
PRIMEIRO SEMESTRE

Câmara aprova
pedido de
impeachment
de Piñera 

CHILE

A Câmara dos Deputados do
Chile aprovou, ontem, a aber-
tura de processo de impeach-
ment contra o presidente Se-
bastián Piñera (foto). A ação es-
tá ligada à aparição do manda-
tário nos chamados Pandora
Papers, em um caso de possível
conflito de interesses envolven-
do a venda de uma empresa li-
gada a sua família. Na votação,
78 deputados se posicionaram
a favor da abertura de processo,
enquanto 67 foram contra e 3 se
abstiveram. Eram necessários
78 votos. Aprovado na Câmara,
o pedido de impeachment pas-
sa agora a ser discutido no Se-
nado. Piñera, que tem mandato
até março de 2022 -o primeiro
turno da eleição está marcado
para o próximo dia 21- só perde
o posto caso o afastamento seja
determinado pela câmara alta.
Para isso, seriam necessários
votos de dois terços dos parla-
mentares, ou seja 29 dos 43 se-
nadores. Hoje, porém, a possi-
bilidade de uma nova derrota é
pequena, já que, na Casa, a
aliança governista tem maioria.
Caso ele seja realmente levado
a deixar o cargo, quem assume
até o fim do mandato é Rodrigo
Delgado, hoje ministro do Inte-
rior. PÁGINA 6

Famílias gastam R$ 230 bi
com pagamentos de juros 

No primeiro semestre de 2021, em um cenário ainda bastante mar-
cado pelos estragos provocados pela pandemia, o gasto das famílias
brasileiras com o pagamento de juros alcançou a marca de R$ 233,5
bilhões. A projeção faz parte de um estudo da Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP)

que busca quantificar o volume de recursos destinados para o paga-
mento de juros em operações de crédito livre, bem como os níveis de
inadimplência. O estudo não considera as operações lastreadas em
recursos direcionados. Segundo o trabalho, os juros ocupam a segun-
da posição entre os itens de maiores despesas dos brasileiros. PÁGINA 2

DIVULGAÇÃO

PEC

Por unanimidade, o Senado aprovou ontem
uma PEC (proposta de emenda à Constituição)
que inclui a renda básica para pessoas de baixa
renda como direito social. O texto segue para a Câ-
mara, onde precisará do apoio de 308 deputados.
Se promulgada, programas como o Auxílio Brasil,
que substituirá o Bolsa Família, se tornarão políti-
ca de Estado, não mais de governo. Com isso, eles
não poderão ser extintos. PÁGINA 3

FABIO RODRIGUES BOZZEBOM/ABRASIL

Senado aprova
renda básica para
a população pobre

A Quinta Turma do STJ (Superior Tribunal de Jus-
tiça) decidiu ontem por 4 votos a 1, anular a investi-
gação de suspeita de 'rachadinha' no gabinete do se-
nador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) (foto), quando
era deputado estadual. O processo era conduzido
pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do
Rio. Os ministros do colegiado aceitaram recurso da
defesa do filho mais velho do presidente Jair Bolso-
naro para anular os atos processuais. PÁGINA 5

STJ anula
investigação contra
Flávio Bolsonaro

RACHADINHAS

O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria ontem para
manter a decisão da ministra Rosa Weber (foto) de proibir o pagamen-
to das emendas de relator a deputados e senadores. Esses recursos
eram manejados por governistas com apoio do Palácio do Planalto às
vésperas de votações importantes para o Executivo. A decisão do STF
tem potencial para desencadear uma crise e opor o Supremo ao Legis-

lativo e o Executivo. Os ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin,
Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes votaram
para manter a decisão de Rosa Weber. Os magistrados concordaram
com a tese da colega de que não há transparência nos repasses dessas
emendas e, por isso, elas violam os princípios constitucionais da "lega-
lidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência". PÁGINA 2
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STF forma maioria e derruba
Orçamento secreto do Congresso 
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Bolsa sobe 0,72% à
espera de definição
sobre PEC do Calote

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) fechou em al-
ta de 0,72%, a 105.535 pontos,
apoiada sobre o otimismo de
investidores com a expectativa
de aprovação em segundo tur-
no da PEC (Proposta de Emen-
da da Constituição) que auto-
riza o calote no pagamento de
precatórios em 2022.

O dólar cedeu 0,92%, a R$
5,491. O recuo da divisa ameri-
cana também corresponde à
visão do mercado de que a
PEC do Calote, apesar de ser
ruim por criar condições para
que o governo drible o teto de
gastos, evitará um risco fiscal
ainda maior do que o aumento
de despesas sem essa contra-
partida.

A taxa de juros DI (Depósitos
Interbancários) para janeiro de
2023 recuou 0,06 ponto percen-
tual, para 12,15% ao ano.

Com o recuo nos juros de
referência para contratos de

curto prazo, investidores bus-
caram negócios no setor de
varejo, impulsionando Maga-
zine Luiza e Americanas, que
tiveram as maiores altas do
pregão.

A temporada de balanços
também ajudou a fazer preço
na Bolsa, como foi o caso do
Banco do Brasil, que apresen-
tou lucro líquido de R$ 5,1 bi-
lhões no terceiro trimestre, 48%
acima de igual período de 2020.

As ações da Petrobras
(PETR4), que subiram 2,14% e
puxaram a lista dos papéis
mais negociados do dia. A es-
tatal respondeu à alta do pe-
tróleo no mercado internacio-
nal. O barril do Brent avançou
1,77%, a US$ 84,91 (R$ 466,58).

Nos Estados Unidos, após
registrarem ganhos recordes,
os índices Dow Jones, S&P e
Nasdaq recuaram 0,31%,
0,35%, e 0,60%, respectiva-
mente.
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PRIMEIRO SEMESTRE

Famílias gastam R$ 230 bi
com pagamentos de juros 
LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

N
o primeiro semestre
de 2021, em um cená-
rio ainda bastante

marcado pelos estragos provo-
cados pela pandemia, o gasto
das famílias brasileiras com o
pagamento de juros alcançou a
marca de R$ 233,5 bilhões.

A projeção faz parte de um
estudo da Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado de São Paulo (Feco-
mercioSP) que busca quantifi-
car o volume de recursos desti-
nados para o pagamento de ju-
ros em operações de crédito li-
vre, bem como os níveis de ina-
dimplência. O estudo não consi-
dera as operações lastreadas em
recursos direcionados.

Segundo o trabalho, os juros
ocupam a segunda posição entre
os itens de maiores despesas dos
brasileiros, atrás apenas do gasto
com aluguel, e superando os cus-
tos totais com educação, serviços
de saúde e vestuário ao ano.

Para dar uma dimensão do
montante comprometido para

fazer frente às cobranças de ju-
ros, o estudo da federação das in-
dústrias de São Paulo aponta que
o valor corresponde a cerca de 14
vezes os R$ 16,8 bilhões desem-
bolsados via o pagamento do au-
xílio emergencial na primeira
metade deste ano. Ou ainda, a
aproximadamente 73%, se com-
parado com os R$ 320,3 bilhões
pagos de auxílio emergencial ao
longo de todo o ano passado.

"Os recursos que vieram para
aumentar a massa de rendimen-
tos das famílias e estimular a
economia foram bastante com-
prometidos com o pagamento
de juros, que foram canalizados
para o sistema financeiro",
aponta o estudo conduzido por
Altamiro Carvalho, assessor
econômico da FecomercioSP.

As projeções apontam ainda
que o valor cresceu 7,25% de ja-
neiro a junho deste ano, na com-
paração com os R$ 217,7 bilhões
na primeira metade de 2020.

O juro médio efetivo à pessoa
física indicado pelo estudo foi de
2,94% ao mês, ou 19% no interva-
lo do primeiro semestre de 2021.

Em igual período de 2020, a taxa
mensal foi de 3,28%, chegando a
21,4% no acumulado do período.

A pequena redução nas taxas,
no entanto, não representa alí-
vio, uma vez que ocorreram
avanço da inflação e queda no
rendimento.

O IPCA, índice oficial de in-
flação, teve alta de 0,1% no pri-
meiro semestre do ano passado.
Neste ano, a alta acelerou para
3,77% no mesmo período. O
rendimento médio real do tra-
balho, por sua vez, nos trimes-
tres encerrados em junho, ficou
em R$ 2.735 no ano passado e
caiu para R$ 2.554 neste ano.

No caso da inadimplência, o
estudo indica que a taxa de atra-
sos acima de 90 dias foi de 4,12%
entre as pessoas físicas ao final de
junho de 2021. Em igual período
de 2020, a taxa era de 5,30%, e de
4,78% em junho de 2019.

Além do controle sobre o or-
çamento doméstico, a federação
destaca o pagamento do auxílio
emergencial e a renegociação e
ampliação de prazos para paga-
mento dos empréstimos como

motivadores para a queda da
inadimplência.

Para realizar o levantamento,
a federação se valeu de informa-
ções disponibilizadas pelo BC
(Banco Central) em suas notas
sobre operações de crédito livre
realizadas pelo sistema finan-
ceiro nacional, não contem-
plando aquelas lastreadas em
recursos direcionados.

As estimativas são baseadas
na Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílio (PNAD) e na
Pesquisa do Orçamento Familiar
(POF) do IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística).

"A importância do controle
fiscal, mediante reformas estru-
turantes, é óbvia e, agora, muito
mais explícita. Minimizar e pos-
tergar esta questão implicará a
permanência de uma sociedade
exaurida por uma carga tributá-
ria de 35% do PIB e obrigada a
pagar quase 8% do PIB semes-
tral em juros, a fim de manter o
nível de consumo, arcando com
as consequências de um Estado
gigantesco que gasta muito (e
mal)", defende a FecomercioSP.

MERCADOS

Ministro diz que governo estuda criar
fundo para conter alta de combustíveis
WASHINGTON LUIZ/FOLHAPRESS

O ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, disse
ontem que o governo estuda
criar um "colchão tributário" e
uma reserva estabilizadora de
preços para conter a alta no pre-
ço dos combustíveis.

Albuquerque fez a afirmação
durante audiência na Comissão
de Infraestrutura do Senado,
mas não explicou como as me-
didas funcionariam nem quan-
do seriam anunciadas. Ele ainda
destacou que a redução de tri-
butos para resolver o problema
dependerá de compensações.

"Alguns tributos já foram re-
duzidos, outros estão em análi-
se, tem que haver compensação.
O colchão tributário, que é uma
medida que pode permitir, ao
longo do tempo, que essas varia-
ções dos preços do petróleo e
também dos combustíveis se-
jam compensadas de alguma
forma. E uma reserva estabiliza-

dora de preço, que seria uma re-
serva de capital que pudesse ser
aplicada quando houvesse uma
volatilidade muito grande", in-
formou o ministro.

Na última semana, o preço da
gasolina subiu novamente e já
chega a custar R$ 7,999 por litro
em Bagé (RS), onde a pesquisa
da ANP (Agência Nacional do
Petróleo, Gás e Biocombustí-
veis) encontrou o maior valor.

Na média nacional, o com-
bustível foi vendido a R$ 6,710
por litro, alta de 2,2%, ainda
com repasses do último reajuste
promovido pela Petrobras, de
7%, no fim de outubro. O valor é
um novo recorde desde que a
ANP começou a compilar os
preços dos combustíveis no
país, em 2002.

O preço do diesel também te-
ve alta e tem sido vendido, em
média, por R$ 5,339 por litro. O
valor é 2,4% superior ao pratica-
do na semana anterior.

O ministro atribui os aumen-

tos constantes à alta do petróleo
e à desvalorização cambial.

"Os investimentos em petró-
leo e gás no mundo, nos últimos
três anos, caíram 40%. E agora
nós temos uma crise de oferta e
demanda. A demanda é maior
que a oferta, daí o aumento",
concluiu.

Uma das soluções defendidas
por técnicos do governo para re-
solver a crise é a criação de um
fundo de compensação abaste-
cido com recursos da Cide
(Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico).

A ideia é destinar até 71% do
total dos recursos arrecadados
com o tributo para esse fundo. A
diferença (29%) precisa ser
transferida, obrigatoriamente,
para estados e municípios.

Em 2020, a Cide arrecadou R$
1,5 bilhão. Assim, o percentual
estimado pelo governo geraria
até R$ 1,1 bilhão para compen-
sar os preços.

Atualmente, esse dinheiro

vem custeando principalmente
obras do Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura de
Transportes) em estradas, além
de projetos da Receita Federal
por meio do Fundaf (Fundo de
Desenvolvimento e Administra-
ção da Arrecadação e Fiscaliza-
ção), que tem como objetivo
principal alterar a estrutura de
arrecadação do fisco.

No Congresso, a Câmara
aprovou um projeto que muda a
regra sobre o ICMS (imposto es-
tadual) de combustíveis e prevê
que o tributo seja aplicado sobre
o valor médio dos últimos dois
anos para baratear o preço da
gasolina.

A proposta, porém, enfrenta
resistência de governadores e
está parada no Senado. Nas pró-
ximas semanas, o presidente da
Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-
MG), deve se reunir com repre-
sentantes da Petrobras e dos es-
tados para tentar construir uma
saída.

COLCHÃO TRIBUTÁRIO

STF forma maioria e derruba
Orçamento secreto do Congresso 

O STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) formou maioria ontem pa-
ra manter a decisão da ministra
Rosa Weber de proibir o paga-
mento das emendas de relator a
deputados e senadores.

Esses recursos eram maneja-
dos por governistas com apoio
do Palácio do Planalto às véspe-
ras de votações importantes pa-
ra o Executivo.

A decisão do STF tem poten-
cial para desencadear uma crise e
opor o Supremo ao Legislativo e o
Executivo. Os ministros Luís Ro-
berto Barroso, Edson Fachin,

Cármen Lúcia, Ricardo Lewan-
dowski e Alexandre de Moraes
votaram para manter a decisão
de Rosa Weber.

Os magistrados concordaram
com a tese da colega de que não
há transparência nos repasses
dessas emendas e, por isso, elas
violam os princípios constitucio-
nais da "legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade e
eficiência". As emendas de relator
representavam a principal moeda
de troca do governo em votações
importantes no Congresso.

O dinheiro disponível neste

ano é de R$ 16,8 bilhões. Antes da
aprovação da PEC dos Precató-
rios, por exemplo, foi liberado R$
1 bilhão em emendas desta natu-
reza. Essa proposta permite a ex-
pansão de gastos públicos e viabi-
liza a ampliação do Auxílio Brasil
prometido pelo presidente Jair
Bolsonaro em ano eleitoral.

O texto-base foi aprovado em
primeiro turno por 312 a 144. 

Segundo Rosa Weber, essas
emendas foram instituídas em
2006 com o propósito de "conferir
ao relator-geral do projeto de lei
orçamentária os poderes neces-

sários à organização do conjunto
de modificações introduzidas na
proposta legislativa inicial".

Em 2020, porém, elas ganha-
ram novo formato. "Até o exercí-
cio financeiro de 2019, as despe-
sas oriundas de emendas do rela-
tor não possuíam indicador de
classificação orçamentária pró-
prio", disse. Segundo ela, isso sig-
nifica que, uma vez aprovado o
projeto de lei orçamentária, "já
não mais possível distinguir se as
despesas nela previstas resulta-
ram do projeto original ou de
emenda do relator".

EMENDAS DO RELATOR
Rio, Brasília e Porto
Alegre disputam filial
de mega conferência 

TECNOLOGIA

Brasília, Porto Alegre e Rio
de Janeiro disputam a sede da
versão brasileira do Web Sum-
mit, uma das maiores confe-
rências de tecnologia do mun-
do, que terá um evento no país
a partir de 2023. Na semana que
vem, a comissão organizadora
desembarca no Brasil para co-
meçar as visitas técnicas. De
olho na força econômica do
evento, que atrai participantes
e empresas de tecnologia de to-
do o mundo, políticos das três
cidades candidatas marcaram
presença na versão original do
Web Summit, em Lisboa. Em
formato reduzido por causa da
Covid-19, a conferência reuniu
mais de 42 mil pessoas na capi-
tal portuguesa entre 1º e 4 de
novembro. Foi o maior encon-
tro de tecnologia presencial
desde o começo da pandemia.

Líder da comitiva carioca em
Lisboa, o prefeito Eduardo Paes
(PSD) aposta na experiência
olímpica como trunfo da candi-
datura do Rio de Janeiro. "Esse
evento é a cara do Rio, e a cidade
já tem uma estrutura para gran-
des eventos preparada. Cinco
anos atrás, a gente recebeu as
Olimpíadas. Então já tem hotel,
tem venue, tem capacidade de
fazer mobilidade", afirma.

A ideia é justamente instalar o
Web Summit nos espaços utili-
zados na Rio 2016, como o Par-
que Olímpico ou o Riocentro,
que já têm rede de transportes
bem estabelecida. Segundo
Paes, a maior parte dos recursos
virá da iniciativa privada.

"Tirando a infraestrutura da
cidade e o apoio, a Prefeitura
não vai aportar nenhum recurso.
Ainda não entramos nos deta-
lhes [das contrapartidas], mas já
temos o patrocínio. Eu não vou
dizer nomes aqui, mas já está to-
do viabilizado pelo setor priva-
do. Tem uma garantia do Senac-
RJ, mas já há uma série de outros
atores privados que toparam
participar", enumera.

Em Lisboa defendendo a
candidatura de Brasília, o go-
vernador do Distrito Federal,
Ibaneis Rocha (MDB), reforçou

pontos como a segurança e as
infraestruturas da capital brasi-
leira. "Nós temos um dos me-
lhores aeroportos do Brasil, te-
mos hotéis de qualidade num
raio de 5 km do centro de con-
venções e temos as estruturas
necessárias para receber uma
feira desta natureza. Nós vamos
trabalhar forte para poder levar
isso para o Distrito Federal", afir-
ma. Segundo o governador, o se-
tor de tecnologia é estratégico
para os planos de desenvolvi-
mento da economia do estado.

"Brasília não tem característi-
cas industriais. Então, essa área
da tecnologia e da criação de no-
vos negócios é exatamente o que
estamos tentando construir na
nossa cidade.

Já vem na linha daquilo que a
gente vem buscando desenvol-
ver no Distrito Federal, que é
uma tecnologia limpa em que a
gente possa investir", completa.

Embora menos conhecida in-
ternacionalmente, Porto Alegre
diz não se intimidar com o peso
da concorrência.

Secretário de Planejamento,
Governança e Gestão do governo
do Rio Grande do Sul, Claudio
Gastal justifica sua confiança na
própria escolha de Lisboa como
atual cidade-sede do evento na
Europa. Nascida na Irlanda em
2010, a conferência mudou-se
para Portugal em 2016, após o
governo luso oferecer melhores
condições à organização. Outras
cidades do continente também
estavam no páreo.

Responsável pela internacio-
nalização da Web Summit, o
português Artur Pereira diz que
o apoio do poder público na
questão da segurança e das in-
fraestruturas será fundamental
para garantir a realização da
conferência.

"Há sempre um apoio finan-
ceiro, mas mais importante do
que isso é o apoio institucional.
Para nós, a infraestrutura tecno-
lógica é muito importante, como
wifi, por exemplo. Depois, tudo o
que tenha a ver com aeroporto e
com o deslocamento e a segu-
rança das pessoas", afirma.
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Senado aprova renda básica
para a população pobre
WASHINGTON LUIZ/FOLHAPRESS

P
or unanimidade, o Se-
nado aprovou ontem
uma PEC (proposta de

emenda à Constituição) que in-
clui a renda básica para pessoas
de baixa renda como direito so-
cial. O texto segue para a Câma-
ra, onde precisará do apoio de
308 deputados.

Se promulgada, programas
como o Auxílio Brasil, que subs-
tituirá o Bolsa Família, se torna-
rão política de Estado, não mais
de governo. Com isso, eles não
poderão ser extintos.

"Seja o Bolsa Família, o Auxí-
lio Brasil, ou outro novo benefí-
cio a ser criado, haverá o mesmo
status que hoje possuem políti-
cas consagradas como o seguro-
desemprego, o Benefício de
Prestação Continuada, o abono
salarial, as aposentadorias e as
pensões", explicou o relator, An-
tonio Anastasia (PSD-MG).

O senador também argumen-
tou que a alteração vai resultar
em mais segurança para quem
recebe o benefício e evitar que o
programa seja usado com finali-

dades eleitorais.
"Os beneficiários estarão

mais seguros quanto aos seus
direitos, e boatos ou rumores
quanto aos benefícios, que tanto
já prejudicaram a vida dos que
recebiam o Bolsa Família, hão
de acabar. O novo status das
transferências de renda dará
maior força para este tipo de po-
lítica que, em momentos de
ajuste fiscal, acaba competindo
por recursos com gastos decor-
rentes da Constituição", disse.

A aprovação da PEC pelos se-
nadores ocorre após o fim do
auxílio emergencial e em um
momento de mudanças no prin-
cipal programa social do país.
De acordo com uma MP (medi-
da provisória) publicada pelo
governo em agosto, a lei de 2004
que criou o Bolsa Família deixa
de valer nesta quarta-feira (10).

No lugar, é instituído o Auxí-
lio Brasil, que tem provocado in-
certezas entre especialistas so-
bre a forma de financiamento e
os possíveis riscos fiscais.

Na noite de segunda-feira
passada, o governo editou o de-
creto que regulamenta e traz os

detalhes dos benefícios do novo
programa, que passa a valer nes-
te mês. Os valores consideram
reajuste de menos de 20% em re-
lação ao Bolsa Família, anuncia-
do anteriormente. Também não
ficou claro como será possível
elevar o patamar médio do bene-
fício a R$ 400 até o fim de 2022.

O texto inicial da PEC, apre-
sentado pelo senador Eduardo
Braga (MDB-AM) em 2020, esta-
belecia que as despesas relativas
ao programa renda básica ficas-
sem fora das regras do teto de
gastos. O relator, porém, retirou
essa previsão do texto para evi-
tar "contenda e prejudicar o ne-
cessário andamento célere des-
ta proposta".

O PT apresentou um desta-
que para tentar manter o artigo,
mas não teve o apoio da maioria.

"Este programa só se mate-
rializa, só terá vida, se nós o reti-
rarmos do teto de gastos para
garantir que essa renda possa se
viabilizar. O teto de gastos não
pode ser uma âncora tão pesada
que gere sofrimento e dificulda-
des ao povo brasileiro", argu-
mentou o senador Rogério Car-

valho (PT-SE).
A PEC dos Precatórios, que

tramita na Câmara, já dribla o
teto de gastos para viabilizar a
promessa de Bolsonaro de ele-
var para R$ 400 mensais o valor
transferido pelo Auxílio Brasil.

Pelo texto, a Constituição se-
rá alterada para que o teto anual
de despesas federais passe a ser
corrigido pelo IPCA (Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor
Amplo) acumulado em 12 me-
ses de janeiro a dezembro.

Atualmente, o período usado
para calcular o limite anual con-
sidera o IPCA acumulado em 12
meses até junho do ano anterior.

Além disso, a PEC determina
um limite para pagamento de
precatórios (dívidas da União
reconhecidas pela Justiça), o
que libera mais espaço no Orça-
mento.

As duas mudanças previstas
na PEC -envolvendo o teto de
gastos e os precatórios- têm po-
tencial de abrir uma folga supe-
rior a R$ 90 bilhões no próximo
ano, o que deve garantir recur-
sos para o novo programa social
do governo

ANP analisa contribuições
sobre royalties de xisto

As manifestações recebidas
ontem durante audiência pública
sobre proposta de acordo para
encerramento da controvérsia de
20 anos, envolvendo o recolhi-
mento de royalties pela Petrobras
sobre a produção de petróleo e
gás a partir de xisto, serão avalia-
das pela Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP). O mesmo ocorrerá
em relação às contribuições rece-
bidas na consulta pública sobre o
tema que ocorreu no período de
25 de outubro a 8 de novembro
deste ano, segundo o presidente
da audiência pública, Dirceu Car-
doso Amorelli Junior, da ANP. A
controvérsia envolve a cobrança
de royalties sobre a produção na
Unidade de Industrialização do
Xisto (SIX), da Petrobras, em São
Mateus do Sul, Paraná.  

O superintendente de Partici-
pações Governamentais da
ANP, Thiago Neves de Campos,
informou que após a análise das
contribuições pela ANP e revi-
são final da minuta de acordo
pelo colegiado do órgão, o docu-
mento terá de ser aprovado pelo
Ministério de Minas e Energia e
pela Advocacia-Geral da União,
para que possa ocorrer a assina-
tura da minuta e do contrato de
concessão.

Este ano, após discussões téc-
nicas com a ANP, que se estende-
ram de 2019 a 2021, a Petrobras
confirmou o interesse em encer-
rar consensualmente as pendên-
cias relacionadas ao recolhimen-
to de royalties e ao regime regula-
tório referente às atividades de la-
vra de xisto por meio do paga-
mento parcelado de R$ 564 mi-

lhões, com alíquota de 10% entre
2002 e 2012, e da celebração de
um contrato de concessão, com
alíquota de royalties de 5%, a par-
tir de 2013. O valor de R$ 564 mi-
lhões deverá ser atualizado até a
assinatura do acordo. O montante
a ser pago não inclui multa admi-
nistrativa devida pela companhia
à ANP.

SEGURANÇA
O xisto é uma rocha com con-

teúdo de matéria orgânica na for-
ma de querogênio, que somente
por aquecimento (pirólise) pode
ser convertido em óleo e gás. A
Petrobras é a única empresa a uti-
lizar o xisto para fins energéticos
no Brasil e concentra suas opera-
ções na jazida localizada em São
Mateus do Sul, processada na SIX,
que está em atividade desde 1972.

Às indagações de sindicalistas
sobre se o acordo visaria à venda
da SIX, dentro do processo de de-
sinvestimento da Petrobras, o
presidente da audiência, Dirceu
Amorelli Junior, esclareceu que “a
ANP avalia ativo de qualquer
agente” e que a assinatura do con-
trato de concessão teria por obje-
tivo trazer segurança jurídica à
atividade, além de atender ao in-
teresse público.

EXPLORAÇÃO

Nubank 
deve estrear 
na Bolsa em
dezembro

As ações do Nubank de-
vem estrear nas Bolsas de Va-
lores dos EUA (NYSE) e do
Brasil entre os dias 9 e 10 de
dezembro, segundo post pu-
blicado pelo banco digital em
seu blog ontem. 

Pelo cronograma da ope-
ração, a partir de ontem até o
dia 17 de novembro, as pes-
soas que tiverem interesse em
participar da oferta pública
inicial de ações (IPO, na sigla
em inglês) deverão criar uma
conta no Nu invest, a correto-
ra responsável pela distribui-
ção dos BDRs durante o IPO.

BDR é a sigla para Brazi-
lian Depositary Receipts, cer-
tificados de depósito de valo-
res mobiliários emitidos no
Brasil,  que representam
ações de companhias abertas
com sede no exterior. Os
BDRs do Nubank terão como
lastro as ações que serão ori-
ginalmente negociadas na
Bolsa de Nova York.

Entre os dias 17 de novem-
bro e 5 de dezembro, será o cha-
mado período de reserva, quan-
do o investidor pode reservar
BDRs para investir no IPO.

AÇÕES

Alibaba usa feriado chinês para
enfrentar Black Friday no Brasil
PAULA SOPRANA/FOLHAPRESS

O AliExpress, ecommerce da
gigante Alibaba, aposta no Dia
dos Solteiros chinês, em 11 de
novembro, para competir com
varejistas eletrônicas que já
anunciam ofertas para a Black
Friday no Brasil.

A empresa deve fretar seis
aviões exclusivos para o trans-
porte de mercadorias ao país e
anunciou frete gratuito a "mui-
tos produtos" com entrega em
até sete dias.

Ao falar com jornalistas on-
tem sobre a expectativa para a
data, Yan Di, representante do
AliExpress no Brasil, alfinetou a
concorrência ao anunciar que
seus fretes independem de assi-
natura.

"Alguns amiguinhos no mer-

cado garantem essa entrega,
mas com assinatura, que é cara.
A gente garante isso sem custo
extra", disse.

Antes, ele havia comparado a
participação de mercado do
AliExpress, de 32%, com a da
americana Amazon, de 16%, se-
gundo a consultoria Conversion.

Yan Di afirmou que os produ-
tos sairão da China e chegarão
em aeroportos brasileiros em até
sete dias. A cada semana, a com-
panhia freta 80 voos no mundo
para clientes de 220 países.

Uma das mudanças em rela-
ção a edições passadas do even-
to é que agora brasileiros tam-
bém poderão vender na plata-
forma. Desde agosto, a empresa
abriu o marketplace para vende-
dores nacionais, o que também
deve facilitar as devoluções de

compras, segundo Yan Di.
As transferências poderão ser

realizadas via Pix.
O executivo não falou sobre a

abertura de centros de distribui-
ção de ecommerce no Brasil,
que eclodiram nos últimos dois
anos. Também afirmou que a
empresa não comenta especula-
ções ao ser questionado sobre
possível interesse do Alibaba na
compra dos Correios.

Limitou-se a dizer que está
"adorando a cooperação" com a
estatal.

Segundo ele, o evento é oito
vezes maior que a Black Friday
e, somente no ano passado, su-
perou em mais de quatro vezes o
faturamento gerado no ecom-
merce brasileiro durante todo o
ano. A última edição movimen-
tou US$ 74,1 bilhões (R$ 407 bi-

lhões) no mundo.
Entre as grandes marcas chi-

nesas, a Xiaomi, de celulares, te-
rá produtos com descontos du-
rante o dia 11. Como na China, a
empresa vai promover a data
por meio de shows de celebrida-
des, cujos nomes ainda não fo-
ram divulgados.

O evento deste ano está anco-
rado em um discurso de susten-
tabilidade e inclusão, indo ao
encontro da defesa da busca da
"prosperidade comum" defen-
dida por Pequim e da campanha
de fiscalização do governo sobre
as maiores empresas da China,
incluindo o Alibaba.

A empresa anunciou em se-
tembro que irá investir 100 bi-
lhões de iuans (US$ 16 bilhões)
até 2025 em apoio à prosperida-
de comum.

COMÉRCIO
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Procon lança serviço
de denúncia contra
racismo no comércio
LUCA CASTILHO/FOLHAPRESS

O Procon-SP lançou ontem o
Procon Racial, um serviço espe-
cífico para denúncias de racis-
mo no comércio paulista. Os ca-
sos poderão ser relatados no si-
te da fundação, na aba "Denún-
cia Discriminação Racial", ou
pessoalmente em uma unidade
do Procon.

Para a ação, em parceria
com a Universidade Zumbi
dos Palmares, o Procon for-
mou um núcleo de combate ao
racismo na diretoria de fiscali-
zação, além do apoio e incenti-
vo aos Procons Municipais
conveniados para as ações de
fiscalização locais.

"O Procon Racial tem origem
na constatação de que, também
nas relações de consumo, existe
um racismo dissimulado", afir-
ma Fernando Capez, diretor
executivo do Procon-SP.

A universidade será respon-
sável por fornecer as informa-
ções para que a equipe do órgão
de defesa do consumidor de-
senvolva os trabalhos relacio-
nados ao tema.

Além disso, a instituição de
ensino superior dará atendi-
mento jurídico e psicológico
aos consumidores vítimas de
discriminação nas relações de
consumo.

Segundo a entidade, após a
denúncia chegar à equipe, a
empresa denunciada será no-
tificada e terá 72 horas para se
defender.

As empresas que praticarem
crime de racismo podem sofrer
sanções administrativas tais co-
mo: multa, suspensão temporá-
ria da atividade, cassação de li-
cença do estabelecimento ou de
atividade e imposição de con-
trapropaganda. Já os crimes re-
sultantes de preconceitos de ra-
ça ou de cor, pode a pena ser de
até 5 anos de reclusão. A multa
pode chegar a R$ 10,9 milhões,
segundo o Procon.

Para fortalecer a iniciativa, o
Procon-SP irá produzir cartilhas
de orientação voltadas a consu-
midores e fornecedores abor-
dando direitos, deveres e proce-
dimentos que devem ser adota-
dos ou evitados para o fortaleci-
mento do combate à discrimi-
nação racial nas relações de
consumo. Também serão de-
senvolvidos cursos, palestras e
eventos.

Em pesquisa feita pela Fun-
dação, em julho de 2019, mais
de 65% das pessoas que se clas-
sificaram como da cor preta de-
clararam ter sofrido discrimina-
ção ao estabelecer ou tentar es-
tabelecer uma relação de con-
sumo em São Paulo.

CAMPINAS

Câmara investiga ataques
verbais racistas a vereadora
MARIANE RIBEIRO/FOLHAPRESS

A
Câmara Municipal de
Campinas (93 km de
SP) vai investigar ata-

ques verbais com injurias ra-
ciais sofridos pela vereadora
Paolla Miguel, do PT, na sessão
que ocorreu na noite de segun-
da-feira.

A vereadora discursava na
tribuna do plenário sobre a im-
portância do Conselho de De-
senvolvimento e Participação da
Comunidade Negra, projeto en-
viado à Câmara pela prefeitura
da cidade, quando os insultos
começaram.

Paolla Miguel diz que já tinha
subido à tribuna outras duas ve-
zes durante a sessão para falar
sobre outros temas e que já vi-
nha sendo hostilizada com ata-
ques de cunho político. "Aí,
quando subi para falar do Con-
selho, comecei a ouvir as pes-
soas falando que era "mimimi".
Depois, ao fundo, comecei a
perceber outras declarações
mais agressivas. Ouvi primeiro
"lixo", mas depois ouvi nitida-
mente o 'preta lixo'", afirma a
vereadora.

As ofensas também foram
percebidas por outros vereado-
res que comunicaram a situação
ao presidente da casa, o verea-
dor Zé Carlos, do PSB. Segundo
a vereadora, o presidente ime-
diatamente repreendeu a pla-
teia afirmando que "aquele tipo
de atitude não ia ser tolerada",
mas as ofensas prosseguiram.

Paolla conta que recebeu
apoio de colegas para terminar
sua fala e que ainda aproveitou
o momento para responder aos
ataques.

"Eles começaram a gritar 'li-
berdade de expressão' e eu fiz
questão de dizer que os crimes

de racismo e injúria racial não
são liberdade de expressão. São
dois crimes que inclusive não
prescrevem e que o crime de ra-
cismo é inafiançável", diz a ve-
readora.

Segundo o presidente da Câ-
mara, providências foram toma-
das imediatamente para identi-
ficar e punir os responsáveis.
"Imediatamente solicitei que
nos fossem enviadas as imagens
da TV Câmara para que a gente
possa verificar e identificar as
pessoas que cometeram esse ato
de racismo contra a vereadora."

O presidente diz ainda que
diversos tipos de xingamentos
foram ditos pelo público a ou-
tros parlamentares e que muitos
dos presentes não obedeceram
à obrigatoriedade do uso de
máscara dentro da casa.

"Tudo é anotado, o nome, o
documento de todos que en-
tram na Câmara. Temos tudo is-
so em mãos. Assim que forem
identificadas, além das provi-
dências no campo judicial, essas
pessoas ficarão terminantemen-
te proibidas de adentrar ao ple-
nário da Câmara", afirma Zé
Carlos.

A vereadora Paolla Miguel es-
teve na delegacia na manhã de
ontem para registrar um Bole-
tim de Ocorrência. Imagens da
TV Câmara do exato momento
em que as injúrias teriam sido
proferidas foram entregues às
autoridades, mas imagens da
sessão completa também serão
anexadas ao caso. Alguns verea-
dores foram com Paolla Miguel
à delegacia para prestar depoi-
mento como testemunhas, mas
apenas ela foi ouvida.

Para ela, é significativo que as
ofensas ocorram durante a dis-
cussão do projeto sobre o Con-
selho de Desenvolvimento e Par-

ticipação da Comunidade Negra
e no mês do Dia da Consciência
Negra. "Essa situação só reforça
o quanto esse tema ainda preci-
sa ser debatido e o quanto são
importantes projetos como esse
do Conselho para que a gente
consiga combater todo e qual-
quer tipo de violência".

A vereadora conta que ficou
balançada e desconcentrada
durante o ocorrido e que já tinha
enfrentado outras situações co-
mo essa no começo deste ano.
"Logo no comecinho do manda-
to aconteceram algumas coisas,
mas com menos intensidade,
menos violência. Estou um pou-
co abalada ainda, triste pelo que
aconteceu, mas é bola para fren-
te, vamos levantar a cabeça e
continuar na luta."

Após os ataques sofridos pela
vereadora Paolla Miguel, alguns
vereadores, como Mariana Con-
ti (PSOL) e Gustavo Petta
(PCdoB) subiram à tribuna para
manifestar apoio à colega.

"O vereador Gustavo Petta fez
um discurso inflamado na tribu-
na por causa da situação, o que é
um direito dele. Mas o vereador
Nelson Hossri (PSD) não gostou
e partiu para cima do outro ve-
reador", afirma o presidente da
Câmara, vereador Zé Carlos.

Segundo ele, as imagens da
briga também foram solicitadas
e serão analisadas.

A vereadora Paolla afirmou
que imagens da suposta tentati-
va de agressão do vereador Hos-
sri contra o vereador Petta tam-
bém foram entregues à polícia
nesta manhã.

Questionado sobre o ocorri-
do, o vereador Nelson Hossri, do
PSD, afirmou em nota que "o ve-
reador Petta subiu à tribuna e
provocou a população presente"
e que "após finalizar o discurso,

desceu do púlpito e foi em mi-
nha direção proferindo xinga-
mento e insinuando que eu ha-
via estimulado as pessoas a tu-
multuarem a sessão".

Hossri ainda afirma que não
tentou agredir o colega. "Me le-
vantei e fui em sua direção para
entender o motivo do xinga-
mento, pois estava ofendendo a
minha honra. Em nenhum mo-
mento fui para tentar agredi-lo,
até porque quando fui em dire-
ção a ele havia entre nós várias
mesas e cadeiras. Petta não res-
pondeu e virou as costas. Eu dei
a volta nas mesas e fui em dire-
ção a ele, insisti e perguntei no-
vamente o motivo do xingamen-
to, e novamente sem respostas".

O vereador do PSD ainda diz
na nota que registrou um Bole-
tim de Ocorrência contra o ve-
reador e uma representação
contra ele na Comissão de Ética
da Câmara.

Já o vereador Gustavo Petta,
do PCdoB, que "a nota vereador
Nelson Hossri se trata de uma
nota com mentiras, cheia de fa-
ke news e que busca justificar o
injustificável".

"Após uma fala minha na tri-
buna, fui agredido verbalmente
pelo vereador Nelson Hossri,
ameaçado fisicamente, como
mostram as imagens da TV Câ-
mara, inclusive com um empur-
rão. Só não sofri uma agressão
mais grave porque o vereador
foi contido por outros vereado-
res, como as cenas também de-
monstram", afirma o vereador
do PCdoB em nota.

Ele também afirma que,
diante dos ocorridos na sessão,
vai "estudar todas as medidas
possíveis para exigir a apuração
e a responsabilização dos atos
ilegais que ocorreram na sessão
de ontem".

Oito em cada dez paulistanos tinham
anticorpos neutralizantes contra Covid 
ANA BOTTALLO/FOLHAPRESS

A vacinação contra a Covid-19
fez com que, na cidade de São
Paulo, 81,8% da população com
mais de 18 anos desenvolvessem
anticorpos neutralizantes contra o
coronavírus em setembro, quan-
do 6 em cada 10 adultos já tinham
recebido ao menos uma dose do
imunizante. Esse valor, aliado ao
avanço crescente na vacinação
nos últimos dois meses, indica um
arrefecimento da pandemia no
município, como indicado nas úl-
timas semanas pela redução nos
índices de novos casos, hospitali-
zações e mortes.

Já a parcela de indivíduos que
possuem anticorpos específicos
contra o Sars-CoV-2 é de 52,8%,
equivalente a quase 5 milhões de
paulistanos. Nas regiões mais po-
bres do município, esse número
chega a 62,2%, quase 9 pontos
percentuais a mais do que nas re-
giões mais ricas, de 43,1%. Os re-

sultados fazem parte da 7ª etapa
do mapeamento sorológico da ci-
dade realizado pelo laboratório
Fleury em parceria com o Ipec (In-
teligência em Pesquisa e Consul-
toria, o antigo Ibope), Instituto Se-
meia e Todos pela Saúde. O estu-
do sorológico da população adul-
ta de São Paulo utiliza dois tipos
de teste a fim de localizar no san-
gue anticorpos específicos para o
coronavírus. Um deles busca os
anticorpos IgM (produzidos no
início da infecção), IgG (de me-
mória) e Ig (totais); o outro, anti-
corpos neutralizantes.

Os anticorpos neutralizantes
são capazes de bloquear a entrada
do vírus nas células por impedir a
ligação da proteína S do Spike
(usada pelo vírus para infectar as
células) e são importantes fatores
de proteção, mas não os únicos,
contra formas graves da doença.
Em geral, essas moléculas são pro-
duzidas após a vacinação contra
Covid-19. Já a resposta imune do

tipo IgG e IgM contra o Sars-CoV-
2 (também chamada de proteção
contra a nucleoproteína do vírus)
é formada após uma infecção na-
tural do coronavírus. Ela pode, al-
ternativamente, ocorrer pela vaci-
nação com Coronavac, a única em
uso no país que utiliza uma tecno-
logia de vírus inteiro inativado,
produzindo uma defesa no corpo
contra todas as partes do vírus, e
não apenas a proteína Spike.

Não houve uma diferença sig-
nificativa da prevalência de anti-
corpos neutralizantes nos distritos
de renda mais alta em compara-
ção aos de renda mais baixa, dife-
rente do observado nas etapas an-
teriores. Esta última fase mostra a
importância da vacinação e como,
caso a vacinação tivesse começa-
do antes, a maior prevalência de
anticorpos contra a Covid em in-
divíduos mais pobres em relação
aos mais ricos não seria observa-
da", afirma a pesquisadora e dire-
tora-executiva do Ipec, Márcia Ca-

vallari Nunes. "Esses indivíduos
sofreram mais com a doença por
não conseguirem parar [as ativi-
dades presenciais] e se exporem
mais ao vírus", completa.

A pesquisa foi realizada entre
os dias 9 e 20 de setembro, ou seja,
logo após o término da aplicação
de primeira dose em toda a popu-
lação adulta no município. O
avanço da vacinação permitiu in-
cluir, já a partir da sexta etapa, o
teste de anticorpos do tipo neutra-
lizante no sangue. "Cerca de um
terço da população já tinha anti-
corpos neutralizantes ao final da
sexta etapa, em 1? de maio, e dois
terços não possuía. Agora, vemos
que esse número subiu para
81,8%, ao final desta sétima etapa,
e o número de pessoas em que
não foi possível detectar anticor-
pos neutralizantes caiu de 66,7%
para 18,2%, o que é um resultado
da vacinação", explica autor prin-
cipal do estudo, o biólogo e pro-
fessor da USP Fernando Reinach.

SETEMBRO

Unicamp tem menor
abstenção em 8 anos

VESTIBULAR

FLAVIA ALBUQUERQUE/ABRASIL 

A primeira fase do Vestibular
Unicamp 2022 (Universidade
Estadual de Campinas), realiza-
da no domingo passado, teve a
menor abstenção dos últimos
oito anos com o percentual de
7,7%. Dos 62.398 inscritos, com-
pareceram 58.425 candidatos.   

O exame foi aplicado em 36
cidades do país e abordou temas
atuais, priorizando a contextua-
lização e a leitura. O gabarito ofi-
cial será disponibilizado pela
Comissão Permanente para os
Vestibulares (Comvest) hoje.

De acordo com o coordena-
dor da Comvest, professor José
Alves de Freitas Neto, um dos
motivos para a baixa abstenção
pode ser a confiança dos estu-
dantes em realizar o vestibular. 

Devido ao contexto de pan-
demia, foram feitas adequa-
ções na prova, que passou a ter
72 questões ao invés de 90. O
tempo para a realização do
exame também foi ampliado
em uma hora. “Tudo transcor-
reu muito bem. Podemos dizer
que realizar um vestibular co-
mo este é uma forma de reno-

var a esperança na universida-
de”, disse Neto.

MÚLTIPLA ESCOLHA
Segundo a Comvest, a prova

da primeira fase foi composta
de 72 questões de múltipla es-
colha, de Língua Portuguesa e
Literaturas de Língua Portu-
guesa, Matemática, História,
Geografia, Física, Química,
Biologia e Inglês.

“As questões abordaram te-
mas relevantes para o debate so-
cial pela ótica de diferentes dis-
ciplinas. Memória indígena, re-
fúgio, preço da gasolina, vaci-
nas, fake news e biomas foram
alguns dos temas. São temáticas
que são abordadas na escola,
mas tentamos ligar essas temáti-
cas a demandas sociais concre-
tas”, afirmou a coordenadora
acadêmica da Comvest, Márcia
Rodrigues de Souza.

A segunda fase será realizada
nos dias 9 e 10 de janeiro de
2022. As provas de Habilidades
Específicas para os cursos de Ar-
quitetura e Urbanismo, Artes
Cênicas, Artes Visuais e Dança
serão feitas de 13 a 15 de janeiro
de 2022, em Campinas.

Mudança em estratégia
evitou febre amarela 

VACINAÇÃO

A febre amarela é uma doen-
ça viral não contagiosa que tem
dois ciclos de transmissão: sil-
vestre e urbano. No primeiro, o
vírus circula entre macacos,
sendo transmitido no Brasil por
mosquitos dos gêneros Haema-
gogus e Sabethes. No segundo,
circula entre humanos, sendo
transmitido pelo Aedes aegypti.
O Brasil não tem casos de febre
amarela urbana desde 1942,
mas a versão silvestre pode, por
acidente, afetar pessoas que
moram perto de florestas e ma-
tas, ou que as frequentam.

Foi o que aconteceu nos últi-
mos surtos silvestres em São
Paulo, entre 2016 e 2019. Segun-
do artigo publicado na Scientific
Reports, que descreve o proces-
so de difusão no Estado, a doen-
ça vitimou pessoas em locais

muito próximos à capital e em
municípios que não tinham re-
comendação vacinal, pois nun-
ca haviam sido atingidos pela
doença, como Campinas. Se a
estratégia de vacinação não ti-
vesse sido adaptada às circuns-
tâncias, os efeitos poderiam ter
sido muito piores, resultando
em mais óbitos, revelam agora
os cientistas.

“Passamos por um risco
grande de ter a reintrodução da
febre amarela urbana em cida-
des adjacentes a São Paulo.
Uma epidemia urbana teria
efeitos gravíssimos e seria um
retrocesso”, diz Francisco Chia-
ravalloti Neto, professor do De-
partamento de Epidemiologia
da Faculdade de Saúde Pública
da Universidade de São Paulo
(FSP-USP). 

Detran reabre prazo para renovar
Carteira Nacional de Habilitação

Motoristas do estado de São
Paulo que estão com a CHN
(Carteira Nacional de Habilita-
ção) vencida, por causa da pan-
demia do novo coronavírus, já
podem agendar a renovação.
Segundo o Detran-SP (Departa-
mento de Trânsito), os prazos
foram renovados ontem.

Os prazos de renovação de
CNHs estavam paralisados des-
de março de 2020 em função da

pandemia. O cronograma com
as novas datas foi publicado
nesta terça no Diário Oficial da
União, de acordo com delibera-
ção 243 do Contran (Conselho
Nacional de Trânsito), que revo-
ga a portaria 208 e Resolução
828, de 8/4/2021.

O cronograma contempla as
carteiras de habilitação com ven-
cimento entre 1º. de março de
2020 e 31 de dezembro de 2022.

O período para os motoristas
renovarem a CNH ou emitir a
definitiva ocorrerá com base no
mês de vencimento do docu-
mento. Por exemplo, CNHs ex-
pedidas entre março e abril de
2020 deverão ser renovadas até
30 de dezembro de 2021.

Também foram restabeleci-
dos os prazos para registro, li-
cenciamento e transferência de
propriedade de veículos. Até es-

ta terça, motoristas estavam au-
torizados a circular com veículos
novos sem emplacamento, ape-
nas com a nota fiscal de compra.

Outros prazos já haviam sido
abertos. Desde 11 de agosto fo-
ram autorizadas a apresentação
de defesa prévia e de indicação
do condutor infrator, além da
apresentação de recursos de
multas e em processos para sus-
pensão do direito de dirigir.

CNH

PRIMAVERA: Sol com muitas nuvens e chuva. À noite,
tempo fechado com possibilidade de garoa.
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Justiça nega habeas
corpus a Jairinho 
por unanimidade 

CASO HENRY

LOLA FERREIRA/FOLHAPRESS

O TJ-RJ (Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro) negou on-
tem, por unanimidade, o pedi-
do de habeas corpus feito pela
defesa de Jairo Souza Santos
Júnior, o Jairinho. Ele respon-
de por homicídio triplamente
qualificado no processo que
apura a morte de seu enteado,
Henry Borel, de 4 anos.

Na sessão que analisou o
pedido, os desembargadores
da 7ª Câmara Criminal do TJ-
RJ mantiveram o ex-vereador
em prisão preventiva. Moni-
que Medeiros, mãe do Meni-
no, também está presa e res-
ponde pelo mesmo crime que
o ex-namorado.

O MP-RJ (Ministério Públi-
co do Rio de Janeiro) argu-
menta que duas testemunhas
teriam sido coagidas pelo ca-
sal a mudarem seus depoi-
mentos à polícia. No pedido
de habeas corpus, a defesa de
Jairinho argumentou que acu-
sações de coação são infunda-
das, e que o ex-vereador não
participou de nenhuma ação
nesse sentido.

A defesa também contesta a
acusação de fraude proces-
sual, feita pelo MP-RJ após a
constatação de que a empre-
gada limpou o apartamento a
pedido do casal.

O desembargador Joaquim
Domingos de Almeida Neto
afirmou, na sessão, que a deci-
são pela prisão preventiva não
desrespeitou o Código de Pro-
cesso Penal e que condiz com
a gravidade do ato.

Henry Borel foi morto no
apartamento em que morava
com Jairinho e a mãe em um
apartamento na Barra da Tiju-
ca, no Rio de Janeiro. Monique
também responde pelo mes-
mo crime, mas a defesa dela,
que é diferente, não pretende
pedir habeas corpus a curto
prazo.

Após reportagem do site
UOL ter divulgado vídeo iné-
dito de Jairinho soprando a
boca do menino Henry no ele-
vador, a defesa solicitou à Jus-
tiça o adiamento de um pedi-
do de liberdade do ex-verea-
dor, que seria julgado no últi-
mo dia 28.

Após acatar o adiamento, a
Justiça avaliou o pedido nesta
terça . A medida indica atrito
entre equipes de advogados
contratados pela família do
político, acusado de matar a
criança.

No documento, o advogado
Braz Sant'Anna justificou que
o pedido foi motivado "por
questão de ética profissional"
e disse que irá "exigir esclare-
cimentos".

RACHADINHAS

STJ anula investigação
contra Flávio Bolsonaro
A

Quinta Turma do STJ
(Superior Tribunal de
Justiça) decidiu on-

tem por 4 votos a 1, anular a in-
vestigação de suspeita de 'racha-
dinha' no gabinete do senador
Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ),
quando era deputado estadual.

O processo era conduzido
pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª
Vara Criminal do Rio.

Os ministros do colegiado
aceitaram recurso da defesa do
filho mais velho do presidente
Jair Bolsonaro para anular os
atos processuais, sob a alegação
de que a apuração deveria ser si-
do iniciada pelo TJ (Tribunal de
Justiça), segundo a Agência Bra-

sil.  Na época das acusações
apontadas pelo Ministério Pú-
blico, o senador ocupava o cargo
de deputado estadual. Dessa
forma, somente o TJ poderia to-
mar decisões sobre o caso.

Flávio é acusado de liderar
uma organização criminosa pa-
ra recolher parte do salário de
seus ex-funcionários em benefí-
cio próprio. A prática consiste na
exigência feita a assessores par-
lamentares de entregarem parte
de seus salários ao deputado.

Segundo a denúncia, a práti-
ca ocorria em seu antigo gabine-
te na Assembleia, onde exerceu
o mandato entre fevereiro de
2003 a janeiro de 2019.

Em agosto, o ministro João
Otávio de Noronha, do STJ, de-
terminou a suspensão da inves-
tigação contra Flávio, o policial
militar aposentado Fabrício
Queiroz, acusado de operar o
esquema no gabinete do filho do
presidente, e outros 15 investi-
gados. A decisão foi dada a pedi-
do do ex-PM Fabrício Queiroz,
que é amigo de Bolsonaro desde
a década de 80 e foi assessor no
gabinete de Flávio na Assem-
bleia Legislativa do Rio.

Em fevereiro, o STJ anulou as
quebras de sigilos bancário e fis-
cal de Flávio Bolsonaro no âm-
bito das investigações do caso
das "rachadinhas". Na ocasião,

por maioria de votos, os minis-
tros da Quinta Turma identifica-
ram problemas de fundamenta-
ção na decisão judicial.

Flávio foi denunciado em no-
vembro de 2020 pela Promoto-
ria fluminense sob a acusação
dos crimes de peculato, lavagem
de dinheiro e organização cri-
minosa. Ele nega as acusações.

A investigação sobre as "ra-
chadinhas" foi aberta após rela-
tório do Coaf (Conselho de Con-
trole das Atividades Financei-
ras) apontar uma movimenta-
ção atípica de R$ 1,2 milhão nas
contas do ex-assessor parla-
mentar Fabrício Queiroz de ja-
neiro de 2016 a janeiro de 2017.

Desmonte do Inep causam atraso 
em distribuição de provas do Saeb
ISABELA PALHARES/FOLHAPRESS

Os problemas de gestão no
Inep, órgão do Ministério da
Educação, já provocaram atraso
na distribuição das provas do
Saeb (a avaliação federal da
educação básica) às escolas pú-
blicas do país.

A aplicação estava marcada
para começar na segunda-feira
passada, mas ao menos sete es-
tados ainda não receberam os
exames.

O Inep (Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacio-
nais) sofre um desmonte inédito
no governo de Jair Bolsonaro.
Na segunda, 33 servidores pedi-
ram exoneração dos cargos ci-
tando a "fragilidade técnica e
administrativa da atual gestão"
do órgão, que é também respon-
sável pelo Enem.

Alguns dos demissionários se
afastaram exatamente de fun-
ções responsáveis pela fiscaliza-
ção da aplicação do Enem e do
Saeb, o que já levantava preocu-
pação por possíveis impactos
operacionais.

O Saeb é a principal avaliação
da educação básica brasileira e
tinha a aplicação prevista para
acontecer entre 8 de novembro
e 10 de dezembro para 6,8 mi-
lhões de alunos de escolas pú-
blicas do país. No entanto, al-
guns estados receberam a infor-
mação de que as provas podem
ser entregues somente em 22 de
novembro.

Levantamento do jornal Fo-
lha de S.Paulo identificou que
Ceará, Espírito Santo, Mara-
nhão, Paraíba, Rio de Janeiro,

Rio Grande do Norte e Sergipe
ainda não receberam as provas.

Os estados têm recebido in-
formações diferentes sobre a en-
trega, mas sem uma explicação
do Inep sobre o motivo do atra-
so. Na Paraíba, por exemplo, até
ontem só havia sido entregue o
material de quatro municípios.
No Ceará, apenas municípios do
interior receberam as provas –a
capital ainda aguarda a chega-
da. Para o Rio de Janeiro, a pre-
visão informada era de recebi-
mento entre os dias 12 e 13 de
novembro.

No Maranhão, até esta terça
só um lote para os municípios
da região da cidade de Timon
havia sido entregue, com previ-
são de um novo recebimento na
sexta. "No dia 16 já procedere-
mos a aplicação das provas nos
municípios que estiverem con-
templados nos lotes recebidos",
diz nota da Secretaria de Educa-
ção do estado.

Espírito Santo e Rio Grande
do Norte receberam a informa-
ção de que só devem receber as
provas no dia 22 de novembro.

Questionados, MEC e Inep
não responderam sobre o moti-
vo do atraso.

Os secretários afirmam que o
não cumprimento do cronogra-
ma impede as redes estaduais e
municipais de se organizarem
para aplicar a prova e pode até
mesmo interferir nos resultados
e na adesão dos alunos.

Nas últimas edições, as pro-
vas do Saeb foram aplicadas
antes da realização do Enem,
por isso, serviam como um estí-
mulo aos alunos do ensino mé-

dio por ser uma espécie de si-
mulado.

Com o atraso na distribuição,
a aplicação em alguns estados
só poderá ocorrer após o início
do Enem, cujas provas estão
marcadas para os dias 21 e 28 de
novembro. Por isso, os secretá-
rios temem que os estudantes
não se sintam estimulados a fa-
zer o Saeb.

Fazem as provas do Saeb os
alunos dos 5º e 9º anos do ensi-
no fundamental,  além do 3º
ano do médio. Além de uma
avaliação amostral de alfabeti-
zação, a alunos do 2º ano do
fundamental.

No início do ano, a equipe do
ministro da Educação, Milton
Ribeiro, quis suspender a edição
do Saeb deste ano alegando ser
"muito arriscado" fazê-lo por
causa da pandemia. A falta de
orçamento também foi citada.

Após pressão de parlamenta-
res, gestores educacionais e es-
pecialistas da área, a pasta vol-
tou atrás e anunciou que a ava-
liação seria realizada.

"É claro que poderia haver di-
ficuldades na aplicação do Saeb
neste ano por conta da suspen-
são das aulas presenciais, por is-
so, sugerimos que a avaliação
fosse feita de forma amostral e
não censitária, o que não foi
aceito pelo MEC", diz Vitor de
Angelo, secretário de Educação
do Espírito Santo e presidente
do Consed (que reúne os secre-
tários estaduais de educação).

Um dos principais temores
na realização do Saeb é a baixa
participação dos alunos, já que
algumas redes públicas ainda

não retomaram as aulas presen-
ciais e mesmo as que voltaram
ainda têm um percentual alto de
estudantes que não retornaram
à sala de aula.

A baixa participação pode fa-
zer com que muitas escolas te-
nham sua nota excluída do Ideb,
indicador que é calculado com o
resultado dos alunos nas provas
do Saeb. As unidades precisam
ter ao menos 80% da participa-
ção dos matriculados de cada
série para que os dados entrem
no cálculo.

"Além das dificuldades que já
temos, das redes estarem em rit-
mos diferentes de retorno, o
atraso da distribuição pode ex-
cluir ainda mais escolas do cál-
culo do Ideb", diz Luiz Miguel
Garcia, presidente da Undime
(que reúne os secretários muni-
cipais de educação).

O MEC ainda não decidiu se
irá calcular o Ideb deste ano. O
ano de 2021 marca, inclusive, o
fim do ciclo de metas estipula-
das com a criação do índice,
em 2007.

Milton Ribeiro retirou do
Inep o grupo de trabalho envol-
vido na reformulação do indica-
dor, o que foi visto como um
processo de esvaziamento do
instituto.

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

Danilo Dupas Ribeiro, presi-
dente do Inep, deve ir hoje es-
clarecer a situação na comissão
de Educação da Câmara.

ESTADOS

‘Tudo parado’, diz
Alcolumbre sobre
sabatina de Mendonça

CCJ

RENATO
MACHADO/FOLHAPRESS

Presidente da CCJ (Comissão
de Constituição e Justiça) do Se-
nado, Davi Alcolumbre (DEM-
AP) (foto) afirmou ontem que
segue "tudo parado" em relação
ao processo referente à sabatina
do ex-ministro André Mendon-
ça para uma vaga no STF (Su-
premo Tribunal Federal).

Mendonça foi indicado pelo
presidente Jair Bolsonaro em
14 de julho. Nenhuma data pa-
ra a sabatina foi marcada até
agora por causa da resistência
de Alcolumbre.

Membros da CCJ ainda afir-
mam que está claro que o pre-
sidente da comissão não vai
pautar a sabatina de Mendon-
ça durante o chamado esforço
concentrado de trabalhos no
Senado, a ser realizado no fim
deste mês.

Alcolumbre tem dito a in-
terlocutores que apenas uma
semana de mutirão para a aná-
lise dos nomes indicados pelo
Executivo é insuficiente. Ele si-
nalizou que não vai acelerar o
processo das indicações que
precedem a de Mendonça e
que, por isso, o nome do ex-
advogado-Geral da União vai
continuar na fila.

Nesta terça-feira, a CCJ de
reuniu pela primeira vez em
mais de um mês. A reunião du-
rou apenas dez minutos, para
a votação do relatório sobre
emendas da comissão ao Or-
çamento. A sabatina de Men-
donça não foi discutida.

Ao chegar para a sessão, Al-
columbre foi questionado por
jornalistas sobre o estágio
atual da sabatina de Mendon-
ça. "Tudo parado, tudo para-
do", respondeu brevemente o
senador amapaense.

Na semana passada, o seu
aliado político, o presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), marcou um esfor-
ço concentrado para as sabati-
nas e votação das indicações
de autoridades, que será reali-
zado nos dias 30 de novembro,
1 e 2 de dezembro.

O presidente do Senado dis-
se que "certamente" todos os
presidentes de comissões

iriam cumprir suas obrigações
e realizar as sabatinas penden-
tes, elevando ainda mais a
pressão sobre Alcolumbre.

"O Senado, dentro da sua
função constitucional de apre-
ciar nomes indicados para di-
versas instâncias de agências
reguladoras, o Conselho Nacio-
nal de Justiça, do Ministério Pú-
blico, as embaixadas, nós temos
o dever de sabatinar e apreciar
no plenário esses nomes", afir-
mou Pacheco na ocasião.

"Todos os presidentes de
comissão do Senado, já cientes
dessa designação de esforço
concentrado, certamente vão
se desincumbir do seu dever
próprio de cada comissão de
apreciar e fazer as sabatinas
dos indicados que ainda não
foram sabatinados, inclusive
para o Supremo Tribunal Fe-
deral", completou.

Após a sessão da CCJ de on-
tem, Alcolumbre teve uma
reunião com o líder do gover-
no no Senado, Fernando Be-
zerra (MDB-PE), e o líder do
MDB na Casa, Eduardo Braga
(MDB-AM).

Ambos cobraram duramen-
te o presidente da CCJ e disse-
ram que não vão apoiá-lo em
caso de recusa a marcar a sa-
batina durante o esforço con-
centrado.

Alcolumbre tem indicado a
outros senadores que o agen-
damento do esforço concen-
trado não terá efeitos práticos
sobre a sabatina de Mendon-
ça. Afirma que uma semana
não será suficiente para reali-
zar todas as análises penden-
tes e que ele não pretende ace-
lerar as que precedem.

Bolsonaro diz que com apoio de
Kassio tem 10% dele dentro do STF
MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro
disse que tem 10% de si no STF
(Supremo Tribunal Federal),
com o ministro Kassio Nunes
Marques, indicado por ele no
ano passado.

"Vamos considerar o presi-
dente (do Supremo), que só ca-
so em extremo que tem partici-
pação mais ativa dele. São dez
que decidem lá. Hoje eu tenho
10% de mim dentro do Supre-
mo", disse o chefe do Executivo,
em entrevista ao portal bolsona-
rista Jornal Cidade Online.

"Não é que eu mande no voto
do Kassio", completou depois
Bolsonaro. O ministro da corte,
na avaliação do presidente, es-
taria empatando o jogo, ao im-
pedir o avanço de pautas não
alinhadas aos "conservadores".

A estratégia de Kassio para
empatar, segundo Bolsonaro,
seria pedindo vista –mais tempo
para analisar– em pautas que
poderiam ser derrotadas no ple-
nário do STF.

No final de setembro, por
exemplo, o ministro suspendeu
o julgamento virtual que tratava
de decretos do presidente para
facilitar o acesso a armas.

Três ministros já haviam vo-
tado para barrar a flexibilização
nas regras, quando Kassio pe-
diu vista.

O ministro era desembarga-
dor do TRF-1, quando foi indica-
do para a vaga de Celso de Mello
em outubro do ano passado.

Bolsonaro disse ainda que há
ministros de esquerda no Su-
premo, mas que, se reeleito, po-
derá indicar mais dois nomes
para a corte em 2023.

"Vou ter quatro (ministros lá

dentro). Aí você mudou a linha
do Supremo Tribunal Federal.
Muitos ministros são de esquer-
da, a gente sabe disso. A gente
sabe, individualmente, quem in-
dicou quem, ideologicamente o
que ele representa", afirmou ao
canal no Youtube de apoiadores.

Na entrevista e a apoiadores
no cercadinho do Palácio do Al-
vorada, Bolsonaro se queixou
sobre a demora do Senado em
analisar o nome de André Men-
donça para o STF.

A demora dos senadores em
analisar a indicação do presi-
dente está parada desde julho.

"A sabatina não é (para) sa-
ber se tem conhecimento, não é
uma prova escrita, é uma vota-
ção secreta. Quem não quer o
André, que vote contra. Não po-
de ficar nessa agonia aí", disse
Bolsonaro no Alvorada.

Durante a entrevista, ele dis-

se que não há nem perspectiva
de que se vote a indicação no Se-
nado neste ano, porque o presi-
dente da CCJ (Comissão de
Constituição e Justiça), Davi Al-
columbre (DEM-AP), quer indi-
car outro nome para a vaga.

"Como ele não é simpático a
esse nome (Mendonça), quer in-
dicar outro nome. Agora, eu não
tenho como fugir do nome do
André", afirmou o presidente.

Bolsonaro assumiu um com-
promisso com o setor para indi-
car um ministro "terrivelmente
evangélico". Eles têm feito pres-
são no Palácio do Planalto e no
Congresso para tentar destravar
o caso.

Mais cedo, no Senado, Alco-
lumbre foi questionado por jorna-
listas, ao chegar na CCJ, sobre se
haveria uma data para a sabatina
do ex-AGU. "Tudo parado, tudo
parado", disse o parlamentar.

ALIADO NA CORTE
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Cabral recebe quinta
ordem de prisão após
quase 5 anos detido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ITALO NOGUEIRA/FOLHAPRESS

Perto de completar cinco
anos preso, o ex-governador do
Rio de Janeiro Sérgio Cabral te-
ve decretada pela quinta vez
sua prisão preventiva em razão
da 37ª denúncia aceita contra
ele na Justiça.

Na segunda-feira passada,
o Órgão Especial do TJ-RJ (Tri-
bunal de Justiça do Rio de Ja-
neiro) tornou o ex-governador
réu sob acusação de receber
propina para que uma empre-
sa de segurança fosse contra-
tada para atuar na reforma do
Maracanã, realizada entre
2010 e 2013.

Além de aceitar a denúncia
oferecida pelo Ministério Pú-
blico estadual, o TJ-RJ deferiu
o pedido de prisão preventiva
contra o ex-governador. A
Promotoria alegou que, solto,
ele poderia interferir nas in-
vestigações.

A acusação foi oferecida ao
Órgão Especial em razão do
foro especial do ex-procura-
dor-geral do estado Cláudio
Lopes, também réu na ação
penal. Os desembargadores,
porém, rejeitaram a prisão
preventiva dele.

A denúncia foi oferecida
em 2019, mas levou dois anos
para ser analisada pelo Órgão
Especial.

A defesa do ex-governador
afirmou, em nota, que não há
mais razão para decreto de pri-
são. Os advogados declararam
que vão recorrer ao STJ (Supe-
rior Tribunal de Justiça).

"O pedido de prisão preven-
tiva foi feito em 2019 e tem co-
mo objeto fatos de 2010 a 2012,
o que afasta qualquer motiva-
ção ou contemporaneidade,
requisitos exigidos pela Lei
Processual, alterada pela re-
cente reforma", afirma a nota,
assinado pelos advogados Pa-
tricia Proetti, Daniel Bialski e
Bruno Borragine.

"Desproporcionalmente, a
corte rejeitou o pedido de pri-
são preventiva contra o ex-pro-
curador [Cláudio Lopes], alvo
principal da investigação e con-
tra quem pesavam as acusa-
ções mais graves, mas a deter-
minou contra Sérgio Cabral, a
quem são atribuídos fatos me-
nos lesivos", apontou a defesa.

O advogado José Carlos Tór-
tima, que defende Cláudio Lo-
pes, afirmou que a prisão con-
tra o ex-procurador-geral não

foi aceita porque ele está há
três anos solto e "provou que
em liberdade não demonstra
risco às investigações". Ele
também nega as acusações e
afirma não haver provas nos
autos que as comprovem.

Cabral é atualmente o único
político alvo de desdobramen-
to da Operação Lava Jato pre-
so. Ele foi detido preventiva-
mente em 17 de novembro de
2016 na Operação Calicute,
quando já tinha contra ele dois
mandados judiciais, um assi-
nado pelo ex-juiz Sérgio Moro,
em Curitiba, e outro, por Mar-
celo Bretas, do Rio.

Bretas expediu outra ordem
de prisão na Operação Eficiên-
cia, que descobriu contas no
exterior do ex-governador em
nome de doleiros. A quarta pri-
são preventiva foi determinada
em 2018 pelo Órgão Especial
em outro processo que tam-
bém envolve Cláudio Lopes.

Em entrevista ao jornal Fo-
lha de S.Paulo em agosto, Ca-
bral se queixou da manuten-
ção de sua prisão. Para sair da
cadeia, ele precisa derrubar
cada uma das ordens de pri-
são. Ele atualmente está no
BEP (Batalhão Especial Prisio-
nal), em Niterói.

"Eu estou preso podendo
responder em casa, sem amea-
çar a sociedade. Há sete anos
que eu saí do governo. E não
me largam", afirmou ele.

"Essa Lava Jato do Rio achou
em mim um Cristo. O juiz
achou em mim uma possibili-
dade de promoção pessoal.
Um desconhecido se tornou a
pessoa que prendeu Sérgio Ca-
bral. [...] O Supremo Tribunal
Federal decidiu que só se deve
ser preso com processo transi-
tado em julgado. Estou cum-
prindo pena de maneira ante-
cipada", afirma.

Ele é réu em 35 ações penais
decorrentes da Operação Lava
Jato e em outras duas por ou-
tras investigações. Já foi conde-
nado em 21 processos (sendo
20 da Lava Jato) e soma 403
anos, 8 meses e 11 dias de pena.

Cabral chegou a fechar
acordo de colaboração pre-
miada com a Polícia Federal,
na qual citava suposto paga-
mento de propina ao ministro
Dias Toffoli, do STF (Supremo
Tribunal Federal), e outras au-
toridades do Judiciário. A dela-
ção foi anulada pela corte, com
voto de Toffoli.

CHILE

Câmara aprova pedido de
impeachment de Piñera
SYLVIA COLOMBO/FOLHAPRESS

A
Câmara dos Deputa-
dos do Chile aprovou,
ontem, a abertura de

processo de impeachment con-
tra o presidente Sebastián Piñe-
ra. A ação está ligada à aparição
do mandatário nos chamados
Pandora Papers, em um caso de
possível conflito de interesses
envolvendo a venda de uma em-
presa ligada a sua família.

Na votação, 78 deputados se
posicionaram a favor da abertu-
ra de processo, enquanto 67 fo-
ram contra e 3 se abstiveram.
Eram necessários 78 votos.

Aprovado na Câmara, o pedi-
do de impeachment passa agora
a ser discutido no Senado. Piñe-
ra, que tem mandato até março
de 2022 -o primeiro turno da
eleição está marcado para o pró-
ximo dia 21- só perde o posto ca-
so o afastamento seja determi-
nado pela câmara alta.

Para isso, seriam necessários
votos de dois terços dos parla-
mentares, ou seja 29 dos 43 se-
nadores. Hoje, porém, a possibi-
lidade de uma nova derrota é
pequena, já que, na Casa, a
aliança governista tem maioria.
Caso ele seja realmente levado a
deixar o cargo, quem assume até
o fim do mandato é Rodrigo Del-
gado, hoje ministro do Interior.

Pesquisa do Instituto Ipsos
divulgada na última semana
mostrou que 60% dos chilenos
se dizem favoráveis ao impeach-
ment do presidente. De acordo
com o relatório mais recente do
Instituto Cadem, Piñera tem
15% de aprovação popular -a re-
jeição tem impactado também o
candidato governista à suces-
são, Sebastián Sichel, hoje em
quarto lugar nas pesquisas.

A sessão na Câmara na se-
gunda-feira passada foi marca-
da por grande esforço da oposi-
ção para esticar ao máximo as

discussões. Mais precisamente,
até a madrugada desta terça. Is-
so porque um parlamentar críti-
co a Piñera, Giorgio Jackson,
cumpria quarentena depois de
ter tido contato com uma pessoa
infectada com o coronavírus e
só poderia sair de casa após a
meia-noite.

Com votos contados um a um
de ambos os lados, a presença
de Jackson era considerada fun-
damental pela oposição. Como
parte da estratégia, o socialista
Jaime Naranjo chegou ao Con-
gresso carregando uma pasta
com 1.300 folhas de papel. Ele
discursou por 15 horas, fazendo
pausas apenas para ir ao ba-
nheiro, de forma a prolongar a
sessão e permitir a presença do
colega quarentenado.

O texto acusatório aprovado
na Câmara, apresentado pela
oposição no começo de outu-
bro, trata da "violação do princí-
pio de probidade e do compro-
metimento grave da honra da
nação".

 O processo contra Piñera teve
início depois da divulgação dos
Pandora Papers. A investigação
jornalística, capitaneada pelo
ICIJ (Consórcio Internacional
de Jornalistas Investigativos),
revelou que o mandatário teria
realizado uma operação com
potencial conflito de interesses
envolvendo uma conta offshore
nas Ilhas Virgens Britânicas.

A venda da mineradora Do-
minga, que pertencia à família
do atual chefe do Executivo, foi
fechada em 2010, ano em que
Piñera também ocupava a Presi-
dência do Chile. Segundo a apu-
ração jornalística, o comprador,
amigo próximo do político, exi-
giu que não fosse criada uma
área ambiental na zona de ope-
ração da empresa, o que atrapa-
lharia a exploração de minério
na região.

A transação, que movimen-

tou US$ 152 milhões (R$ 838 mi-
lhões), seria dividida em três
parcelas, sendo que a última
apenas seria liberada caso não
fosse estabelecida a área de pro-
teção, requerida por ativistas.
Na época, o governo acabou não
delimitando a área como zona
verde, e o pagamento, portanto,
teria sido confirmado. O Minis-
tério Público chileno também
investiga o caso.

O mandatário apresentou
sua defesa por escrito, na sema-
na passada, na qual afirma que
entregou seus negócios a um fi-
deicomisso em 2009. Na realida-
de, Piñera foi dissociando-se de
algumas de suas empresas ape-
nas depois de críticas e acusa-
ções reveladas pela imprensa a
partir do início de seu primeiro
mandato, em 2010.

Ainda assim, o presidente
afirma que o caso revelado pelos
Pandora Papers não está entre
eles. A concretização da venda
da mineradora, porém, segundo
a investigação jornalística, ocor-
reu nove meses depois da posse.

A sessão desta segunda co-
meçou às 10h, com a leitura da
peça acusatória, de 99 páginas.
Na sequência, começou a longa
fala de Naranjo, que enfileirou
argumentos pró-impeachment -
de impactos no meio ambiente
envolvendo a operação da mi-
neradora até pontos técnicos da
Constituição sobre o impedi-
mento de um presidente e o uso
de contas offshore.

O deputado fez um breve re-
cesso à tarde, durante o qual um
médico mediu sua pressão arte-
rial e informou a bancada de
que ele estava liberado para
continuar discursando e partici-
par da votação. Além das pausas
para ir ao banheiro, ele também
interrompeu o discurso algumas
vezes avisando que tomaria "um
pouquinho de água".

Perto da meia-noite, os parla-

mentares sentados em cadeiras
próximas às dele exibiram para
as câmeras que transmitiam a
sessão cartazes nos quais se lia
"Força, deputado Naranjo".

Nem Piñera nem seus apoia-
dores no Congresso fizeram
questionamentos à estratégia da
oposição. Segundo a defesa do
presidente, como a causa discu-
tida não tem mérito, apresentar
um recurso seria reconhecer es-
se ponto. "Nossa defesa é contra
a questão de fundo, a falta de
mérito da acusação", disse o ad-
vogado Jorge Gálvez.

O representante do chefe de
Estado também discursou por
um longo período: Gálvez pro-
longou a defesa por 5 horas e 30
minutos. O principal argumento
do advogado foi que não havia
crimes constitucionais claros
contra Piñera e que as acusa-
ções eram políticas, com o intui-
to de desacreditá-lo perante a
opinião pública.

"Buscam a desqualificação
da trajetória de Piñera, porque
não encontram atos da adminis-
tração do presidente para quali-
ficar os crimes dos quais ele é
acusado."

Além do episódio ligado aos
Pandora Papers, que deu ori-
gem ao seu processo de im-
peachment, Piñera enfrenta
desgastes de imagem por causa
da Assembléia Constituinte, for-
mada após reivindicações de
grandes protestos que incendia-
ram o país em 2019, e por atritos
com os povos mapuches.

No mês passado, ele anun-
ciou a militarização de quatro
zonas em regiões habitadas por
esses indígenas depois que, em
um protesto desses povos na ca-
pital, uma mulher foi morta em
embate com os policiais. Parla-
mentares da Constituinte pedi-
ram uma investigação sobre
possíveis abusos cometidos pe-
las forças de segurança chilenas.

Papa diz que
ataque a
premiê é ato
‘vil do terror’ 

O papa Francisco repu-
diou, ontem, o ataque de dro-
ne contra a residência do pri-
meiro-ministro do Iraque,
Mustafa al-Kadhimi, classifi-
cando-o como um "ato vil de
terrorismo".  

Al-Kadhimi escapou ileso
depois que três drones com
explosivos foram lançados
contra sua casa em Bagdá no
domingo passado. Vários de
seus guarda-costas ficaram
feridos.

O Vaticano disse que seu
secretário de Estado enviou
mensagem ao premiê em no-
me do papa, que visitou o Ira-
que em março.

"Ao repudiar este ato vil de
terrorismo, Sua Santidade
mais uma vez expressa a con-
fiança de que, com a bênção
de Deus, o Altíssimo, o povo
do Iraque será confirmado na
sabedoria e na força, buscan-
do o caminho da paz por
meio do diálogo e da solida-
riedade fraterna", afirmou na
mensagem.

Autoridades de segurança
iraquianas e fontes de milícias
de Bagdá informaram que o
ataque de drone foi realizado
por ao menos uma milícia
apoiada pelo Irã, semanas de-
pois de grupos pró-Irã serem
derrotados em eleições que
dizem ter sido fraudadas.

IRAQUE

Polícia prende suspeito
de mandar torturar
meninos desaparecidos

BELFORD ROXO

A Polícia Civil do Rio de Janei-
ro prendeu um homem aponta-
do como suspeito de ser um dos
chefes do tráfico de drogas da
comunidade do Castelar, em
Belford Roxo (região metropoli-
tana do Rio), onde três meninos
desapareceram em dezembro
de 2020 após saírem para jogar
futebol. Victor Hugo dos Santos
Goulart, conhecido como "Viti-
nho" ou "VT", é acusado de man-
dar torturar em janeiro um mo-
rador falsamente apontado co-
mo responsável pelo sumiço. Ele
teria ordenado que traficantes e
usuários de drogas levassem a
vítima até a delegacia para que
ela confessasse. A participação
desse vizinho, porém, depois foi
descartada pela polícia. Segun-
do a Delegacia de Homicídios da
Baixada Fluminense (DHBF), os
criminosos então fomentaram
um protesto na comunidade e
determinaram que um ônibus
fosse incendiado.

Goulart foi capturado em Ca-
bo Frio, na Região dos Lagos, on-
de se escondia, em cumprimen-
to a dois mandados de prisão
pendentes pelos crimes de tortu-
ra e associação ao tráfico de dro-
gas. Agora, ele deve ser ouvido

para prestar esclarecimentos so-
bre a morte das crianças. De
acordo com os agentes, o suspei-
to era gerente do tráfico local e
atuava com Wiler Castro da Sil-
va, o Estala, que teria chefiado a
espécie de tribunal do crime que
determinou o assassinato dos
meninos após eles terem supos-
tamente roubado passarinhos
dos traficantes.

Ainda segundo a delegacia,
os dois gerentes atuavam sob as
ordens dos "donos" da região,
Edgard Alves de Andrade, o Do-
ca, e Wilton Carlos Rebelo Quin-
tanilha, o Abelha –solto no fim
de julho em um esquema envol-
vendo o então secretário de Ad-
ministração Penitenciária, Rap-
hael Montenegro. A punição aos
garotos no tribunal do crime, po-
rém, teria sido definida sem que
as lideranças soubessem que os
autores do furto eram crianças
menores de 12 anos.

Após o desaparecimento, que
despertou a atenção da mídia e
da polícia, Estala foi chamado ao
Complexo da Penha e morto
com autorização da cúpula do
Comando Vermelho de dentro
de um presídio, dizem os investi-
gadores.

Brasil pede mais ajuda para
preservar meio ambiente
ALEX RODRIGUES/ABRASIL 

O ministro do Meio Ambiente,
Joaquim Leite, disse ontem, em
Glasgow, na Escócia, que a pro-
posta dos países ricos ajudarem
as nações em desenvolvimento
com US$ 100 bilhões anuais para
financiar ações de preservação
ambiental e de enfrentamento às
mudanças climáticas tornou-se
insuficiente diante da urgência
do mundo transformar o atual
modo de produção.   “Acho que o
desafio global é uma transição
responsável na direção da neu-
tralidade de carbono, de forma
rápida, mas responsável. O que
significa isto? Que nós precisare-
mos de mais recursos do que os
US$ 100 bilhões anuais”, disse
Leite ao participar de um evento
do pavilhão brasileiro na Confe-
rência Sobre Mudanças Climáti-
cas da Organização das Nações
Unidas (COP26).

Antes mesmo de o ministro
Joaquim Leite chegar a Glasgow,
onde desde a semana passada
acontece a COP26, a delegação
brasileira já tinha apresentado a
representantes dos países que
participam do evento uma pro-
posta em defesa da ampliação,
pelas principais economias mun-
diais, dos US$ 100 bilhões de aju-
da, alegando que o valor fixado
em 2009, e batizado de Fundo
Verde, já não é suficiente.

O ministro citou um estudo
da Boston Consulting Group
(BCG) segundo o qual o mundo
precisará investir US$ 150 tri-
lhões nos próximos 30 anos se
quiser cumprir as metas do
Acordo do Clima pactuado em
Paris, em 2015, e, assim, conter o
aquecimento global.

Ou seja, US$ 5 trilhões anuais,
pelas próximas três décadas, para

transformar em realidade proje-
tos que permitam a todos os paí-
ses migrarem para um modelo
econômico baseado no conceito
de baixa emissão de gases de efei-
to estufa, dentre eles, o dióxido de
carbono (CO²). “O papel do Brasil
(na COP26) é tentar buscar um
consenso multilateral para que a
gente rume de uma forma justa
para uma economia mais verde.
O grande desafio é o financia-
mento, o incentivo (financeiro). 

O desafio não é punir, proibir
ou parar (o desenvolvimento
econômico). É acelerarmos na
direção de uma nova economia
verde. E como eu faço isto? In-
centivando. Com inovação”,
disse Leite antes de afirmar que,
para o Brasil e outros países em
desenvolvimento, será difícil
custear as inovações necessárias
sem o apoio financeiro das na-
ções ricas.

“O Brasil apoia claramente es-
te movimento de que a solução
para uma nova economia, neutra
em emissões, está no incentivo,
no empreendedorismo, no juro
verde – que faça com que qual-
quer projeto fique de pé. E muitos
projetos, em algumas regiões,
ainda não têm esta capacidade
de fazer esta transição que o
mundo todo espera”, acrescen-
tou o ministro antes de transmitir
um “recado”.

“O recado que eu gostaria de
dar é: serão (mais) quatro dias
de muita negociação (na
Cop26). Tenho a honra de re-
presentar o Brasil nestas nego-
ciações. Vamos defender os in-
teresses do Brasil em primeiro
lugar, mas buscando um con-
senso global para esta nova eco-
nomia verde, na direção da neu-
tralidade de carbono em 2050,
conforme anunciamos nas nos-

sas metas (brasileiras). E os paí-
ses, especialmente os mais ri-
cos, têm que contribuir com re-
cursos.”

Além do ministro do Meio
Ambiente, participaram do
evento, transmitido em tempo
real, o presidente do Congresso
Nacional, senador Rodrigo Pa-
checo; o vice-presidente da Câ-
mara dos Deputados, Marcelo
Ramos; e o presidente da Confe-
deração Nacional da Indústria,
Robson Braga de Andrade.

Antes da fala de Leite, Andra-
de também já havia se referido à
“mobilização de recursos finan-
ceiros internacionais para ações
de combate às mudanças climá-
ticas” como uma “medida de
grande relevância para a indús-
tria brasileira”.

Contudo, o presidente da
CNI se ateve aos US$ 100 bilhões
já pactuados em 2009 e disse
que, embora o acordo inicial es-
tabelecesse que a verba deveria
estar disponível a partir de 2020,
países ricos ainda condicionam
o aporte de recursos ao Fundo
Verde à obrigação de países
emergentes assumirem com-
promissos para reduzir as emis-
sões e o desmatamento.

“Estamos diante de um dos
maiores desafios da humanida-
de. Por isto, os compromissos
que estão sendo negociados
nesta conferência precisam ace-
lerar os avanços em direção à
economia de baixo carbono […].
Nossa expectativa é que os paí-
ses desenvolvidos se compro-
metam, efetivamente, com o
plano que prevê a liberação de
US$ 100 bilhões, por ano, para
apoiar as ações destinadas a mi-
nimizar os impactos do aqueci-
mento global nas nações menos
favorecidas”, declarou Andrade, 
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