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Puxada por gasolina e passagens aéreas, a inflação oficial do país,
medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Am-
plo), voltou a ganhar força e acelerou para 1,25% em outubro, acima
das projeções de analistas. A taxa é a maior para o mês desde 2002,
informou ontem o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca). Analistas de mercado consultados pela agência Bloomberg pro-
jetavam variação de 1,06%. Em setembro, a alta do IPCA havia sido
de 1,16%. Com o resultado de outubro, a inflação acumulada em 12

meses permanece acima de dois dígitos, alcançando 10,67%. Trata-
se do maior acumulado desde janeiro de 2016 (10,71%). O IPCA está
distante do teto da meta de inflação perseguida pelo BC (Banco Cen-
tral) em 12 meses. O teto é de 5,25% em 2021. O centro é de 3,75%. Pe-
dro Kislanov (foto), gerente da pesquisa do IBGE, lembrou que o au-
mento dos combustíveis acaba pressionando itens diversos ao longo
da cadeia produtiva. Valores de fretes de mercadorias ficam mais ca-
ros, por exemplo. PÁGINA 2

Moraes afasta
Jefferson da
presidência
do PTB 

ATAQUE AO STF

IPCA

O ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribunal
Federal, determinou o afasta-
mento de Roberto Jefferson
da presidência do PTB por pe-
lo menos seis meses. A deci-
são atendeu a um pedido de
seis parlamentares da sigla,
que apontaram prejuízos pa-
ra a imagem da agremiação
devido às atividades de Jeffer-
son como ativista digital con-
tra instituições democráticas.
Moraes considerou que Jef-
ferson, preso por ele em agos-
to no âmbito do inquérito das
milícias bolsonaristas digi-
tais, poderia destruir provas
ou intimidar funcionários da
sigla.  As investigações até
aqui apontam que Jefferson
usou recursos do Fundo Par-
tidário para sustentar suas
atividades na internet. Entre
elas, diz Moraes em seu des-
pacho, "a disseminação de
seus ataques à instituições
democráticas e à própria de-
mocracia". PÁGINA 6

LAVA JATO

Inflação oficial é a maior
para outubro desde 2002 

IBGE

Turma de 
Deltan Dallagnol 
terá que devolver
diárias milionárias 

O TCU (Tribunal de Contas da União) determi-
nou que procuradores que atuaram na Operação
Lava Jato devolvam os recursos de diárias e via-
gens que receberam quando trabalhavam na for-
ça-tarefa que investigou desvios na Petrobras. O
ministro Bruno Dantas, relator da tomada de con-
tas especial, concluiu que houve prejuízo ao erário
público e violação ao princípio da impessoalidade,
com a adoção de um modelo "benéfico e rentável"
aos integrantes da força-tarefa. Cinco procurado-
res devem ser citados para que devolvam o dinhei-
ro. Já Deltan Dallagnol (foto), que coordenava a
força-tarefa de Curitiba, será citado para devolver
solidariamente recursos aos cofres públicos por
ter supostamente idealizado o modelo de trabalho
do grupo de procuradores da operação. PÁGINA 5
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Violência doméstica:
condenado poderá

perder direito 
à pensão e partilha

de bens

Justiça
Direito &

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

IGP-M 0,64% (out.)
IPCA 1,25% (out.)
CDI
0,20 até o dia 10/nov
OURO
BM&F/grama R$ 324,90
EURO Comercial 
Compra: 6,3154 Venda: 6,3160

EURO turismo 
Compra: 6,3954 Venda: 6,5754
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,4584 Venda: 5,4590
DÓLAR comercial
Compra: 5,4990 Venda: 5,4996
DÓLAR turismo
Compra: 5,5195 Venda: 5,6995

BRADESCO PN EJ N1 20.39 +5.65 +1.09

PETZ ON NM 21.89 +5.09 +1.06

BRADESCO ON EJ N1 17.53 +4.72 +0.79

MRV ON NM 12.27 +4.69 +0.55

BRASIL ON NM 30.79 +4.59 +1.35

BRADESCO PN EJ N1 20.39 +5.65 +1.09

PETZ ON NM 21.89 +5.09 +1.06

BRADESCO ON EJ N1 17.53 +4.72 +0.79

MRV ON NM 12.27 +4.69 +0.55

BRASIL ON NM 30.79 +4.59 +1.35

PETROBRAS PN N2 26.43 −0.79 −0.21

BRADESCO PN EJ N1 20.39 +5.65 +1.09

VALE ON NM 65.69 −0.38 −0.25

RAIADROGASILON NM 23.45 −3.81 −0.93

ITAUUNIBANCOPN EJ N1 23.10 +2.53 +0.57

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 36.079,94 -0,66

NASDAQ Composite 5.622,705 -1,66

Euro STOXX 50 4.347,46 +0,12

CAC 40 7.046,17 +0,04

FTSE 100 7.340,15 +0,91

DAX 16.067,83 +0,17

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,41% / 105.967,51 / 432,43 / Volume: 32.389.291.347 / Quantidade: 4.385.373
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Bolsa sobe pelo 2o

dia; dólar avança 0,1% 
com ‘PEC do Calote’
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

A aprovação em segundo
turno da Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) dos Pre-
catórios e a alta da inflação
em outubro fizeram o dólar
fechar o dia estável, apesar
das pressões do mercado in-
ternacional. A Bolsa de Valo-
res de São Paulo (Bovespa)
desacelerou perto do fim da
sessão, mas teve alta pelo se-
gundo dia seguido.  

O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,50, com
leve alta de 0,1%. A cotação
passou a maior parte do dia
em queda, chegando a R$ 5,43
na mínima do dia, por volta
das 11h. No entanto, a alta da
inflação nos Estados Unidos

puxou a moeda para cima no
fim das negociações.

A divisa acumula queda de
2,59% nos dez primeiros
dias de novembro. No ano, a
moeda norte-americana regis-
tra alta de 5,99%.

O mercado de ações teve
um dia parecido, com as con-
dições favoráveis que predo-
minaram durante esta quarta-
feira, perdendo força nas ho-
ras finais de negociação. O Ín-
dice Bovespa, fechou aos
105.968 pontos, com alta de
0,41%. O indicador chegou
1,77% pouco antes das 14h,
mas desacelerou com a queda
dos preços internacionais do
petróleo e com o desempenho
negativo das bolsas norte-
americanas.

Quinta-feira, 11 de novembro de 2021

IPCA

Inflação oficial é a maior
para outubro desde 2002 
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

P
uxada por gasolina e
passagens aéreas, a in-
flação oficial do país,

medida pelo IPCA (Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo), voltou a ganhar
força e acelerou para 1,25% em
outubro, acima das projeções
de analistas.

A taxa é a maior para o mês
desde 2002, informou ontem o
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística).

Analistas de mercado con-
sultados pela agência Bloom-
berg projetavam variação de
1,06%. Em setembro, a alta do
IPCA havia sido de 1,16%.

Com o resultado de outubro,
a inflação acumulada em 12
meses permanece acima de
dois dígitos, alcançando
10,67%. Trata-se do maior acu-
mulado desde janeiro de 2016
(10,71%).

O IPCA está distante do teto
da meta de inflação perseguida
pelo BC (Banco Central) em 12
meses. O teto é de 5,25% em
2021. O centro é de 3,75%.

Em outubro, todos os nove

grupos de produtos e serviços
pesquisados subiram, com des-
taque para transportes. Esse
segmento teve a maior variação
(2,62%) e o principal impacto
no índice do mês (0,55 ponto
percentual).

O resultado de transportes
foi influenciado pelos combus-
tíveis (3,21%). A política de pre-
ços da Petrobras leva em consi-
deração as cotações do petróleo
no mercado internacional, que
subiram com a reabertura da
economia global, e o comporta-
mento do dólar, acima de R$ 5.

Segundo o IBGE, a gasolina
avançou 3,1% em outubro. As-
sim, teve o principal impacto in-
dividual (0,19 ponto percen-
tual) no IPCA do mês.

Foi a sexta alta consecutiva
dos preços desse combustível. A
gasolina acumula disparada de
42,72% nos últimos 12 meses.

Os preços do óleo diesel
(5,77%), do etanol (3,54%) e do
gás veicular (0,84%) também
subiram em outubro

Pedro Kislanov, gerente da
pesquisa do IBGE, lembrou que
o aumento dos combustíveis
acaba pressionando itens diver-

sos ao longo da cadeia produti-
va. Valores de fretes de merca-
dorias ficam mais caros, por
exemplo.

"Isso acaba afetando outros
componentes", disse.

Um dos reflexos da alta dos
combustíveis aparece nas pas-
sagens aéreas. Em outubro, o
item subiu 33,86%, responden-
do pelo segundo maior impacto
individual no IPCA (0,15 ponto
percentual).

Segundo Kislanov, a alta das
passagens é comum em outu-
bro. Mas a elevação foi turbina-
da por impactos adicionais do
combustível (querosene de
aviação) mais alto. Também pe-
sou a demanda maior por via-
gens, estimulada pela vacina-
ção contra a Covid-19.

"É comum a alta (das passa-
gens) em outubro. Mas também
há a depreciação cambial e o
aumento do combustível. Isso
pode ter contribuído. Houve
ainda o aumento da demanda",
indicou.

Entre os grupos de produtos
e serviços, a maior contribuição
(0,24 p.p.) em outubro veio de
alimentação e bebidas. O seg-

mento teve alta de 1,17%.
A pesquisa do IBGE contem-

pla 16 capitais e regiões metro-
politanas. No acumulado de 12
meses, 12 metrópoles têm IPCA
acima de 10%.

Curitiba (PR) é aquela com
maior inflação: 13,48%. Belém
(PA) tem o menor índice
(9,27%).

A escalada inflacionária no
país ganhou corpo ao longo da
pandemia. Em um primeiro
momento, houve disparada de
preços de alimentos e, em se-
guida, de combustíveis.

Alta do dólar, estoques me-
nores e avanço das commodi-
ties ajudam a explicar o com-
portamento dos preços.

Ao longo de 2021, a crise hí-
drica também passou a amea-
çar o controle da inflação. A es-
cassez de chuva forçou o acio-
namento de usinas térmicas,
elevando os custos da geração
de energia elétrica. O reflexo é
a luz mais cara nos lares brasi-
leiros.

Há, ainda, o efeito da crise po-
lítica protagonizada pelo gover-
no Jair Bolsonaro, já que a turbu-
lência joga o dólar para cima.

MERCADOS

Índice da construção civil
sobe 1,01% em outubro

O Índice Nacional da Constru-
ção Civil subiu 1,01% em outubro,
0,13 ponto percentual acima da
taxa de setembro, quando houve
variação de 0,88%. No acumulado
de 12 meses, alcançou 21,22%,
pouco abaixo dos 22,06% registra-
dos nos 12 meses imediatamente
anteriores. Já de janeiro a outubro
acumulou 16,79%. 

Em outubro de 2020, o índice
havia sido 1,71%. Os dados do Sis-
tema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção

Civil (Sinapi) para outubro foram
divulgados ontem, no Rio de Ja-
neiro, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

O custo nacional da constru-
ção, por metro quadrado, saiu
de R$ 1.475,96 em setembro pa-
ra R$ 1.490,88 em outubro. Nes-
te valor, R$ 888,45 são relaciona-
dos aos materiais e R$ 602,43 à
mão de obra. Segundo o IBGE, a
parcela dos materiais subiu
1,27%, o que representa alta de
0,06 ponto percentual em rela-

ção a setembro (1,21%).
Na comparação com o índice

de outubro de 2020, quando ficou
em 3,17%, houve queda de 1,9
ponto percentual. Em relação ao
índice de setembro, apresentou
elevação de 0,24 ponto percen-
tual, que refletiu a parcela da mão
de obra, com taxa de 0,64% e de
um acordo coletivo de trabalho
realizado no mês no Pará.

Comparada a outubro de 2020
(0,04%), a alta é de 0,6 ponto per-
centual. Os acumulados do ano,

SINAPI

Produção Industrial cai em 
nove dos 15 locais pesquisados

A produção industrial caiu em
nove dos 15 locais investigados
pela Pesquisa Industrial Mensal
(PIM Regional), com a redução
de 0,4% registrada na passagem
de agosto para setembro. 

As principais quedas ocorre-
ram no Ceará (-4,4%) e no Ama-
zonas (-4%). Os estados de Goiás
(-2,3%), Mato Grosso (-2,2%),
São Paulo (-1%), Pará (-0,6%) e
Santa Catarina (-0,5%) tiveram
recuos mais intensos do que a ta-
xa nacional (-0,4%). Os dados da
PIM foram divulgados ontem pe-
lo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

De acordo com o levantamen-
to, a maior influência partiu de
São Paulo, que responde por cer-
ca de 34% da produção industrial
do país. O setor de alimentos e,
em menor escala, o de derivados
do petróleo contribuíram para a
queda de 1% na comparação
com agosto. Com o resultado, o
estado se encontra 1,4% abaixo
do patamar pré-pandemia.

O analista da pesquisa, Ber-
nardo Almeida, informou que,
desde agosto de 2020, a flexibili-
zação das medidas restritivas
vem reduzindo os efeitos da pan-
demia da Covid-19. "A partir de
agosto do ano passado, já temos
uma produção mais regulariza-
da. E começamos a perceber as
consequências da pandemia pa-
ra a produção industrial: desa-
bastecimento de insumos, au-
mento no custo da produção, re-
dução do consumo das famílias
por conta de inflação e desem-
prego. Tudo isso afeta a cadeia
produtiva", afirmou, destacando,
no entanto, que mesmo com a
pandemia desacelerando, as
consequências persistem.

A PIM mostrou ainda que, em
setembro, apenas quatro locais
apresentavam produção indus-
trial acima do patamar pré-pan-
demia, em fevereiro de 2020:
Santa Catarina (5,2% acima), Rio
de Janeiro (1,7%) e Paraná
(1,6%). O destaque é para Minas

Gerais (10,2% acima), que é o
único a se manter desde julho do
ano passado.

Em relação a setembro do ano
passado, as quedas mais intensas
ocorreram na Região Nordeste (-
13,7%), Amazonas (-13,5%), Ba-
hia (-13,3%) e Ceará (-12,3%).
Conforme a pesquisa, especifica-
mente, na Bahia, pesaram as per-
das no setor de veículos, por cau-
sa da saída de uma importante
indústria montadora do estado.
"A queda na produção de auto-
móveis e autopeças teve impacto
na região Nordeste como um to-
do", afirmou Almeida.

Outras quedas foram registra-
das em Mato Grosso (-8,3%),
Goiás (-8,2%), Pará (-7,9%), Per-
nambuco (-5,8%), São Paulo (-
5,6%), Rio Grande do Sul (-4,4%),
e Espírito Santo (-0,2%). Em mo-
vimento diverso, Rio de Janeiro
(5,3%) e Minas Gerais (5%) tive-
ram os maiores avanços.

No acumulado do ano, as ta-
xas foram positivas em dez dos

15 locais pesquisados, com des-
taque para Santa Catarina
(18,1%), Minas Gerais (14,2%) e
Paraná (13,3%). O acumulado
em 12 meses teve dez dos 15 lo-
cais pesquisados com taxas po-
sitivas.

De acordo com o IBGE, des-
de a década de 1970, a Pesquisa
Industrial Mensal Produção Fí-
sica - Regional produz indica-
dores de curto prazo, relativos
ao comportamento do produto
real das indústrias extrativa e
de transformação. Mensalmen-
te, apresenta "índices para 14
unidades da federação cuja
participação é de, no mínimo,
1% no total do valor da transfor-
mação industrial nacional e,
também para o Nordeste, como
um todo: Amazonas, Pará, Cea-
rá, Pernambuco, Bahia, Minas
Gerais, Espírito Santo, Rio de
Janeiro,  São Paulo,  Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Mato Grosso, Goiás e Re-
gião Nordeste".

IBGE

Aplicativos e redes
sociais já somam 22%
da evasão tributária 

VAREJO

PAULA SOPRANA/FOLHAPRESS

O varejo brasileiro deixou de
pagar aos cofres públicos de R$
95 bilhões a R$ 125 bilhões em
2020 devido a transações sem
nota fiscal de empresas e vende-
dores individuais que atuam no
setor, em especial em canais di-
gitais. A estimativa consta de um
estudo da consultoria global
McKinsey, que foi produzido pa-
ra o IDV (Instituto para o Desen-
volvimento do Varejo) e divulga-
do ontem. O estudo aponta ain-
da que a perda de arrecadação
ocorre principalmente nos seg-
mentos de vestuários e calçados,
seguidos de alimentos e bebidas,
farmácia e varejo de beleza e ele-
trônicos e celulares.

Considerando a evasão tribu-
tária circulante no varejo, mas
que não foi originada nele, a esti-
mativa é que R$ 176 bilhões a R$
225 bilhões deixaram de ser arre-
cadados no Brasil no ano passa-
do, o que representaria cinco ve-
zes o orçamento anual de inves-
timentos da União em infraes-
trutura. O efeito da pandemia
sobre o mercado de trabalho
acentuou o problema. Trabalha-
dores informais, que não têm re-
gistro de nenhuma empresa,
passaram a comercializar pro-
dutos sem nota fiscal, ou seja,
sem recolher impostos inerentes
à atividade varejista.

O trabalho informal no Brasil
tem crescido e já representa 42%
da força de trabalho, 20 pontos
percentuais acima da média dos
países que fazem parte da OCDE
(Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Econô-
mico). Durante a pandemia, cer-
ca de 40 milhões de brasileiros
sem carteira assinada e auxílio
governamental foram caracteri-
zados como "invisíveis" pelo mi-
nistro Paulo Guedes (Econo-
mia). Ao analisar todos os seg-
mentos da economia, a evasão
ou não arrecadação pode ter al-
cançado até R$ 600 bilhões no
ano passado, segundo o estudo,
quando cresceu a informalidade
e o desemprego diante da crise
de coronavírus.

O IDV, que encomendou o le-
vantamento, representa 76 vare-
jistas, incluindo grandes empre-
sas como Americanas, Magazine
Luiza, McDonald's e GPA, para

servir de base a propostas de po-
líticas públicas contra a informa-
lidade e a sonegação. O estudo
resulta de rodadas de entrevistas
com associados do IDV e asso-
ciações setoriais, de pesquisa de
mercado com mais de 200 ven-
dedores e uma série de discus-
sões com especialistas nacionais
e internacionais sobre o setor,
além de análise de dados públi-
cos e setoriais.

Da evasão fiscal no varejo,
22% ocorreu em canais digitais,
segundo o levantamento. São
plataformas digitais, aplicativos
de conversa, redes sociais e si-
tes. O cross-border, que é a tran-
sação internacional, mas anun-
ciada em canais que operam na-
cionalmente, representou 70%
dos casos, o que significar até R$
20 bi. "O cross-border digital
tem crescido muito. É um tema
que será cada vez mais relevante
em relação à informalidade nos
próximos anos", afirma Luís Li-
ma, sócio da McKinsey. O estu-
do traz o exemplo de um Apple
AirPods Pro, fone de ouvido sem
fio da Apple, ofertado com preço
80% inferior em plataformas on-
de o vendedor consegue burlar
os tributos.

Sem especificar onde o pro-
duto é anunciado, o estudo
exemplifica um anúncio em que
o vendedor garante a originali-
dade do item: "Normalmente,
tomaremos a iniciativa de decla-
rar um preço baixo para você du-
rante o envio, como cerca de
US$ 20. Se o seu país precisar de-
clarar um preço mais baixo, faça
uma nota após fazer o pedido".

Outros produtos como bone-
cas Barbie e brinquedos anime
saem 38% e 65% mais baratos,
respectivamente, se adquiridos
em canais com pouco monitora-
mento sobre transações interna-
cionais sem nota fiscal.

Segundo a pesquisa, quase
metade (47%) dos entrevistados
que se declaram microempreen-
dedores e MEIs (microempreen-
dedores individuais) afirmam
ter receita acima do limite per-
mitido em suas categorias tribu-
tárias; 25% dos MEIs dizem ope-
rar no varejo digital através de
múltiplas empresas; e 10% dos
vendedores admitem ter com-
prado produtos sem nota fiscal
para revenda online.

são 25,08% nos materiais e 6,42%
na mão de obra. No período de 12
meses, foram 33,39% nos mate-
riais e 6,88% na mão de obra.

A maior variação mensal em
outubro (2,57%) foi registrada na
Região Norte, com alta significati-
va na parcela dos materiais, em
todos os estados, e o acordo cole-
tivo celebrado no Pará. Nas outras
regiões, o Nordeste ficou em
0,67%, Sudeste 1,06%, Sul 0,45% e
o Centro-Oeste 1,22%.

Os custos regionais, por metro
quadrado atingiram R$ 1.475,26
na Norte; R$ 1.395,40 no Nordes-
te; R$ 1.551,51 no Sudeste; R$
1.572,52 no Sul e R$ 1.470,62 no
Centro-Oeste.

O Pará foi o estado que teve a
maior variação mensal. Chegou a
4,61%, com a alta na parcela dos
materiais e o dissídio coletivo.
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GP de Fórmula 1 vai
gerar R$ 810 milhões
para o estado de SP

GRANDE PRÊMIO

FLAVIA
ALBUQUERQUE/ABRASIL  

A realização do Grande
Prêmio de Fórmula 1 no Autó-
dromo de Interlagos, na capi-
tal paulista, deve gerar um im-
pacto financeiro de R$ 810 mi-
lhões e 8,5 mil empregos tem-
porários. Com autorização
para receber 100% de sua ca-
pacidade de público, o autó-
dromo terá 150 mil especta-
dores para a corrida do próxi-
mo domingo. Todos os ingres-
sos foram vendidos antecipa-
damente, principalmente pa-
ra pessoas não residentes na
cidade (77%).  

Durante o anúncio feito on-
tem na capital paulista, o go-
vernador João Doria destacou
o papel estratégico do evento,
que marca o retorno dos gran-
des eventos internacionais na
cidade. Com a programação
do GP começando amanhã e o
feriado de segunda, é espera-
da que a permanência dos tu-
ristas na cidade seja, em mé-
dia, superior a quatro dias, o
que aumenta o consumo dos
mais diversos produtos e ser-

viços, com um gasto diário por
turista passando de R$ 756 pa-
ra R$ 817.

Segundo Doria, o evento
vai exigir todos os protocolos
contra a covid-19: além do uso
obrigatório de máscara, o pú-
blico deve apresentar compro-
vante de vacina para acessar o
autódromo. Se o esquema va-
cinal não estiver completo,
obrigatoriamente será neces-
sário apresentar teste recente
contra o coronavírus – PCR
realizado até 48 horas ou o an-
tígeno (teste rápido) feito até
24 horas antes do evento. O
Autódromo de Interlagos de-
verá dispor de álcool em gel
em locais de fácil acesso.

Para garantir a segurança,
haverá uma operação especial
de patrulhamento com cerca
de 5 mil policiais de diferentes
unidades tanto no autódromo
quanto em seu entorno. O po-
liciamento em toda a capital
paulista será intensificado du-
rante o evento com 1,9 mil via-
turas, 250 cavalos, 50 cães, 40
drones e 3 helicópteros Águia
do Comando de Aviação da
instituição.

COMBUSTÃO

Montadoras rejeitam acabar
com carros poluentes até 2040 
A

s três maiores fabri-
cantes de automóveis
do mundo se recusa-

ram a assinar um acordo para
interromper a produção de veí-
culos a combustão até 2040.

Toyota, Volkswagen e a alian-
ça Renault-Nissan-Mitsubishi
não se comprometeram com
um pacto feito por montadoras,
países e cidades ontem, durante
a COP26 (Conferência da ONU
sobre Mudanças Climáticas).

O acordo é apoiado por mar-
cas como Ford, Mercedes-Benz,
General Motors e Volvo, que já
haviam anunciado metas para
interromper a fabricação de car-
ros com motores de combustão
interna.

No comunicado, os signatá-
rios prometem vender apenas
veículos com emissão zero de
gases de efeito estufa a partir de
2040 -sendo 2035 o prazo para
os principais mercados.

"Apoiaremos os esforços para

alcançar o avanço do transporte
rodoviário anunciado pelos líde-
res mundiais, que visa tornar os
veículos com emissão zero o novo
normal, tornando-os acessíveis,
baratos e sustentáveis em todas as
regiões até 2030", diz o texto.

O transporte rodoviário é res-
ponsável por cerca de 20% de to-
da a poluição causada pelo ho-
mem. Em um compromisso se-
parado, o Reino Unido indicou
que planeja encerrar a produção
de veículos pesados a diesel en-
tre 2035 e 2040.

"Este dia representa um mo-
mento muito especial, (...) go-
vernos em todo o mundo estão
comprometidos em vender car-
ros, vans e veículos pesados
100% livres de emissões", disse o
ministro britânico dos Trans-
portes, Grant Shapps.

Apesar do apoio de alguns
países, grandes mercados auto-
mobilísticos, como Brasil, Chi-
na, Estados Unidos, Alemanha e

Japão, também não assinaram a
promessa. Cidades como São
Paulo, Los Angeles e Nova York
declararam apoio individual-
mente.

Para o diretor executivo do
Greenpeace Alemanha, Martin
Kaiser, é gravemente preocu-
pante que os principais países e
fabricantes não tenham assina-
do o pacto.

"Para acabar com os combus-
tíveis fósseis, temos que cortar
nossa dependência. Isso signifi-
ca abandonar os motores de
combustão em favor dos carros
elétricos e criar redes de trans-
porte público limpas o mais rá-
pido possível", disse.

A Toyota defendeu sua deci-
são, alegando que seu atual mo-
delo de negócios torna esse
compromisso difícil.

Kohei Yoshida, chefe da divi-
são de veículos elétricos da
Toyota, disse à AFP que havia
"muitas maneiras" de trabalhar

a neutralidade de carbono além
do pacto.

O presidente-executivo da
Volkswagen, Herbert Diess,
também se manifestou sobre o
tema, rejeitando a promessa fei-
ta pelas montadoras na COP26.

"Ainda pode fazer sentido
usar carros com combustível
sintético na América Latina em
2035", disse.

Em entrevista ao jornal ale-
mão Handelsblatt, Diess afir-
mou que tal eliminação não é
possível. "Precisamos de maté-
rias-primas, novas minas, uma
economia circular. A capacida-
de das baterias e a construção
de redes de energia renováveis
em toda a Europa serão o garga-
lo", acrescentou.

A Volkswagen se comprome-
teu até agora a produzir veículos
exclusivamente elétricos na Eu-
ropa a partir de 2035, e a ter uma
frota neutra de CO2 em todo o
mundo até 2050.

Davi Alcolumbre quer pautar PEC 
do Calote na CCJ no próximo dia 24

O presidente da CCJ (Comis-
são de Constituição e Justiça) do
Senado, senador Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), afirmou ontem
que pretende incluir a PEC dos
Precatórios na pauta da sessão do
dia 24 deste mês no colegiado.

Também ficou decidido que o
relator da proposta na comissão
será o líder do governo no Sena-
do, Fernando Bezerra (MDB-PE).

A Câmara dos Deputados
aprovou na noite desta quinta-fei-
ra (9) em segundo turno a PEC,
proposta que dá calote em dívidas
judiciais da União.

A medida é prioridade do Exe-
cutivo para garantir o pagamento
do Auxílio Brasil de R$ 400 de de-
zembro até o final de 2022, ano
em que Bolsonaro deve disputar a
reeleição, além de abrir espaço
para outros gastos federais. Pela
proposta, cerca de R$ 90 bilhões
devem ser liberados para despe-
sas no próximo ano.

A proposta enfrenta resistência
no Senado, com os membros da
Casa pressionando para que ela
não vá direto a plenário. Defen-
dem que ela tramite inicialmente
pela CCJ, que é o caminho natural
de todas as Propostas de Emen-
das à Constituição -caminho que
vinha sendo flexibilizado por con-

ta da pandemia do novo corona-
vírus. Após reunião da CCJ nesta
manhã, Alcolumbre afirmou bre-
vemente que pretende incluir a
matéria na pauta da reunião que
acontece na semana legislativa de
22 a 26 de novembro.

"O desejo do presidente [do
Senado] Rodrigo Pacheco [PSD-
MG] é que essa proposta tramite
pela CCJ e depois vá ao plenário.
A gente tem muitas matérias que
precisam ser deliberadas pela co-
missão e essa matéria é importan-
tíssima para o Brasil neste mo-
mento", afirmou Alcolumbre.

A gente está tentando organi-
zar para a semana de 22 a 26, que
vai dar na quarta-feira dia 24", dis-
se. "Esse é o meu calendário como
presidente da comissão, que eu
vou dividir com meus colegas se-
nadores os outros 26 membros da
Comissão de Constituição e Justi-
ça". Alcolumbre não vai presidir a
sessão na próxima semana, dei-
xando o cargo para o vice-presi-
dente da comissão, Antonio
Anastasia (PSD-MG)

O presidente da CCJ também
afirmou que recebeu demandas
de alguns senadores para que seja
relator, mas que vai esperar o re-
torno de Pacheco, que está em
viagem para participar da COP,

para decidir.
Após uma reunião com Alco-

lumbre e o senador Fernando Be-
zerra, ficou decidido que o pró-
prio líder do governo no Senado
ficaria com a relatoria. Também
eram cotados Anastasia e Marcos
Rogério (DEM-RO).

Inicialmente, o governo vinha
afirmando que gostaria de ver
aprovada a PEC dos Precatórios
no Senado no dia 20 deste mês.
No entanto, a data é considerada
pouco factível uma vez que os se-
nadores fazem pressão para que a
proposta passe pela CCJ.

O vice-presidente do Senado,
Veneziano Vital do Rêgo (MDB-
PB) -que está presidindo a Casa
na ausência de Pacheco- disse
que, pessoalmente, não concorda
com a definição de uma data para
votar "uma matéria tão eivada de
dúvidas".

A cautela é compartilhada com
líderes de algumas das principais
bancadas do Senado.

O líder do PSD, Nelsinho Trad
(MS), cita que a matéria é sensível
e controversa, e que por isso pre-
cisa passar pela CCJ. "Quanto à
possibilidade de aprovação, é in-
certa, pois a matéria necessita de
quórum de votos qualificados por
se tratar de PEC", afirma.

Os líderes do governo preten-
diam inicialmente iniciar a trami-
tação na CCJ na próxima semana,
já considerando que possa haver
atrasos na comissão.

"Se precisar passar pela CCJ,
eu acho pouco provável a gente
aprovar isso até o dia 20. Aí você
joga para a outra semana, pode
ter pedido de vista. Então estamos
aí no dia 23 para aprovar e depois
esse projeto vai ao plenário", afir-
mou Bezerra, líder do governo.

Ele afirma que o governo tra-
balha com a hipótese de incluir a
votação da PEC em plenário no
fim deste mês -quando Pacheco
marcou um esforço concentrado
nos dias 30 de novembro, 1 e 2 de
dezembro para a votação de saba-
tinas.

"Aí a gente vai avaliar se é me-
lhor passar no plenário no dia 23
ou votar no esforço concentrado,
porque aí você tem um quórum
maior", completou.

Bezerra afirma que uma das
principais dificuldades é o enten-
dimento de parte dos senadores
de que o espaço fiscal que será
aberto é excessivo. O governo pre-
tende nesse período convencer os
parlamentares que os recursos
não darão grande poder ao Pla-
nalto em ano eleitoral.

SENADO

Nota
BOLSONARO LIMITA ENTRADA NO NOVO
BOLSA FAMÍLIA USANDO LINHA DE POBREZA 

O presidente Jair Bolsonaro elevou o teto de renda permitido
para ingresso no novo Bolsa Família a um patamar que não
repõe a perda inflacionária dos últimos anos e ignora o critério
internacional de pobreza usado por organismos como a ONU
(Organização das Nações Unidas). Na prática, a medida limita
o público do programa. Desde 2018, durante o governo Michel
Temer (MDB), o Bolsa Família considerava como pobre -
portanto, elegível ao programa- a família com renda mensal
per capita de até R$ 178. Bolsonaro reajustou o montante
para R$ 200 na segunda-feira por meio de decreto que
regulamentou o Auxílio Brasil. O reajuste concedido por
Bolsonaro é de 12,3%, enquanto a inflação acumulada no
período foi de 20,8% (medida pelo INPC, o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor, o mesmo usado para reajustar o salário
mínimo e benefícios como pensões e aposentadorias). Caso a
inflação fosse considerada, o valor deveria ser reajustado para
R$ 215. Ainda que seguisse a inflação para reajustar o valor
de 2018 até hoje, os valores seguiriam defasados.
O Bolsa Família foi criado originalmente (em 2004) com um
limite de elegibilidade de R$ 100, e o valor deveria ser
elevado para R$ 263,60 em 2021 caso a inflação fosse
considerada.

Bezerra diz que TCU pode afrouxar
regras e liberar desoneração de folha

O líder do governo no Sena-
do, Fernando Bezerra (MDB-
PE), afirmou que o TCU (Tribu-
nal de Contas da União) pode
rever seu entendimento sobre a
necessidade de medidas com-
pensatórias para iniciativas nas
quais o Executivo abre mão de
receitas fiscais.

Uma nova resolução do tri-
bunal sobre o assunto deve ser
votada na próxima semana.

Com a medida, seria possível
prorrogar a desoneração da fo-
lha de pagamento para 17 seto-
res sem necessariamente usar o
espaço fiscal aberto pela possí-
vel aprovação da PEC (proposta
de emenda à Constituição) dos
Precatórios, que dá calote em
dívidas judiciais da União.

Hoje, a desoneração -medida
que visa reduzir o custo de con-
tratação de mão de obra- é con-
tabilizada como um gasto para o
governo no Orçamento.

A estimativa é que, se for
prorrogada com as regras

atuais (necessidade de com-
pensação), a despesa seria da
ordem de R$ 8,3 bilhões no pró-
ximo ano.

Sem a exigência de compen-
sação, o projeto que estende até
2026 a desoneração da folha de
pagamentos para os setores que
mais empregam no país não de-
ve mais ser vetado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro.

A proposta deve ser votada
na CCJ (Comissão de Constitui-
ção de Justiça) da Câmara na
próxima semana. Nos bastido-
res, integrantes da base do go-
verno no colegiado dizem haver
apoio para que seja aprovada.

O formato atual da proposta
não prevê uma medida que
compense as perdas aos cofres
públicos. Isso, segundo mem-
bros do governo e técnicos do
Congresso, contraria regras or-
çamentárias.

Se o TCU mudar o entendi-
mento, o governo não deve se
opor ao projeto.

Bezerra foi escolhido ontem
como relator da PEC do Calote
na CCJ do Senado.

Essa PEC prevê um drible no
teto de gastos (que limita o au-
mento das despesas) e muda a
forma de pagamento de preca-
tórios (dívidas da União reco-
nhecidas pela Justiça).

Com isso, seria possível am-
pliar em cerca de R$ 90 bilhões
o teto em 2022, viabilizando al-
gumas medidas, como o Auxí-
lio Brasil de ao menos R$ 400
por mês.

Em conversa com jornalistas,
o senador foi questionado sobre
a possibilidade de usar o espaço
fiscal aberto com a proposta pa-
ra prorrogar a desoneração da
folha de pagamento por cinco
anos, uma demanda da classe
empresarial.

Bezerra então disse que con-
versou com o ministro do TCU
Aroldo Cedraz e que foi infor-
mado de uma consulta feita pelo
próprio Senado sobre a necessi-

dade de compensação para me-
didas de renúncia fiscal.

"Não depende do espaço fis-
cal essa decisão (de prorrogar a
desoneração da folha de paga-
mento). Falei hoje com o mi-
nistro Aroldo Cedraz e existe
uma consulta feita pelo presi-
dente (do Senado) Rodrigo Pa-
checo quando da votação da
matéria do Refis, que eu fui o
relator no Senado, que procura
rever uma resolução do TCU
que obrigava [compensação]
para a redução de multas, de
juros ou para a continuidade
de programas de desoneração,
de incentivos fiscais", afirmou
o líder do governo.

"A resolução do TCU obriga
ser oferecida uma compensa-
ção, e aí você teria que identifi-
car espaço fiscal dentro do Or-
çamento. Mas já existe a mani-
festação da área técnica do TCU
dizendo que não é necessário
nesses casos haver a compensa-
ção", disse o senador.
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CPI pede que MP investigue
caso Covaxin e fake news
A

CPI da Covid, do Sena-
do Federal, entregou
ontem ao Ministério

Público de São Paulo o relatório
final da comissão e pediu que o
órgão abra investigações sobre o
contrato e intermediação de
compra da vacina indiana Cova-
xin e Otávio Fakhoury, suspeito
de financiar a disseminação de
notícias falsas.

O pedido da comissão aconte-
ceu, segundo o senador e vice-
presidente da CPI, Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP), porque en-
volve empresas e pessoas que re-
sidem no estado de São Paulo. No
entendimento dos senadores, a
competência de focar às investi-
gações nos dois alvos é do MPSP.

Um arquivo robusto de infor-
mações sigilosas será analisado
pelos promotores que, adiante,
decidirão se ampliam ou não as
investigações.

O procurador-geral de Justiça
do MP paulista, Mário Sarrubbo
(foto), chamou as informações
trazidas pela CPI de "estarrece-
doras" e confirmou que elas se-
rão analisadas.

"É fato que nós vamos dar a
mais absoluta atenção a este ca-
so. A ideia é que a investigação
avance", afirmou em entrevista
coletiva na sede do MP, no cen-
tro da capital paulista.

O caso da vacina Covaxin,
para imunização contra a Co-
vid-19, envolve a suspeita de ir-
regularidades no contrato de
compra do imunizante pelo go-
verno federal. Na época, o imu-

nizante não tinha eficiência
comprovada e tinha valor aci-
ma dos já aprovados pela Anvi-
sa (Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária).

A farmacêutica Precisa Medi-
camentos, laboratório brasilei-
ro, era responsável pela inter-
mediação na compra da vacina
com o laboratório indiano Bha-
rat Biotech e foi indiciada pela
CPI da Covid.

O advogado Marcos Tolenti-

no também está envolvido no
caso. Ele é apontado pela comis-
são como "sócio oculto" da FIB
Bank, empresa que teria dado
garantias irregulares, segundo a
CPI, para a Precisa Medicamen-
tos seguir na negociação com o
Ministério da Saúde pela com-
pra da Covaxin - Tolentino nega
as acusações.

O senador Randolfe Rodri-
gues também citou o pedido de
investigação contra Otávio Fak-

houry, outro indiciado pela CPI
por "incitação ao crime".

Ele já prestou depoimento à
CPI, que aponta indícios e provas
de que ele financiou dissemina-
ção de fake news, e é investigado
no inquérito das fake news, do
STF (Supremo Tribunal Federal).

Pelos envolvidos no caso da
Covaxin e Fakhoury terem regis-
tros e serem residentes de São
Paulo, uma apuração sobre os
dois casos é de competência do
MP paulista, na opinião de Ran-
dolfe Rodrigues.
CÂMARA MUNICIPAL

A CPI da Covid no Senado
também se reuniu hoje com ve-
readores da Câmara Municipal
de São Paulo, onde há uma CPI
que investiga a empresa de se-
guros Prevent Senior.

Os senadores da comissão
entregaram aos vereadores o
relatório final da CPI e tam-
bém irão compartilhar todos
documentos obtidos pela in-
vestigação.

"A CPI da Câmara Municipal
de São Paulo terá condições de
aprofundar as investigações
que, pela amplitude da CPI da
pandemia e pelo pouco tempo
que nós tínhamos, não foi possí-
vel o aprofundamento", disse
Randolfe Rodrigues.

Até agora, o foco da CPI mu-
nicipal tem sido apurar desvios
de conduta médica e científica e
irregularidades nos documen-
tos de alvará e licenciamento de
hospitais da Prevent Senior na
capital.

Mortalidade infantil no estado de
SP em 2020 é a menor já registrada
BRUNO BOCCHINI/ABRASIL 

A taxa de mortalidade infan-
til no estado de São Paulo em
2020 foi de 9,75 óbitos de meno-
res de um ano a cada mil nasci-
dos vivos – a menor já registra-
da. Em 2000, a taxa era de 17 por
mil nascidos vivos. Os dados,
divulgados ontem, são da publi-
cação anual realizado pela Fun-
dação Sistema Estadual de Aná-
lise de Dados (Seade).  

As menores taxas de morta-
lidade infantil foram observa-
das em São José do Rio Preto
(7,8 por mil nascidos vivos), Ri-
beirão Preto (8,6) e Campinas
(8,9). Já as maiores ocorreram
na Baixada Santista (11,1), Re-
gistro (10,7) e Itapeva (10,5). 

“Está é uma marca histórica
fruto de um trabalho conjunto
e contínuo entre o estado e os
645 municípios. As iniciativas e
ações preventivas voltadas pa-

ra a saúde da mulher e da
criança fizeram com que São
Paulo chegasse a um patamar
único em sua história. O objeti-
vo agora é ainda mais desafia-
dor e vamos trabalhar para
continuar diminuindo estes ín-
dices”, destacou o secretário de
Estado da Saúde,  Jean Go-
rinchteyn.

De acordo com o governo do
estado, aproximadamente no-
ve a cada dez mortes infantis

estão relacionadas a doenças
originadas no período perina-
tal (entre 22 semanas de gesta-
ção até os sete dias após o nas-
cimento do bebê), como mal-
formações congênitas; doenças
infecciosas e parasitárias, e do
aparelho respiratório.

O período neonatal precoce
(de 0 a 6 dias de vida) é quan-
do ocorre a maior proporção
dos óbitos infantis, com 51%
do total.

SEADE

Boulos vai se reunir com mais de
50 prefeitos de cidades pequenas
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

O pré-candidato do PSOL ao
Governo de São Paulo, Guilher-
me Boulos, se reúne hoje com
mais de 50 prefeitos de cidades
com menos de 50 mil habitantes.

O encontro é organizado pela

Associação dos Municípios de
Pequeno Porte de São Paulo. Se-
cretários municipais e estaduais
também devem participar.

Como revelado pela coluna
Mônica Bergamo, da Folha de
S.Paulo, no mês passado, Bou-
los procurou o advogado Silvio

Almeida para conversar sobre
as eleições ao governo estadual
em 2022.

Uma das possibilidades discu-
tidas na conversa foi a formação
de uma chapa para concorrer à
sucessão de João Doria (PSDB-
SP) em São Paulo, com Boulos

como candidato e Almeida vice.
Tributarista, filósofo e profes-

sor universitário, Almeida estu-
da as relações raciais no Brasil e
é hoje um dos principais pensa-
dores brasileiros. Já publicou os
livros "Racismo Estrutural" e
"Sartre: Direito e Política", entre
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A violência doméstica é uma realidade vivida
por muitas mulheres no nosso país. Durante

a pandemia, devido à maior convivência entre os
cônjuges, os números aumentaram bastante.

O Fórum Brasileiro de Segurança, de acordo
com relatório feito a pedido do Banco Mundial,
mostra que, entre março e abril de 2020, os casos
de feminicídio cresceram 22% em 12 estados, em
relação a 2019.

Antes mesmo da pandemia, já existia uma
subnotificação de casos, pois muitas mulheres
têm vergonha da sua situação, temem ser desa-
creditadas, confiam na melhora do parceiro ou
sofrem ameaças de morte.

Com a pandemia, fazer a denúncia tornou-se
ainda mais desafiador, pois o agressor permane-
ce muito mais tempo em casa, o que impede
muitas mulheres de se dirigirem a um centro de
referência especializado ou a uma delegacia.

Muitas delas já não aguentam mais essa situa-
ção e querem o divórcio. Desde o dia 29 de outu-
bro de 2019, devido à Lei 13.894/19, está mais fá-
cil se separar nestes casos. A lei assegura assis-
tência jurídica e garante prioridade nos proces-
sos de separação ou divórcio nos casos de mu-
lheres vítimas de violência doméstica.

"LEI Nº 13.894, DE 29 DE 0UTUBRO DE 2019
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006
(Lei Maria da Penha), para prever a compe-
tência dos Juizados de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher para a ação de di-
vórcio, separação, anulação de casamento ou
dissolução de união estável nos casos de vio-
lência e para tornar obrigatória a informação
às vítimas acerca da possibilidade de os servi-
ços de assistência judiciária ajuizarem as
ações mencionadas; e altera a Lei nº 13.105,
de 16 de março de 2015 (Código de Processo
Civil), para prever a competência do foro do
domicílio da vítima de violência doméstica e
familiar para a ação de divórcio, separação
judicial, anulação de casamento e reconheci-
mento da união estável a ser dissolvida, para
determinar a intervenção obrigatória do Mi-
nistério Público nas ações de família em que
figure como parte  vítima de violência domés-
tica e familiar, e para estabelecer a prioridade
de tramitação dos procedimentos judiciais em
que figure como parte vítima de violência do-
méstica e familiar."

Além disso, o Código Civil poderá determinar
que o homem ou a mulher condenada por vio-
lência doméstica não terá direito à pensão ali-
mentícia ou à partilha de bens decorrentes do
término da união estável ou do casamento.

A PL 4.467/2020, de autoria da senadora Rose
de Freitas, ainda está em tramitação no Senado,
mas propõe a inclusão de dispositivos ao artigo
1.708 do Código Civil, a fim de que este tipo de
crime seja inserido no rol daqueles configurados
como "procedimento indigno", a fim de ensejar a
decisão do juiz em negar ao possível agressor o
direito à partilha de bens.

A senadora entende que há uma brecha no
Código Civil em relação a este tema, pois mesmo
que o artigo 1.708 já preveja que o cônjuge perca
o direito à pensão alimentícia caso tenha "proce-
dimento indigno com relação ao devedor", a ex-
pressão "procedimento indigno" é subjetiva, e fi-
ca a cargo do juiz interpretar caso a caso.

O texto propõe, ainda, que o artigo 1.581 seja
alterado, para estabelecer que a perda do direito
aos bens adquiridos pelo casal durante a vigên-
cia do matrimônio ou da união estável deve
ocorrer após trânsito em julgado do crime de vio-
lência doméstica e familiar e lesão corporal con-
tra a cônjuge ou companheira, não importando
se a violência aconteceu antes ou depois do iní-
cio do processo de divórcio ou de dissolução de
união estável.

É de fundamental importância que o projeto
de lei da senadora seja aprovado, pois a alteração
da Lei nº 10.406/02, para impedir a prestação de
alimentos ou a partilha de bens adquiridos na
constância do casamento ou da união estável,
em favor do cônjuge ou companheiro agressor,
representaria mais um avanço na luta pela efeti-
vação dos direitos da mulher.

Anderson Albuquerque
Sócio do Albuquerque & Alvarenga Advogados

Justiça
Violência doméstica:

condenado poderá
perder direito à pensão

e partilha de bens

Direito &

Polícia Civil apreende 80 mil
litros de óleo lubrificante 

A Polícia Civil apreendeu 80
mil litros de óleo lubrificante
sem procedência comprovada
em uma empresa clandestina,
na zona leste de São Paulo, na
tarde da última terça-feira.

O produto estava em um gal-
pão na rua Zituo Karasawa, no
bairro José Bonifácio. Segundo a
polícia, além do óleo lubrificante,
foram encontrados no local equi-
pamentos e material usado no

envase: milhares de rótulos, fras-
cos vazios, duas bombas, mistu-
rador, balança, máquina de en-
vase, seladora de indução, visco-
símetro e um soprador térmico.

O material apreendido está
avaliado em aproximadamente
R$ 2,4 milhões e foi levado para
análise pericial.

De acordo com a polícia, os
funcionários encontrados na
empresa serão investigados. Os

agentes continuam com diligên-
cias para identificar e capturar
os envolvidos no crime.

A apreensão foi realizada pe-
la Central Especializada de Re-
pressão a Crimes e Ocorrências
Diversas (Cerco), da 8ª Delega-
cia Seccional (São Mateus), que
apurava casos de furto e adulte-
ração de combustível e óleo lu-
brificante na região. A equipe
conseguiu alguns indícios do

crime e pediu à Justiça um man-
dado de busca e apreensão no
galpão, que seria usado para ar-
mazenamento do material.

Com a ordem judicial em
mãos, os policiais foram até o
endereço e constataram que se
tratava de um ambiente que ar-
mazenava óleo lubrificante com
equipamentos para a mistura
em aditivos, distribuídos em re-
cipientes de 1 litro.

ZONA LESTE

AL.SP.GOV.BR
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Ciro Gomes retoma
candidatura após votos
do PDT contra PEC

ELEIÇÕES 2022

JOELMIR TAVARES/FOLHAPRESS

O presidenciável Ciro Go-
mes (PDT) anunciou ontem a
retomada de sua pré-candida-
tura à Presidência em 2022,
que foi suspensa na semana
passada após a crise aberta
pelos votos favoráveis de de-
putados federais de seu parti-
do à PEC dos Precatórios.

A decisão veio um dia depois
do recuo da bancada do parti-
do, que no segundo turno da
votação da PEC, na terça-feira,

orientou voto contrário à medi-
da de interesse do governo Jair
Bolsonaro. Ciro se disse agora
"mais fortalecido do que nun-
ca" para seguir a campanha.

O pedetista afirmou à CNN
que "em nenhuma hipótese"
cogitou abandonar a candida-
tura ao Planalto, mesmo com
o desempenho nas pesquisas
estagnado, e disse manter o
seu projeto, apesar das dificul-
dades. "Eu confio no povo bra-
sileiro, sou um velho ganha-
dor de eleições", comentou.

LAVA JATO

Turma de Dallagnol terá de
devolver diárias milionárias 
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

O
TCU (Tribunal de
Contas da União) de-
terminou que procu-

radores que atuaram na Opera-
ção Lava Jato devolvam os recur-
sos de diárias e viagens que rece-
beram quando trabalhavam na
força-tarefa que investigou des-
vios na Petrobras.

O ministro Bruno Dantas, re-
lator da tomada de contas espe-
cial, concluiu que houve prejuízo
ao erário público e violação ao
princípio da impessoalidade,
com a adoção de um modelo
"benéfico e rentável" aos inte-
grantes da força-tarefa.

Cinco procuradores devem
ser citados para que devolvam o
dinheiro.

Fazem parte da lista Antonio
Carlos Welter, que recebeu R$
506 mil em diárias e R$ 186 mil
em passagens, Carlos Fernando
dos Santos Lima, que recebeu R$
361 mil em diárias e R$ 88 mil em
passagens, Diogo Castor de Mat-
tos, com R$ 387 mil em diárias,
Januário Paludo, com R$ 391 mil
em diárias e R$ 87 mil em passa-
gens, e Orlando Martello Junior,
que recebeu R$ 461 mil em diá-
rias e R$ 90 mil em passagens.

O ex-procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, que co-
mandava o Ministério Público
Federal na época da Lava Jato,
também será citado para devol-
ver recursos solidariamente.

Já Deltan Dallagnol, que coor-
denava a força-tarefa de Curiti-
ba, será citado para devolver soli-
dariamente recursos aos cofres
públicos por ter supostamente
idealizado o modelo de trabalho
do grupo de procuradores da
operação.

Se condenados de forma defi-
nitiva, os procuradores e ex-pro-
curadores ficarão inelegíveis -o
que pode atrapalhar os planos de
Dallagnol e de Janot, que já esta-
riam conversando com o partido
Podemos para participar das

próximas eleições.
Na semana passada, Dallag-

nol anunciou que estava deixan-
do o MPF para fazer "mais" e
"melhor" e evitar o "desmonte do
combate à corrupção que está
acontecendo".

Os procuradores citados ain-
da podem apresentar defesa pa-
ra tentar evitar o ressarcimento.

A investigação do TCU foi
aberta depois de representação
do subprocurador-geral do Mi-
nistério Público junto ao TCU,
Lucas Furtado, e de parlamenta-
res que questionavam os gastos
com diárias e passagens da Ope-
ração Lava Jato.

O TCU concluiu que o modelo
de funcionamento adotado pela
força-tarefa, em que os procura-
dores não foram removidos para
Curitiba, passando a morar na ci-
dade, e por isso recebiam diárias
e gastavam passagens todas as
vezes em que se deslocavam pa-
ra a capital paranaense, "não re-
presentou o menor custo possí-
vel para a sociedade brasileira".

Ao mesmo tempo, segue o
subprocurador-geral, "resultou
em interessante 'rendimento ex-
tra' em favor dos beneficiários, a
par dos elevados valores das diá-
rias percebidas".

Ao acatar os argumentos, o
ministro Bruno Dantas afirmou
que o modelo de funcionamento
da força-tarefa, com o desloca-
mento constante de procurado-
res para Curitiba, "não represen-
tou o menor custo possível para a
sociedade brasileira. Ao contrá-
rio, garantia aos procuradores
participantes o auferimento de
vultosas somas a título de diárias,
sem que tenham sido minima-
mente analisadas alternativas
mais interessantes sob a pers-
pectiva do Estado".

"O modelo ora impugnado en-
volveu a escolha de procuradores
e o pagamento reiterado e ilimi-
tado de diárias e passagens àque-
les que, porventura, não residiam
em Curitiba. Esse modelo viabili-

zou uma indústria de pagamento
de diárias e passagens a certos
procuradores escolhidos a dedo,
o que é absolutamente incompa-
tível com as regras que discipli-
nam o serviço público brasileiro",
escreveu ele na decisão.

Dantas afirma ainda que o
modelo de gestão adotado "se
amolda com perfeição às pala-
vras precisas do ministro do Su-
premo Tribunal Federal Luís Ro-
berto Barroso, em artigo publica-
do no jornal O Globo: `A face ne-
gativa do jeitinho é bem conheci-
da de todos nós. Ela envolve a
pessoalização das relações, para
o fim de criar regras particulares
para si, flexibilizando ou que-
brando normas que deveriam se
aplicar a todos. Esse pacote in-
clui o improviso, a colocação do
sentimento pessoal ou das rela-
ções pessoais acima do dever e
uma certa cultura da desigualda-
de que ainda caracteriza a vida
brasileira'".

Segundo Bruno Dantas, os
procuradores descobriram "uma
possibilidade de aumentar seus
ganhos privados e favorecer
agentes amigos, no âmbito da
atividade funcional de combate à
corrupção, admitindo-se como
práticas naturais o patrimonia-
lismo, a personalização e a pes-
soalidade das relações adminis-
trativas".

O ministro diz ainda que "sob
a ótica da economicidade, afigu-
ra-se claramente antieconômica
e condenável a escolha por um
modelo de gestão que, não obs-
tante interessante para os agen-
tes envolvidos [os procuradores
da Lava Jato que recebiam as diá-
rias], caracterizava-se por ser
mais onerosa ao erário".

Segundo Dantas, "o modelo
de gestão escolhido deliberada-
mente pela alta administração
da Procuradoria-Geral da Re-
pública [comandada por Rodri-
go Janot] adotou como regra a
ser executada ao longo dos anos
uma prática concebida para ser

excepcional e limitada no tem-
po e no espaço exatamente por-
que é muito onerosa aos cofres
públicos".

O ministro diz ainda que "fal-
taram estudos que avaliassem
outras alternativas e demons-
trassem tecnicamente que esse
modelo de gestão era o que me-
lhor atendia ao interesse público,
quando considerados tanto a fi-
nalidade que se pretendia alcan-
çar quanto o elevado dispêndio
de recursos envolvido".

O relator conclui que houve,
portanto, "ofensas ao princípio
da impessoalidade, tanto na op-
ção pelo modelo mais benéfico e
rentável aos participantes quan-
to na falta de critérios técnicos
que justificassem a escolha de
quais procuradores integrariam
a operação".

No despacho, ele determina
que seja feita análise específica
do "papel do procurador Deltan
Martinazzo Dallagnol, que era
conhecido como coordenador
da força-tarefa e era o procura-
dor natural do caso (Lava Jato)".

O ministro rebateu também o
argumento de que o modelo
adotado era questão interna do
Ministério Público Federal e que
se justificava pelos resultados da
Operação Lava Jato.

Segundo ele, o TCU conside-
ra "irregular a conduta praticada
no âmbito do poder discricioná-
rio que venha a se mostrar inefi-
ciente ou antieconômica, bem
como os gastos excessivos que
sejam realizados de forma de-
sarrazoada".

O ministro afirma ainda que
"o ato discricionário não é infen-
so a controle, nem pode escapar
da observância das regras e prin-
cípios que regem a atividade ad-
ministrativa de modo geral. A es-
colha de um órgão público deve
se pautar, necessariamente, pe-
los princípios administrativos,
dentre eles, o da motivação, o da
economicidade, o da razoabili-
dade e o da impessoalidade".

Por 8 a 2, STF acaba
com Orçamento secreto 

CONGRESSO

MATHEUS
TEIXEIRA/FOLHAPRESS

O STF (Supremo Tribunal
Federal) decidiu ontem, por 8
votos a 2, suspender o paga-
mento das emendas de relator
a deputados e senadores.

Os ministros Luís Roberto
Barroso, Edson Fachin, Cár-
men Lúcia, Ricardo Lewan-
dowski, Alexandre de Moraes,
Dias Toffoli e Luiz Fux votaram
para manter a decisão mono-
crática proferida por Rosa We-
ber na última sexta-feira (5)
para proibir o repasse dessas
verbas.

O ministro Gilmar Mendes
votou para manter a execução
das emendas, mas afirmou
que, para isso, seria necessária

a adoção de providências "pa-
ra que sejam publicizadas as
decisões das pastas ministe-
riais no que se refere ao acolhi-
mento ou à rejeição das solici-
tações feitas pelos membros
do Congresso Nacional".

O ministro Kassio Nunes
Marques, por sua vez, também
defendeu a manutenção do
pagamento das emendas de
relator relativas a este ano e
votou para determinar ao Con-
gresso a criação de mecanis-
mos para dar mais transparên-
cia à destinação dessas verbas
a partir de 2022.

O resultado do julgamento
tem potencial para desenca-
dear uma crise entre os Pode-
res e opor o Supremo ao Con-
gresso e ao governo.

Votação de reforma
tem confusão e bombas 

SÃO PAULO

ARTUR
RODRIGUES/FOLHAPRESS

A discussão para a votação
da reforma da Previdência mu-
nicipal enviada pelo prefeito
Ricardo Nunes (MDB) teve
confusão e bombas ontem em
frente à Câmara Municipal de
São Paulo.

O projeto prevê que, en-
quanto houver déficit no regi-
me da Previdência, aposenta-
dos e pensionistas que ga-
nhem acima do salário míni-
mo (hoje de R$ 1.100) e abaixo
do teto do INSS (atualmente de
R$ 6.433,57) deixem de contar
com a isenção de contribuição.

A cobrança dos inativos se-
rá sobre os valores que supe-
rem o salário mínimo, incluin-
do servidores da administra-
ção indireta. Essa alíquota, de
14%, já incide sobre aposenta-
dos e pensionistas que ga-
nham acima do teto do INSS.

Os servidores começaram a
se concentrar em frente à Ca-
sa, que fica no centro da cida-
de, no começo da tarde. Con-
forme a sessão se desenrolava
tensa do lado de dentro, do la-
do de fora houve confusão en-
volvendo servidores e a Guar-
da Civil Metropolitana.

Segundo o sindicato dos
servidores, uma manifestante
fraturou a perna no momento
em que a GCM atirou bombas
contra a multidão.

A prefeitura afirmou que a
GCM começou a agir para dis-
persar manifestantes que ten-
taram entrar na Câmara.

Segundo a prefeitura, "a
Guarda Civil Metropolitana está
atuando com reforços no entor-
no da Câmara Municipal, visan-
do garantir a segurança do lo-
cal, dos manifestantes e servi-
dores do legislativo municipal.
Os agentes sofreram investidas
dos manifestantes, que busca-
vam adentrar o prédio. Os pro-
tocolos de uso progressivo da
força foram utilizados para con-
ter a situação e evitar danos".

Durante a sessão, houve di-
versas discussões entre verea-
dores de esquerda e o relator
do orçamento, Rubinho Nunes
(PSL), membro do MBL (Movi-
mento Brasil Livre).

Rubinho foi acusado de es-
timular as galerias a interrom-
per a fala da vereadora Silvia
da Bancada Feminista, do
PSOL. Na ocasião, Elaine do
Quilombo Periférico apontou
o dedo para o rosto do deputa-
do, e a sessão ficou suspensa
por dois minutos.

Vereadores do PSOL acusa-
ram o governo de compra de
votos e de ameaçar membros
da base. "Em outras sessões, o
próprio Milton Leite [DEM,
presidente da Casa] falou em
público para todo mundo es-
cutar. Vão votando rapidinho,
senão vão perder os cargos",
disse Toninho Véspoli.

"Parem de patifaria, isso aí
se chama sim compra de voto.
Compra de voto, não é só com
dinheiro não, compra de for-
ma se faz de várias maneiras,
cargo na prefeitura, cargo no
governo", completou ele.

Nota
BRASIL CHEGA A 610 MIL MORTES POR 
COVID E A 21,9 MILHÕES DE CASOS

O Brasil registrou 264 mortes por Covid e 15.298 casos da doença,
ontem. Com isso, o país chegou a 610.080 vidas perdidas e a
21.911.382 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2. A média móvel de
mortes apresenta queda de 25% em relação aos dados de duas
semanas atrás e agora é de 254 óbitos por dia. Já a média móvel de
casos, em estabilidade (sem variações superiores a 15%) agora é de
10.958 infecções diárias. Os dados do país, coletados até 20h, são
fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S.
Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números
relativos à pandemia do novo coronavírus.  O Brasil registrou
1.022.658 doses de vacinas contra Covid-19, nesta quarta. De acordo
com dados das secretarias estaduais de Saúde, foram 79.307
primeiras doses e 738.617 segundas. Também foram registradas

Aras ‘senta em cima’ de relatório
da CPI e inquéritos não andam 
VINICIUS SASSINE E 
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

O procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, condicio-
nou a realização de diligências
de investigação sobre autorida-
des citadas no relatório da CPI
da Covid à análise prévia de pro-
vas sigilosas reunidas pelo cole-
giado no Senado. Em tamanho,
essas provas chegam a quatro
terabytes, e correspondem aos
mais distintos documentos en-
viados à CPI.

Na prática, até agora, a PGR
(Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca) não saiu do lugar em relação
ao relatório final da CPI da Co-
vid, aprovado há 15 dias. Não há
investigação em curso, nenhum
juízo de valor foi formulado ain-
da sobre o trabalho dos parla-
mentares, nenhum procedi-
mento formal de apuração –co-
mo inquéritos– foi instaurado.

Aras limitou-se a abrir uma
notícia de fato, que é um proce-
dimento preliminar de investi-
gação, para garantir o recebi-
mento dos documentos da CPI.
A instauração não foi acompa-
nhada de diligências de investi-
gação. O máximo feito foi a de-
terminação de um mapeamento
de procedimentos na PGR refe-
rentes a autoridades com foro
privilegiado.

Em agosto, quando foi sabati-
nado na CCJ (Comissão de
Constituição e Justiça) do Sena-
do, parte do processo de sua re-
condução à chefia do Ministério
Público Federal, o procurador-
geral prometeu agilidade na
análise do relatório final.

"Tenham a certeza de que o
procurador-Geral da República,
qualquer que seja ele, à época
do recebimento desse relatório,
já terá uma equipe estudando
todos os elementos que foram

coligidos", afirmou.
'E, assim, será muito mais fá-

cil, em 30 dias, examinar as mi-
lhares e milhares e milhares de
páginas que hoje já compõem a
CPI."

Na Procuradoria, apesar da
referência a 30 dias feita por ele
no Senado, não se trabalha com
esse horizonte.

Outro aspecto relevante e
motivo de questionamentos in-
ternos diz respeito à equipe de-
signada por ele para analisar o
relatório final da CPI. A PGR in-
formou que Aras a coordena,
mas não divulgou oficialmente
quais são os seus integrantes.

O relatório final da CPI suge-
riu o indiciamento de 80 pessoas
por crimes na pandemia, entre
elas o presidente Jair Bolsonaro.
Além de Bolsonaro, outras 12
autoridades com foro privilegia-
do integram a lista de pedidos
de indiciamento.

O foro garante que as investi-
gações sejam conduzidas pela
PGR, no âmbito do STF (Supre-
mo Tribunal Federal) ou STJ
(Superior Tribunal de Justiça).

Aras vem sendo cobrado a
agir. O procurador-geral tem
um histórico de blindagem aos
atos do presidente da República.

Ontem, um ato organizado
por 20 organizações da socieda-
de civil, em frente a sede da PGR
em Brasília, cobrou uma postu-
ra de Aras. A campanha se cha-
ma "Omissão não é política pú-
blica", e pede desdobramentos
da investigação feita pela CPI.

Mais de 34 mil pessoas assi-
naram um documento em que
pedem ação por parte do procu-
rador-geral. Integram a iniciati-
va a Anistia Internacional no
Brasil, a Oxfam Brasil, entidades
indígenas, associação de vítimas
da Covid e outros grupos organi-
zados da sociedade civil.

PGR

Quinta-feira, 11 de novembro de 2021
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221.125 doses de reforço. As doses únicas ficaram com registros
negativos (-16.391). Isso ocorreu devido a revisões nos dados de
Bahia (-1.812), Rondônia (-2.715) e Santa Catarina (-14.202). Santa
Catarina também revisou os demais dados e trouxe registros
negativos em primeiras doses (-121.154), segundas doses (-63.157) e
doses de reforço (-85.692). Ao todo, 156.403.747 pessoas receberam
pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil
–117.879.192 delas já receberam a segunda dose do imunizante.
Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já
são 122.487.005 pessoas com esquema vacinal completo no país.
Assim, o país já tem 73,32% da população com a 1ª dose e 57,42%
dos brasileiros com esquema vacinal completo. Considerando
somente a população adulta, os valores são, respectivamente, de
96,49% e 75,57%. Mesmo quem completou o esquema vacinal com
as duas doses deve manter cuidados básicos, como uso de máscara
e distanciamento social, afirmam especialistas.
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Moraes afasta Roberto
Jefferson da presidência
do PTB por 6 meses

FAKE NEWS

O ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribunal
Federal, determinou o afasta-
mento de Roberto Jefferson da
presidência do PTB por pelo
menos seis meses.

A decisão atendeu a um pe-
dido de seis parlamentares da
sigla, que apontaram prejuí-
zos para a imagem da agre-
miação devido às atividades
de Jefferson como ativista di-
gital contra instituições demo-
cráticas.

Moraes considerou que Jef-
ferson, preso por ele em agos-
to no âmbito do inquérito das
milícias bolsonaristas digitais,
poderia destruir provas ou in-
timidar funcionários da sigla.
As investigações até aqui
apontam que Jefferson usou
recursos do Fundo Partidário
para sustentar suas atividades
na internet.

Entre elas, diz Moraes em
seu despacho, "a dissemina-
ção de seus ataques à institui-
ções democráticas e à própria
democracia". Ele citou R$ 429
mil pagos neste ano a uma
empresa de marketing digital
de Rafaela Duarte, secretária
de comunicação do PTB.

"Efetivamente, o que se ve-
rifica é existência de fortes in-
dícios de que a estrutura do
PTB, inclusive os recursos
oriundos do Fundo Partidá-

rio, tem sido indevida e reite-
radamente utilizada com o
objetivo de viabilizar e impul-
sionar a propagação das de-
clarações criminosas proferi-
das por Roberto Jefferson", diz
o despacho.

A defesa de Jefferson não se
manifestou ainda. Até aqui,
ela sustenta que o político,
que ganhou notoriedade na-
cional primeiro como líder da
tropa de choque que falhou
em evitar a abertura do pedido
de impeachment contra Fer-
nando Collor em 1992 e, em
2005, como o delator do men-
salão do PT, está sendo puni-
do por expressar sua opinião.

A Procuradoria-Geral da
República, ouvida no proces-
so, se mostrou contrária à pu-
nição a Jefferson.

Jefferson é um dos mais es-
tridentes aliados do presiden-
te Jair Bolsonaro, que até os
atos do 7 de Setembro vinha
comandando uma série de
ataques ao Judiciário –particu-
larmente Moraes, responsável
por casos que o envolvem e a
seus apoiadores.

Com a agudização da crise,
que colocou seu cargo em ris-
co, Bolsonaro abriu mais es-
paço ao centrão, do qual o
PTB é um dos partidos, e ten-
tou estabelecer uma trégua
com Moraes.

COP26

Kerry diz que EUA esperam
ações concretas do Brasil
ANA ESTELA DE SOUSA
PINTO/FOLHAPRESS

O
enviado especial do
governo americano
para questões climáti-

cas, John Kerry, afirmou ontem
que as conversas com o governo
brasileiro na COP26, Conferência
da ONU sobre Mudanças Climá-
ticas, são baseadas em medidas
concretas, e não em promessas.

Kerry se reuniu no pavilhão
do Brasil, montado dentro do
evento em Glasgow, com o mi-
nistro do Meio Ambiente, Joa-
quim Leite, e negociadores dos
dois países.

Na saída, questionado sobre
a sua confiança no governo bra-
sileiro, respondeu que a conver-

sa "não é baseada em confiança,
é baseada em passos; é baseada
em coisas concretas que as pes-
soas fazem".

O encontro com o governo
brasileiro acontece num mo-
mento em que a gestão Biden
sofre pressão de parlamentares
democratas e ativistas progres-
sistas para manter distância do
presidente Jair Bolsonaro, a
quem acusam de atacar direitos
humanos.

O governo americano, por
seu lado, quer ver aprovado o
artigo 6º do Acordo de Paris, que
regula o mercado de carbono e
cujas negociações têm sido blo-
queadas pelo Brasil nas COPs
mais recentes.

O encontro de 40 minutos te-

ve a participação de dois dos
principais negociadores ameri-
canos, incluindo o que trata de
finanças –a necessidade de rece-
ber financiamento dos países
mais ricos tem sido repisada pe-
lo ministro brasileiro em suas
declarações e discursos em
Glasgow.

Antes do encontro com Ker-
ry, Leite havia dito na plenária
de líderes que a promessa de
US$ 100 bilhões feita pelos paí-
ses desenvolvidos e não cumpri-
da já é insuficiente para bancar
uma "transição verde inclusiva".

"São necessários volumes
mais ambiciosos, de fácil acesso
e execução ágil", afirmou o mi-
nistro brasileiro, dirigindo-se
aos "países que historicamente e

atualmente são os responsáveis
pelos maiores volumes de polui-
ção da atmosfera".

Segundo participantes da
reunião, os EUA acenaram com
a possibilidade de cooperar com
tecnologia e financiamento na
área de florestas, ao mesmo
tempo em que se discutiu a re-
gulamentação do mercado de
carbono.

O governo brasileiro pediu
aos americanos mais financia-
mento e cooperação também
para a redução das emissões de
metano –os americanos têm um
dos maiores rebanhos do mun-
do e tecnologia avançada para
conter os gases poluentes pro-
duzidos pelos animais durante a
digestão.

Américas 
têm crise na
vacinação 
de rotina

As Américas estão enfren-
tando uma crise iminente na
vacinação de rotina devido à
pandemia do novo coronaví-
rus, disse a Organização Pan-
Americana da Saúde (Opas)
ontem, e as imunizações con-
tra a covid-19 estão atrasadas.  

Doenças evitáveis por vaci-
nas, como sarampo, gripe, co-
queluche, tétano e outras, de-
vem aumentar, caso as imuni-
zações caíam, disse a diretora
da Opas, Carissa Etienne, du-
rante coletiva de imprensa se-
manal.

"A região está enfrentando
uma crise iminente em torno
da vacinação de rotina e uma
atenção contínua deve ser da-
da como prioridade para sus-
tentar e fortalecer a imuniza-
ção e outros programas essen-
ciais de saúde", disse Etienne.

"A menos que melhoremos
nossos programas de imuniza-
ção de rotina, a região corre al-
to risco de novos surtos e rea-
parição de doenças evitáveis
por vacinas", completou a di-
retora. Os primeiros dias de
pandemia registraram um de-
clínio significativo nas vacina-
ções de rotina, apesar do longo
histórico de altas taxas de vaci-
nação nas Américas.

OPAS

Inca faz sequência genética
de pacientes com câncer

ESÔFAGO

Pesquisadores do Instituto
Nacional de Câncer José Alen-
car Gomes da Silva (Inca) reali-
zaram o maior estudo de se-
quenciamento do genoma total
de pacientes com câncer de
esôfago do tipo carcinoma epi-
dermoide, em oito nações (Bra-
sil, China, Irã, Japão, Quênia,
Malaui, Reino Unido e Tanzâ-
nia), durante cinco anos. O es-
tudo, inédito, foi publicado pe-
la revista Nature Genetics e de-
tectou que o álcool deixa mar-
cas físicas, também chamadas
assinaturas mutacionais, nas
células do esôfago, o que pode
ocasionar o tipo mais frequente
de câncer no órgão, que é o car-
cinoma epidermoide.  

A pesquisa faz parte do pro-
jeto Mutographs, liderado pela
Agência Internacional para
Pesquisa em Câncer da Organi-
zação Mundial da Saúde
(IARC/OMS) e pelo Instituto
Sanger do Reino Unido, que
conta com um grupo de cientis-
tas de dez países, incluindo o
Brasil. O Inca representa o Bra-
sil e a América Latina no proje-
to, com os pesquisadores Sheila
Coelho Soares Lima e Luis Feli-
pe Ribeiro Pinto, chefe do Pro-
grama de Carcinogênese Mole-
cular e coordenador de pesqui-
sa do instituto. O estudo teve
apoio da Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro (Faperj).

Segundo o coordenador
Luis Felipe Ribeiro Pinto, exis-
tem dois tipos principais de
câncer de esôfago. O primeiro
deles é o carcinoma epider-
moide, responsável por 80%
dos tumores e o tipo de câncer
de esôfago mais presente no
Brasil. Os 20% restantes se refe-
rem ao adenocarcinoma, que
ocorre em países ricos, como
Estados Unidos, Canadá e In-
glaterra. Ainda de acordo com
o especialista, como o carcino-
ma epidermoide tem maior
prevalência em países em de-
senvolvimento, não se tem tan-
to conhecimento sobre ele
quanto em relação ao adeno-
carcinoma que reúne muito
mais informações científicas.

Segundo o pesquisador do
Inca, a ocorrência do carcino-
ma epidermoide varia muito
entre os países, no mundo. En-
tre os países ocidentais, o Brasil
apresenta a maior ocorrência.
“Foi o único país, na verdade,

nas Américas, que teve pacietes
incluídos (no estudo). Os de-
mais foram países asiáticos ou
do leste da África”. Os cientistas
já sabiam que os principais fa-
tores de risco, em especial para
o  carcinoma epidermoide,
era o consumo de álcool e de
tabaco. O que os pesquisadores
desconheciam era como esses
produtos levavam ao câncer de
esôfago.

O estudo comprovou, atra-
vés da identificação de marcas
genéticas deixadas no genoma
do tumor de 552 pacientes, que
o álcool provoca mutações no
código genético das células do
esôfago que levam à ocorrência
do câncer. Segundo a pesquisa,
um produto do álcool (compos-
to chamado acetaldeído) pro-
voca mutações do material ge-
nético das células do esôfago
dessas pessoas.

Do total das estruturas gené-
ticas investigadas, 5,4% são de
brasileiros pacientes do Inca. O
material coletado incluiu
amostras de tecido tumoral e
de sangue dos pacientes. De
acordo com Luis Felipe Ribeiro
Pinto, a observação dessas assi-
naturas confere uma relação
causal entre determinados há-
bitos ou exposições ambientais
e o câncer, reforçando dados
epidemiológicos que, em geral,
não oferecem provas físicas.

Nos países asiáticos, como
China e Japão, álcool e tabaco
também são fatores de risco,
embora se beba e fume em
muito menor proporção do que
no mundo ocidental. Mas o
principal fator de risco na Ásia
são as bebidas quentes, como
chás, a exemplo do que ocorre
no sul do Brasil, com o chimar-
rão. Em relação às nações afri-
canas investigadas - Quênia,
Malaui e Tanzânia -, quanto
mais pobres, menos se conhece
sobre as causas da doença.
Nesses países, os pacientes ten-
dem a beber leite fermentado
quente, que vira um tipo de ál-
cool. O percentual de álcool
presente na bebida dos africa-
nos, entretanto, é baixo.

O pesquisador lembrou
que, nessas localidades, a po-
breza também é um fator de
risco que pode se manifestar,
inclusive, em outra marca ge-
nética identificada no estudo:
sinais de envelhecimento
precoce. 

Observatório Amazônico terá
base de dados de oito países
PEDRO PEDUZZI/ABRASIL 

A Organização do Tratado de
Cooperação Amazônica (OTCA)
lançou ontem o Observatório
Regional Amazônico (ORA), um
centro de referência de informa-
ções sobre biodiversidade, re-
cursos naturais, fauna, florestas
e povos da Amazônia.  

A ideia é usar a estrutura para
auxiliar no desenvolvimento de
pesquisas e análises sobre re-
cursos e sobre a sociodiversida-
de da região amazônica, de for-
ma a contribuir para processos
de formulação de políticas pú-
blicas e de tomada de decisões
dos oito países integrantes da
OTCA – Bolívia, Brasil, Colôm-
bia, Equador, Guiana, Peru, Su-
riname e Venezuela.

O observatório contém um
acervo de dados tabulados, ma-
pas, conteúdos georreferencia-
dos, material multimídia, docu-
mentos oficiais, legislações e
publicações acadêmicas oriun-
dos de fontes oficiais de países-
membros e de outras institui-
ções que gerem informações so-

bre a Amazônia. O acesso à fer-
ramenta é livre tanto em am-
biente online como nas instala-
ções físicas, localizada na sede
da OCTA em Brasília.

“O observatório já era um de-
sejo desses países há 43 anos,
diante da necessidade de se de-
senvolver um sistema e meca-
nismos de cooperação por meio
de dados e informações”, diz a
secretária-geral da OTCA, Ale-
xandra Moreira.

Segundo Alexandra, a inicia-
tiva favorecerá a tomada de deci-
sões para políticas públicas mais
responsáveis e inteligentes. “Se-
remos ferramenta para políticas
públicas para cada um dos paí-
ses-membros. Esperamos de-
senvolver soluções inovadoras e
escaláveis para a gestão dos re-
cursos naturais”, afirmou.

Entre as instituições brasilei-
ras que compartilharão pelo
menos 510 bases de dados está o
Laboratório de Produtos Flores-
tais do Serviço Florestal Brasilei-
ro; o Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis (Ibama); o Instituto

Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe); Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia (INPA)
e Ministério de Ciência, Tecno-
logia e Inovações.

O Equador disponibilizará
bases de dados do Ministério do
Ambiente, Água e Transição
Ecológica. Já a Guiana enviará
informações sobre exportação
de espécies obtidas que serão
disponibilizadas por meio da
Comissão de Conservação e
Gestão da Vida Silvestre . Tam-
bém contribuirão com suas ba-
ses de dados o Ministério do
Ambiente do Peru e o Serviço
Nacional Florestal e de Fauna
Silvestre e o Instituto de Investi-
gações da Amazônia Peruana.

De acordo com a OTCA, o ob-
servatório terá uma Sala de Si-
tuação, que abrigará a Rede Hi-
drológica Amazônica e a Rede
de Monitoramento da Qualida-
de da Água, além de disponibili-
zar dados relativos a recursos hí-
dricos e eventos críticos. As in-
formações serão disseminadas
por meio de uma plataforma
tecnológica.

A execução do observatório
contou com o apoio do Banco
Alemão de Desenvolvimento
(KfW). Segundo o diretor do
banco no Brasil, Martin Schroe-
der, a iniciativa promoverá
transparência na gestão de co-
nhecimento.

Melhorar o monitoramento
da regulamentação do comércio
internacional de plantas e de
animais silvestres é um dos ob-
jetivos que Schroeder destacou
na cerimônia de lançamento do
observatório. A iniciativa visa
ainda à implementação de um
sistema licenciamento eletrôni-
co para o comércio das espécies
cobertas pelos acordos.

O embaixador da Alemanha
no Brasil, Heiko Thoms, ressal-
tou a importância do observató-
rio para a “conservação e mane-
jo das florestas e da biodiversi-
dade para povos indígenas e co-
munidades locais, na gestão de
recursos e proteção de conheci-
mentos tradicionais; a gestão in-
tegrada e o uso sustentável de
recursos hídricos de forma es-
tratégica”.

OTCA
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Putin envia bombardeiros para
apoiar Belarus contra Polônia

Respondendo a um apelo da
Belarus, que vive uma grave crise
fronteiriça com a Polônia, a Rús-
sia de Vladimir Putin enviou dois
bombardeiros estratégicos com
capacidade nuclear para patru-
lhar o espaço aéreo do aliado on-
tem. Os dois Tu-22M3 fizeram
uma ronda para "checar as capa-
cidade de defesa do Estado da
União", disse o comunicado do
Ministério da Defesa em Moscou,
usando o nome da aliança políti-
ca entre Rússia e Belarus, planeja-
da em 1999, mas que nunca foi
concretizada.

Enquanto isso, forças de segu-
rança polonesas prenderam pelo
menos 50 refugiados vindos de
Belarus na noite de terça-feira
passada e na madrugada de
quarta, aumentando a tensão
com a ditadura de Aleksandr Lu-
kachenko.

O governo em Minsk voltou a
acusar o Ocidente de fabricar a
crise, negando ter orquestrado
com a Rússia o influxo de imi-
grantes de países afetados por
guerras no Oriente Médio e no sul
da Ásia. Ao mesmo tempo, um
enviado belarusso a Moscou pe-
diu ajuda do governo de Vladimir
Putin para ofertar uma "resposta
conjunta" à crise, evidenciando o
caráter geopolítico da disputa -
que ficou ainda mais claro com a
flexão de musculatura militar.

Os Tu-22M3 são versões mo-
dernizadas de um antigo modelo
soviético, em plena atividade ain-
da, e patrulhas do gênero são ra-
ríssimas. Ele é empregado para
ataques de precisão, com mísseis
de cruzeiro, hipersônicos e até ar-
mas nucleares.

A crise vem se formando desde
meados do ano, quando talvez 15
mil refugiados foram atraídos a
Belarus com a perspectiva de en-
trar em países da União Europeia
fronteiriços, como Polônia e Li-
tuânia. Desde segunda-feira, for-
ças belarussas estão, segundo re-
latos, pressionando a saída dos
imigrantes.

O bloco afirma que eles estão
sendo usados como peões por Lu-
kachenko para pressionar os vizi-
nhos, em retaliação às sanções
aplicadas ao regime do ditador
devido à repressão que seguiu sua
reeleição fraudada, em agosto de
2020. O premiê polonês, Mateusz
Morawiecki, por sua vez escanca-
rou o substrato geopolítico da
questão ao acusar Putin direta-
mente pelo caos. Varsóvia é um
dos países da UE e da Otan (alian-
ça militar ocidental) mais agressi-
vos ante o que chamam de
neoimperalismo russo.

Nesta quarta, Morwiecki afir-
mou que o que está em curso é
um ato de "terrorismo de Estado".

Minsk e o Kremlin negam as

alegações, e o Ministério das Rela-
ções Exteriores russo rebate com
um argumento retórico, lembran-
do que os refugiados só o são por-
que fogem de guerras que foram
fomentadas, como no caso afegão
e iraquiano, pelos Estados Unidos
e seus aliados. Na prática, o chan-
celer russo, Serguei Lavrov, rece-
beu nesta quarta seu colega bela-
russo, Vladimir Makei, que pediu
a "reação conjunta contra atos
inamistosos". O russo concordou
e atacou os EUA e a Europa, a
quem acuso responsabilidade pe-
la crise.

A realidade é que qualquer so-
lução passa por Putin, como res-
saltou também nesta quarta a lí-
der alemã Angela Merkel, de saí-
da do cargo. Ela pediu que o russo
intervenha para evitar uma tragé-
dia humanitária.

Por ora, ela está sendo cozi-
nhada. As temperaturas na fron-
teira em questão caem abaixo de
zero à noite e há talvez 4.000 pes-
soas imediatamente presas numa
faixa organizada por forças bela-
russas, que negam pressionar a
saída dos refugiados. Na prática,
foi o que ocorreu na noite passa-
da. Segundo relatos de ONGs liga-
das a direitos imigratórios, não há
certeza acerca do paradeiro dos
detidos e houve espancamento
de pelo menos quatro refugiados
curdos pelos poloneses.
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