doses anteriores, um
comprovante de endereço no
município (caso as doses ante-
riores não tenham sido aplica-
das na cidade), e a passagem
emitida pela empresa de trans-
porte aéreo, terrestre ou portuá-
rio. O morador também precisa-
rá comprovar quais imunizantes
são aceitos no país de destino.

COVID-19

Epidemiologista 
recusa título de Mérito
Científico de Bolsonaro

CESAR VICTORA

SAMUEL
FERNANDES/FOLHAPRESS

O epidemiologista Cesar
Victora recusou o título de
grão-cruz da Ordem Nacional
do Mérito Científico, concedi-
do pelo governo de Jair Bolso-
naro na quarta-feira passada.

Segundo carta aberta escrita
pelo professor, a condecoração,
mesmo que seja um grande "re-
conhecimento para qualquer
cientista brasileiro", o deixou
dividido por ter sido feita por
uma gestão que "não apenas ig-
nora, mas ativamente boicota
as recomendações da epide-
miologia e da saúde coletiva".

A Ordem Nacional do Méri-
to Científico é uma das maiores
condecorações do país desti-
nadas a cientistas. Ela foi insti-
tuída em 1993 pelo então presi-
dente Itamar Franco para pres-
tigiar profissionais com "rele-
vantes contribuições prestadas
à ciência e à tecnologia".

Victora, que é professor
emérito da Universidade Fede-
ral de Pelotas e recebeu o prê-
mio internacional de epide-
miologia Sir Richard Doll 2021,

já tinha sido nomeado como
comendador da Ordem em
2008 – o grau de grão-cruz é
mais importante.

A nova honraria para o
cientista fez parte de um de-
creto do governo federal feito
na quarta. No mesmo docu-
mento, o presidente brasileiro
admitiu outras personalidades
do governo para a Ordem, co-
mo o ministro da Ciência e
Tecnologia, Marcos Pontes, e o
ministro da Economia, Paulo
Guedes.

Na carta divulgada, o pro-
fessor afirma que "como cien-
tista e epidemiologista, tenho
tornado pública, através de pa-
lestras e artigos científicos, mi-
nha completa oposição à for-
ma como a pandemia de CO-
VID-19 tem sido enfrentada
por esse governo."

Victora também critica "o
negacionismo em geral, as
perseguições a colegas cientis-
tas e em especial os recentes
cortes nos orçamentos federais
para a ciência" que, segundo
ele, resultaram em um retro-
cesso para o conhecimento
científico brasileiro.

STF dá 10 dias para que Bolsonaro
explique agressões a jornalistas 

O ministro Dias Toffoli, do
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral), deu prazo de 10 dias para
que o presidente Jair Bolsonaro
explique as agressões a jornalis-
tas que acompanhavam a comi-
tiva presidencial em Roma, du-
rante a cúpula do G20. O despa-
cho atende ao pedido da Rede
Sustentabilidade de garantia ao
trabalho da imprensa e integri-
dade dos profissionais que co-
brem atos da Presidência.

Em seguida, segundo a deci-
são do ministro, devem se mani-
festar a AGU (Advocacia-Geral
da União) e a PGR (Procurado-
ria-Geral da União). No caso dos
dois órgãos, o prazo de resposta
é de cinco dias.

Para a Rede, o comportamen-
to do presidente em relação a
jornalistas é "absolutamente re-
provável e incompatível com o
exercício do cargo" e cita que o
presidente, em diversas oca-
siões, ameaçou fisicamente,
constrangeu e difamou profis-
sionais. Além disso, o partido ar-
gumenta que as ações do presi-
dente levam apoiadores a repeti-
rem ataques contra a imprensa.

Na ocasião, um grupo de re-
pórteres, dentre os quais a re-
pórter da Folha de S.Paulo Ana
Estela de Sousa Pinto, foram
agredidos por seguranças que
acompanhavam Bolsonaro.

Por volta das 16h55 (horário
local) do último dia 31, quando

o presidente ainda estava dentro
da embaixada brasileira, um
agente que não quis se identifi-
car empurrou a repórter, dizen-
do que ela devia se afastar do lo-
cal. Ela foi empurrada ainda ou-
tras três vezes, embora estivesse
em locais públicos, onde não
deveria haver nenhuma restri-
ção ao trabalho da imprensa.

O colunista do UOL Jamil Cha-
de também foi agredido por se-
guranças. Quando a reportagem
do UOL foi filmar a violência con-
tra profissionais da GloboNews e
tentar identificar o policial italia-
no que cometeu a agressão, um
segurança empurrou o jornalista,
agarrou seu braço para torcê-lo e
levou seu celular.

ONU
Na última quarta-feira as rela-

torias da ONU e da Comissão In-
teramericana de Direitos Huma-
nos receberam uma denúncia so-
bre as agressões sofridas por jor-
nalistas brasileiros.

Os documentos e os vídeos
foram entregues para Irene
Kahn, relatora da ONU para li-
berdade de expressão, e seu ho-
mólogo na Comissão Interame-
ricana, Pedro Vaca.

Assinada por uma das vítimas,
Jamil Chade, e pelo jurista Paulo
Lugon Arantes, a queixa relata o
ocorrido em Roma. Segundo
apurou o UOL, ambos os relato-
res já consideram uma ação nos
próximos dias.

ROMA

País
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Membro da Academia Brasileira de Letras, Doutor
Honoris Causa da Unirio e Professor de História 

e Filosofia da Educação

Arnaldo Niskier

Projetos de vida

O Conselho Nacional de Educação costuma
ter os seus olhos voltados ao ensino supe-

rior. E não tem pouco trabalho. Há uma incrí-
vel expansão, notadamente na educação à dis-
tância.

Mas agora, sob o competente comando da
professora Maria Helena Guimarães, resolveu
cuidar mais de perto também do ensino médio,
que requer atenção especial. E está propondo
uma importante inovação: a criação da cadeira
intitulada “Projetos de Vida”, que seria ofereci-
da a todos os alunos do ensino médio, em nível
nacional.

O CNE está sendo sensível à realidade. Há
uma clara criação de novas situações de empre-
go, em virtude da nossa política de desenvolvi-
mento. Veja-se o caso da Informática, com as
suas incríveis potencialidades. São múltiplas as
oportunidades em nível intermediário, inclusive
abrindo-se o mercado para a formação no pós-
secundário. No Rio de Janeiro, por iniciativa da
Secretaria de Estado de Educação, já houve uma
experiência que julgamos positiva, quando fo-
ram criados em 1981 os cursos nas áreas de Es-
truturas Navais e Administração de Empresas.
Qual foi o pecado? A quebra do processo, ou seja,
na gestão seguinte isso tudo foi interrompido, fi-
cando na saudade.

Hoje, apesar dos sobressaltos causados por
uma política errática, não há dúvida de que o
país cresce. Precisa de recursos humanos em
áreas determinadas, como no Meio Ambiente. A
educação ambiental é prioritária, em todos os
níveis. Uma forma de conter o descalabro de
queimadas a torto e a direito é ter quem cuide
dos nossos interesses e necessidades em áreas
específicas do Pantanal e da Amazônia, alvos da
cobiça internacional e da desídia dos nossos go-
vernantes. Se o Brasil criar barreiras só poderá
prosperar com recursos humanos bem forma-
dos e dotados do indispensável patriotismo. As
escolas terão que exercer um papel primordial
nessa política.

Devemos deixar claro que existe outra área de
grandes possibilidades e que estamos acordando
para isso. É o campo biomédico, que registra
muitas carências. Nos países que se desenvolve-
ram e atuaram a tempo e a hora, na crise do Co-
vid-19, pode-se registrar uma forte presença do
ensino médio, como aconteceu na Alemanha e
no Estado de Israel. Estamos acordando para es-
sa realidade.

As publicações legais de sua empresa com
o melhor preço em um jornal de qualidade

Tels.: (21)

3556-3030
96865-1628
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Ministério da Justiça
estuda plano para
segurança no RJ

PARCERIA

VLADIMIR PLATONOWABRASIL 

O Ministério da Justiça e
Segurança Pública estuda,
juntamente com o governo do
Rio de Janeiro, um plano para
aumentar a segurança no esta-
do. A informação foi divulgada
nesta sexta-feira pelo ministro
da Justiça, Anderson Torres,
durante balanço preliminar da
Operação Égide, na superin-
tendência da Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) no Rio.  

“É um dos estados mais di-
fíceis da federação para lidar
com a segurança pública. Des-
de o início, nós demos uma
atenção toda especial para o
Rio de Janeiro. Estamos em
conversas; Já tive três reuniões
com o governador Cláudio
Castro, para ver de que forma
ele precisa de ajuda, em rela-
ção às polícias Civil e Militar,
para atuarmos juntos, integra-
dos, no combate ao crime no
estado”, disse o ministro.

Segundo ele, a ideia é um
plano mais amplo, passando
pelas questões sociais, que be-
neficie principalmente a parce-
la da população mais pobre,
que hoje é obrigada a conviver
sob a influência do crime orga-
nizado.

“O que eu tenho conversa-
do com o governador é que
nós precisamos de um projeto
estruturante de segurança pú-
blica. A gente tem que pensar
junto, governos federal e esta-
dual. Um plano que pense as
comunidades, que atinja toda
a população, os mais pobres,
que realmente precisam do
Estado, para que a gente tire
os cidadãos das mãos do cri-
me”, explicou Torres.

O projeto, de acordo com o
ministro, tem que partir do in-
teresse do governador: “tem
que partir do estado. Nós esta-
mos à disposição. O governo
federal está pronto para apoiar
o Rio de Janeiro no que for
preciso na área de segurança
pública”.

Torres disse que tem dois
concursos em andamento na
área de segurança federal, em
entendimentos com o Minis-
tério da Economia, inclusive
com possível aumento no or-
çamento da pasta para 2022.

OPERAÇÃO ÉGIDE
Durante a apresentação

dos resultados preliminares
da Operação Égide, que come-
çou em 1º de outubro passado
e deve seguir até 15 de janeiro
de 2022, o ministro comemo-
rou os bons resultados, em ter-
mos de grandes apreensões de
drogas, armas, dinheiro e pri-
sões de criminosos.

“Está sendo um sucesso. Em
um mês de operação, tivemos
resultados fantásticos, grandes
apreensões, tiramos muitas ar-
mas de circulação, apreensão
de drogas, cigarros, veículos re-
cuperados e mais de duas mil
pessoas presas. Nós vamos
continuar a jogar duro com a
criminalidade do Rio de Janei-
ro”, afirmou Torres.

Segundo o balanço apre-
sentado pela PRF, em um mês,
foram apreendidos 37.750
quilos (kg) de maconha, 3.587
kg de cocaína, 7,1 milhões de
maços de cigarros, recupera-
dos 478 veículos, apreendidas
87 armas de fogo, apreendidos
R$ 511 mil em espécie, com
2.132 prisões.

DELTAN E MORO

Demonizou-se o poder para
apoderar-se dele', diz Gilmar 
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

O
ministro do STF (Su-
premo Tribunal Fe-
deral) Gilmar Men-

des (foto) criticou nesta sexta-
feira o que chamou de "politiza-
ção da persecução penal". A de-
claração, feita nas redes sociais,
foi entendida como uma respos-
ta às movimentações recentes
do ex-juiz Sergio Moro e de Del-
tan Dallagnol, ex-chefe da força-
tarefa da Operação Lava Jato,
em direção à política.

"Alerto há alguns anos para a
politização da persecução pe-
nal. A seletividade, os métodos
de investigações e vazamentos:
tudo convergia para um propó-
sito claro -e político, como hoje
se revela. Demonizou-se o po-
der para apoderar-se dele. A re-
ceita estava pronta", escreveu o

magistrado.
Na quinta-feira, Deltan con-

firmou que vai deixar o Ministé-
rio Público Federal, conforme
informação antecipada pelo jor-

nal O Estado de S. Paulo.
O procurador afirmou que

tem várias ideias para seu futuro
e defendeu o "voto consciente".
"Posso fazer mais pelo país fora

do Ministério Público", disse ele,
sem detalhar se entrará na políti-
ca, como o ex-juiz Sergio Moro.

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

Ex-ministro da Justiça de Jair
Bolsonaro desde abril do ano
passado, quando pediu demis-
são, Moro tem buscado nomes
para elaborar seu projeto de go-
verno e entrou em contato in-
clusive com estrategistas políti-
cos próximos do ex-presidente
Michel Temer (MDB).

Moro ficou de quarta a quin-
ta-feira em Brasília e tinha pré-
agendado reuniões com a ban-
cada do Podemos, um grupo de
congressistas do PSL e com o ge-
neral Santos Cruz, também ex-
ministro de Bolsonaro.  

Governo do Rio repassa
R$ 72 mi a prefeituras 

MUNICÍPIOS

O Governo do Estado repas-
sou nesta semana R$ 72 mi-
lhões para os 92 municípios
fluminenses. O depósito feito
pela Secretaria de Fazenda re-
fere-se ao montante arrecada-
do no período de 25 a 29 de ou-
tubro. Os valores correspon-
dem à distribuição de parte da
arrecadação de royalties do
petróleo e dos tributos IPI,
ICMS e IPVA às administra-
ções municipais.

Desde o início deste ano, ao
adicionar as cotas-parte e os
repasses relacionados às
transferências federais e à re-
ceita diretamente arrecadada
pelo Estado, os municípios re-
ceberam um total acumulado
de R$ 12,42 bilhões.

Os depósitos semanais são
feitos por meio da Secretaria
de Fazenda, conforme prevê a
Lei Complementar nº 63, de 11
de janeiro de 1990. As consul-
tas dos valores dos exercícios
anteriores podem ser feitas no
Portal do Tesouro do site da
Fazenda.

Os valores semanais transfe-
ridos aos municípios fluminen-

ses variam em função dos pra-
zos fixados na legislação vigente.
Dependendo do mês, pode ha-
ver até cinco datas de repasses.
As variações destes depósitos
oscilam conforme o calendário
mensal, os prazos de recolhi-
mento tributário e o volume dos
recursos arrecadados. A agenda
de recolhimento tributário pelos
contribuintes está concentrada
no dia 10 de cada mês.

IPM 
Os repasses aos municípios

da arrecadação de royalties do
petróleo e dos tributos IPI e
ICMS são liberados de acordo
com os respectivos Índices de
Participação dos Municípios
(IPM), apurados anualmente
para aplicação no exercício se-
guinte, conforme determina a
Constituição Federal e obser-
vado o disposto na Lei Com-
plementar Federal nº 63, de 11
de janeiro de 1990, nas Leis Es-
taduais nº 2.664, de 27 de de-
zembro de 1996, e nº 5.100, de
4 de outubro de 2007, e no De-
creto Estadual nº 47.664, de 29
de junho de 2021.

Nota
RIO ESTÁ COM RISCO BAIXO DE 
TRANSMISSÃO DA DOENÇA

Pela segunda semana seguida, o Rio de Janeiro foi
classificado com risco baixo de transmissão da Covid-19 em
todas as 33 regiões administrativas da cidade. O indicador
leva em conta as internações e os óbitos pela doença. As
informações estão no 44º Boletim Epidemiológico, divulgado
pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A publicação
também aponta para a tendência de queda sustentada na
notificação de novos casos da doença, bem como nos
atendimentos na rede de urgência e emergência por síndrome
gripal e síndrome respiratória aguda grave. Segundo a SMS,
na quarta-feira passada, o Rio estava com o menor número
de internados por covid-19 desde o início da pandemia, em
março do ano passado (127 pessoas), o que representa 2%
do total de internações na capital do estado.  Outro reflexo
da melhora do cenário epidemiológico é que, nos últimos
sete dias, 82% das unidades de saúde não registraram
internações por covid-19.

Sábado, domingo e segunda-feira, 6, 7 e 8 de novembro de 2021
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Pfizer: comprimido
antiviral reduz 
risco grave em 89%

COVID-19

Um teste do comprimido
antiviral experimental contra
Covid-19, da Pfizer, foi inter-
rompido antes do previsto de-
pois que se demonstrou que o
remédio diminui em 89% as
chances de hospitalização ou
morte em adultos com risco de
desenvolver a doença de for-
ma grave, anunciou a empresa
nesta sexta-feira.  

Os resultados parecem su-
perar os do comprimido mol-
nupiravir, da MSD, que no
mês passado mostrou dimi-
nuir à metade a probabilidade
de hospitalização ou morte de
pacientes de Covid-19 tam-
bém com risco alto de desen-
volverem uma doença grave.

Nenhuma das empresas
disponibilizou os dados com-
pletos dos testes.

A Pfizer disse que pretende
apresentar resultados provisó-
rios do teste de seu comprimi-
do - que é administrado junta-
mente com um antiviral mais

antigo chamado ritonavir - à
Agência de Alimentos e Medi-
camentos dos Estados Unidos
(FDA) como parte da solicita-
ção de uso emergencial que
fez em outubro.

O tratamento combinado,
que terá o nome comercial
Paxlovid, consiste em três
comprimidos administrados
duas vezes por dia.

A análise planejada de
1.219 pacientes do estudo da
Pfizer analisou hospitaliza-
ções ou mortes de pessoas
diagnosticadas com covid-19
de branda a moderada, com
pelo menos um fator de risco
de desenvolvimento da doen-
ça de forma grave, como obe-
sidade ou idade avançada.

A farmacêutica informou
ainda que 0,8% dos que recebe-
ram o medicamento três dias
depois do surgimento de sinto-
mas foram hospitalizados, e
que nenhum havia morrido de-
pois de 28 dias de tratamento.

DESCRIMINALIZAÇÃO

Parlamento de Portugal
aprova nova lei da eutanásia
GIULIANA MIRANDA/FOLHAPRESS

P
restes a ser dissolvido,
uma vez que as eleições
legislativas foram anteci-

padas e serão realizadas em 30
de janeiro,  o Parlamento de
Portugal correu para aprovar
uma nova lei de descriminali-
zação da eutanásia.

O projeto foi chancelado pe-
los deputados nesta sexta-feira
com 138 votos a favor, 84 con-
tra e 5 abstenções.

O texto atual é uma versão
adaptada de um projeto ante-
rior de despenalização da mor-
te medicamente assistida apro-
vado pelos deputados em ja-
neiro, mas que acabou classifi-
cado como inconstitucional
pela mais alta corte do sistema
judicial português, o Tribunal
Constitucional (TC).

Para os magistrados, o pro-
blema não era a questão da in-
terrupção da vida em si, mas a
definição pouco clara sobre os
critérios para permitir a euta-
násia. Logo após a decisão da
corte, em março, os partidos
que viabilizaram a aprovação
inicial da lei se juntaram para
contornar as questões indica-
das pela corte.

"O expurgo das inconstitu-
cionalidades decorreu de uma
análise cuidadosa e exaustiva
do acórdão (do TC), do cami-

nho apontado pelo mesmo em
termos de direito comparado.
Assim foi possível densificar os
conceitos e ir ao encontro dos
obstáculos de natureza jurídi-
co-constitucional apontados",
afirmou a deputada socialista e
jurista Isabel Moreira, uma das
principais responsáveis pela
redação do texto.

Os parlamentares optaram
por uma solução que segue o
modelo da lei  da eutanásia
aprovada na Espanha, acres-
centando, já no começo do tex-
to, uma lista de definições que
clarifica conceitos-chave, co-
mo "lesão definitiva de gravi-
dade extrema" e "doença grave
ou incurável".

As regras e as balizas para a
eutanásia são essencialmente
as apresentadas na legislação
anterior. Ou seja, embora a
morte medicamente assistida
tenha sido descriminalizada, há
regras bastante restritivas para
a utilização do mecanismo. So-
mente pessoas com mais de 18
anos, que precisam ser portu-
gueses ou estrangeiros com re-
sidência legal em Portugal, po-
dem recorrer à eutanásia. 

Da mesma forma, apenas
pacientes em situação de sofri-
mento intolerável, com lesão
definitiva grave ou doença in-
curável e fatal podem recorrer
ao procedimento, que conti-

nua não elegível  para quem
tem doenças mentais.

Costurado ao longo dos últi-
mos meses, o novo texto teve
sua apresentação acelerada
após a confirmação da repro-
vação do Orçamento português
para 2022 e a decorrente disso-
lução da Assembleia da Repú-
blica. A futura composição po-
lít ica do Parlamento após o
pleito ainda é incerta.

Em 2018, em uma legislatura
com menos deputados de es-
querda, um projeto de lei sobre
eutanásia fora rejeitado com
apenas cinco votos de diferen-
ça. Agora, a apresentação e a
votação, feita de maneira ace-
lerada, foi criticada por alguns
deputados, sobretudo de le-
gendas de direita, que, durante
debate na quinta-feira passa-
da, dispararam acusações con-
tra parlamentares de esquerda,
favoráveis à aprovação da pro-
posta.

Adão Silva, representante do
maior partido da oposição, o
PSD (centro-direita), afirmou
que o projeto foi apresentado
"na 25ª hora, em um momento
em que está à vista o f im da
atual legislatura". Segundo o
deputado, não havia condições
de rigor e serenidade para a
aprovação da lei. A proposta
segue agora para o Palácio de
Belém. Para entrar em vigor,

precisa ser sancionada pelo
presidente da República.

A declaração de inconstitu-
cionalidade da lei  anterior
aconteceu justamente após o
texto chegar às mãos do chefe
de Estado. O fato de Marcelo
Rebelo de Sousa ser católico
praticante levantou dúvidas,
desde o começo da discussão,
sobre sua disposição para san-
cionar uma lei que autoriza a
interrupção da vida.

Ex-professor de direito
constitucional, ele optou pela
via jurídica. Em vez do veto po-
lítico, pediu uma análise da lei
ao Tribunal Constitucional.
Embora tenha pedido que a
corte se pronunciasse apenas
sobre o caráter "excessivamen-
te indeterminado" das regras
que garantiriam o acesso à eu-
tanásia,  o tribunal foi  bem
além desses pontos em suas
considerações.

Mesmo sem terem sido
questionados diretamente, os
magistrados optaram por abor-
dar a questão fundamental da
lei: o direito de pedir a inter-
rupção da própria vida. "O di-
reito à vida não pode se transfi-
gurar num dever de viver em
qualquer circunstância", deci-
diram os juízes, no que foi in-
terpretado como uma abertura
a um novo texto sobre a euta-
násia.

Ativista iraniana é
absolvida no Acre 

DETIDA NA FRONTEIRA

Defendida de forma voluntá-
ria por um grupo de advogadas,
a ativista e cinegrafista iraniana
Mahnaz Alizadeh, 36, foi absol-
vida pela Justiça Federal no
Acre, na última segunda-feira.

Ela deixou o Irã devido a per-
seguição política, mas acabou
detida na fronteira do Brasil
com o Peru com passaporte
adulterado e passou 40 dias pre-
sa na superlotada penitenciária
de Rio Branco.

"Considerando o contexto
social e o trabalho exercido por
Mahnaz no Irã, não se podia exi-
gir da acusada que tivesse pa-
drão de culpabilidade distinto
quanto à utilização de docu-
mento falso, restando patente
que visava apenas fugir para lo-
cal seguro, buscando sua liber-
dade", afirma o juiz Jair Facun-
des, na sentença.

O drama de Alizadeh no país
começou em agosto do ano pas-
sado, quando foi barrada em As-
sis Brasil (AC) junto com outros
seis iranianos pela PF. Portava
um passaporte canadense falso.
Segundo o inquérito, ela era in-
tegrante de uma quadrilha de

imigração ilegal junto com o
coiote iraniano-canadense Reza
Sahami, responsável de fato pe-
lo grupo. Apenas os dois ficaram
presos.

Alizadeh foi colocada numa
cela lotada, em ala controlada
pela facção Primeiro Comando
da Capital (PCC). Sem falar por-
tuguês e com inglês precário, di-
vidiu colchão com outras deten-
tas e conviveu com falta de água.
Foi a sua segunda vez confina-
da: no Irã, ela havia sido presa
política.

Em crise depressiva, a irania-
na chamou a atenção da ouvi-
dora da Defensoria Pública do
Acre, Solene Oliveira da Costa.
Ela procurou a Rede Liberdade,
que atua em casos de violações
de direitos humanos.

No exterior, profissionais do
cinema passaram a alertar para a
situação de Alizadeh. O seu últi-
mo trabalho no Irã foi em um do-
cumentário de produção ameri-
cana sobre a advogada Nasrin
Sotoudeh, condenada a 38 anos
de prisão e 148 chibatadas pelo
regime dos aiatolás por defender
os direitos das mulheres.

Ex-segurança de
Macron é condenado 

FRANÇA

A Justiça francesa conde-
nou nesta sexta-feira a três
anos de prisão –dois deles sus-
pensos– um ex-guarda-costas
do presidente francês, Emma-
nuel Macron, por agredir ma-
nifestantes durante um protes-
to no dia 1º de maio de 2018.
Ele também terá que pagar
uma multa de 500 euros (o
equivalente a R$ 3.200).

O caso gerou uma crise no
governo de Macron, que deve
concorrer novamente nas elei-
ções do ano que vem.

O tribunal disse que Alexan-
dre Benalla, 30, agiu com "um
sentimento de impunidade e
onipotência", disse uma repór-
ter da franceinfo presente no
julgamento. Ele também foi
considerado culpado de uso
fraudulento de passaportes di-
plomáticos e de porte ilegal de
arma.

"O senhor foi investido de
um certo poder por conta de
suas funções", declarou a pre-
sidente do tribunal, Isabelle
Prévost-Desprez, ao proferir a
sentença. "O senhor traiu a
confiança depositada por essa
nomeação."

Segundo ela, a condenação

se justifica pela "gravidade dos
numerosos fatos e pelas mis-
sões que ele cumpria, que exi-
giam rigor e comportamento
exemplar."

Benalla cumprirá pena de
um ano em casa com uma pul-
seira eletrônica, disse a mídia,
incluindo a BFM TV.

Em um episódio que se
transformou em um dos mais
graves desafios à gestão de Ma-
cron, Benalla foi filmado agre-
dindo manifestantes durante
os protestos do Dia do Traba-
lho quando acompanhava a
polícia. No vídeo publicado
pelo jornal Le Monde, ele agar-
ra e arrasta uma mulher pelo
chão e pisa em um homem de-
sarmado. A falta de transpa-
rência da gestão Macron na di-
vulgação do caso e na imposi-
ção de medidas disciplinares
contra o funcionário público
gerou uma forte crise no go-
verno.

A oposição denunciou o ca-
so como uma "questão de Es-
tado". Os meses seguintes fo-
ram marcados por uma série
de revelações e por audiências
em comissões parlamentares
de inquérito.
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