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BALANÇO

MPF vê RJ sem
preparo para
conter ataques
sexuais

PRISÕES

O Ministério Público Federal
(MPF) e outras dez instituições
emitiram ontem uma nota téc-
nica que aponta o despreparo
do governo do Rio de Janeiro
para lidar com casos de violên-
cia sexual contra mulheres e
meninas nos presídios e nas
unidades socioeducativas vol-
tada para menores de 18 anos
de idade. De acordo com o do-
cumento, a Secretaria do Estado
de Administração Penitenciária
(Seap) e o Departamento Geral
de Ações Socioeducativas (De-
gase) estão agindo de modo
inadequado.  Entre as entidades
signatárias estão as Defensorias
Públicas da União e do Estado
do Rio de Janeiro, a Ordem dos
Advogados do Brasil e organiza-
ções sociais. O documento re-
comenda a implantação de me-
didas que previnam essas ocor-
rências, e elenca cuidados a se-
rem prestados às vítimas. A
Seap e o Degase, segundo o
MPF, não estariam adotando
procedimentos necessários co-
mo o acionamento de delega-
cias especializadas.  PÁGINA 5

Obama cobra
liderança 
do Brasil
na COP26

CLIMA

Em passagem pela COP26
que provocou aglomeração re-
corde nos corredores e lotou
um dos maiores auditórios, o
ex-presidente dos Estados
Unidos, Barack Obama (foto),
disse ontem que espera que o
Brasil, a China, a Índia, a Rús-
sia e a Indonésia liderem o
combate à crise climática. A
afirmação foi feita em discurso
no qual ele exortou os jovens a
transformarem a raiva e a an-
siedade em ações e, principal-
mente, em votos: "Você pode
não gostar da política. Mas não
a ignore". O presidente citou a
atuação política como a pri-
meira forma pela qual cada jo-
vem pode, individualmente,
contribuir para o clima. "Vote
como se sua vida dependesse
disso. PÁGINA 6

Moraes solta
deputado
bolsonarista
Daniel Silveira 

ATAQUE AO STF

ANFAVEA

O ministro Alexandre de
Moraes, do STF (Supremo Tri-
bunal Federal), mandou soltar
o deputado federal Daniel Sil-
veira (PSL-RJ), que foi preso
após publicar um vídeo com
ataques a integrantes do Su-
premo. O magistrado, porém,
afirmou que Silveira está proi-
bido de usar as redes sociais e
de manter contato com outros
investigados, exceto os que são
parlamentares, nos inquéritos
das fake news e no que investi-
ga a existência de uma milícia
digital para abalar a democra-
cia. O deputado foi preso em
flagrante por ordem de Moraes
em fevereiro deste ano. Em
março, o ministro autorizou
Silveira a cumprir prisão domi-
ciliar. Em junho, porém, após
ele violar o uso da tornozeleira
eletrônica, o magistrado man-
dou prendê-lo novamente. Na
época da prisão, a decisão de
Moraes gerou polêmica por-
que a detenção foi decretada
em flagrante após publicação
de conteúdo em redes sociais,
o que é inusual. PÁGINA 4

Lucro líquido do BB sobe 47,6%
e atinge R$ 5,1 bi no 3o trimestre

O BB (Banco do Brasil) registrou lucro líquido ajustado de R$ 5,1
bilhões no terceiro trimestre de 2021, de acordo com balanço divul-
gado ontem. O resultado representa um aumento de 47,6% na com-
paração com igual período do ano passado, e de 2% ante o trimestre
imediatamente anterior. "Esse bom desempenho é explicado por
menores despesas com provisões de crédito, maiores receitas, com

crescimento da margem financeira bruta e das rendas com presta-
ção de serviços, e sólido controle das despesas administrativas", diz
o banco no relatório. Frente aos resultados apresentados, o banco
revisou suas projeções para o crescimento do lucro líquido ajusta-
do em 2021, de uma faixa entre 17% e 20%, para algo em torno de
19% a 21%. PÁGINA 3

Vendas de
veículos novos 
caem 24,5%
em outubro

As vendas de veículos novos caíram 24,5% em outubro na compa-
ração com o mesmo mês de 2020. Segundo balanço divulgado on-
tem, em São Paulo, pela Associação Nacional de Fabricantes de Veí-
culos Automotores (Anfavea), foram emplacados 162,3 mil unidades.
No acumulado de janeiro a outubro, entretanto, há um crescimento
de 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado, com a co-
mercialização de 1,7 milhão de veículos. Segundo o presidente da
Anfavea, Luiz Carlos Moraes (foto), a retração das vendas em outu-
bro é um reflexo das dificuldades enfrentadas pela indústria, como a
falta de componentes, em escassez mundial. PÁGINA 2

A 13 dias do início da aplicação do Enem, o órgão do MEC (Ministério da Educação) que organiza o exa-
me sofre uma debandada em protesto contra a atual gestão. Ao menos 33 servidores já pediram exoneração
ontem. Os funcionários oficializaram desligamento de cargos ligados à organização do Enem, marcado para
21 e 28 deste mês. No pedido de dispensa, eles citam a "fragilidade técnica e administrativa da atual gestão
máxima do Inep". O presidente do Inep, Danilo Dupas Ribeiro (foto), é acusado pelos servidores de promo-
ver um desmonte no órgão, com decisões sem critérios técnicos, e também de assédio moral. PÁGINA 4

DIVULGAÇÃO

Debandada de funcionários do Inep 
ocorre a 13 dias das provas do Enem
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Dólar sobe para 
R$ 5,54 com impasse
sobre ‘PEC do Calote’ 
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

As incertezas em torno da
proposta de emenda à Consti-
tuição (PEC) que parcela os
precatórios e altera o cálculo
do teto de gastos fizeram o dó-
lar subir e a Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa) cair
ontem. A moeda norte-ameri-
cana chegou a aproximar-se
de R$ 5,60, mas desacelerou
perto do fim do dia. A bolsa
ensaiou uma alta durante a
manhã, mas terminou o dia
com pequena queda.  

O dólar comercial fechou

ontem vendido a R$ 5,541,
com alta de R$ 0,018 (+0,33%).
A cotação chegou a R$ 5,59 na
máxima do dia, pouco antes
das 10h, mas arrefeceu ao lon-
go do dia com o alívio no mer-
cado externo.

No mercado de ações, o Ín-
dice Bovespa (Ibovespa), fe-
chou aos 104.781 pontos, com
recuo de apenas 0,04%. Por
volta das 11h45, o indicador
chegou a subir 0,82%, mas
perdeu força durante a tarde,
até inverter o movimento e
passar a cair próximo do fim
da sessão.

Terça-feira, 9 de novembro de 2021

ANFAVEA

Vendas de veículos novos 
caem 24,5% em outubro
DANIEL MELLO/ABRASIL 

A
s vendas de veículos
novos caíram 24,5%
em outubro na com-

paração com o mesmo mês de
2020. Segundo balanço divulga-
do ontem, em São Paulo, pela As-
sociação Nacional de Fabricantes
de Veículos Automotores (Anfa-
vea), foram emplacados 162,3 mil
unidades. No acumulado de ja-
neiro a outubro, entretanto, há
um crescimento de 9,5% em rela-
ção ao mesmo período do ano
passado, com a comercialização
de 1,7 milhão de veículos.  

Segundo o presidente da An-
favea, Luiz Carlos Moraes, a re-
tração das vendas em outubro é
um reflexo das dificuldades en-
frentadas pela indústria, como a
falta de componentes, em escas-
sez mundial. A previsão é que
esses problemas continuem a
impactar as atividades do setor

até o ano que vem. “2022 conti-
nuará sendo um ano de grandes
desafios na entrega de semicon-
dutores no setor automotivo”,
acrescentou.

CAMINHÕES
O crescimento das vendas ao

longo do ano é puxado especial-
mente pelo setor de caminhões,
que teve uma expansão de 50,4%
nos emplacamentos de janeiro a
outubro na comparação com o
mesmo período de 2020. Foram
comercializadas no período
106,3 mil unidades, sendo 11 mil
em outubro – elevação de 39,7%
sobre o mesmo mês de 2020.

As vendas de automóveis e
veículos comerciais leves regis-
tram queda de 31,1% em outu-
bro, com 128,7 mil unidades. No
acumulado de janeiro a outu-
bro, os emplacamentos abran-
geram 1,4 milhão de unidades,
alta de 6,5% em relação aos pri-

meiros dez meses de 2020.

PRODUÇÃO
A produção de veículos tam-

bém acusou queda em outubro
de 24,8% em comparação com o
mesmo mês do ano passado,
com a fabricação de 177,9 mil
unidades. Entre janeiro e outu-
bro deste ano, foram produzidos
1,8 milhão de veículos, um cres-
cimento de 16,7% em relação ao
mesmo período de 2020.

No acumulado de janeiro a
outubro, a fabricação de cami-
nhões registra alta de 91,2%, com
a produção de 131, 9 mil unida-
des. Em outubro, o crescimento
ficou em 24,6%, com a monta-
gem de 13,6 mil caminhões.

A produção de automóveis e
veículos comerciais leves teve
queda de 27,2% em outubro,
com a fabricação de 162,9 mil
unidades. De janeiro a outubro
a produção de veículos alcan-

çou 1,6 milhão de automóveis e
comerciais leves, uma elevação
de 13,4% em relação aos dez pri-
meiros meses de 2020.

EXPORTAÇÕES
As exportações de veículos ti-

veram queda de 14,6% em outu-
bro na comparação com o mes-
mo mês do ano passado, com a
venda de 29,8 mil veículos. Nos
primeiros dez meses do ano, a
comercialização de veículos para
o exterior tem alta de 26,8%, com
a venda de 306,8 mil veículos.

O nível de emprego na indús-
tria ficou praticamente estável
em 102,5 mil trabalhadores em
outubro, 0,4% menos do que em
setembro e 0,2% mais do que o
mesmo mês do ano passado.

Segundo Moraes, as previsões
da Anfavea se mantêm para um
crescimento do setor de 6% no
pior cenário e de 10% em uma
possibilidade mais otimista.

MERCADOS

ONS suspende programa de economia de energia 
O ONS (Operador Nacional

do Sistema Elétrico) decidiu
suspender o programa que dava
compensação financeira para
indústrias economizarem ener-
gia, implantado em setembro
para ajudar a poupar água nos
reservatórios das hidrelétricas.

O operador alega que as con-
dições de abastecimento me-
lhoraram com a chegada das
chuvas, mas o setor alega que o
Brasil continua despachando
térmicas mais caras do que os

valores pagos a empresas que se
dispuseram a economizar.

Segundo o ONS, "a melhora
das condições hidroenergéticas,
a efetividade dessas ações emer-
genciais e a garantia de supri-
mento de energia em 2021 são
os principais motivadores da
decisão".

"A chegada do período úmido
dentro do prazo esperado, além
da participação dos diversos
agentes e da sociedade na ado-
ção das medidas propostas fo-

ram fatores fundamentais para
garantir que, em 2021, a ponta
(período de pico de energia) seja
atendida sem a necessidade de
utilização de reserva operativa."

O programa teve em seu pri-
meiro mês uma oferta de 442
MW (megawatts) médios. Em
outubro, oferecidos foram mais
de 600 MW médios, mas o ONS
parou de acionar as empresas
no dia 11 daquele mês, segundo
a Abrace (Associação Brasileira
dos Consumidores de Energia).

O programa tinha o objetivo de
reduzir o consumo nos horários
de pico, para evitar o risco de apa-
gões. As indústrias que se com-
prometeram a participar recebe-
ram por MWh (megawatt-hora)
economizado, mas ainda não fo-
ram divulgados os valores pagos
nem um balanço do programa.

Sua suspensão é questionada
por especialistas do setor, que
defendem um papel mais ativo
dos consumidores na gestão da
oferta de energia no país.

INDÚSTRIAS

Tesouro pagou em outubro R$ 661,83
milhões em dívidas de estados

A União pagou, em outubro,
R$ 661,83 milhões em dívidas
atrasadas de estados, segundo o
Relatório de Garantias Honra-
das pela União em Operações de
Crédito, divulgado ontem pelo
Tesouro Nacional. Do total, R$
362,77 milhões são débitos não
quitados pelos estados do Rio de
Janeiro; R$ 198,83 milhões de
Minas Gerais; R$ 78,96 milhões
de Goiás; R$ 16,29 milhões do
Amapá, e R$ 4,97 milhões do Rio
Grande do Norte. As informa-
ções são da Agência Brasil.

Este ano, já são R$ 6,82 bi-
lhões de dívidas de entes subna-
cionais honradas pela União. Os
que tiveram os maiores valores
honrados foram os estados do

Rio de Janeiro (R$ 2,89 bilhões,
42,37% do total), Minas Gerais
(R$ 2,52 bilhões, 36,94%) e Goiás
(R$ 1,14 bilhão, 16,77%).

As garantias representam os
ativos oferecidos pela União -re-
presentada pelo Tesouro Nacio-
nal- para cobrir eventuais calo-
tes em empréstimos e financia-
mentos dos estados, municípios
e outras entidades com bancos
nacionais ou instituições estran-
geiras, como o Banco Mundial e
o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID). Como ga-
rantidor das operações, ele é co-
municado pelos credores de que
não houve a quitação de deter-
minada parcela do contrato.

Caso o ente não cumpra suas

obrigações no prazo estipulado,
o Tesouro compensa os calotes,
mas desconta o valor coberto
com bloqueios de repasses fede-
rais ordinários, além de impedir
novos financiamentos. Há ca-
sos, entretanto, de bloqueio na
execução das contragarantias.
Entre 2019 e 2021, diversos esta-
dos que obtiveram liminares no
Supremo Tribunal Federal
(STF) suspendendo a execução.

Desde 2016, a União realizou
o pagamento de R$ 39,76 bi-
lhões em dívidas garantidas.
Além do relatório mensal, o Te-
souro Nacional também dispo-
nibiliza os dados no Painel de
Garantias Honradas.

No último Relatório Quadri-

mestral de Operações de Crédito
Garantidas, divulgado em setem-
bro, o Tesouro informou que o
saldo total devedor das garantias
concedidas pela União a opera-
ções de crédito é de R$ 290,28 bi-
lhões. O estado de São Paulo é a
unidade da Federação com maior
saldo devedor, R$ 39,19 bilhões.

Os estados concentram 77,3%
dessas operações garantidas,
com dívidas de R$ 224,29 bi-
lhões. Em seguida estão os muni-
cípios e os bancos federais, com
9,5% (R$ 27,53 bilhões) e 7,7%
(R$ 22,21 bilhões), respectiva-
mente, do saldo devedor. As enti-
dades controladas detêm 3,2%
(R$ 9,21 bilhões) e as estatais fe-
derais, 2,4% (R$ 7,03 bilhões).

UNIÃO

MPT abre nova frente contra apps de
transporte por vínculo de emprego
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

O MPT (Ministério Público
do Trabalho) ajuizou quatro
ações ontem contra Uber, 99,
Lalamove e Rappi por fraude em
relações trabalhistas.

O órgão defende que existe
vínculo empregatício entre as
empresas e os motoristas, hoje
considerados autônomos.

O MPT quer que a Justiça re-
conheça a relação e que as em-
presas garantam direitos tra-

balhistas, securitários e previ-
denciários  aos motoristas.
Também solicita  melhores
condições de saúde e seguran-
ça aos profissionais, além de
indenização por dano moral
coletivo.

Outras plataformas de
transporte e delivery podem
entrar na mira do MPT, que es-
tá com mais de 600 inquéritos
civis em tramitação sobre irre-
gularidades nos vínculos de
contratação.

UBER/99

Inflação medida 
pelo IGP-DI sobe 
1,6% em outubro

FGV

O Índice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna (IGP-
DI) avançou 1,6% em outubro,
após queda de 0,55%, no mês
anterior. O indicador acumula
alta de 16,96% no ano e de
20,95% em 12 meses. 

No mesmo mês do ano pas-
sado, o índice apresentou alta
de 3,68% e acumulava eleva-
ção de 22,12% em 12 meses. Os
dados foram divulgados nesta
segunda-feira (8), pelo Institu-
to Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas
(Ibre/FGV).

O IGP-DI é a média dos ín-
dices de preços ao produtor
(IPA), ao consumidor (IPC) e
de custo da construção civil
(INCC). Segundo o instituto, o
indicador revela as fontes de
pressão inflacionária e a evolu-
ção dos preços de produtos e
serviços mais relevantes para
os três grupos.

De acordo com o coordena-
dor dos Índices de Preços, An-
dré Braz, a inflação ao produtor
acelerou em seus três estágios
de processamento. "Os avanços
registrados nos preços do mi-
nério de ferro (-22,11% para
4,29%), do óleo Diesel (0,6% pa-
ra 10,24%) e da gasolina (1,2%
para 6,62%) foram os grandes
destaques em cada um dos três
grandes grupos do IPA".

Também em outubro, o Ín-
dice de Preços ao Produtor
Amplo (IPA) registrou eleva-
ção de 1,90%, o que representa
mudança em relação a setem-
bro, quando houve queda de
1,17%.

A taxa do grupo bens finais
subiu de 1,26% em setembro
para 1,47% nesse mês. Neste
caso, segundo o Ibre, o princi-
pal responsável pela elevação
foram os combustíveis para o
consumo, cuja taxa saiu de
1,47% para 5,78%. Já o índice
de bens finais, que resulta da
exclusão de alimentos in natu-
ra e combustíveis para o con-
sumo, avançou 0,99% em ou-
tubro, no mês de setembro o
índice subiu 1,15%.

O grupo bens intermediá-
rios teve alta significativa, su-
biu de 1,91% em setembro pa-
ra 3,47% em outubro. O avanço
de 1,87% para 9,39% no sub-
grupo combustíveis e lubrifi-
cantes para a produção pesou
no resultado. O índice de bens
intermediários, calculado após
a exclusão de combustíveis e
lubrificantes para a produção,

também subiu em outubro. A
taxa ficou em 2,57%, enquanto
no mês anterior foi 1,91%.

As matérias-primas brutas
foram outro segmento que te-
ve variação relevante. Em se-
tembro, teve queda de 5,75%,
mas em outubro subiu 0,75%.
Contribuíram para este resul-
tado os movimentos do miné-
rio de ferro (-22,11% para
4,29%), cana-de-açúcar (1,45%
para 3,59%) e café em grão
(7,83% para 11,95%). Em con-
trapartida houve quedas nas
taxas dos bovinos (-2,69% para
-7,71%), da mandioca/aipim
(6,71% para 2,90%) e das aves
(1,72% para 0,37%).

O Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC) subiu 0,77%, em
outubro. O percentual é menor
que o do mês anterior, quando
teve alta de 1,43%. De acordo
com o Ibre, cinco das oito clas-
ses de despesas componentes
do índice apresentaram recuo
nas suas taxas de variação: ha-
bitação (2,59% para 0,37%),
educação, leitura e recreação
(2,9% para 1,57%), alimenta-
ção (1,09% para 0,88%), trans-
portes (1,50% para 1,31%) e
despesas diversas (0,30% para
0,28%). Nestas classes de des-
pesas, chamou atenção o com-
portamento da tarifa de eletri-
cidade residencial que saiu de
8,52% para 0,06%, da passa-
gem aérea de 22,70% para
9,97%, das frutas de 4,94% para
0,46%, da gasolina de 3,38%
para 2,73% e dos serviços ban-
cários de 0,27% para 0,05%.

Outros grupos tiveram alta
como vestuário (0,28% para
0,81%), saúde e cuidados pes-
soais (0,14% para 0,25%) e co-
municação (0,39% para
0,44%). Contribuíram para o
aumento os avanços nos calça-
dos de 0,37% para 1,32%, nos
artigos de higiene e cuidado
pessoal, que saíram de queda
de 0,01% para elevação de
0,56% e da tarifa de telefone re-
sidencial, de 0,38% para 5,07%.

O núcleo do IPC registrou
taxa de 0,44% em outubro, um
pequeno recuo na compara-
ção com o mês anterior, quan-
do registrou taxa de 0,46%.
"Dos 85 itens componentes do
IPC, 28 foram excluídos do cál-
culo do núcleo. Destes, 17
apresentaram taxas abaixo de
0,08%, linha de corte inferior, e
11 registraram variações acima
de 1,26%, linha de corte supe-
rior", informou o FGV.
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ESSOR Seguros lança apólices
sem retoques para obras de arte
“Nossa estratégia é clara e permanece a

mesma: Só entramos em nichos nos quais po-
demos construir produtos e serviços com espe-
cialistas e assim levar aos clientes o que eles
realmente esperam de uma seguradora: prote-
ção. O seguro especializado é particularmente
valioso em todos os ramos, mas em arte, é im-
prescindível”, afirma Fabio Pinho, que está no
comando da seguradora francesa no Brasil
há 10 anos, desde sua fundação.

ESPECIALISTAS
Assim como fez em outros nichos especializa-

dos de seguros, a ESSOR contratou profissionais
apaixonados pelos ramos e busca corretores es-
pecializados. Contratou a museóloga Ana Maria
Soares Guerra Notari pós-graduada em obras
de artes na Itália, com carreira em museus, expe-
riência em logística de exposições, coleções e
há 15 anos atuando em seguros voltados a arte,
com vasta rede de contatos. Estudou na Associa-
tion for Research into Crimes against Art para
aprofundar o conhecimento através de profissio-
nais renomados de conservação, segurança, pa-
trimônio e até da Scotland Yard.

A subscritora atuará com a KNW Brokers, cor-
retora de resseguros liderada por Marcio Ribeiro,
fundador e CEO, que atua desde 1996 no seg-
mento de artes. Além do conhecimento técnico, a
equipe da KNW Brokers construirá pontes entre a
ESSOR, os corretores de seguros e os profissionais
que atuam neste mercado, museus, empresas or-
ganizadoras de exposições, colecionadores e em-
presas de transportes.

“Me sinto realizado com esta parceria com a
ESSOR, que tem claro em sua estratégia a im-
portância de criar um seguro sem retoques, co-
laborando com a viabilidade de projetos cultu-
rais e, assim, estimulando que a arte chegue a
todos em seus diversos meios, desde uma ex-
posição complexa como foi a dos Guerreiros de
Xi´Na, em 2003, com peças antigas de até 7 mil
anos de existência, até um tour virtual como te-
mos visto em tempos de pandemia”, comenta
Márcio.

Segundo Ana Guerra, “ter gente qualificada
para compreender, faz toda a diferença quando o
assunto é obra de arte. Cada detalhe do transpor-

te das peças, por exemplo, tem que ser supervi-
sionado e existem transportadoras especializa-
das no Brasil.  Algumas obras não podem ser
abertas, em razão da temperatura que precisa ser
mantida para não haver danos na tela”.

CARACTERÍSTICAS
A apólice desenhada e oferecida ao mercado

pela ESSOR é no formato “All Risks”, com cober-
tura para todos os riscos aos quais a obra está ex-
posta – roubo, queda, deterioração (por chuva,
luz, umidade), danos causados durante o trans-
porte, entre outros. Em caso de o cliente enviar
sua obra para alguma exposição, há a opção da
cobertura “prego a prego”, que envolve todas as
etapas do transporte da arte até o retorno ao local
de origem. Nas exclusões, basicamente o padrão:
risco nuclear, asbesto e ato de autoridade públi-
ca. “O resto está tudo coberto”, garantem os exe-
cutivos. O seguro da ESSOR cobre o valor declara-
do da obra. Sem pegadinhas sobre desvaloriza-
ção da peça ou do artista. Em caso de sinistro to-
tal, se paga o valor acordado.

EXPERIÊNCIA 
Em 25 de março, um incêndio de grandes pro-

porções, em Taboão da Serra, no galpão do grupo
Alke, empresa especializada em logística, que
guardava peças da Galeria Nara Roesler – um dos
principais espaços de arte contemporânea do
Brasil - assustou as seguradoras que atuam no
segmento e boa parte delas reduziu os valores
disponíveis para cobertura. O fogo destruiu obras
de arte das galerias Nara Roesler, Vik Muniz e a
Simões de Assis, que usavam o espaço para ar-
mazenar as peças.

A ESSOR vai estrear no mercado brasileiro
com capacidade de até USD 50 milhões por apóli-
ce já aprovado em contratos de resseguro. Acima
deste valor, o corretor negociará o risco de forma
facultativa. “Mesmo sendo negociado caso a ca-
so, apostamos na rapidez por já termos cláusulas
claras e dentro dos parâmetros exigidos pelos
profissionais que atuam com obras de arte”, ga-
rante a subscritora. Dando suporte às operações
da companhia no Brasil, a expertise da matriz
francesa, uma das mais reconhecidas neste seg-
mento mundialmente.

Lucro do BB sobe 47,6% e
atinge R$ 5,1 bi 3o trimestre
LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

O
BB (Banco do Bra-
sil) registrou lucro
líquido ajustado de

R$ 5,1 bilhões no terceiro tri-
mestre de 2021, de acordo com
balanço divulgado ontem. O re-
sultado representa um aumen-
to de 47,6% na comparação
com igual período do ano pas-
sado, e de 2% ante o trimestre
imediatamente anterior.

"Esse bom desempenho é ex-
plicado por menores despesas
com provisões de crédito, maio-
res receitas, com crescimento da
margem financeira bruta e das
rendas com prestação de servi-
ços, e sólido controle das despe-
sas administrativas", diz o banco
no relatório.

Frente aos resultados apre-
sentados, o banco revisou suas
projeções para o crescimento
do lucro líquido ajustado em
2021, de uma faixa entre 17% e
20%, para algo em torno de
19% a 21%.

Nos nove primeiros meses
de 2021, o BB registrou lucro lí-
quido de R$ 15,1 bilhões, eleva-
ção de 48,1% se comparado
com igual intervalo de 2020, be-
neficiado pela relativa estabili-
dade das despesas e pelo au-

mento das receitas de presta-
ção de serviços.

A carteira de crédito da insti-
tuição chegou a R$ 814,2 bilhões
em setembro, alta de 11,4% em
bases anuais, e de 6,2% ante ju-
nho de 2021, impulsionada pelo
avanço em segmentos como
pessoas físicas, com crescimento
de 14,2% na comparação anual,
MPME, com alta de 24,6%, e
agronegócios, com 18,5%.

Entre as pessoas físicas, tive-
ram contribuição importante
para a performance positiva as
linhas de crédito consignado
(16,4%), empréstimo pessoal
(40,1%) e cartão de crédito
(41,3%) na comparação anual.
"Resultado da estratégia de alte-
ração do mix para linhas mais
rentáveis", informa o BB.

No caso das pequenas e mé-
dias empresas, contribuiu para
o resultado os desembolsos de
R$ 8,1 bilhões nas linhas do
Pronampe (Programa Nacio-
nal de Apoio às Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte)
no período.

A previsão para o aumento
da carteira de crédito do BB
agora é de algo entre 14% e 16%
neste ano, contra 8% a 12% an-
teriormente.

As receitas de prestação de

serviços somaram R$ 7,3 bi-
lhões, alta de 2,2% ano contra
ano, e de 3,2% na margem, com
destaque para o desempenho de
administração de fundos (9,9%),
seguros, previdência e capitali-
zação (6%) e consórcios (11,7%).

As despesas administrativas,
por sua vez, somaram R$ 7,83 bi-
lhões, alta de 1% em bases
anuais, e de 0,7% na margem.

Já a taxa de inadimplência
acima de 90 dias foi de 1,82%,
contra 2,43% há um ano, e 1,86%
em junho de 2021.

As provisões para créditos de
liquidação duvidosa (PCLD)
atingiram R$ 43,95 bilhões, in-
cremento de 3,8% na compara-
ção anual, e de 2,7% ante o se-
gundo trimestre de 2021.

"Revisamos nossa arquitetura
de canais, agregando novos for-
matos de pontos de contato e de
atendimento, por meio de estru-
turas proprietárias ou por meio
de parceiros, visando sempre
ofertar a melhor conveniência
para o cliente de forma integra-
da às plataformas digitais",
aponta o BB.

Segundo o banco, nos últi-
mos seis anos, foram investidos
cerca de R$ 23,2 bilhões no uso
intensivo de tecnologia, inte-
grando canais físicos e digitais.

BALANÇO

Alerj aprova relatório final de CPI 
A Comissão Parlamentar de

Inquérito (CPI) da Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro
(Alerj) aprovou ontem, por
unanimidade, o relatório final
destinado a investigar a queda
na arrecadação das receitas
compensatórias da exploração
de petróleo e gás no estado. O
documento, com 261 páginas,
vai ser votado no plenário da
Alerj até o fim deste ano.   

A CPI estima que, até 2030, o
estado arrecade R$ 25 bilhões
com o aumento das fiscalizações
dos repasses. O relatório prevê

recomendações a 14 institui-
ções, entre elas a Secretaria de
Estado de Fazenda (Sefaz), a Pe-
trobras e a Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP).

Presidida pelo deputado
Luiz Paulo (Cidadania), a CPI
calcula que o estado deixou de
ganhar, nos últimos 10 anos,
cerca de R$ 20 bilhões e projeta
ganhos novos, com as mudan-
ças, de R$ 5 bilhões nos próxi-
mos nove anos. “Esses recursos
são derivados de contenciosos
administrativos na área tribu-

tária, que atingem hoje R$ 18
bilhões; de contenciosos na
área de participações espe-
ciais, que estão por vir, de
aproximadamente R$ 9,8 bi-
lhões; e também uma possibili-
dade de melhoria de arrecada-
ção por conta do termo de
acordo assinado entre a ANP e
a Sefaz. Além das mudanças
esperadas no comportamento
das empresas. Então, somando
isso tudo, a gente tem, até 2030,
a possibilidade de recuperar
R$ 25 bilhões”, explicou o de-
putado Luiz Paulo.

ROYALTIES
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Moro sempre teve
propósito político,
afirma Bolsonaro

INTERFERÊNCIA NA PF

RICARDO DELLA
COLETTA/FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro
afirmou ontem que o ex-mi-
nistro Sergio Moro (foto)
"sempre teve um propósito
político". Moro deixou o go-
verno em 2020, acusando o
mandatário de tentar interferir
na Polícia Federal.

O ex-juiz da Lava Jato pla-
neja se filiar ao Podemos ama-
nhã e sinalizou a aliados que
pretende entrar na disputa pe-
lo Palácio do Planalto.

"Você começa a entender

um pouco mais as coisas, en-
tender o que eu passei com o
ministro Sergio Moro. Ele
sempre teve um propósito po-
lítico, nada contra, mas fazia
aquilo de forma camuflada. E
ele tinha intenção sim de ir ao
Supremo (Tribunal Federal).
Num primeiro momento eu
achei justa a intenção dele, de-
pois eu passei a conhecê-lo
um pouquinho melhor", disse
Bolsonaro.

A entrevista foi gravada no fi-
nal de semana, durante visita de
Bolsonaro ao Paraná, e transmi-
tida na manhã desta segunda.

DEBANDADA

A 13 dias do Enem, 33 
do Inep pedem demissão
PAULO SALDAÑA/FOLHAPRESS

A
13 dias do início da
aplicação do Enem, o
órgão do MEC (Minis-

tério da Educação) que organiza o
exame sofre uma debandada em
protesto contra a atual gestão. Ao
menos 33 servidores já pediram
exoneração ontem.

Os funcionários oficializaram
desligamento de cargos ligados à
organização do Enem, marcado
para 21 e 28 deste mês. No pedido
de dispensa, eles citam a "fragili-
dade técnica e administrativa da
atual gestão máxima do Inep (Ins-
tituto nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais)".

O presidente do Inep, Danilo
Dupas Ribeiro, é acusado pelos
servidores de promover um des-
monte no órgão, com decisões
sem critérios técnicos, e também
de assédio moral, segundo de-
núncia da Assinep (Associação de
Servidores do Inep). Ele foi levado
ao cargo pelo atual ministro da
Educação, o pastor Milton Ribei-
ro, de quem é próximo.

Desde o início do governo Jair
Bolsonaro há turbulências no
Inep, que já passou por quatro
mudanças de comando. Mas o
clima atual dentro do instituto é
relatado como insuportável.

Servidores dizem que, com es-
sas baixas, a realização do Enem
fica sob alto risco de falhas. Em
nota divulgada na noite de segun-
da, o Inep afirmou que o exame
está mantido "e não será afetado
pelos pedidos de exoneração". O
MEC não respondeu.

O pedido coletivo de dispensa
tem sido assinado eletronica-
mente pelos servidores desde o
fim da manhã desta segunda. Do
total de 33 baixas registradas até
as 19h00, ao menos 20 eram de
coordenadores de área ou substi-
tutos dos coordenadores.

O principal departamento
atingido é a Diretoria de Gestão e
Planejamento -responsável, entre
outras coisas, por questões logís-
ticas dos exames.

Os pedidos desta segunda so-
mam-se a outras duas demissões,
da semana passada. O coordena-
dor-geral de Logística da Aplica-
ção, Hélio Júnio Rocha Morais, e o
coordenador-geral de Exames pa-
ra Certificação, Eduardo Carvalho
Sousa, pediram exoneração.

As demissões se relacionam
a cargos comissionados de che-
fia. Os servidores são de carreira
e continuam, portanto, na au-
tarquia.

As 35 baixas, contando a movi-
mentação da semana passada, re-
presentam mais de um quarto
dos 120 cargos comissionados do
instituto. O Inep tem, no total, 492
servidores em exercício, segundo
o Portal da Transparência do go-
verno federal.

As saídas de Hélio Morais e da
coordenadora-geral do Desen-
volvimento da Aplicação, Andréia
Santos Gonçalves (que pediu exo-
neração nesta segunda), são as
que causam maior preocupação.
Ambos estão envolvidos no Enem
e em outras avaliações há muitos
anos e são conhecidos pela expe-
riência de resolver problemas
com essas tarefas.

Alguns dos demissionários
também se afastaram de funções
de fiscais de contratos de aplica-
ção de avaliações como o Enem e
Saeb (voltada para educação bá-
sica). Isso pode ter impactos ope-
racionais.

Além disso, até a operacionali-
zação da folha de pagamento po-
de ficar comprometida. Isso por-
que estão no grupo de exonera-
dos a coordenadora-geral de Ges-
tão de Pessoas, Marcela Cortes, e
seus subordinados.

Segundo o Inep, as provas do

Enem já se encontram com a em-
presa aplicadora e o órgão moni-
tora a situação para garantir a
normalidade. "Cabe esclarecer
que os servidores colocaram à
disposição os cargos em comis-
são ou funções comissionadas
das quais são titulares, mas que
continuam à disposição para
exercer as atribuições dos cargos
até o momento da publicação do
ato no Diário Oficial da União",
diz a nota.

Danilo Dupas Ribeiro deve ir
amanhã esclarecer a situação na
comissão de Educação da Câma-
ra. Há pedido de convocação do
ministro, mas um acordo de de-
putados com o governo poupou o
ministro, por ora, com a disposi-
ção de o presidente do Inep com-
parecer.

A instabilidade no quadro de
funcionários vem desde ao me-
nos de setembro. Naquele mês, o
então diretor de tecnologia do
instituto, Daniel Miranda Pontes
Rogerio, pediu exoneração. Um
funcionário passou a responder
pela diretoria, chamado Humber-
to Carvalho, mas também pediu
para sair em outubro -o cargo
agora é ocupado por Roberto San-
tos Mendes.

Em meados de outubro, a pre-
sidência do instituto chegou a di-
vulgar entre outras áreas do go-
verno anúncio de três vagas de
coordenação. Já havia dificuldade
para ocupar essas vagas com o
pessoal do Inep, mesmo com a
previsão de aumento salarial.

A gestão de Dupas Ribeiro tem
sido fortemente criticada por in-
tegrantes do setor educacional e
sobretudo pelos técnicos do insti-
tuto. Os servidores denunciaram,
em carta aberta, Dupas Ribeiro
por assédio moral e omissão. Se-
gundo os funcionários, exames
como o Enem estão sob risco com
a atual gestão.

Dupas Ribeiro teria ainda se
negado integrar um time que ge-
rencia riscos das provas, as cha-
madas Equipes de Incidentes e
Resposta do Enade 2021 e do
Enem 2021. Historicamente o
presidente do Inep capitaneia es-
ses trabalhos.

A Assinep (Associação de Ser-
vidores do Inep) promoveu na
quinta-feira passada um ato pú-
blico em frente à sede do instituto,
em Brasília. Cerca de 50 pessoas
participaram da manifestação,
que contou com faixas com dize-
res como "Enem e censos em ris-
co" e "assédio moral não".

"Para além de problemas es-
truturais que foram negligencia-
dos ao longo da atual gestão do
Inep, os servidores denunciam o
assédio moral, o desmonte nas di-
retorias, a sobrecarga de trabalho
e de funções e a desconsideração
dos aspectos técnicos para a to-
mada de decisão", diz a carta.

Os servidores afirmam que
não há autonomia para o trabalho
de diretores e documentos esta-
riam sendo gerados como restri-
tos no sistema eletrônico sem que
haja necessidade dessa classifica-
ção -informação confirmada pela
reportagem. O presidente do ins-
tituto ainda se esquivaria de assu-
mir decisões e assinar atos.

Após as primeiras demissões
desta segunda, a Assinep soltou
outra nota em que lamenta que a
postura da liderança do Inep te-
nha levado a situação chegar nes-
se ponto. "Ressaltamos que todas
as ações institucionais da autar-
quia precisam de direcionamento
técnico de gestores devidamente
capacitados nas temáticas", diz o
texto. A associação de servidores
do Inep tem mantido posição crí-
tica a Dupas Ribeiro. A organiza-
ção já divulgou cartas em que cri-
tica esvaziamento do órgão e no-
meações por critérios ideológicos.

Moraes solta deputado bolsonarista
Silveira e proíbe acesso a redes sociais

O ministro Alexandre de Mo-
raes, do STF (Supremo Tribunal
Federal), mandou soltar o depu-
tado federal Daniel Silveira (PSL-
RJ), que foi preso após publicar
um vídeo com ataques a inte-
grantes do Supremo.

O magistrado, porém, afir-
mou que Silveira está proibido
de usar as redes sociais e de man-
ter contato com outros investiga-
dos, exceto os que são parlamen-
tares, nos inquéritos das fake
news e no que investiga a exis-
tência de uma milícia digital para
abalar a democracia.

O deputado foi preso em fla-
grante por ordem de Moraes em
fevereiro deste ano. Em março, o
ministro autorizou Silveira a
cumprir prisão domiciliar. Em
junho, porém, após ele violar o
uso da tornozeleira eletrônica, o
magistrado mandou prendê-lo
novamente.

Na época da prisão, a decisão
de Moraes gerou polêmica por-
que a detenção foi decretada em
flagrante após publicação de
conteúdo em redes sociais, o que
é inusual. Também foi alvo de
críticas por ter sido decretada de
ofício, ou seja, sem provocação
da PGR (Procuradoria-Geral da
República) ou da Polícia Federal.

Após ampla negociação entre
o STF e a cúpula do Congresso,
porém, a Câmara, que tem a
prerrogativa de revogar prisão de
deputado nessas ocasiões, man-
teve ele na cadeia.

Depois do desgaste enfrenta-
do pelo Supremo por ter agido
de ofício, a PGR denunciou o de-
putado.

Em abril, por unanimidade, a
corte aceitou a denúncia e ins-
taurou uma ação penal para in-
vestigá-lo.

Na decisão desta segunda em
que o liberou da prisão preventi-

va, Moraes classificou a conduta
de Silveira como "gravíssima" e
disse que, no período em que es-
teve em prisão domiciliar, ele
voltou a demonstrar seu "reitera-
do desprezo pelo STF e pelo Po-
der Judiciário".

O ministro também cita que
relatório da Polícia Federal con-
cluiu que o deputado tentou fu-
gir quando teve a prisão decreta-
da pela segunda vez e disse que
"um tumulto processual causado
por inúmeros advogados" revela-
ram que ele tentou obter asilo
político para "eventual tentativa
de se furtar à aplicação da lei pe-
nal, com a fuga do território na-
cional".

O magistrado afirmou, po-
rém, que as medidas investigati-
vas da ação penal já foram adota-
das e que o novo cenário permite
sua soltura.

"O panorama processual que
justificou a prisão do réu, toda-
via, não mais subsiste, uma vez
que a instrução criminal foi devi-
damente encerrada, inclusive
com a apresentação de alegações
finais pelo Ministério Público e
pela defesa", disse.

O deputado foi preso após di-
vulgar um vídeo em que insulta
os ministros do Supremo com
palavras de baixo calão.

A gravação foi publicada pou-
co depois de o ministro Edson
Fachin soltar uma nota pública
sobre depoimento do ex-coman-
dante do Exército Eduardo Villas
Bôas de que negociou com o Alto
Comando das Forças Armadas
um tuíte para pressionar o STF
no julgamento que levou à prisão
do ex-presidente Lula em 2018.

"Hoje você se sente ofendidi-
nho, dizendo que é pressão sobre
o Judiciário, é inaceitável.  Vá lá,
prende Villas Bôas. Seja homem
uma vez na tua vida, vai lá e

prende Villas Bôas. Seja homem
uma vez na tua vida, vai lá e
prende Villas Bôas. Fala pro Ale-
xandre de Moraes, o homenzão,
o fodão, vai lá e manda ele pren-
der o Villas Bôas."

Após ser preso, o deputado
voltou às redes sociais: "Polícia
Federal na minha casa neste exa-
to momento com ordem de pri-
são expedida pelo ministro Ale-
xandre de Moraes".

Silveira também chamou Fa-
chin de "moleque, mimado, mau
caráter, marginal da lei" e depois
acrescenta que é "vagabundo,
cretino e canalha". O deputado
bolsonarista também fala que o
ministro é a "nata da bosta do
STF".Em relação a Moraes, de-
putado chama o ministro de
"Xandão do PCC" em alusão à
facção criminosa Primeiro Co-
mando da Capital.

O deputado pode vir a ser
condenado pelo Supremo. Na
denúncia que corre contra ele na
corte, a PGR afirma que o parla-
mentar incitou, em duas oca-
siões, o emprego de violência e
grave ameaça para tentar impe-
dir o livre exercício dos Poderes
Legislativo e Judiciário e, ao me-
nos uma vez, instigou a animosi-
dade entre as Forças Armadas e o
STF.

A acusação da PGR afirma
que o deputado do PSL flumi-
nense, depois de ter se tornado
alvo dos inquérito das fake news
e dos atos antidemocráticos,
"adotou como estratégia desferir
agressões verbais e graves amea-
ças, nas redes sociais, contra os
ministros (do STF)", responsá-
veis por analisar o inquérito dos
chamados atos antidemocráti-
cos.

Apesar da denúncia, na oca-
sião, a Procuradoria pediu ao Su-
premo a imposição de medidas

como o uso de tornozeleira ele-
trônica, a proibição de se aproxi-
mar das dependências do tribu-
nal e o recolhimento domiciliar,
com permissão para sair de casa
apenas para ir ao Congresso.

ALLAN DOS SANTOS 
O influenciador bolsonarista

Allan dos Santos, do site Terça
Livre, comparou o ministro Ale-
xandre de Moraes, do STF (Su-
premo Tribunal Federal), a um
estuprador.

Ele fez o comentário a seus se-
guidores no Telegram depois
que Moraes mandou soltar o de-
putado federal Daniel Silveira
(PSL-RJ), que foi preso após pu-
blicar um vídeo com ataques a
integrantes do Supremo.

"Imagine um estuprador di-
zendo que parará de estuprar a
sua vítima diariamente e que da-
rá uma condição para isso: conti-
nuará a aliciar a vítima sem pe-
netração e para isso pede o SI-
LÊNCIO dela. O que você acha
dessa questão hipotética?", es-
creveu Santos.

Ele fazia referência às condi-
ções que Moraes impôs a Silveira
para a soltura. O deputado está
proibido de usar as redes sociais
e de manter contato com outros
investigados, exceto os que são
parlamentares, nos inquéritos
das fake news e no que investiga
a existência de uma milícia digi-
tal para abalar a democracia.

No final de outubro, Moraes
ordenou a prisão de Santos. Co-
mo o influenciador está nos EUA,
para onde se mudou após entrar
na mira dos inquéritos das fake
news e atos antidemocráticos, o
ministro acionou o Ministério da
Justiça para que seja solicitada
sua extradição.

Santos disse que só se entre-
gará quando a Interpol agir.

ATAQUE AO STF
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MPF vê governo do 
RJ sem preparo diante 
da violência sexual 

PRISÕES

LÉO RODRIGUE/ABRASIL 

O Ministério Público Federal
(MPF) e outras dez instituições
emitiram ontem uma nota téc-
nica que aponta o despreparo
do governo do Rio de Janeiro
para lidar com casos de violên-
cia sexual contra mulheres e
meninas nos presídios e nas
unidades socioeducativas vol-
tada para menores de 18 anos
de idade. De acordo com o do-
cumento, a Secretaria do Estado
de Administração Penitenciária
(Seap) e o Departamento Geral
de Ações Socioeducativas (De-
gase) estão agindo de modo
inadequado.  

Entre as entidades signatá-
rias estão as Defensorias Públi-
cas da União e do Estado do Rio
de Janeiro, a Ordem dos Advo-
gados do Brasil e organizações
sociais.

O documento recomenda a
implantação de medidas que
previnam essas ocorrências, e
elenca cuidados a serem presta-
dos às vítimas. A Seap e o Dega-
se, segundo o MPF, não esta-
riam adotando procedimentos
necessários como o aciona-
mento de delegacias especiali-
zadas e de instituições do siste-
ma de justiça em casos de vio-
lência sexual, bem como o en-
caminhamento das vítimas pa-
ra a rede de saúde para que te-
nham acesso à profilaxia para
DST/HIV, a métodos contra-
ceptivos de emergência e a
atendimento psicossocial.

A nota técnica é publicada
cerca de um mês após uma jo-
vem de 18 anos de idade, presa
por posse de maconha, ter sido
estuprada por um agente de se-
gurança enquanto aguardava a
audiência de custódia na Ca-
deia Pública José Frederico
Marques, em Benfica, na zona
norte da capital fluminense.

O Centro de Socioeducação
Professor Antônio Carlos Go-
mes da Costa, na zona norte da
capital fluminense, é um dos lo-
cais com ocorrências recentes.
O Mecanismo para Prevenção e
Combate à Tortura, órgão vin-
culado à Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj), que também assina a
nota técnica, inspecionou o lo-
cal em junho deste ano e relatou
uma endemia de assédio às
adolescentes.

Para as instituições, as ocor-
rências violam a Convenção
Contra a Tortura e Outros Tra-
tamentos ou Penas Cruéis, De-
sumanos ou Degradantes da
Organização das Nações Uni-
das (CAT), tratado internacio-
nal do qual o Brasil é signatário.
A nota técnica cita a jurispru-

dência da Corte Interamerica-
na dos Direitos Humanos, que
condenou o Brasil em 2017 em
caso que tratava de estupro rea-
lizado por agentes de estado. O
crime foi considerado tortura.

"A inadequação das estrutu-
ras do sistema prisional e so-
cioeducativo não apenas facili-
taram tais ocorrências, como le-
vam a um cenário tendente a
sua repetição", diz a nota técni-
ca. O documento aponta ainda
que a violência sexual contra
pessoas privadas de liberdade
atingem principalmente os gru-
pos alvo de discriminação em
razão da raça, cor e gênero, e
impactam desproporcional-
mente mulheres e meninas, em
especial aquelas em situação de
extrema vulnerabilidade.

"Isto faz com que o Estado,
quando se trata de instituições
totais como presídios e unida-
des socioeducativas, tenha o
dever majorado de cuidado,
mormente no que concerne ao
direito a vida e a integridade
pessoal sendo especial a garan-
tia desses direitos", acrescenta o
documento.

VULNERABILIDADE
Segundo o MPF, em muitas

unidades do Rio de Janeiro a
carência de itens básicos, até
mesmo de higiene, é conside-
rado um fator que contribui
para que as jovens privadas de
liberdade se tornem vítimas
desses crimes. Há relatos de
agentes oferecendo lanches,
cigarros e celular para contato
com familiares em troca de re-
lações sexuais.

Preocupam o MPF e as de-
mais entidades a presença mas-
siva de agentes de segurança do
gênero masculino atuando nas
unidades em contato com as
adolescentes. A nota técnica de-
fende a derrubada do veto ao
Projeto de Lei 2131/2016, que
prevê que a vigilância e a custó-
dia das adolescentes seja exer-
cida exclusivamente por agen-
tes do gênero feminino. Apro-
vado pela Alerj em julho, o pro-
jeto foi vetado pelo governador
Cláudio Castro.

As instituições também
apontam a prática da "revista
vexatória" como violência e as-
sédio sexual. "Em 2015, duas
leis fundamentais foram apro-
vadas no Rio de Janeiro para
impedir sua prática contra fa-
miliares quando da visita ao
Degase e à Seap. Mesmo com
esta proibição, ainda existem
relatos sobre a manutenção de
sua ocorrência de forma pon-
tual em algumas unidades de
ambos os sistemas", registra a
nota técnica.

Rio antecipa 2o dose 
da Pfizer para 17 anos

VACINA

A Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro anun-
ciou a antecipação da segun-
da dose da vacina da Pfizer
contra a Covid-19 para pes-
soas com 17 anos ou mais. O
intervalo entre as duas doses
para esse público foi reduzido
de 12 semanas para a partir de
21 dias.

Na semana passada, o mu-
nicípio já tinha reduzido o in-

tervalo de vacinação entre as
duas doses da Pfizer para
quem tem 20 anos ou mais.

Doses de reforço
A cidade do Rio também

continua imunizando idosos
com a dose de reforço. Hoje se-
rão os homens com 62 anos ou
mais. Na quarta-feira, será feita
uma repescagem para quem
tem 62 anos ou mais, de ambos
os sexos.

Nota
THEATRO MUNICIPAL GANHA AÇÃO 
PARA TER CONTROLE TOTAL DO PRÉDIO

A Justiça do Rio de Janeiro concedeu liminar na ação de
desapropriação de um terço da propriedade do prédio anexo ao
Theatro Municipal (TMRJ), que pertencia ao Fundo de Previdência da
Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Prece/Cedae). A ação foi
movida pela Procuradoria Geral do Estado (PGE-RJ). Com a decisão,
o Theatro Municipal passa a ter o controle total da propriedade do
anexo, mediante o depósito em juízo de R$ 12,8 milhões pela
indenização da desapropriação, que será feito pelo governo do
estado. A decisão da Justiça alivia as finanças do TMRJ, que era
obrigado a pagar aluguel de R$ 40 mil mensais ao Prece.

Terça-feira, 9 de novembro de 2021
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Obama cobra liderança
do Brasil na COP26 e
pede a jovens que votem

PELO CLIMA

E
m passagem pela
COP26 que provocou
aglomeração recorde

nos corredores e lotou um dos
maiores auditórios, o ex-presi-
dente dos Estados Unidos, Ba-
rack Obama (foto), disse ontem
que espera que o Brasil, a Chi-
na, a Índia, a Rússia e a Indoné-
sia liderem o combate à crise
climática.

A afirmação foi feita em dis-
curso no qual ele exortou os jo-
vens a transformarem a raiva e a
ansiedade em ações e, princi-
palmente, em votos: "Você po-
de não gostar da política. Mas
não a ignore".

O presidente citou a atuação
política como a primeira forma
pela qual cada jovem pode, in-
dividualmente, contribuir para
o clima. "Vote como se sua vida
dependesse disso. Não adote
uma postura cínica com a polí-
tica. Não teremos intervenções
pelo clima vindas dos gover-
nantes se eles não sentirem a
pressão dos eleitores."

Segundo o ex-presidente, es-
se era um conselho que sempre
ouvia de sua mãe quando, ado-
lescente, se revoltava com algo:
"Mãos à obra, mexa-se, envol-
va-se e mude o que precisa ser
mudado".

Obama também sugeriu que
o público faça pressão sobre as
empresas, deixando de com-
prar das que desrespeitam o
ambiente ou não atuam para
preservá-lo, e sugeriu aos ativis-
tas que não se isolem dentro de
uma bolha.

"Não adianta pregar aos con-
vertidos nem só se juntar aos
que já acreditam na crise do cli-
ma. É preciso ouvir os resisten-
tes, entender suas preocupa-
ções e encontrar as formas de
que eles sejam menos atingidos
pelas mudanças necessárias",
disse o político americano.

Ele também afirmou aos
mais jovens que se preparem
para uma maratona, porque o
progresso será lento e confuso.
"Instituições políticas se mo-
vem devagar, mesmo quando
há boas intenções; empresários
olham o lucro no curto prazo;
cooperação internacional sem-
pre foi difícil e piorou com a de-
sinformação online."

No discurso, iniciado com
uma brincadeira por poder vol-
tar a uma COP sem gravata, mas
obrigado a pegar trânsito, Oba-
ma criticou o ex-presidente Do-
nald Trump, por desmontar po-
líticas pró-clima de sua admi-
nistração, e os governos da Chi-
na e da Rússia, por falharem em
apresentar metas mais ambi-
ciosas de redução de emissões
de gases de efeito estufa, que
causam o aquecimento global.

Segundo ele, vários países
fracassaram nos compromissos
assumidos em 2015, no Acordo
de Paris. "Paris foi um começo,
não o fim. Era para melhorar-
mos nossas promessas a cada
ano", afirmou ele.

Sob o governo do presidente
Jair Bolsonaro, o Brasil foi um
dos países que recuou em suas
ações ambientais: o desmata-
mento cresceu nestes seis anos,
estruturas de fiscalização foram
desmontadas e, no ano passa-

do, a meta de redução de emis-
sões foi reduzida, em vez de am-
pliada.

Nesta COP26, a delegação
brasileira revisou sua meta,
deixando, porém, a quantida-
de de gás poluente a ser corta-
da equivalente à prometida
em 2015, ou seja, sem a ambi-
ção esperada.

Segundo Obama, o mundo
hoje atravessa um período de
tensão geopolítica maior que a
de 2015, por causa da pande-
mia, do nacionalismo, da falta
de liderança dos EUA sob
Trump e do recuo do multilate-
ralismo.

"O clima, porém, precisa
transcender tudo isso. Não po-
demos nos dar ao luxo de re-
cuar. Não podemos nos dar ao
luxo nem de ficar onde estamos.
Temos que avançar e tem que
ser agora", disse ele.

Segundo o ex-presidente,
nos momentos em que sente
desânimo e "imagens distópi-
cas começam a aparecer nos
sonhos", ele se lembra que "o
cinismo é o recurso dos co-
vardes".

"O combate à crise climática
não se trata só de números e
ciência, mas de política, cultura,
moralidade e trabalho conjun-
to", afirmou.

Antes do discurso, Obama já
havia conversado com um gru-
po de jovens ativistas, que co-
braram dele o fracasso dos Esta-
dos Unidos em cumprir sua
promessa de financiar a transi-
ção climática nos países menos
desenvolvidos –algo que ele de-
fendeu como necessário mais
tarde na palestra.

"Assim como o Obama fez, o
Brasil também está fazendo,
que é prometer para outros go-
vernos fazerem", disse após es-
se encontro a ativista brasileira
Txai Suruí, 24, que discursou
para líderes na abertura da
COP26.

"O que a gente estava dizen-
do é: mostrem o dinheiro, mos-
trem onde está o recurso. Pa-
rem de só fazer promessas e co-
mecem a cumprir com essas
promessas."

Para Txai, "é muito contradi-
tório o Obama vir falar para os
jovens, quando antes disso éra-
mos nós que estávamos falando
para ele que não aceitamos
mais falsas promessas".

Ela avalia que os EUA são os
principais atores da crise climá-
tica: "Eles têm que ter responsa-
bilidade. E é a gente que está
mandando a mensagem para
ele, não é ele que vai ensinar na-
da para a gente, não".

No final da tarde, o ex-presi-
dente americano se encontraria
com mais lideranças jovens.
"Ao trabalho", disse, ao encerrar
sua fala.

Nota
CHINA CONSTRÓI MAQUETES
DE NAVIOS DOS EUA PARA
TREINAR DISPAROS DE MÍSSEIS 

Imagens de satélites de uma
empresa americana mostraram,
no domingo, que a China
construiu maquetes em tamanho
real de um porta-aviões da
Marinha e de outros navios de
guerra dos EUA no deserto de
Xinjiang. Os modelos,
possivelmente desenvolvidos
para servirem como objeto de
treinamento, refletem os esforços
de Pequim para aprimorar suas
defesas contra forças navais,
especialmente americanas, visto
que as tensões continuam altas
com Washington na região de
Taiwan e do Mar do Sul da
China. Os registros feitos por
satélites da empresa Maxar
mostraram maquetes em
tamanho real de um porta-aviões
dos EUA e de pelo menos dois
destróieres construídas no que
parece ser um novo complexo. 
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