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cyan magenta  amarelo  preto

Ditador
ameaça cortar
gás russo 
da Europa

BELARUS

O ditador da Belarus, Alek-
sandr Lukachenko, ameaçou on-
tem cortar o fornecimento do gás
russo que passa pelo território de
seu país em direção ao mercado
europeu. O líder fez sua ameaça
em uma reunião com ministros
para discutir a crise com a Polô-
nia, sua vizinha que o acusa de
forçar a passagem de refugiados
atraídos de países como o Iraque
e o Afeganistão. Varsóvia diz que
Lukachenko trabalha sob as or-
dens do russo Vladimir Putin.
"Nós aquecemos a Europa, e eles
ainda nos ameaçam com o fe-
chamento de fronteiras. E que tal
se nós cortássemos o gás natural
para eles? Então eu recomenda-
ria que as lideranças da Polônia,
da Lituânia e de outros povos
sem cérebro para pensar antes
de falar", disse. PÁGINA 6

Futuro partido
de Bolsonaro
acumula poder
e escândalos

PL

O PL, partido que vai receber
o presidente Jair Bolsonaro,
tem uma trajetória marcada
por escândalos de corrupção e,
apesar desse histórico, am-
pliou desde o ano passado a
participação em diferentes se-
tores do governo que se elegeu
com a promessa de acabar com
o chamado "toma lá dá cá" po-
lítico. Sob Bolsonaro, a sigla
emplacou a deputada Flávia
Arruda (DF) no comando da
Secretaria de Governo e fez in-
dicações também para o Mi-
nistério da Saúde, o Banco do
Nordeste e o FNDE (Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da
Educação) -um fundo de R$
54,4 bilhões só em 2021. O fun-
do é ligado ao Ministério da
Educação e controlado por in-
dicações do centrão. PÁGINA 7

O presidente Jair Bolsonaro (foto) vai dar a maior canetada da história
recente do Judiciário brasileiro. No próximo ano, ele nomeará 75 de-
sembargadores nos seis tribunais regionais federais do país. A avalanche
bolsonarista nas cortes será possível graças ao aumento de quase 50%
das vagas em cinco tribunais aprovado pela Câmara no dia 8 de novem-
bro (serão 57 novos cargos). E também à criação de uma nova corte, o
Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em Minas Gerais, aprovada an-
teriormente, em outubro. O TRF-6 terá 18 novos juízes. De um total de
139 desembargadores federais, portanto, o Brasil passará a ter 214. A lei
que cria os novos cargos já está na mesa de Bolsonaro para ser sanciona-
da. A nomeação de um número tão grande de magistrados em tribunais
estratégicos preocupa setores do meio jurídico, que já temem o apare-
lhamento da cúpula do Judiciário pelo bolsonarismo. Acima dos TRFs
estão apenas o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal
Federal (STF). Para citar apenas um exemplo de enorme impacto políti-
co, o ex-presidente Lula foi julgado e preso por determinação do TRF-4,
que confirmou sentença do ex-juiz Sergio Moro contra ele. PÁGINA 7

ALAN SANTOS/PR

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial) registrou lucro de R$ 11,3 bilhões no terceiro trimestre, alta de
29% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado foi
impulsionado principalmente pela reversão de perdas com ações da
Petrobras. No ano, o BNDES acumula lucro de R$ 26,4 bilhões, alta
de 93% em relação ao mesmo período de 2020, com forte impacto de
vendas de ações de empresas como a própria Petrobras, a Vale e a
Klabin. O banco anunciou a distribuição de R$ 8,6 bilhões referentes
ao lucro do primeiro semestre. O principal impacto no lucro do tri-

mestre foi uma reversão de R$ 5,5 bilhões em perdas estimadas com
sua participação na Petrobras, que haviam sido provisionadas entre
2014 e 2016, após o início da Operação Lava Jato. Segundo a diretora
Financeira do banco, Bianca Nasser, a decisão por reverter as provi-
sões foi tomada diante da melhoria das finanças da empresa, da ro-
bustez de sua estratégia e da permanência das ações em patamares
mais altos nos últimos anos. O banco também foi benefido com R$
1,7 bi em dividendos distribuídos pela estatal e R$ 1,8 bi em equiva-
lência patrimonial pelo lucro do frigorífico JBS. PÁGINA 2

Médico da Prevent admite 
erro em registro de estudo

CLOROQUINA
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Bolsonaro fala em prorrogar por
dois anos desoneração da folha

EMPRESAS

PÁGINA  2

Bolsonaro
vai nomear 75
desembargadores
para os TRFs

O volume de vendas do varejo brasileiro voltou a cair em setem-
bro, com baixa de 1,3% na comparação com agosto, informou ontem
o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Trata-se do
segundo recuo do comércio em sequência e da maior retração para o
nono mês do ano na série histórica, iniciada em 2000. O resultado

negativo vem em um contexto de escalada da inflação, que prejudica
os negócios, porque eleva os custos de operação das empresas e di-
minui o poder de compra da população. O comércio também ficou
no vermelho frente a setembro de 2020. Nesse tipo de comparação, a
queda foi de 5,5%, calcula o IBGE. PÁGINA 2

IBGE

TUDO DOMINADO

Inflação faz vendas do varejo
caírem mais que o esperado

TERCEIRO TRIMESTRE

BNDES lucra R$ 11,3 bilhões 

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(27/10) 7,75%
Poupança 3
(11/11) 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$ 324,14
EURO Comercial 
Compra: 6,1847 Venda: 6,1854

EURO turismo 
Compra: 6,2703 Venda: 6,4503
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,4165 Venda: 5,4171
DÓLAR comercial
Compra: 5,4035 Venda: 5,4041
DÓLAR turismo
Compra: 5,4338 Venda: 5,6138

MELIUZ ON NM 4.27 +10.34 +0.40

AZUL PN N2 29.04 +9.83 +2.60

SID NACIONALON 22.75 +7.46 +1.58

BANCO PAN PN N1 13.51 +7.39 +0.93

BANCO INTER PN N2 15.79 +6.33 +0.94

VIA ON NM 6.17 −12.48 −0.88

BRASKEM PNA N1 48.15 −2.94 −1.46

TAESA UNT N2 36.66 −2.40 −0.90

RAIADROGASILON NM 22.89 −2.39 −0.56

MINERVA ON ED NM 9.75 −1.92 −0.19

VALE ON NM 68.01 +3.53 +2.32

PETROBRAS PN N2 26.45 +0.08 +0.02

VIA ON NM 6.17 −12.48 −0.88

ITAUUNIBANCOPN EJ N1 23.05 −0.22 −0.05

MAGAZ LUIZA ON NM 13.65 +4.84 +0.63

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.921,23 -0,44

NASDAQ Composite 15.704,281 +0,52

Euro STOXX 50 4.355,52 +0,19

CAC 40 7.059,55 +0,20

FTSE 100 7.384,18 +0,60

DAX 16.083,11 +0,10

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 1,54% / 107.594,67 / 1.627,16 / Volume: 32.226.294.154 / Quantidade: 4.486.539

Cardeal 
Tempesta

PÁGINA 4

Minhas Palavras
não passarão
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Economia

Bolsa sobe 1,54% com
ajuste a risco fiscal e
alívio sobre Evergrande

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) subiu 1,54%
ontem, a 107.594 pontos. O dó-
lar recuou 1,76%, a R$ 5,404.

O mercado de ações tam-
bém foi impulsionado pelo de-
sempenho positivo dos setores
de siderurgia e mineração, na
esteira da valorização dos con-
tratos de minério de ferro após
rumores de falência da cons-
trutora chinesa Evergrande te-
rem sido desmentidos.

A expectativa de que o Banco

Central acelere a alta de juros
para conter a inflação também
ajudou a tirar a pressão sobre o
mercado de câmbio, que passa
a esperar que a alta da Selic tor-
nará o país mais atraente para
investidores internacionais.

O petróleo Brent, referência
mundial, recuou 0,06%, a US$
82,59 (R$ 447,34).

Em Wall Street, o Dow Jo-
nes caiu 0,44. Os índices S&P
500 e Nasdaq subiram 0,06% e
0,52%, respectivamente.

Sexta-feira, 12 de novembro de 2021

EMPRESAS

Bolsonaro vai prorrogar
por 2 anos desoneração
da folha de 17 setores
MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro
disse ontem que o governo vai
prorrogar por dois anos a deso-
neração da folha de pagamento
de 17 setores.

O governo era contrário à me-
dida até este momento. Há um
projeto que estende a desonera-
ção até 2026 na Câmara e, por ar-
ticulação de aliados do Planalto,
a proposta não andava.

"Resolvemos prorrogar por
mais dois anos a questão da de-
soneração da folha, inclusive
(da) minha querida imprensa.
Ninguém ficou de fora, nem vo-
cês (jornalistas)", disse.

"Isso tem a ver com a manu-
tenção de emprego. Estamos nu-
ma situação de pós-pandemia",
continuou o presidente, durante
cerimônia no Palácio do Planalto.

A decisão ocorre após reu-
nião do mandatário com Paulo

Guedes (Economia) e Tereza
Cristina (Agricultura), com a
participação de representantes
dos setores.

O governo alegava que não
havia espaço orçamentário para
a medida.

Em contrapartida à mudança
de posição, o presidente pediu
apoio dos setores à PEC dos Pre-
catórios, que muda a regra de cál-
culo do teto de gastos e abre espa-
ço no orçamento do ano que vem.

Aprovada na Câmara, a pro-
posta enfrenta resistência no
Senado. O governo precisa dela
para pagar o Auxílio Brasil de
R$ 400.

A desoneração da folha de
pagamentos acabaria no final
deste ano. Dentre os setores be-
neficiados, estão comunicação,
indústria têxtil, construção civil,
máquinas e transporte rodoviá-
rios, entre outros.

Em declaração no Palácio do
Planalto, um grupo de repre-

sentantes dos setores afirmou
que vai trabalhar junto a parla-
mentares e outras lideranças
políticas para aprovar a PEC
dos Precatórios. Eles também
disseram que, sem a extensão
da desoneração, haverá demis-
sões em diversos municípios
brasileiros.

"Se por acaso não passasse a
desoneração, nós teríamos de-
missão nessas cidades, o que é
um caos. Porque nessas cidades
não têm outro emprego", disse o
presidente da ABT (Associação
Brasileira de Telesserviços),
John Anthony von Christian.

"A nossa missão agora é que a
PEC dos precatórios passe no
Senado. Nós vamos falar com
nossas bases, com senadores e
governadores, para que isso
passe; e depois também vamos
ajudar o governo nas novas re-
formas, como a administrativa,
e outras que gerarão mais recur-
sos para o Brasil."

MERCADOS

Congresso aprova
projeto de R$ 9,36 bi
para Auxílio Brasil

2021

O Congresso aprovou ontem
projeto de lei que inclui o Auxílio
Brasil no plano plurianual do go-
verno e transfere R$ 9,36 bilhões
do Bolsa Família para o novo
programa social do governo fe-
deral. Em duas sessões subse-
quentes, primeiro para deputa-
dos federais e em seguida para
senadores, a proposta acabou
aprovada em bloco nas duas Ca-
sas. Todos eles se referiam à
abertura de crédito.

A oposição reclamou da vota-
ção das propostas de abertura de
crédito, porque a convocação
para a sessão do Congresso Na-
cional não contemplou a vota-
ção de vetos do presidente Jair
Bolsonaro. Um dos vetos que os

parlamentares pressionam para
derrubar é referente ao do proje-
to que garante a distribuição gra-
tuita de absorventes para estu-
dantes de baixa renda e mulhe-
res em situação de rua.

Segundo o projeto de lei do
Congresso, R$ 9,2 bilhões serão
destinados à transferência de
renda para pagamento do bene-
fício e R$ 2 milhões vão ser alo-
cados no aperfeiçoamento de
mecanismos de gestão e disse-
minação de informações para o
público do Auxílio Brasil.

Outros R$ 93,4 milhões serão
disponibilizados por meio de
apoio a entes federados, através
do índice de gestão descentrali-
zada do Auxílio Brasil.

Emprego em SP tem
menor alta desde abril

FECOMÉRCIO

JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

A geração de empregos no
comércio de São Paulo desace-
lerou em setembro e registrou o
menor crescimento mensal des-
de abril, segundo levantamento
da FecomercioSP.

O saldo foi 15 mil vagas aber-
tas com carteira assinada, resul-
tado da diferença entre admis-
sões (116.441) e demissões
(101.564). Segundo a entidade, a
inflação, os juros e o endivida-
mento podem ter contribuído
para o cenário.

O setor aposta no pagamento
do 13º salário, na Black Friday e
nas datas de fim de ano para
movimentar as vendas e aque-
cer as contratações.

Ainda há expectativa de cria-
ção de 34,5 mil postos formais
no comércio paulista entre ou-
tubro e novembro, patamar pró-
ximo ao registrado no mesmo
período de 2019.

No setor de serviços, a gera-
ção de empregos cresceu pelo
nono mês seguido, com cerca de
52,7 mil novos postos em setem-
bro, com destaque para as ativi-
dades administrativas, que in-
cluem seleção e locação de mão
de obra (12,8 mil vagas), e o seg-
mento de alojamento e alimen-
tação, influenciado por bares e
restaurantes (10,4 mil).

No acumulado do ano, o co-
mércio registra 107.785 novos
empregos formais, e serviços,
355.904.

Nota
RENAULT MUDA POSICIONAMENTO NO BRASIL E
VAI FOCAR EM MODELOS MAIORES E MAIS CAROS

Carros populares serão coisa do passado na Renault. O presidente
global da montadora, Luca de Meo, anunciou ontem o novo
posicionamento da marca no Brasil. As novidades farão parte de
um ciclo de investimentos que deverá ter início em 2022. "Temos
mudado muitas coisas, tomamos decisões muito duras, mas já
vemos uma luz no fim do túnel, o pior ficou para trás. Nossas
operações no Brasil estavam em uma condição muito
complicada", disse o executivo ontem, durante visita à fábrica da
Renault em São José dos Pinhais (PR). "Como podemos voltar a
crescer, vamos tentar posicionar a Renault em outro patamar de
mercado. Não que iremos nos transformar em uma marca de
nicho, mas teremos que focar em produtos de mais alto nível."

IBGE

Inflação faz vendas do varejo
caírem mais que o esperado
O

volume de vendas do
varejo brasileiro voltou
a cair em setembro,

com baixa de 1,3% na compara-
ção com agosto, informou ontem
o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística).

Trata-se do segundo recuo do
comércio em sequência e da
maior retração para o nono mês
do ano na série histórica, inicia-
da em 2000.

O resultado negativo vem em
um contexto de escalada da infla-
ção, que prejudica os negócios,
porque eleva os custos de opera-
ção das empresas e diminui o po-
der de compra da população.

O comércio também ficou no
vermelho frente a setembro de
2020. Nesse tipo de comparação, a
queda foi de 5,5%, calcula o IBGE.

Analistas projetavam baixas
menos intensas. Conforme pes-

quisa da agência Reuters, as ex-
pectativas eram de recuos de
0,6% na comparação mensal e de
4,25% sobre um ano antes.

Cristiano Santos, gerente da
pesquisa do IBGE, afirmou que a
inflação elevada é o fenômeno
mais importante para explicar a
queda do varejo em setembro. O
setor ainda é abalado por restri-
ções de acesso a crédito e renda
fragilizada dos trabalhadores, se-
gundo o técnico.

"Na margem, o principal fenô-
meno é a inflação", disse Santos.

Com o resultado de setem-
bro, o comércio ficou 0,4% abai-
xo do nível pré-pandemia, de fe-
vereiro de 2020. Em agosto de
2021, o setor estava 0,9% acima
do pré-crise.

Entre as oito atividades pes-
quisadas pelo IBGE, seis tiveram
taxas negativas em setembro.

As quedas mais intensas fo-
ram de equipamentos e material
para escritório, informática e co-
municação (-3,6%), móveis e ele-
trodomésticos (-3,5%) e combus-
tíveis e lubrificantes (-2,6%).

Segundo o IBGE, a atividade
com o maior peso na formação
da taxa de setembro foi hiper-
mercados, supermercados, pro-
dutos alimentícios, bebidas e fu-
mo. O setor caiu 1,5%.

Por outro lado, duas ativida-
des apresentaram estabilidade
ou leve avanço: livros, jornais, re-
vistas e papelaria (0%) e artigos
farmacêuticos, médicos, ortopé-
dicos, de perfumaria e cosméti-
cos (0,1%).

No acumulado de 12 meses, o
Brasil registra inflação de dois dí-
gitos. Até outubro, dado mais re-
cente, o IPCA (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Am-

plo) acumulou alta de 10,67%, a
maior desde janeiro de 2016
(10,71%).

Conforme Santos, a escalada
inflacionária é percebida com
mais força em atividades do co-
mércio como combustíveis e lu-
brificantes e hipermercados, su-
permercados e produtos alimen-
tícios.

Nos últimos meses, o avanço
do petróleo e do dólar tem pres-
sionado itens como gasolina e
óleo diesel no Brasil. No caso dos
alimentos, também há o efeito da
moeda americana mais alta,
além do impacto da valorização
das commodities no mercado
agrícola e das perdas em lavou-
ras geradas pelo clima adverso.

Mesmo com o desempenho
de setembro, o varejo ainda acu-
mula alta de 3,8% no ano e de
3,9% em 12 meses.

BNDES lucra R$ 11,3 bilhões no
3o trimestre e anuncia dividendos
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

O BNDES (Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômi-
co e Social) registrou lucro de R$
11,3 bilhões no terceiro trimes-
tre, alta de 29% em relação ao
mesmo período do ano anterior.
O resultado foi impulsionado
principalmente pela reversão de
perdas com ações da Petrobras.

No ano, o BNDES acumula
lucro de R$ 26,4 bilhões, alta de
93% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2020, com forte impac-
to de vendas de ações de empre-
sas como a própria Petrobras, a
Vale e a Klabin. O banco anun-

ciou a distribuição de R$ 8,6 bi-
lhões referentes ao lucro do pri-
meiro semestre.

O principal impacto no lucro
do trimestre foi uma reversão
de R$ 5,5 bilhões em perdas es-
timadas com sua participação
na Petrobras, que haviam sido
provisionadas entre 2014 e
2016, após o início da Operação
Lava Jato.

Segundo a diretora Financei-
ra do banco, Bianca Nasser, a
decisão por reverter as provi-
sões foi tomada diante da me-
lhoria das finanças da empresa,
da robustez de sua estratégia e
da permanência das ações em

patamares mais altos nos últi-
mos anos.

O banco também foi benefi-
do com R$ 1,7 bi em dividendos
distribuídos pela estatal e R$ 1,8
bi em equivalência patrimonial
pelo lucro do frigorífico JBS.
Sem considerar eventos extraor-
dinários, o lucro recorrente do
BNDES foi de R$ 5,2 bilhões,
121% acima do mesmo período
do ano anterior.

Os elevados lucros em 2021
são fruto de uma política de re-
dução da carteira de ações acu-
mulada durante as gestões pe-
tistas, sob o argumento de que a
volatilidade do mercado de ca-

pitais traz risco ao balanço do
banco.

No ano, o resultado de venda
de ações soma R$ 24 bilhões. No
fim do terceiro trimestre, a car-
teira de participações do banco
somava R$ 67,8 bilhões, pratica-
mente o mesmo patamar do tri-
mestre anterior, já que não hou-
ve vendas significativas.

A carteira de crédito do ban-
co cresceu 1,8% em relação ao
trimestre anterior, para R$ 446,3
bilhões. Os desembolsos de re-
cursos cresceram 74%, para R$
21,8 bilhões. Deste total, 43,8%
foram para micro, pequenas e
médias empresas.

BALANÇO

ArcelorMittal
anuncia 
R$ 4,6 bi em
investimentos

A siderúrgica ArcelorMittal
anunciou ontem investimen-
tos de US$ 850 milhões (R$ 4,6
bilhões, pelo câmbio atual)
para ampliar a capacidade de
produção em suas operações
brasileiras. Os recursos serão
destinados à ampliação de
uma mina e de uma unidade
industrial em Minas Gerais.

Segundo o presidente da
empresa no Brasil, Jeferson
De Paula, os projetos são jus-
tificados pela expectativa de
crescimento das vendas in-
ternas em um cenário com
câmbio menos favorável a
importações e perspectivas
de elevados investimentos
em infraestrutura.

Do total aprovado, US$ 350
milhões (R$ 1,9 bilhão, no
câmbio atual) serão gastos na
mina Serra Azul, em Itatiaiu-
çu, a 75 quilômetros de Belo
Horizonte. A empresa cons-
truirá uma unidade de produ-
ção de pellet feed (minério su-
per fino), ampliando a capaci-
dade da mina em 4,5 milhões
de toneladas por ano.

NO BRASIL
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CLOROQUINA

Médico da Prevent admite
erro em registro de estudo 
MARIANA
ZYLBERKAN/FOLHAPRESS

O
médico da Prevent
Senior Rodrigo Bar-
bosa Esper, autor do

estudo sobre a efetividade da hi-
droxicloroquina no tratamento
de pacientes com Covid, reco-
nheceu que cometeu um equívo-
co no registro do documento que
analisou a reação de doentes ao
medicamento.

Em depoimento à CPI da Pre-
vent, conduzida pela Câmara
Municipal de São Paulo, ontem,
Esper disse que analisou os da-
dos da equipe de telemonitora-
mento dos pacientes da operado-
ra com sintomas gripais no início
de abril de 2020, dias após os pri-
meiros registros de Covid.

Dos cerca de 600 pacientes,
num total de 1.700 atendimentos,
5% tomaram o chamado "kit Co-
vid", composto por medicamen-
tos como hidroxicloroquina e azi-
tromicina -que não têm compro-
vação de efetividade no trata-
mento da doença- e tiveram me-
nos necessidade de internação.

"Quando me deparei com isso,
entendi que era um dever ético e
moral avisar a comunidade mé-
dica", disse Esper durante o de-
poimento aos vereadores. .

Com base nesses dados, o mé-
dico relatou que redigiu um arti-
go observacional e o incluiu de
forma equivocada sob número
de outro tipo de investigação re-
gistrado na Conep (Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa).

"Fiquei sabendo do registro na
Conep de um estudo ambulato-
rial e, por equívoco, entendi que
havia um grupo escrevendo os
protocolos de pesquisa (sobre
uso de hidroxicloroquina em pa-
cientes com Covid). Peguei aque-

la autorização, na madrugada, e
coloquei no manuscrito", disse o
médico sobre o trâmite de regis-
tro de pesquisas científicas.

Ao se dar conta do erro, alguns
dias depois após repercussão das
informações, Esper disse que re-
tirou o estudo automaticamente
da plataforma. "Isso jamais foi
publicado", disse o médico, que
foi convocado pelo Conep na
época para dar explicações. Em
seguida, o estudo foi suspenso
pelo órgão.

O diretor do Conep, Jorge Ve-
nâncio, disse em depoimento à
CPI da Câmara que havia fortes
indícios de fraude no estudo
apresentado pelo médico da Pre-
vent Senior.

No depoimento aos vereado-
res, Esper negou qualquer tipo
de experimentação com pacien-
tes da Prevent Senior, e reco-
nheceu que há práticas off label,
nome dado ao uso de medica-
mentos para fins não previstos
na bula original, como foi o caso
da hidroxicloroquina durante a
pandemia.

A análise com os números do
telemonitoramento da Prevent
Senior feita por Esper foi publi-
cada pelo presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) em uma rede
social.

Favorável ao uso da cloroqui-
na, Bolsonaro atribuiu os dados
ao presidente da operadora de
saúde, Fernando Parrillo, e usou
os números para defender o uso
do "kit Covid".

Esper reclamou da politização
do tratamento experimental na
pandemia. "Quero deixar claro
que não sou ligado a nenhum
partido político assim como a
Prevent Senior", disse.

A CPI da Prevent Senior ouviu
também nesta quinta-feira ou-

tros três integrantes da operadora
de saúde: o médico Rafael de
Souza da Silva, diretor do depar-
tamento de telemedicina, a dire-
tora clínica Daniella Cabral de
Freitas, e o diretor de gestão Sér-
gio Antônio Dias Silveira

Os médicos haviam sido con-
vocados para prestar depoimen-
to como testemunhas à CPI na
sessão da semana passada, mas a
participação foi adiada para esta
quinta-feira. Na ocasião, o advo-
gado dos médicos apresentou
um habeas-corpus preventivo
que lhes garantiu o direito de fi-
car calado e de não produzir pro-
vas contra si mesmos.

Na ocasião, em nota, a Prevent
Senior afirmou que havia previ-
são de que os médicos participas-
sem de forma remota, mas como
foi exigida a presença física, os
depoimentos tiveram que ser
adiados.

Ao ser questionado pelo presi-
dente da CPI, o vereador Antonio
Donato (PT), sobre envio de
mensagens aos médicos sobre o
dever de prescrever flutamida -
mais um medicamento sem efi-
cácia comprovada- aos pacientes
com Covid, Esper negou qual-
quer interferência na autonomia
dos profissionais.

Os médicos ouvidos reconhe-
ceram a existência de um guia clí-
nico que norteou os atendimen-
tos no início da pandemia.

Primeiro a ser ouvido, o mé-
dico Rafael de Souza da Silva, di-
retor do departamento de tele-
medicina da operadora, tam-
bém negou qualquer orientação
que interferisse na autonomia
do médico.

De acordo com depoimentos
de médicos que denunciaram a
Prevent Senior à CPI do Senado,
havia determinação expressa da

direção da empresa em prescre-
ver os medicamentos do "kit Co-
vid", apesar do avanço das pes-
quisas que levou à constatação
da falta de efetividade dos medi-
camentos para tratar a doença.

O médico também negou que
tenha assinado todas as receitas
para "kit Covid" prescritas via te-
lemedicina, informação apurada
pela CPI, segundo Donato.

O diretor de telemedicina re-
conheceu que, no início da pan-
demia, foram prescritos kits Co-
vid a pacientes com sintomas gri-
pais mesmo sem a confirmação
de infecção pelo coronavírus por-
que "os testes eram escassos e de-
moravam até 14 dias para obter o
resultado".

Força-tarefa Entidades médi-
cas parceiras da força-tarefa ins-
taurada pelo Ministério Público
de São Paulo para investigar a
Prevent Senior irão examinar
pacientes da operadora que ti-
veram problemas de saúde após
tomarem os medicamentos do
"kit Covid".

Ao menos quatro pacientes
ouvidos pelos promotores relata-
ram problemas como falta de ar e
arritmia durante o tratamento.

Os exames serão realizados
pela APM (Associação Paulista de
Medicina) e pelo Cremesp (Con-
selho Regional de Medicina de
São Paulo). As entidades também
foram convocadas a analisar os
prontuários de pacientes da Pre-
vent Senior.

A força-tarefa investiga se a
administração do kit Covid cau-
sou danos ou agravou o estado de
saúde de pacientes com doenças
cardíacas.

Na quarta-feira, os promoto-
res receberam um terabyte de do-
cumentos dos integrantes da CPI
do Senado.

Cidade reduz para 21 dias intervalo
entre doses da Pfizer para adolescentes

A cidade de São Paulo redu-
ziu ontem o intervalo de doses
da vacina da Pfizer contra a Co-
vid-19 para adolescentes. O pra-
zo de oito semanas passou a ser
de 21 dias entre a primeira e a
segunda aplicação do imuni-
zante. A medida passa a valer a
partir de hoje.

A decisão da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde foi tomada
após a chegada de um lote de
1,278 milhão de doses da vacina,
a única que está liberada para

ser aplicada nessa faixa etária.
Inicialmente a aplicação da

segunda dose estava liberada
após 12 semanas. A Secretaria
Municipal da Saúde, porém,
anunciou no dia 24 de setembro
a redução desse intervalo para
oito semanas.

Com o novo intervalo, a ges-
tão Ricardo Nunes (MDB) prevê
que todos os adolescentes de 12 a
17 anos tenham o esquema vaci-
nal completo até 5 de dezembro.

Toda a rede municipal de

postos de vacinação da capital
estará aberta amanhã para aten-
der um número maior de jo-
vens. De acordo com a Secreta-
ria da Saúde, estão aptos a to-
mar a segunda dose da vacina
da Pfizer cerca de 600 mil ado-
lescentes acima de 12 anos.

Por enquanto, a aplicação da
segunda dose em adolescentes é
lenta na capital paulista. Na quar-
ta-feira, de acordo com o boletim
do Vacinômetro, menos de 32%
das pessoas com 17 anos estavam

com as duas doses em dia.
A porcentagem de quem está

com o esquema vacinal comple-
to diminui entre os mais novos -
16 anos (29,4%), 15 anos
(23,3%), 14 anos (14,6%), 13
anos (13,5%) e 12 anos (10%).

Em 18 de outubro, o governa-
dor João Doria (PSDB) já havia
antecipado o intervalo para a
aplicação da segunda dose da
vacina da Pfizer contra a Covid
para 21 dias, mas apenas para
pessoas com 18 anos ou mais.

VACINAÇÃO

Nota
PF PRENDE BOLIVIANO SUSPEITO DE MANTER
MENORES EM REGIME DE ESCRAVIDÃO

Um imigrante boliviano foi preso em flagrante por agentes da Polícia
Federal ao ser flagrado mantendo três adolescentes compatriotas sob
condições análogas à escravidão. Quando da chegada dos policiais,
na tarde de quarta-feira passada, o grupo estava em uma residência
na cidade de Bady Bassitt (465 km de SP). De acordo com a Polícia
Federal em São José do Rio Preto, uma das meninas conseguiu fugir
da casa e procurou uma conselheira tutelar. Após tomar
conhecimento do fato, a mulher acionou os policiais. Assim que

Vereadora do Novo diz que colega
de partido tentou enforcá-la 
CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

A vereadora Cris Monteiro
(Novo) registrou ontem um bo-
letim de ocorrência contra a co-
lega de partido Janaína Lima
após uma briga no banheiro da
Câmara de São Paulo durante a
votação da reforma da Previ-
dência.

Vídeos mostram que as duas
começaram a discutir ainda no
plenário da Câmara na noite da
quarta-feira e seguiram para o ba-
nheiro onde Janaina teria tentado
enforcar Cris Monteiro, segundo
o relato levado para a polícia.

O motivo da briga, segundo
informado, foi por um desen-
tendimento pelo tempo de fala

que cada uma teria.
Na manhã de ontem, Cris

Monteiro foi até a delegacia e es-
tá realizando o exame de corpo
de delito.

Ao Painel, a vereadora confir-
mou a tentativa de enforcamen-
to e disse que seu pescoço está
com marcas da agressão.

Procurada, Janaína Lima não

respondeu em um primeiro mo-
mento aos contatos da Folha de
S.Paulo.

Após a publicação, a assesso-
ria da vereadora procurou o Pai-
nel, da Folha de S.Paulo, e disse
que Janaína Lima agiu em "legíti-
ma defesa do início ao fim" e que
também registrou um boletim de
ocorrência contra a colega.

NO BANHEIRO

PRIMAVERA: Céu nublado com possibilidade de 
garoa o dia todo. À noite as nuvens diminuem.Manhã Tarde Noite
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Minhas
Palavras não

passarão

E stamos no penúltimo Domingo do Ano Litúr-
gico, o 33º domingo do tempo comum, que é

também o V Dia Mundial dos Pobres. No Domin-
go próximo, a Solenidade de Nosso Senhor Jesus
Cristo Rei do Universo encerrará este ano litúrgi-
co. Neste domingo a Palavra de Deus, nos recor-
da que, como o ano, também a nossa vida passa,
e passa veloz. Assim, o Senhor nos convida à vigi-
lância e nos exorta a que não percamos de vista o
nosso caminho neste mundo e o destino que nos
espera. Nossa vida tem um rumo; o mundo e a
história humana têm uma direção!

Todos vamos morrer um dia! É o “fim de nosso
mundo pessoal!” E todos seremos julgados por
Jesus! Jesus disse: “O céu e a terra passarão, mas
minhas palavras não passarão!” Todos seremos
chamados de volta:

Quem para a vida eterna e quem para o opró-
brio eterno! Certeza do fim de todos e de tudo e
certeza do julgamento imparcial e definitivo: uns
para a glória e outros para as trevas, para o opró-
brio eterno!

A morte é certa e o julgamento também! E na-
da e ninguém tem poder para impedir o fim de
todas as coisas e o fim de nossa vida temporal e
carnal (Sl 49,8-9). Deus pagou um alto preço pa-
ra salvar-nos; a moeda do resgate foi o Sangue de
seu próprio Filho, Jesus. Somos salvos pelo San-
gue do Filho de Deus! E, não raro, vivemos como
se Jesus não tivesse morrido por nós!

Na primeira leitura – Dn 12,1-3 – o profeta Da-
niel fala em combate e em tempo de angústia. É o
nosso tempo, este tempo presente, que se chama
“hoje”. O livro de Daniel retrata a situação das
comunidades judaicas que viviam dispersas sob
o domínio greco-romano dos dois últimos sécu-
los antes de Cristo. Que o mundo vai acabar, até
a Ciência sabe disso! A certeza do Julgamento é
inevitável: é Palavra de Deus. Feliz de quem
acredita na Palavra de Deus e se prepara para ele!

Na segunda leitura – Hb 10,11-18 – Jesus fez a
sua parte: morreu por nós! Seu Sangue é a moeda
do resgate! Agora, é viver como resgatados pelo
Sangue de Jesus, como servos pertencentes ao
Senhor! Diante dessa realidade, a carta se apre-
senta como uma reflexão sobre o mistério de

Cristo, o sacerdote por excelência, cuja missão é
reconstruir a relação dos discípulos com o Pai e in-
seri-los no povo sacerdotal que é a comunidade
cristã. O autor lembra que Jesus, ao entregar sua vi-
da para a remissão de nossos pecados, conseguiu
aproximar a humanidade do seu Criador. No Evan-
gelho – Mc 13,24-32 – o evangelista apresenta o dis-
curso escatológico de Jesus aos seus discípulos, in-
dicando a missão da comunidade desde sua morte
até o final da história humana. Hoje, a Palavra de
Deus adverte: tudo estará debaixo do senhorio de
Cristo! Por isso, numa linguagem de cores fortes e
figuras impressionantes, Jesus diz que a criação se-
rá abalada pela sua Vinda: “O sol vai escurecer e a
lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair
do céu e as forças do céu serão abaladas”.

Toda a criação será palco dessa Revelação da
glória do Senhor, toda a criação será transfigura-
da e alcançará a plenitude no parto de um novo
céu e uma nova terra onde a glória de Deus bri-
lhará para sempre! O Senhor afirma ainda que
também a história chegará ao fim e será passada
a limpo. Cristo fala disso usando a imagem da
grande tribulação, isto é, as dores e contradições
do tempo presente, que vão, em certo sentido se
intensificando neste mundo.

As leituras são muito atuais e consoladoras,
sobretudo nos dias atuais, quando vemos o Cris-
to enxovalhado, o cristianismo perseguido e des-
prezado, a santa Igreja católica caluniada. Não é
de hoje que a Igreja sofre e que os cristãos são
perseguidos, ora aberta, ora veladamente. Já no
longínquo século V, Santo Agostinho afirmava
que a Igreja peregrina neste tempo, avançando
entre as perseguições do mundo e as consola-
ções de Deus... O perigo é perder de vista o cami-
nho, perder o sentido do nosso destino, esfriar na
vigilância, perder a esperança, abandonar a fé.

Palavras deste mundo não podem descrever o
que pertence ao mundo que há de vir. O que a
Escritura deseja é nos alertar a que vivamos na
verdade, vivamos na fé, vivamos na fidelidade ao
Senhor... vivamos de tal modo esta nossa vida,
que possamos, de fé em fé, de esperança em es-
perança, alcançar a vida eterna que o Senhor nos
prepara, vida que já experimentamos hoje, ago-
ra, nesta Santíssima Eucaristia, sacrifício único e
santo do nosso Salvador que, à Direita do Pai nos
espera como Juiz e Santificador. A ele a glória pe-
los séculos dos séculos.

chegaram ao local, policiais federais e militares constataram a
situação em que as garotas viviam. A PF classificou o ambiente
como "degradante". Assim que retiradas do imóvel, que servia como
uma confecção, já que um cômodo possui maquinário utilizado em
costuras, além de linhas e tecidos, os agentes verificaram que o
boliviano preso, que não teve nome ou idade divulgados, mantinha
total controle sobre as adolescentes. Segundo a Polícia Federal, o
homem restringia as jovens até mesmo sair de casa, vigiando suas
locomoções. A Polícia Federal ainda detalhou que as vítimas eram
mantidas na casa sob condições insalubres e obrigadas a trabalhar
por várias horas, sem a contrapartida de descanso e salário. 
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Lira fala em projeto
para emenda mais
transparente após STF

ORÇAMENTO SECRETO

Após o plenário do STF (Su-
premo Tribunal Federal) ter
mantido a proibição ao paga-
mento das emendas de relator
a deputados e senadores, o pre-
sidente da Câmara, Artur Lira
(PP-AL), defendeu ontem um
projeto para tornar o mecanis-
mo mais transparente.

"Decisão não se comenta,
decisão se cumpre e se contes-
ta. Há uma discussão e ela é
transversal a respeito desse as-
sunto. Ela tem uma narrativa, e
a nós só vai caber esclarecer
mais ainda, com mais transpa-
rência, propondo o que pode
ser possível com um projeto de
lei que altera a resolução zero
um para ficar mais transparen-
te", afirmou.

Aliado do governo Jair Bol-
sonaro, ele também afirmou
que seria um retrocesso deixar

o comando das emendas só
com o Executivo. "Aí sim que
nem a imprensa, nem os de-
putados, nem a população sa-
berão da discricionariedade",
disse.

As declarações foram feitas
na tarde desta quinta em Lis-
boa, após o presidente da Câ-
mara participar de um evento
de comemoração dos 25 anos
da CPLP (Comunidade dos Paí-
ses de Língua Portuguesa) or-
ganizado por políticos brasilei-
ros. Lira pediu confiança para
que os parlamentares esclare-
çam os pontos criticados.

Incluída no Orçamento de
2020 pelo Congresso, a chama-
da emenda do relator é atual-
mente a principal moeda de
troca do governo nas votações
importantes. A verba disponí-
vel neste ano é de R$ 16,8 bi.

País
Sexta-feira, 12 de novembro de 20214
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Bolsonaro vai nomear 
75 desembargadores e
pode ter TRFs nas mãos

TUDO DOMINADO

MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro
(foto) vai dar a maior caneta-
da da história recente do Judi-
ciário brasileiro. No próximo
ano, ele nomeará 75 desem-
bargadores nos seis tribunais
regionais federais do país.

A avalanche bolsonarista
nas cortes será possível graças
ao aumento de quase 50% das
vagas em cinco tribunais apro-
vado pela Câmara no dia 8 de
novembro (serão 57 novos
cargos). E também à criação
de uma nova corte, o Tribunal
Regional Federal da 6ª Região,
em Minas Gerais, aprovada
anteriormente, em outubro. O
TRF-6 terá 18 novos juízes.

De um total de 139 desem-
bargadores federais, portanto,
o Brasil passará a ter 214. A lei
que cria os novos cargos já es-
tá na mesa de Bolsonaro para
ser sancionada.

A nomeação de um número
tão grande de magistrados em
tribunais estratégicos preocu-
pa setores do meio jurídico,
que já temem o aparelhamen-
to da cúpula do Judiciário pelo
bolsonarismo. Acima dos TRFs
estão apenas o Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) e o Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

Para citar apenas um exem-
plo de enorme impacto políti-
co, o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva foi julgado e pre-
so por determinação do Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Re-
gião, que confirmou sentença
do ex-juiz Sergio Moro contra
ele. Toda a Operação Lava Ja-
to, em todos os estados, pas-
sou pelos TRFs.

Os tribunais regionais fede-
rais julgam também crimes
tributários e ambientais.

O presidente da República
nomeia os desembargadores
dos TRFs a partir de lista trípli-
ce apresentada a ele pelos pró-
prios tribunais.

Nas vagas reservadas à ma-
gistratura, os candidatos da
lista são escolhidos entre os
juízes federais que se inscre-
vem para concorrer ao cargo.
Uma das listas é mais aberta,
elaborada pelo critério de me-
recimento. Três juízes fazem
parte dela, e Bolsonaro esco-
lherá um deles para o cargo.
Na vaga seguinte da magistra-
tura, o critério é a antiguidade.
Apenas neste caso a escolha se
restringe a um nome, levado

ao presidente pelo TRF.
Outra parte das vagas, equi-

valente ao quinto, é reservada a
indicações do Ministério Públi-
co e da OAB (Ordem dos Advo-
gados do Brasil), que formam
listas submetidas aos tribunais.
As Cortes selecionam três no-
mes e enviam para a escolha do
presidente da República.

Caberá a Bolsonaro sempre
a última palavra, o que dá ao
governo enorme poder de ne-
gociação e influência na ela-
boração das listas.

O senador Flávio Bolsona-
ro, filho do presidente, é con-
siderado peça-chave para a
negociação das listas com no-
mes de candidatos que os tri-
bunais apresentarão ao presi-
dente.

O ministro do STF (Supre-
mo Tribunal Federal) Nunes
Marques, que já integrou o
Tribunal Regional Federal da
1ª Região (TRF-1), vem sendo
apontado como um dos inter-
locutores preferenciais de Bol-
sonaro para o preenchimento
das vagas. Seu gabinete já es-
taria recebendo romaria de fu-
turos candidatos.

A questão financeira tam-
bém preocupa: as vagas de de-
sembargadores serão abertas
com o fechamento de cargos
vagos de juízes federais. A es-
trutura para atender os magis-
trados dos tribunais, no entan-
to, é bem mais dispendiosa.

O Tribunal Federal da 1ª
Região passará de 27 para 43
desembargadores; o da 2ª Re-
gião, de 27 para 35; o da 3ª Re-
gião, de 43 para 55; o da 4ª Re-
gião, de 27 para 39; o da 5ª Re-
gião, de 15 para 24. E o de Mi-
nas Gerais terá nomeados no-
vos 18 desembargadores.

PARTIDO DE BOLSONARO

PL acumula poder em fundo
bilionário e escândalos
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS

O
PL, partido que vai
receber o presidente
Jair Bolsonaro, tem

uma trajetória marcada por es-
cândalos de corrupção e, apesar
desse histórico, ampliou desde o
ano passado a participação em
diferentes setores do governo
que se elegeu com a promessa
de acabar com o chamado "to-
ma lá dá cá" político.

Sob Bolsonaro, a sigla empla-
cou a deputada Flávia Arruda
(DF) no comando da Secretaria
de Governo e fez indicações
também para o Ministério da
Saúde, o Banco do Nordeste e o
FNDE (Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação) -
um fundo de R$ 54,4 bilhões só
em 2021.

O fundo é ligado ao Ministé-
rio da Educação e controlado
por indicações do centrão. O
FNDE executa a maioria das
ações e programas da educação
básica, como alimentação e
transporte escolar.

Principal nome da legenda, o
ex-deputado Valdemar Costa
Neto passou 11 meses na cadeia,
após ser condenado a 7 anos e 10
meses de prisão pelo STF (Supre-
mo Tribunal Federal) por cor-
rupção e lavagem de dinheiro.

Ele, o então vice-presidente
do partido, Bispo Rodrigues, e
assessores parlamentares liga-
dos aos dois foram acusados de
envolvimento no mensalão, es-
quema de compra de apoio par-
lamentar durante o primeiro
mandato do ex-presidente Luiz

Inácio Lula da Silva (PT).
Valdemar é também investi-

gado e processado em duas
frentes de apuração da Opera-
ção Lava Jato, por irregularida-
des na área de transportes, fatia
da administração federal que
esteve sob sua influência nos go-
vernos petistas e no do ex-presi-
dente Michel Temer (MDB).

Em 2018, então em campa-
nha à Presidência da República,
Bolsonaro criticou a imprensa
por publicar a informação de
que ele estaria acenando para
"corruptos e condenados", em
uma referência ao chefe do PL.

Naquele ano, o então candi-
dato do PSL avaliou a possibili-
dade de o ex-senador Magno
Malta, do PL, compor a chapa
presidencial.

Na ocasião estava em curso
uma apuração da Lava Jato sobre
irregularidades em empreiteiras
que prestavam serviços ao então
Ministério dos Transportes.

Os procuradores da República
levantaram suspeitas de que Val-
demar e aliados cobraram e rece-
beram propina de empreiteiras
que prestavam serviços à pasta.

Delatores da Odebrecht, en-
volvida no escândalo de corrup-
ção na Petrobras, contaram aos
investigadores que, após a em-
presa ser escolhida por licitação
para construir trechos da Ferro-
via Norte-Sul, houve achaque
por parte de preposto de Valde-
mar na Valec, a estatal respon-
sável por acompanhar a obra.

A Polícia Federal confrontou
as informações prestadas pelos
executivos da Odebrecht com

planilhas de pagamentos de pro-
pina apreendidas nos computa-
dores da empreiteira durante
uma das fases da Lava Jato.

Uma delas, identificada como
"FNS", registrou repasses, entre
outubro de 2007 e fevereiro de
2008, sob o codinome "Polonês",
no montante de R$ 4,3 milhões.
O delator afirmou que "Polonês"
foi usado para identificar a pro-
pina transferida a Valdemar.

O inquérito sobre esse caso
tramita no STF, sob a relatoria
do ministro Gilmar Mendes.

Em fevereiro do ano passado,
a subprocuradora-geral da Re-
pública Lindôra Araújo enten-
deu que o caso deve ser enviado
à Justiça Federal em Goiás por
não envolver autoridades com
foro no Supremo.

Ao pedir a remessa do caso
para aquele estado, Lindôra afir-
mou que as delações têm sido
confirmadas "por evidências
documentais que relatam paga-
mentos de vantagem indevida
ao grupo político do ex-parla-
mentar Valdemar da Costa Ne-
to". Gilmar ainda não decidiu
sobre o pedido.

Em 2019, a Procuradoria da
República em Goiás denunciou
Valdemar e outras seis pessoas
em outra acusação da Lava Jato.

De acordo com o Ministério
Público Federal, o grupo de Val-
demar agiu, em troca de propi-
na, para fraudar licitações da
Valec destinadas à construção
da Ferrovia Norte-Sul entre 2000
e 2011.

Parte da propina foi, segundo
a Procuradoria, solicitada e paga

em espécie e parte dissimulada
como doação oficial (regular-
mente declarada à Justiça Elei-
toral) para as campanhas eleito-
rais do partido nos anos de 2010,
2012 e 2014, quando ainda era
denominado PR.

A denúncia se baseou em in-
quéritos, acordos de leniência e
colaborações premiadas de exe-
cutivos de empreiteiras como Ca-
margo Corrêa, Andrade Gutier-
rez, Carioca Engenharia e UTC.

No ano passado, a Justiça Fe-
deral de Goiás aceitou a denúncia
da Procuradoria e transformou
Valdemar e os demais em réus.

À Folha de S.Paulo a assesso-
ria de imprensa de Valdemar
disse que, além de não comentar
os processos, ele é "defensor do
Estado democrático de Direito"
e que "é fundamental reconhe-
cer a autonomia e independên-
cia dos Poderes constituídos".

Apesar de todos os proble-
mas com a Justiça, Valdemar
mantém o espaço do seu partido
na partilha de cargos da admi-
nistração federal.

O PL tem atualmente uma
bancada de 43 deputados fede-
rais e 4 senadores. Compõe o
chamado centrão, o grupo su-
prapartidário no Congresso.

Com as crises sanitária e eco-
nômica decorrentes da pande-
mia do novo coronavírus, o go-
verno Bolsonaro precisou am-
pliar os apoios no Congresso pa-
ra aprovar assuntos de seu inte-
resse e se proteger frente às de-
zenas de pedidos de impeach-
ment da oposição que miram o
presidente.

Bolsonaro volta a fazer ataques contra Moro 
MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro
disse ontem que o ex-ministro
Sergio Moro, filiado um dia an-
tes ao Podemos, não sabe o que
é ser presidente nem ministro.

O ex-juiz da Lava Jato coman-
dou o Ministério da Justiça até
abril de 2020, quando deixou o
governo sob a alegação de inter-
ferência do mandatário no co-
mando da Polícia Federal.

Moro, que sempre disse que
não entraria para a política, é
cotado como candidato da cha-

mada "terceira via" ao Planalto,
contra Bolsonaro e o ex-presi-
dente Lula, os dois primeiros
posicionados à frente nas pes-
quisas.

"Não aprendeu nada, não
aprendeu nada. Um ano e qua-
tro meses ali (no ministério),
não sabe o que é ser presidente
nem ser ministro", disse a apoia-
dores no cercadinho do Palácio
do Alvorada.

"Vocês gostaram do discurso
lido pelo cara ontem? Eu assisti
porque foi meu ministro, né.
Leu o discurso, com dois tele-
prompters lá".

O discurso de Moro na ceri-
mônia de ingresso ao Podemos
teve tom de candidato à Presi-
dência. Nele, defendeu o legado
da Lava Jato e atacou Bolsonaro.

A respeito do chefe do Execu-
tivo, o ex-ministro disse que so-
freu boicote do governo e que
não teve apoio para o combate à
corrupção.

"Quando vi meu trabalho
boicotado e quando foi quebra-
da a promessa de que o governo
combateria a corrupção, sem
proteger quem quer que seja,
continuar como ministro seria
apenas uma farsa", disse Moro.

Nas redes sociais, o ex-aliado
foi chamado por apoiadores do
presidente de "traíra". Eles tam-
bém resgataram vídeos antigos
em que Moro afirmava que não
entraria para a política.

As acusações do ex-ministro
a Bolsonaro levaram à abertura
de inquérito na PF.

Na semana passada, o presi-
dente admitiu ter solicitado tro-
cas no comando da organiza-
ção, mas disse que Moro condi-
cionou as mudanças à sua indi-
cação para uma vaga no STF
(Supremo Tribunal Federal). A
defesa de Moro nega a alegação.

GUERRA ELEITORAL

CPI pede a MP punição
para Carlos Bolsonaro

FAKE NEWS

IGOR MELLO/FOLHAPRESS

Em visita ao MP-RJ (Ministé-
rio Público do Rio de Janeiro), a
cúpula da CPI (Comissão Parla-
mentar de Inquérito) da Covid
no Senado cobrou punição ao
vereador Carlos Bolsonaro, fi-
lho do presidente Jair Bolsona-
ro. O relatório final das investi-
gações pediu o indiciamento
dele por incitação ao crime.

Além de Carlos Bolsonaro, a
CPI também pediu que o MP-RJ
dê prosseguimento às investi-
gações contra o ex-deputado fe-
deral Roberto Jefferson (PTB).

Os senadores Omar Aziz
(PSD-AM), presidente da CPI,
Randolfe Rodrigues (Rede-AP),
vice-presidente, e Humberto
Costa (PT-PE), se reuniram
com o procurador-geral de Jus-
tiça do Rio, Luciano Mattos.

O chefe do MP do Rio disse
aos senadores que irá remeter
as denúncias contidas no rela-
tório da CPI para uma promo-
toria criminal, que dará se-
quência às investigações e de-
cidirá se há elementos para de-
nunciar Carlos Bolsonaro e
Roberto Jefferson.

"Infelizmente ainda está
solto", diz Aziz sobre Carlos

O senador Omar Aziz voltou
a fazer pesadas críticas a Car-
los Bolsonaro -com quem já
trocou farpas públicas antes.

Segundo ele, Carlos é o
principal responsável pela di-
fusão de notícias falsas sobre a
pandemia no país, incentivan-
do o uso de medicamentos
ineficazes como a hidroxiclo-
roquina e atacando as vacinas.

"Estamos atrás de Justiça. O
que o vereador Carlos Bolso-
naro fez é crime", criticou Aziz.
"Induzir as pessoas a tomarem
remédio, ser o grande capita-
neador do Gabinete do Ódio.
Infelizmente um cidadão des-
ses está solto ainda".

Aziz também criticou o MP
do Rio por não tomar provi-
dências contra o vereador, que
tem foro na Justiça do Rio.

"O MP já tinha que estar
agindo há muito tempo", com-
pletou.

Depois do MP do Rio, os se-
nadores seguiram para a Pro-
curadoria da República no Rio
de Janeiro, onde se reunirão
com membros do MPF (Minis-
tério Público Federal). No en-
contro, a pauta serão os indí-
cios de corrupção nos hospi-
tais federais do Rio.

STF julga pedido da Aras para
reduzir poder de defensores 

O STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) marcou para esta sexta-
feira o início do julgamento do
pedido do procurador-geral da
República, Augusto Aras, para
que as defensorias públicas per-
cam o poder de fazer requisi-
ções obrigatórias de documen-
tos a órgãos públicos. 

O tema tem preocupado de-
fensores públicos e entidades de
defesa de direitos humanos, que
veem na iniciativa uma ameaça
no acesso à Justiça das pessoas
pobres e vulneráveis atendidas
pelas defensorias.

O pedido será julgado em
sessão do plenário virtual, em
que os ministros depositam seus
votos no sistema do Supremo
dentro um prazo, sem que haja
debate presencial ou por video-
conferência. Nesse caso, o julga-
mento está marcado para durar
até 22 de novembro, a não ser
que algum ministro peça vista
(mais tempo de análise) ou des-
taque (remessa ao plenário con-
vencional).

Ante a complexidade do as-
sunto, o Senado Federal, o Con-
selho Nacional das Defensoras e
Defensores Públicos-Gerais

(Condege) e a Anape (Associa-
ção Nacional dos Procuradores
dos Estados e do DF) pediram
que o caso fosse julgado presen-
cialmente. As solicitações foram
negadas nesta quarta (10) pelo
relator do caso, ministro Edson
Fachin, que manteve o julga-
mento virtual.

AÇÕES
Em maio, o procurador-geral

Augusto Aras protocolou 23
ações diretas de inconstitucio-
nalidade (ADI) contra uma lei
federal e 22 leis estaduais que
abordam o tema. Para o PGR, o
direito de requisição dado pela
legislação "desequilibra a rela-
ção processual", ferindo o prin-
cípio constitucional de isono-
mia entre as partes, uma vez que
os advogados privados não pos-
suem o mesmo poder.

Aras argumenta também que
esse poder viola o devido pro-
cesso legal, porque, em sua vi-
são, seria necessário primeiro
que um juiz autorizasse qual-
quer requisição. O PGR citou
ainda o julgamento em que o
Supremo decidiu ser inconstitu-
cional uma lei do Rio de Janeiro

que autorizava os defensores
públicos a requisitarem docu-
mentos a empresas privadas.

Em nota divulgada nesta se-
mana, a DPU (Defensoria Pública
da União) afirma que o poder de
requisição, que existe há 27 anos,
é "imprescindível" para a defesa
de pessoas humildes, muitas das
quais "sequer têm acesso a docu-
mentos básicos, como a certidão
de nascimento, tornando-se invi-
síveis perante órgãos e entidades
do poder público".

Para a DPU, "retirar dos de-
fensores públicos a prerrogativa
de requisição de documentos
poderá agravar as desigualda-
des e até mesmo impedir o exer-
cício de cidadania pelos brasi-
leiros hipossuficientes e hiper-
vulneráveis".

Segundo levantamento da
Condege, a requisição de docu-
mentos é tida por 97,4% dos de-
fensores públicos como essen-
cial para sua atuação. A maioria
(55,8%) faz de dez a 50 requisi-
ções por mês.

DEFENSORIAS
As defensorias têm como

missão principal garantir o

acesso à Justiça de pessoas de
baixa renda que não tenham
condições de pagar por um ad-
vogado. O serviço prestado al-
cança 47% das comarcas do
país, com um público em po-
tencial estimado em 153 mi-
lhões de pessoas, ou 72,3% da
população nacional, segundo
dados da Pesquisa Nacional De-
fensoria Pública 2021.

Na Defensoria Pública da
União, por exemplo, a maioria
dos processos em que os defen-
sores atuam está relacionada a
direitos assistenciais, como pa-
gamento de aposentadorias e
outros benefícios, como o Auxí-
lio Emergencial durante a pan-
demia da covid-19.

O poder das defensorias re-
quisitarem documentos a ór-
gãos públicos -como certidões,
exames, perícias, vistorias, dili-
gências, processos, documen-
tos e informações- está previsto
na Lei Complementar 80, de
1994, que organiza a Defensoria
Pública da União e as defenso-
rias estaduais. A requisição tem
caráter obrigatório e não pode
ser negada pelos órgãos de go-
verno.

PGR

Sexta-feira, 12 de novembro de 2021

País
7

ABRASIL

12-nov-21 | 5:42 AM BRT



Casos suspeitos de
'doença da vaca louca'
são monitorados no RJ

FIOCRUZ

SARA BAPTISTA/FOLHAPRESS

A Fiocruz (Fundação Os-
waldo Cruz) detectou dois ca-
sos suspeitos de DCJ (doença
de Creutzfeldt Jakob), uma
doença neurodegenerativa
popularmente conhecida co-
mo "doença da vaca louca". Os
pacientes são de Belford Roxo
e Duque de Caxias, cidades da
Baixada Fluminense.

Segundo o Instituto Nacio-
nal de Infectologia Evandro
Chagas, da Fiocruz, nenhum
dos casos foi confirmado ain-
da, mas a suspeita é de que os
dois pacientes tenham a cha-
mada "forma esporádica" da
Encefalite Espongiforme Bovi-
na, sem relação com o consu-
mo de carne bovina.

O Ministério da Agricultu-
ra também emitiu um comu-
nicado confirmando que as
suspeitas não estão associa-
das ao consumo de carne,
afastando temores de um
possível impacto nas exporta-
ções brasileiras.

As duas pessoas, interna-
das no Centro Hospitalar para
a Pandemia de Covid-19, es-
tão sendo monitorados pela
Fiocruz.

Segundo a Prefeitura de Du-
que de Caxias, o paciente da ci-
dade é um homem de 55 anos
de idade que apresentou sinto-
mas de demência e ataxia, que
é a perda ou irregularidade da
coordenação muscular.

A Prefeitura de Belford Roxo
e a Secretaria Estadual de Saú-
de do Rio de Janeiro ainda não.

O QUE É DCJ ? (doença de
Creuzfeldt Jakob)

A DCJ é uma doença que
ataca o sistema nervoso cen-
tral, causando demência e
anormalidades nos movimen-

tos. Ela é fatal.
Essa doença tem cinco for-

mas diferentes de transmissão.
A primeira e mais recorrente

(responsável por cerca de 85%
dos casos) é a "esporádica",
quando não existe uma fonte
infecciosa conhecida nem evi-
dência no histórico familiar no
paciente, como no caso suspei-
to em Duque de Caxias.

Entre 10% e 15% dos casos
são hereditários, resultado de
uma mutação genética.

As outras três maneiras de
transmissão são muito mais
raras.

Uma delas seria conse-
quência do uso de instrumen-
tos neurocirúrgicos ou eletro-
dos intracerebrais contamina-
dos durante cirurgias de trans-
plantes. Outra, pela ingestão
de carne de gado portador da
doença da vaca louca, com a
variante vDCJ. A Grã-Breta-
nha também já registrou um
caso de transmissão da vDCJ
por meio de uma transfusão
sanguínea.

NO BRASIL
Segundo o Ministério da

Saúde, de 2005 (quando foi
instituída a vigilância da DCJ
no Brasil) a 2014, foram identi-
ficados 603 casos suspeitos da
doença. Nenhum deles era da
variante vDCJ.

No entanto, no início de se-
tembro deste ano, a exporta-
ção de carne bovina para a
China foi suspensa após casos
suspeitos serem identificados
em Minas Gerais e no Mato
Grosso.

Nos anos 80 e 90, um surto
da DCJ no Reino Unido resul-
tou na morte de dezenas de
pessoas e levou ao abatimento
de quatro milhões de animais.

BELARUS

Ditador ameaça cortar gás
russo que abastece Europa
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

O
ditador da Belarus,
Aleksandr Lukachen-
ko, ameaçou ontem

cortar o fornecimento do gás
russo que passa pelo território
de seu país em direção ao mer-
cado europeu.

O líder fez sua ameaça em
uma reunião com ministros para
discutir a crise com a Polônia,
sua vizinha que o acusa de forçar
a passagem de refugiados atraí-
dos de países como o Iraque e o
Afeganistão. Varsóvia diz que
Lukachenko trabalha sob as or-
dens do russo Vladimir Putin.

"Nós aquecemos a Europa, e
eles ainda nos ameaçam com o
fechamento de fronteiras. E que
tal se nós cortássemos o gás na-
tural para eles? Então eu reco-
mendaria que as lideranças da
Polônia, da Lituânia e de outros
povos sem cérebro para pensar
antes de falar", disse.

Dos 5 principais gasodutos
que levam o produto russo para
a Europa, onde Moscou domina
40% do mercado, 1 passa pela
Belarus: o Iamal-Aurora Boreal,

que desemboca justamente na
Polônia. Ele tem capacidade pa-
ra enviar 84 bilhões de metros
cúbicos anuais de gás, ou 27%
do total à disposição da Rússia.

A ameaça é especialmente di-
rigida aos europeus às vésperas
do inverno e no contexto da cri-
se de abastecimento do produ-
to, segunda principal matriz
energética do continente, que
levou ao aumento de preços e à
acusação de que a gigante russa
Gazprom estava represando o
fornecimento.

A reação do ditador também
é direcionada à ameaça da UE
(União Europeia) de aplicar
mais uma rodada de sanções a
pelo menos 30 indivíduos e or-
ganizações belarussas.

O país já sofre punições devi-
do à repressão que o ditador apli-
cou à oposição após vencer mais
uma eleição de fachada, em
agosto do ano passado. A líder
opositora Svetlana Tikhanovs-
kaia, exilada na Lituânia, disse à
agência France Presse que a UE
não deveria negociar com Minsk.

Lukachenko também falou
sobre provocação de tropas po-

lonesas sobre soldados belarus-
sos na região de fronteira em
que estão cerca de 4.000 dos 15
mil refugiados ora em seu país.
Não há provas disso, mas a ten-
são é clara, com ambos os países
reforçando suas posições.

A Polônia é, assim como a Li-
tuânia, membro tanto da UE
quanto da Otan, o clube militar
do Ocidente que se opõe à Rús-
sia, única grande aliada de Lu-
kachenko –nos planos de Putin,
os países idealmente seriam
unificados num proposto Esta-
do da União.

A crise vinha ganhando peso
nos últimos meses, mas na se-
gunda-feira passada ela explo-
diu, com os poloneses acusando
Belarus de forçar os imigrantes a
tentar invadir seu território. De-
zenas de pessoas foram presas e
Varsóvia, acusada por ONGs de
direitos humanos de tratar de
forma brutal os refugiados.

Na capital polonesa, milhares
de pessoas marcharam em co-
memoração ao dia independên-
cia local, com manifestantes pe-
dindo a expulsão de eventuais
imigrantes que conseguirem en-

trar no país. O governo, de con-
servador de direita, é um dos
mais polêmicos da UE.

Houve na quarta-feira 468
tentativas de invasão por refu-
giados. Ontem, emergiu o relato
da morte de um garoto curdo de
14 anos, ainda não comprovada.

A Rússia, por sua vez, man-
tém o apoio à retórica belicosa
de Lukachenko. Depois de colo-
car dois bombardeiros Tu-22M3
em patrulha no país vizinho na
quarta, despachou dois aviões
ainda mais poderosos, bombar-
deiros Tu-160, nesta quinta.

Ambos os modelos fizeram
ataques simulados. "Sim, esses
são bombardeiros capazes de
levar armas nucleares. Mas não
temos outra opção. Nós temos
de ver o que estão fazendo além
de nossas fronteiras. Deixem
eles gemer e gritar", disse, com
sua sutileza usual, Lukachenko.

A demonstração de força
ocorre num momento de atrito
renovado de Moscou com Kiev,
com a concentração de tropas
russas perto da fronteira ucra-
niana, denunciada pelos EUA
como preocupante.

Alemanha volta a bater 
recorde de casos de Covid
RAPHAEL HERNANDES/FOLHAPRESS

Em um mês, a Alemanha foi
de um país em que o coronaví-
rus parecia controlado a um pa-
norama em que especialistas
sugerem a ocorrência de uma
quarta onda de Covid. Nesta se-
mana, o número de novos casos
por milhão de habitantes atin-
giu o pior patamar desde o co-
meço da crise sanitária, e a cifra
absoluta de infecções diárias ba-
teu recorde ontem, com 50.196
contaminações.

Em Berlim, os 2.874 novos ca-
sos diários registrados também
são os mais altos desde o início
da pandemia, segundo o Robert
Koch-Institut (RKI), órgão do
governo que monitora doenças
infecciosas.

Assim, a administração da
capital alemã, que funciona co-
mo um estado independente,
adotou regras mais duras contra
a doença. Na prática, pessoas
não vacinadas serão impedidas

de entrar em espaços como res-
taurantes, cinemas e museus, e
a expectativa é a de que outros
estados sigam o exemplo.

Se a situação continuar se
agravando, as novas regras em
Berlim podem vir a atravancar a
vida de quem optou pela imuni-
zação. Em números absolutos, a
média móvel de sete dias na
Alemanha, na quarta-feira, era
de 39.676 casos e 236 mortes em
todo o país, ainda de acordo
com o RKI.

Para comparação, no mesmo
dia, o Brasil anotou 15.298 no-
vos casos e 264 mortes por Co-
vid-19.

Ainda na quarta, a média mó-
vel de infecções por 1 milhão de
habitantes nos últimos 7 dias na
Alemanha era de 353, número
próximo ao pico registrado no
Brasil, em junho, 361, segundo
dados da Universidade John
Hopkins compilados pela plata-
forma Our World in Data. Até
então, o momento de maior cir-

culação do coronavírus na Ale-
manha havia sido em dezem-
bro, com 307 casos por milhão
de habitantes no dia 23.

O número de óbitos também
está em escalada, mas longe do
pico da pandemia no país. Fo-
ram cerca de 1,5 mortes por mi-
lhão de habitantes no país. No
pior momento da crise, em ja-
neiro, o valor superou 10.

No início do mês, o ministro
da Saúde alemão, Jens Spahn, e
o chefe do RKI, Lothar Wieler,
atribuíram a alta nos casos aos
atrasos na vacinação e às pes-
soas terem deixado de seguir
protocolos sanitários.

Entre os problemas aponta-
dos está a checagem inadequa-
da do comprovante de vacina-
ção antes de o público entrar
num estabelecimento.  Para
Spahn, em declaração repro-
duzida pela agência de notí-
cias Deutsche Welle, a "quarta
onda está com força total" e
agora é uma "pandemia dos

CORONAVÍRUS

Gil é eleito para 
Academia de Letras

MÚSICA E ARTE

ALANA GANDRA/ABRASIL 

Com 21 dos 34 votos possí-
veis, o cantor, compositor e ex-
ministro da Cultura Gilberto Gil
foi eleito ontem para a cadeira
número 20 da Academia Brasi-
leira de Letras (ABL), vaga com a
morte, em 27 de maio do ano
passado, do jornalista Murilo
Melo Filho. Os outros dois con-
correntes foram o poeta Salgado
Maranhão e o escritor Ricardo
Daunt.  Os acadêmicos partici-
param da votação de forma pre-
sencial ou virtual, sendo que um
deles não votou por motivo de
saúde. Os ocupantes anteriores
da cadeira 20 foram Salvador de
Mendonça (fundador), Emílio
de Meneses, Humberto de Cam-
pos, Múcio Leão e Aurélio de Ly-
ra Tavares.

O presidente da ABL, Marco
Lucchesi, lembrou de uma me-
táfora oportuna do sociólogo, es-
critor e político brasileiro Darcy
Ribeiro para se referir ao novo
imortal da instituição. “Para
Darcy, o pássaro da cultura tinha
duas asas. Uma delas era erudita
e a outra popular. Para que o
pássaro possa voar mais longe,
ele precisa das duas asas. Certa-
mente, Gilberto Gil é esse traço
de união entre a cultura erudita e
popular”.

De acordo com Lucchesi, Gil
é um intelectual que pensa o
Brasil. “Canta e pensa esse país;
provou o exílio, em um momen-
to muito difícil da nação; ocupou
cargos importantes, como o Mi-
nistério da Cultura. Enfim, é um
homem poliédrico, que repre-
senta parte essencial desses últi-
mos anos do século 20 e do início
do século 21. Portanto, ele é um
homem que tem muitos traços
de união: a política e a poética;
século 20 e século 21; a tropicália
e o modernismo. Ele é uma figu-
ra de extrema riqueza e, certa-
mente, é muito bem-vindo ago-
ra como acadêmico, na casa de

Machado de Assis”, disse o aca-
dêmico.

O NOVO ACADÊMICO
Gilberto Gil iniciou sua car-

reira no acordeon, ainda nos
anos de 50, inspirado por Luiz
Gonzaga, pelo som do rádio e
pela sonoridade do Nordeste.
Com a ascensão da Bossa Nova,
Gil passou a tocar violão e, em
seguida, a guitarra elétrica, pre-
sente em sua obra até hoje. Em
seu primeiro LP, Louvação, lan-
çado em 1967, traduziu em mú-
sica, de forma particular, ele-
mentos regionais, como nas
canções Louvação, Procissão, Ro
da e Viramundo.

Em 1963, iniciou com Caeta-
no Veloso uma parceria e o mo-
vimento Tropicália, que acabou
internacionalizando a música, o
cinema, as artes plásticas, o tea-
tro e a arte brasileira. O movi-
mento gerou descontentamento
do regime militar vigente à épo-
ca, e os dois parceiros acabaram
exilados. O exílio em Londres
contribuiu para a influência do
mundo pop na obra de Gil, que
chegou a gravar um disco em
Londres, com canções em por-
tuguês e inglês. Ao retornar ao
Brasil, Gil deu continuidade a
uma rica produção fonográfica,
que dura até os dias atuais. São
ao todo quase 60 discos e em tor-
no de 4 milhões de cópias vendi-
das, tendo sido premiado com
nove Grammy.

Suas múltiplas atividades
vêm sendo reconhecidas por vá-
rias nações, que já o nomearam,
entre outros, Artista da Paz, pela
Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco), em 1999; em-
baixador da Organização das
Nações Unidas para a Alimenta-
ção e a Agricultura (FAO); além
de condecorações e prêmios di-
versos, como a Légion d’ Hon-
neur’ da França, a Sweden’s Po-
lar Music Prize, entre outros.

PCC iguala Xi a Mao e Deng e
abre caminho para 3o mandato

O Partido Comunista Chinês
aprovou ontem uma resolução
em que lista grandes feitos de
sua história e suas conquistas e
consolida a autoridade de Xi Jin-
ping à frente do regime.

O relatório, publicado pela
agência de notícias estatal Xi-
nhua, é o resultado da sexta ple-
nária do Partido Comunista. O
evento começou na última se-
gunda-feira e reuniu cerca de
200 membros da legenda com
direito a voto, mais cerca de 170
não votantes, para discutir os
rumos da China.

Segundo a Xinhua, o Comitê
Central decidiu que a lição a se
tirar da história do partido, que
completou 100 anos em julho, é
permanecer firme em todas as
áreas, entre as quais a priorida-
de é manter a liderança do PC
Chinês –a consolidação de Xi,
descrito no texto como o princi-
pal fundador do marxismo da
China contemporânea.

A plenária ocorreu a portas fe-
chadas, mas o que já havia cha-
mado a atenção para o evento foi

o anúncio de que haveria uma
"resolução histórica" –algo que
só ocorreu duas vezes até agora.

Na primeira resolução desse
tipo, em 1945, em plena guerra
contra o Japão, a legenda afastou
correntes ideológicas dissiden-
tes e definiu que se guiaria sob a
liderança de Mao Tse-tung.

Na segunda, em 1981, sob
Deng Xiaoping o plenário deci-
diu que passaria a condenar a
Revolução Cultural do mesmo
Mao, que perseguiu dissidentes,
baniu tudo o que via como rela-
cionado à burguesia e mergu-
lhou o país no caos.

Assim, a terceira resolução
teria o objetivo de consolidar Xi
como o líder mais forte do regi-
me desde Mao e pavimentar seu
caminho para um terceiro man-
dato presidencial, depois que o
país aboliu os limites para ree-
leição, em 2018.

O texto fala em "defender re-
solutamente a posição central
do Camarada Xi Jinping no Co-
mitê Central e no Partido como
um todo". Além disso, defende a

autoridade do próprio comitê
"para garantir que todos os
membros do Partido atuem em
uníssono".

O partido tem como um de
seus princípios um conceito co-
nhecido como centralismo de-
mocrático. Isso significa que, a
portas fechadas, o dissenso é
permitido. Os integrantes do
Comitê Permanente, por exem-
plo, podem discordar e até criti-
car Xi durante as reuniões do ór-
gão. Mas, uma vez que se chega
a um consenso, todos devem
apoiar publicamente o que foi
acordado –e reclamações não
são toleradas.

Segundo a Xinhua, os mais de
350 participantes da reunião
concordaram, em unanimida-
de, com o texto final da resolu-
ção, que destaca a atuação da
China em diferentes aspectos –
da resposta à pandemia de coro-
navírus à modernização das de-
fesas e das Forças Armadas chi-
nesas.

Em um trecho que menciona
alguns dos desafios recentes en-

frentados pela China, a resolu-
ção afirma que o Politburo, ór-
gão máximo do Partido Comu-
nista e do regime como um to-
do, conduziu o país "avanços
significativos em todas as áreas".

Entram nessa lista, além do
combate à crise sanitária, a ma-
nutenção de um "bom ritmo" na
economia, a autossuficiência
científica e tecnológica, a luta
contra a pobreza, a estabilidade
social, os esforços de proteção
ambiental e o enfrentamento
aos desastres naturais –o país te-
ve que lidar, por exemplo, com
enchentes históricas que deixa-
ram dezenas de mortos.

Além do reforço à autoridade
de Xi Jinping, o Comitê Central
do PC Chinês lista como priori-
dades o início de uma "nova jor-
nada para construir um país so-
cialista moderno em todos os
aspectos"; a defesa do modelo
conhecido como "socialismo
com características chinesas e a
integridade política (definida
como o alinhamento à liderança
do partido).

CHINA
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não vacinados".
Na Alemanha, as vacinas es-

tão disponíveis para toda a po-
pulação com mais de 12 anos
desde agosto. Os números, no
entanto, parecem ter estagnado.
Até o início de setembro, 60% da
população da Alemanha tinha a
imunização completa. De lá pra
cá, o programa de vacinação
pouco avançou. Chegou a pou-
co mais de 66% no fim de outu-
bro e continua neste patamar
até agora, segundo o Our World
in Data.

Uma pesquisa do Instituto
Forsa encomendada pelo Mi-
nistério da Saúde alemão mos-
tra que 65% das pessoas não va-
cinadas não pretendem se imu-
nizar nos próximos meses. Ou-
tros 23% tendem "bastante a
não" se vacinar, e apenas 2%
disseram que planejavam fazê-
lo. Os 10% restantes estavam
indecisos.

O programa de reforço na
imunização, criticado por di-
vulgar informações desencon-
tradas e falta de coordenação
entre diferentes esferas do go-
verno, ainda não obteve a
abrangência desejada. A meta é
que 20 milhões de pessoas re-
cebam a dose extra até o Natal.
Cerca de 3 milhões já foram
aplicadas até agora.
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