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FALÊNCIA DA SAÚDE

Hospital da UFRJ pode fechar 1/3 dos leitos 
O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, conhe-

cido como Hospital do Fundão, administrado pela Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pode fechar 110
dos 310 leitos de internação que tem hoje disponíveis para

atender a população.  Segundo a direção-geral da unidade,
850 profissionais pagos com verba suplementar do Ministé-
rio da Saúde terão o contrato encerrado no dia 30 de dezem-
bro. De acordo com o diretor-geral, Marcos Freire, sem eles

o hospital não terá condições de manter os leitos abertos.
“Estamos mantendo os profissionais com o orçamento su-
plementar do Ministério da Saúde, destinado à demanda
Covid-19, que serviu para contratar profissionais”. PÁGINA 3

A atividade econômica brasileira teve variação negativa em setembro
deste ano, de acordo com dados divulgados ontem pelo Banco Central
(BC). O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) apre-
sentou queda de 0,27% em setembro de 2021 em relação ao mês anterior,
de acordo com os dados dessazonalizados (ajustados para o período),

chegando a 138,56 pontos. Na comparação com setembro de 2020, hou-
ve crescimento de 1,52% (sem ajuste para o período, já que a comparação
é entre meses iguais).   No terceiro trimestre, comparado com os três me-
ses anteriores, houve queda 0,14%. Já na comparação com o período de
julho a setembro do ano passado, IBC-Br  subiu 3,91%. PÁGINA 2

O ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro (foto), contradisse
frase do presidente Jair Bolsonaro de que o Enem estaria agora com
a "cara do governo". A fala de Bolsonaro veio após denúncias de ser-
vidores de interferência ideológica para mudar itens do exame deste
ano. O ministro, no entanto, disse em entrevista à CNN ontem que
não teria havido qualquer ingerência sobre o conteúdo do exame e
que é o presidente quem deveria explicar sua declaração. "As provas
já foram impressas há meses (...), não há como interferir, nem eu,
nem o presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais) nem o presidente da República. Essa ideia de que
houve interferência é uma narrativa de alguns que querem politizar
a educação", disse. "Não fui eu que falei (que a prova teria que ter a
cara do governo), tem que perguntar ao presidente (o que ele quis
dizer)". Diante de denúncias por parte dos servidores do Inep de as-
sédio moral e pressões para alterar a prova sem respaldo técnico ou
pedagógico, Bolsonaro disse na segunda-feira, em Dubai, que o exa-
me, a partir de agora, atende aos princípios ideológicos de seu go-
verno. PÁGINA 4

Lindôra
censura
presidente 
da OAB

LISBOA

EDUCAÇÃO

O presidente da OAB (Or-
dem dos Advogados do Brasil),
Felipe Santa Cruz, foi aplaudi-
do de pé após ter seu microfone
desligado enquanto falava so-
bre a necessidade de lutar pela
democracia no Brasil. Santa
Cruz era um dos oradores de
um painel mediado pela sub-
procuradora-geral da Repúbli-
ca Lindôra Araújo (foto), criti-
cada por posições alinhadas ao
presidente Jair Bolsonaro, no 9º
Fórum Jurídico de Lisboa,
evento organizado pelo minis-
tro Gilmar Mendes, do STF (Su-
premo Tribunal Federal). Mo-
mentos antes, a subprocurado-
ra chegara a advertir o presi-
dente da OAB de que seu tem-
po de intervenção havia acaba-
do, mas não foi possível confir-
mar junto ao evento de quem
partiu a orientação para cortar
o microfone de Santa Cruz.
Sem citar diretamente o nome
do presidente Bolsonaro, o ad-
vogado fez duras críticas ao go-
verno e à situação econômica e
social do Brasil. PÁGINA 4

IBC-BR

Atividade econômica registra 
queda de 0,27% em setembro
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Compras 
com cartões
crescem 35% e
giram R$ 680 bi

TERCIRO TRIMESTRE

PÁGINA 2

O anúncio da aplicação da segunda dose e a dose de reforço da va-
cina da Janssen para a Covid-19 feito pelo Ministério da Saúde ontem
pegou gestores de saúde, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) e até o laboratório produtor da vacina de surpresa. Segun-
do anúncio da pasta, o imunizante, que vinha sendo usado em dose
única, agora passará para o regime de duas aplicações, como já acon-
tece com as injeções da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. A segunda

dose deve ser aplicada dois meses após a primeira na população
adulta. Já a dose de reforço deve ser usada após cinco meses do es-
quema primário completo. A recomendação é que seja com imuni-
zante diferente, preferencialmente da Pfizer. Apesar de ainda não
existir um pedido formal à Anvisa do laboratório sobre aplicar a se-
gunda dose e a dose de reforço, o Ministério da Saúde pode fazer esse
tipo de definição. PÁGINA 5

VACINAÇÃO

2a dose da Janssen surpreende gestores

Ministro nega
que Enem
tenha a ‘cara 
de Bolsonaro’ 

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(27/10) 7,75%
Poupança 3
(17/11) 0,44%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,64% (out.)
IPCA 1,25% (out.)
CDI
0,29 até o dia 16/nov
OURO
BM&F/grama R$ 327,54
EURO Comercial 
Compra: 6,2220 Venda: 6,2227

EURO turismo 
Compra: 6,3096 Venda: 6,4896
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,4766 Venda: 5,4772
DÓLAR comercial
Compra: 5,4985 Venda: 5,4991
DÓLAR turismo
Compra: 5,5337 Venda: 5,7173

SUZANO S.A. ON NM 53.17 +3.50 +1.80

PETROBRAS ON N2 28.24 +1.51 +0.42

P.ACUCAR-CBDON NM 23.82 +1.45 +0.34

PETROBRAS PN N2 27.27 +1.04 +0.28

RAIADROGASILON EDJ NM 22.97 +0.86 +0.19

MAGAZ LUIZA ON NM 9.74 −12.65 −1.41

LOCAWEB ON NM 16.85 −11.78 −2.25

LOJAS AMERICPN N1 5.98 −9.26 −0.61

AMERICANAS ON NM 34.12 −8.77 −3.28

GETNET BR UNT 4.16 −8.57 −0.39

PETROBRAS PN N2 27.27 +1.04 +0.28

MAGAZ LUIZA ON NM 9.74 −12.65 −1.41

GRUPO NATURAON NM 30.61 −7.24 −2.39

VALE ON NM 66.33 −2.88 −1.97

BRADESCO PN N1 20.66 −0.15 −0.03

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 36.142,22 +0,15

NASDAQ Composite 15.973,855 +0,76

Euro STOXX 50 4.402,15 +0,48

CAC 40 7.146,37 +0,25

FTSE 100 7.326,97 -0,34

DAX 16.247,86 +0,61

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -1,82% / 104.403,66 / -1.930,88 / Volume: 27.825.242.657 / Quantidade: 4.783.749
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Bovespa fecha com
queda de 1,82%; dólar
tem alta de 0,75%

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) fechou em
queda de 1,82%, a 104.403
pontos ontem, refletindo in-
certezas quanto ao risco fiscal
doméstico.

O setor de varejo devolveu
os ganhos da semana passada
e, além disso, o setor de mine-
ração foi prejudicado por mais
uma queda no minério de ferro.

As ações da Magazine Luiza
e da Vale, que caíram 12,65% e
2,88%, respectivamente, fica-
ram entre as maiores baixas.

O pregão ainda foi marcado
por ajustes ao movimento de
ADRs (recibos de ações nego-
ciadas nos Estados Unidos)
brasileiros na véspera, quando
não houve negociação na Bolsa

em razão de feriado no Brasil.
O dólar subiu 0,75%, a R$

5,499, com as operações locais
voltando de um feriado e re-
percutindo a força da moeda
americana no exterior e reno-
vadas preocupações domésti-
cas do lado fiscal ontem. 

O índice do dólar contra
uma cesta de moedas de paí-
ses ricos saltava 0,37%, para
máximas em 16 meses, após
dados econômicos nos EUA
reforçarem a expectativa de
aperto monetário para contro-
le da inflação, movimento que
favorece a divisa americana.

Nos Estados Unidos, os ín-
dices Dow Jones, S&P 500 e
Nasdaq subiram 0,15%, 0,39%
e 0,76%, respectivamente.

Quarta-feira, 17 de novembro de 2021

IBC-BR

Atividade econômica 
cai 0,27% em setembro
ANDREIA VERDÉLIO/ABRASIL 

A
atividade econômica
brasileira teve varia-
ção negativa em se-

tembro deste ano, de acordo
com dados divulgados ontem
pelo Banco Central (BC). O Índi-
ce de Atividade Econômica do
Banco Central (IBC-Br) apresen-
tou queda de 0,27% em setem-
bro de 2021 em relação ao mês
anterior, de acordo com os da-
dos dessazonalizados (ajustados
para o período), chegando a
138,56 pontos. Na comparação
com setembro de 2020, houve
crescimento de 1,52% (sem ajus-

te para o período, já que a com-
paração é entre meses iguais).  

No terceiro trimestre, com-
parado com os três meses ante-
riores, houve queda 0,14%. Já na
comparação com o período de
julho a setembro do ano passa-
do, IBC-Br apresentou cresci-
mento de 3,91%.

No ano, foi registrada alta de
5,88%. Em 12 meses encerrados
em setembro, o indicador tam-
bém ficou positivo, em 4,22%.

O índice é uma forma de ava-
liar a evolução da atividade eco-
nômica brasileira e ajuda o BC a
tomar decisões sobre a taxa bá-
sica de juros, a Selic, definida

atualmente em 7,75% ao ano. O
IBC-Br incorpora informações
sobre o nível de atividade dos
três setores da economia: a in-
dústria, o comércio e os serviços
e a agropecuária, além do volu-
me de impostos.

Entretanto, o indicador de
atividade oficial é o Produto In-
terno Bruto (PIB, soma dos bens
e serviços produzidos no país),
calculado pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE). No segundo trimestre
deste ano, último dado divulga-
do pelo órgão, o PIB apresentou
variação negativa de 0,1%. No
primeiro semestre, o PIB regis-

trou alta de 6,4% e em 12 meses,
acumulou alta de 1,8%.

A última estimativa do Minis-
tério da Economia para o indi-
cador, divulgada em setembro, é
de crescimento de 5,3% em
2021. Já a projeção do mercado
financeiro para o PIB deste ano
está em 4,88%.

Em 2020, em meio à pande-
mia de covid-19, o PIB do Brasil
caiu 4,1%, totalizando R$ 7,4 tri-
lhões. Foi a maior queda anual
da série do IBGE, iniciada em
1996 e que interrompeu o cres-
cimento de três anos seguidos,
de 2017 a 2019, quando o indica-
dor acumulou alta de 4,6%.

MERCADOS

Compras com cartões crescem 35% e
movimentam R$ 680 bi no 3o trimestre
BRUNO BOCCHINIABRASIL 

A somatória dos valores das
compras feitas com uso de car-
tões de crédito, débito e pré-pa-
gos atingiram R$ 687,3 bilhões no
terceiro trimestre (julho, agosto e
setembro) de 2021, resultado
35,8% superior ao registrado no
mesmo período de 2020, quando
o setor sofria grande impacto ne-
gativo causado pela pandemia de
covid-19. Os dados, divulgados
ontem, são da Associação Brasi-
leira das Empresas de Cartões de
Crédito e Serviços (Abecs).  

Em quantidade de transa-
ções, ocorreram, ao todo, 8,2 bi-

lhões de pagamentos com car-
tões nos meses de julho, agosto
e setembro de 2021, o equiva-
lente a quase 63 mil por minuto,
39,1% a mais do que no mesmo
período do ano anterior. 

O cartão de crédito foi o meio
de pagamento que apresentou o
maior valor transacionado no ter-
ceiro trimestre (R$ 420,1 bilhões),
crescimento de 42,2%. Em segui-
da, o cartão de débito movimen-
tou R$ 235,3 bilhões (alta de
18,6%), e o cartão pré-pago, R$
31,9 bilhões (alta de 153,6%). 

“O resultado mostra que o se-
tor continua em trajetória de
forte expansão, acompanhando

o crescimento do consumo de
bens e serviços, à medida que
avança a vacinação da popula-
ção, permitindo maior redução
das medidas restritivas em com-
bate à pandemia de covid-19”,
destacou a Abecs, em nota. 

No acumulado do ano, de ja-
neiro a setembro, a somatória
dos valores dos pagamentos
com cartões atingiu R$ 1,8 tri-
lhão, um crescimento de 34,1%
em comparação com o mesmo
intervalo do ano passado. Em
quantidade de transações, todas
as modalidades de cartão juntas
registraram 21,8 bilhões de pa-
gamentos, com avanço de 33,6%.

INTERNET
De acordo com o balanço da

Abecs, o uso dos cartões na in-
ternet, em aplicativos e outros
tipos de compras não presen-
ciais movimentou R$ 146,5 bi-
lhões no terceiro trimestre, alta
de 16,2%. No acumulado do
ano, até setembro, o valor tran-
sacionado chegou a R$ 401,7 bi-
lhões, um crescimento de 30,9%
em comparação a igual período
de 2020. De acordo com a enti-
dade, os pagamentos não pre-
senciais representam atual-
mente cerca de 35% de todos os
gastos realizados com o cartão
de crédito.

ABECS

Petrobras reduz despesas com juros
e encargos da dívida financeira
CRISTINA INDIO 
DO BRASIL/ABRASIL 

As despesas da Petrobras com
juros e encargos de dívida finan-
ceira registraram queda no ter-
ceiro trimestre de 2021. O valor
somou US$ 669 milhões, 31,1%
abaixo dos US$ 971 milhões gas-
tos no mesmo período de 2020.  

De acordo com a companhia,
na comparação dos nove pri-
meiros meses de 2021 com igual
período do ano passado, o recuo
também é significativo. O total
saiu de US$ 2,8 bilhões para cer-
ca de US$ 2,3 bilhões, o que re-
presenta redução de 17,9%.

Para o diretor Financeiro e de

Relacionamento com Investido-
res, Rodrigo Araújo, a diminui-
ção do gasto com serviço da dí-
vida é mais uma demonstração
do processo de reequilíbrio fi-
nanceiro atingido pela Petro-
bras. Segundo Araújo, esses ju-
ros e encargos são referentes aos
empréstimos que a empresa
contraiu, valores que eram re-
vertidos para credores.

“Agora, parte desses recursos
estão disponíveis para alocação
em projetos rentáveis e que ge-
ram valor para a companhia ou
para serem distribuídos aos acio-
nistas, sendo a sociedade brasi-
leira a maior beneficiada, com
cerca de 37% dos valores retorna-

dos, que se somam aos quase R$
180 bilhões em tributos que es-
peramos pagar em 2021”, disse.

Conforme a Petrobras, a re-
dução dessas despesas é mais
um reflexo da queda expressiva
do montante total da dívida da
empresa. Em 2014, elas atingi-
ram US$ 1,7 bilhão, por trimes-
tre, somente em custos de finan-
ciamento e o montante total da
dívida alcançou mais de US$ 130
bilhões. “Ou mais de US$ 160 bi-
lhões ao se levar em conta tam-
bém os afretamentos de plata-
formas de petróleo e outros ati-
vos que passaram a ser conside-
rados como dívida a partir de
2019 com a adoção do IFRS 16

(norma contábil internacional)”.
A empresa comentou que pa-

ra muitos, essa dívida parecia
impagável. “A Petrobras, no en-
tanto, estipulou como meta a re-
dução de sua dívida bruta total
(financiamentos e arrendamen-
tos) para US$ 60 bilhões, mon-
tante considerado saudável para
uma empresa como a Petrobras,
para final de 2022”, afirmou,
acrescentando que recente-
mente, nos resultados do tercei-
ro trimestre de 2021, tinha infor-
mado que “diminuiu sua dívida
bruta para o valor de US$ 59,6
bilhões, atingindo, portanto, a
meta estipulada com mais de
um ano de antecedência”.

TERCEIRO TRIMESTRE

Indústrias de pequeno porte vão investir mais 
SUSTENTABILIDADE

A maioria das indústrias de
pequeno porte (55%) tem inten-
ção de investir mais nos próxi-
mos dois anos na implementa-
ção de ações sustentáveis, para
uma transição para a economia
de baixo carbono. Para outras
(37%) os recursos devem ficar
no mesmo patamar dos atuais e
apenas 4% afirmaram que esse
investimento deve ser reduzido.  

Os dados são de uma pesqui-
sa da Confederação Nacional da
Indústria (CNI) com o Instituto
FSB que avaliou a visão dessas
indústrias sobre a sustentabili-
dade. Segundo a entidade, em
alguns quesitos, as indústrias de
pequeno porte estão avançadas.
Mesmo em meio à pandemia de
covid-19 e à crise econômica,
20% dos pequenos negócios in-

dustriais aumentaram o investi-
mento nesse tipo de ação.

Ações para evitar o desperdí-
cio de energia e de água já são
adotadas por 90% e 89% das em-
presas desse porte, respectiva-
mente. Já a gestão de resíduos
sólidos é uma realidade em 85%
dos negócios.

De acordo com a pesquisa,
três em cada quatro (76%) exe-

cutivos afirmam que o setor in-
dustrial, considerando o am-
biente de negócios no Brasil ho-
je em dia, enxerga o tema sus-
tentabilidade como uma opor-
tunidade. E para quase um terço
deles a agenda de sustentabili-
dade envolve mais oportunida-
des do que riscos. Apenas 22%
afirmaram que há mais riscos
que oportunidades ou só riscos.

Analistas elevam
projeção da inflação 

2021

A previsão do mercado fi-
nanceiro para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), considerada a
inflação oficial do país, subiu
de 9,33% para 9,77% neste ano.
É a 32ª elevação consecutiva
da projeção. A estimativa está
no Boletim Focus de ontem,
pesquisa divulgada semanal-
mente pelo Banco Central
(BC) com a expectativa das
instituições para os principais
indicadores econômicos.

Para 2022, a estimativa de in-
flação ficou em 4,79%. Para 2023
e 2024, as previsões são de 3,32%
e 3,09%, respectivamente.

Em outubro, puxada pelo
aumento de preços de combus-
tíveis e alimentos, a inflação
acelerou 1,25%, a maior para o
mês desde 2002, de acordo com
o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). Com
isso, o indicador acumula altas
de 8,24% no ano e de 10,67%
nos últimos 12 meses.

A previsão para 2021 está
acima da meta de inflação que
deve ser perseguida pelo BC. A
meta, definida pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN), é
de 3,75% para este ano, com
intervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual para cima ou
para baixo. Ou seja, o limite in-
ferior é 2,25% e o superior de
5,25%. Para 2022 e 2023, as me-
tas são 3,5% e 3,25%, respecti-
vamente, com o mesmo inter-
valo de tolerância.

TAXA DE JUROS
Para alcançar a meta de in-

flação, o Banco Central usa co-
mo principal instrumento a ta-
xa básica de juros, a Selic, defi-
nida em 7,75% ao ano pelo Co-

mitê de Política Monetária
(Copom). Para a próxima reu-
nião do órgão, no mês que
vem, o Copom já sinalizou que
pretende elevar a Selic em
mais 1,5 ponto percentual.

As projeções do BC para a
inflação também estão ligeira-
mente acima da meta para
2022 e ao redor da meta para
2023. Isso reforça a decisão da
autarquia de manter a política
mais contracionista, com ele-
vação dos juros, para manter o
IPCA dentro do intervalo de to-
lerância definido pelo CMN.

Para o mercado financeiro,
a expectativa é de que a Selic
encerre 2021 em 9,25% ao ano,
mesma projeção da semana
passada. Para o fim de 2022, a
estimativa é de que a taxa bási-
ca suba para 11% ao ano. E pa-
ra 2023 e 2024, a previsão é de
Selic em 7,75% ao ano e 7% ao
ano, respectivamente.

Quando o Copom aumenta
a taxa básica de juros, a finali-
dade é conter a demanda
aquecida, e isso causa reflexos
nos preços porque os juros
mais altos encarecem o crédito
e estimulam a poupança. Des-
se modo, taxas mais altas tam-
bém podem dificultar a recu-
peração da economia. Além
disso, os bancos consideram
outros fatores na hora de defi-
nir os juros cobrados dos con-
sumidores, como risco de ina-
dimplência, lucro e despesas
administrativas.

Quando o Copom reduz a
Selic, a tendência é de que o
crédito fique mais barato, com
incentivo à produção e ao con-
sumo, reduzindo o controle da
inflação e estimulando a ativi-
dade econômica.

Nota
LIRA: GUEDES TEM QUE MOBILIZAR GOVERNO 
SE QUISER APROVAR REFORMA ADMINISTRATIVA

O ministro Paulo Guedes (Economia) tem que mobilizar o
governo se quiser ajudar a aprovar a reforma administrativa,
afirmou ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O
deputado, que está em Lisboa (Portugal), e foi questionado
sobre a fala do ministro em Dubai de que é necessário
avançar com as reformas para que os liberais continuem
apoiando o presidente Jair Bolsonaro em um segundo
mandato. Lira, inicialmente, disse que comentar sem conhecer
a íntegra das declarações de Guedes "geralmente não produz
efeitos tão emblemáticos". Ele defendeu a necessidade "de se
completar o ciclo de reformas com a reforma administrativa e
com a reforma tributária."
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FALÊNCIA DA SAÚDE

Hospital da UFRJ pode fechar 1/3 dos leitos 
plementar do Ministério da Saú-
de, destinado à demanda covid-
19, que serviu para contratar
profissionais e assegurar os lei-
tos de referência abertos no

Rio de Janeiro”.
A direção-geral informou que

tem articulado com as esferas
federal, estadual e municipal
para manter os contratos dos

850 profissionais.
Inaugurado em 1978, depois

de 28 anos de construção, para-
lisação das obras e retomadas, o
hospital é hoje referência no tra-

tamento de doenças de alta
complexidade e um centro de
excelência em ensino, pesquisa
e extensão.

A unidade é vinculada ao Mi-

nistério da Educação e ao Siste-
ma Único de Saúde (SUS) e
atende apenas a partir do enca-
minhamento pela Central Esta-
dual de Regulação.

RJ apresenta
Programas
ambientais 
na Espanha

Os programas desenvolvi-
dos para minimizar o impacto
das mudanças climáticas no
Estado do Rio de Janeiro foram
apresentados, ontem, no
Smart City Expo World Con-
gress, em Barcelona, na Espa-
nha. Durante o painel "Como
acelerar a transição verde", o
governador Cláudio Castro
destacou os principais projetos
impulsionadores da economia
verde fluminense.

“Trazer um pouco das
ações que temos implementa-
do no Estado do Rio de Janeiro
para um evento deste porte é
uma grande satisfação, uma
oportunidade única de trocar
experiências sobre o tema da
sustentabilidade com mais de
70 organizações, como a Co-
missão Europeia e a ONU Ha-
bitat. O governo tem investido
em ações voltadas para a eco-
nomia verde e deixado claro o
compromisso de combater as
mudanças climáticas. Estamos
trabalhando para garantir uma
economia mais sustentável no
estado. Hoje, no Rio, ambiente
e economia são parceiros”,
afirmou o governador. 

Castro destacou ainda as
melhorias na infraestrutura
ambiental com a concessão
dos serviços de saneamento.
No total, serão destinados R$
30 milhões a projetos nessa
área. Os 25 rios, córregos, valas
e canais que integram a bacia
do Rio Guandu e deságuam na
Baía de Sepetiba deixarão de
receber 90% de esgoto in natu-
ra.    “Esse é maior projeto am-
biental da história do Brasil e
um dos maiores do mundo.
Além de cumprir o Marco Le-
gal do Saneamento, o processo
inclui investimentos específi-
cos para a redução da poluição
na Bacia do Guandu, que abas-
tece a maior parte da Região
Metropolitana, na Baía de
Guanabara, que receberá re-
cursos no valor de R$ 2,6 bi-
lhões, e no complexo lagunar
da Barra da Tijuca, que contará
com R$ 250 milhões em inves-
timentos”, disse o governador.

COP26 
Durante o evento, foram

apresentadas ações adotadas
na Cop26, que aconteceu na
semana passada, em Glasgow,
na Escócia. Entre os projetos
está o compromisso que o Rio
de Janeiro assumiu em au-
mentar a cobertura florestal de
Mata Atlântica em 10% até
2050. Para isso, o governo con-
ta com o programa Florestas
do Amanhã, que vai reflorestar
mais de 5 mil hectares do bio-
ma. Atualmente, o Rio possui
36% de área protegida e 30% de
cobertura florestal de Mata
Atlântica. Financiado pelo
Fundo Global do Meio Am-
biente, por meio do Banco In-
teramericano do Desenvolvi-
mento (BID), o Conexão Mata
Atlântica foi outro programa
discutido no painel. 
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O
Hospital Universitá-
rio Clementino Fraga
Filho, conhecido co-

mo Hospital do Fundão, admi-
nistrado pela Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ),
pode fechar 110 dos 310 leitos de
internação que tem hoje dispo-
níveis para atender a população.  

Segundo a direção-geral da
unidade, 850 profissionais pa-
gos com verba suplementar do
Ministério da Saúde terão o
contrato encerrado no dia 30
de dezembro. De acordo com o
diretor-geral, Marcos Freire,
sem eles o hospital  não terá
condições de manter os leitos
abertos.

“Estamos mantendo os pro-
fissionais com o orçamento su-

17-nov-21 | 5:44 AM BRT



Subprocuradora corta
microfone e censura
presidente da OAB

LISBOA

GIULIANA
MIRANDA/FOLHAPRESS

O presidente da OAB (Or-
dem dos Advogados do Brasil),
Felipe Santa Cruz, foi aplaudido
de pé após ter seu microfone
desligado enquanto falava so-
bre a necessidade de lutar pela
democracia no Brasil.

Santa Cruz era um dos ora-
dores de um painel mediado
pela subprocuradora-geral da
República Lindôra Araújo, criti-
cada por posições alinhadas ao
presidente Jair Bolsonaro, no 9º
Fórum Jurídico de Lisboa, even-
to organizado pelo ministro Gil-
mar Mendes, do STF (Supremo
Tribunal Federal).

Momentos antes, a subpro-
curadora chegara a advertir o
presidente da OAB de que seu
tempo de intervenção havia
acabado, mas não foi possível
confirmar junto ao evento de
quem partiu a orientação para
cortar o microfone de Santa
Cruz.

Sem citar diretamente o no-
me do presidente Bolsonaro, o
advogado fez duras críticas ao
governo e à situação econômica
e social do Brasil.

Após o fim abrupto da inter-
venção de Santa Cruz e os
aplausos do público, Lindôra
Araújo não disfarçou a contra-
riedade: "Bom, eu não entendi,
não sabia que era um discurso
político. Mas, de qualquer ma-
neira, eu agradeço a todos e dou
por encerrado o painel".

O presidente da OAB adotou
um tom bastante crítico duran-
te toda sua fala. Um contraste
direto ao otimismo apresenta-
do, minutos antes, pelo orador
anterior do painel, o advogado-
geral da União, Bruno Bianco.

Sentado ao lado de Santa
Cruz, o AGU estava visivelmen-
te constrangido com as declara-
ções.

Ao afirmar que a pandemia
no Brasil fora vivida de forma
muito distinta daquela da Euro-
pa, Santa Cruz relembrou as ati-

tudes do governo.
"Primeiro, nós enfrentamos

a resistência sistemática, não
pontual, mas cotidiana, de seto-
res do Executivo, do supremo
mandatário do nosso país, à
própria ideia de combate a pan-
demia", afirmou.

O presidente da OAB relem-
brou a atuação da entidade so-
bre o período.

"Na semana em que mais
morreram brasileiros de Covid,
na semana mais terrível da pan-
demia, gastamos a nossa sema-
na construindo um parecer so-
bre a bizantina discussão que
tomou conta do mundo jurídico
brasileiro e das redes sociais: do
poder moderador das Forças
Armada", afirmou.

Santa Cruz diz que o absurdo
da situação foi coroado quando
o principal jornal do país dedi-
cou dois blocos "discutindo um
parecer da OAB no momento
que deveríamos estar tratando
de salvar vidas e preservar em-
pregos".

Aproveitando que o tema do
painel era o direito do trabalho,
Santa Cruz criticou também a
questão laboral no país, desta-
cando o problema da precariza-
ção dos trabalhadores,

"Temos um mundo do traba-
lho desarticulado. Dezenove
milhões de brasileiros, 9% da
população passam fome hoje. É
quase a população de Portugal.
Temos metade da população
brasileira em situação de risco
alimentar, algo que é um retro-
cesso de décadas."

Após dizer que as pessoas
que trabalham com o direito
"devem ter coragem de fazer es-
colhas políticas" nos próximos
anos, o advogado defendeu a
necessidade de haver legislação
trabalhista.

"Eu ainda sinto que é uma
certa injustiça com a nossa CLT
(Consolidação das Leis do Tra-
balho) quando se diz que o
abandono de toda e qualquer
regra protetiva do direito do tra-
balho significará um avanço. 

EDUCAÇÃO

Ministro nega que Enem
tenha a ‘cara de Bolsonaro’ 
PAULO SALDAÑA/FOLHAPRESS

O
ministro da Educa-
ção, pastor Milton Ri-
beiro, contradisse

frase do presidente Jair Bolsona-
ro de que o Enem estaria agora
com a "cara do governo".

A fala de Bolsonaro veio após
denúncias de servidores de in-
terferência ideológica para mu-
dar itens do exame deste ano.

O ministro, no entanto, disse
em entrevista à CNN ontem que
não teria havido qualquer inge-
rência sobre o conteúdo do exa-
me e que é o presidente quem
deveria explicar sua declaração.

"As provas já foram impres-
sas há meses (...), não há como
interferir, nem eu, nem o presi-
dente do Inep (Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais) nem o presidente da
República. Essa ideia de que
houve interferência é uma nar-
rativa de alguns que querem po-
litizar a educação", disse. "Não
fui eu que falei (que a prova teria
que ter a cara do governo), tem
que perguntar ao presidente (o
que ele quis dizer)".

Diante de denúncias por par-
te dos servidores do Inep de as-
sédio moral e pressões para alte-
rar a prova sem respaldo técnico
ou pedagógico, Bolsonaro disse
na segunda-feira, em Dubai,
que o exame, a partir de agora,
atende aos princípios ideológi-
cos de seu governo.

"Agora, começam a ter a cara
do governo as questões da prova
do Enem. Ninguém precisa estar
preocupado com aquelas ques-
tões absurdas do passado, te-
mas de redação que não tinham
nada a ver com nada", disse o
presidente.

A fala de Bolsonaro provocou
reação no Congresso. A Comis-
são de Educação deve votar
amanhã a convocação para que
o ministro explique a situação.
Segundo o presidente da Frente
Parlamentar Mista de Educação,
deputado Professor Israel Batis-

ta (PV-DF), a declaração do pre-
sidente da República corrobora
as denúncias de interferência.

Parlamentares envolvidos
com o tema da educação que-
rem mais detalhes sobre a su-
posta interferência, incluindo a
entrada de um policial federal
em uma sala segura onde os
exames do Inep são elaborados
e cujo acesso é restrito.

O vice-presidente Hamilton
Mourão (PRTB), no exercício da
presidência, também contradis-
se Bolsonaro ontem. "O presi-
dente fez menção simplesmente
a algo que é a ideia dele, pô. Tem
liberdade para isso. E o Enem
está baseado no banco de dados
que foi construído há muito
tempo, as questões não estão
variando. O governo não mexeu
em nenhuma questão do
Enem", disse.

Às véspera do Enem, que co-
meça no próximo domingo, 37
servidores do Inep entregaram
seus cargos de chefia no institu-
to, citando "fragilidade técnica e
administrativa da atual gestão
máxima do Inep". Mas o institu-
to, vinculado ao MEC (Ministé-
rio da Educação), não vai forma-
lizar as exonerações desses car-
gos até o fim do exame, forçan-
do a permanência dos descon-
tentes, disse o ministro também
nesta quarta.

Todos eles são servidores de
carreira e, mesmo fora desses
cargos, continuarão no órgão.
Do total de demissionários, ao
menos dois indicaram datas pa-
ra exoneração, o que pode pres-
sionar a direção do órgão –o res-
tante fez pedido de demissão
coletivo mais genérico.

Questionado, Inep e MEC
não responderam.

No último dia 14, o programa
Fantástico, da TV Globo, divul-
gou reportagem na qual servi-
dores do Inep detalharam pres-
são para alterar ao menos 20
questões de uma primeira ver-
são da prova deste ano. Os itens,
segundo a denúncia, tratavam

de temas da história recente e
contexto sociopolítico ou so-
cioeconômicos.

O embate ideológico é a
principal marca da gestão Bol-
sonaro na área da educação. O
governo tem aversão a questões
que abordem, por exemplo,
qualquer discussão de gênero e
o presidente já fez diversas crí-
ticas a itens do exame sob argu-
mento de que seriam de es-
querda.

Tanto Bolsonaro quanto Mil-
ton Ribeiro já disseram que
queriam olhar a prova antes,
mas, até onde se sabe, recua-
ram. O ministro insiste que a
preocupação do governo é que
não haja itens de cunho ideoló-
gico, mas as questões já passa
por criterioso processo pedagó-
gico e técnico de elaboração
antes de serem incluídas no
Banco Nacional de Itens.

Em 2019, o Inep criou uma
comissão que censurou ques-
tões do Enem. Elogiada pelo
Bolsonaro, a ditadura militar
(1964-1985), por exemplo, não
foi mais abordada no exame.

Em junho deste ano, o jornal
Folha de S.Paulo revelou que
uma portaria do Inep estabele-
cia uma espécie de "tribunal
ideológico", com a criação de
uma nova instância permanente
de análise dos itens das avalia-
ções da educação básica. O do-
cumento falava em não permitir
"questões subjetivas" e atenção
a "valores morais" e ia contra
posicionamento técnico do pró-
prio Inep.

O MPF (Ministério Público
Federal), ao comprovar as in-
formações da reportagem, já
recomendou que o governo
Bolsonaro se abstenha de criar
esse filtro ideológico. A Procu-
radoria Federal dos Direitos do
Cidadão considerou que o ato
pode representar ataque à li-
berdade de expressão e ao plu-
ralismo de ideias.

O Inep respondeu ao MPF
que havia desistido de criar a co-

missão. A bancada do PSOL na
Câmara protocolou nesta quarta
nova representação à procura-
doria sob o argumento de que a
recomendação "parece não ter
sido suficiente para coibir as
práticas abusivas e ilegais do
Governo Federal".

A legenda afirma que os fa-
tos recentes deixam claro "que
o objetivo do governo Bolsona-
ro é atentar contra a pluralida-
de, criando um verdadeiro tri-
bunal ideológico para censurar
perguntas elaboradas pela área
técnica do Ministério da Edu-
cação".

A representação do partido
pede processo judicial contra o
ministro e o presidente do
Inep, Danilo Dupas Ribeiro, e
também o afastamento deste
último do cargo.

Integrantes do governo têm
tentado minimizar as denúncias
dos servidores do Inep. O argu-
mento é de que se trata de uma
movimentação política, mas,
como a Folha de S.Paulo mos-
trou, metade dos demissioná-
rios foram alçados a cargos de
chefia pelo atual governo.

Também há um discurso dos
governistas de que a movimen-
tação ocorreu por desconforto
com relação a interrupção no
pagamento de gratificações para
preparação e aplicação de exa-
mes. "[Houve] uma discussão a
respeito de uma gratificação a
mais. Essa é a questão. Isso é um
assunto que é administrativo.
Não tem nada a ver com prova
de Enem", disse Ribeiro após
reunião com o ministro da Justi-
ça, Anderson Torres, nesta
quarta sobre temas de seguran-
ça do exame.

A Assinep (Associação de
Servidores do Inep) nega que is-
so tenha relação com a insatisfa-
ção dos servidores e ressalta que
as gratificações sempre existi-
ram. A entidade já divulgou car-
tas em que critica esvaziamento
do Inep e nomeações de crité-
rios ideológicos.

País
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Governo deve devolver
menos da metade dos
recursos da Ciência

MCTI

A menos de dois meses do
fim do ano, o presidente Jair
Bolsonaro deve devolver para
o orçamento do MCTI (Minis-
tério da Ciência, Tecnologia e
Inovações) menos da metade
dos R$ 600 milhões cortados
pela Economia em outubro.

A tesourada foi aprovada
pelo Congresso, a pedido de
Paulo Guedes, com a ciência
do Planalto, e gerou uma crise
no governo com críticas aber-
tas do ministro-astronauta,
Marcos Pontes. A comunidade
científica se queixa de que o
corte pode inviabilizar a pes-
quisa no país.

O governo trabalha no texto
de um projeto (PLN) para fa-
zer um novo remanejamento
de recursos para este ano, que
deve ser encaminhado ainda
para o Congresso. Há dois va-
lores em circulação no Palácio
do Planalto: R$ 278 milhões e
R$ 150 milhões.

Já o deputado Aliel Macha-
do (PSB-BR), presidente da
Comissão de Ciência e Tecno-
logia da Câmara, disse que o
Ministério da Economia traba-
lhava, na semana passada,
com a previsão de devolver R$
273 milhões para Ciência e
Tecnologia.

"O corte está prejudicando
todo o orçamento da pasta, in-
clusive editais já publicados",
ressaltou Machado. "Espera-
mos votar ainda nesta sema-
na. Isso é fruto das reunião
que fizemos com o Ministério
da Economia e é uma conquis-
ta, vamos recuperar parte sig-
nificativa."

De acordo com o deputado,
parte do montante seria desti-
nado aos testes da fase 3 da va-
cina contra Covid-19 desen-
volvida pelo ministério, por is-
so ainda não havia sido empe-
nhado totalmente.

Segundo interlocutores do
governo que trabalham nessa
proposta, a ideia é criar um
dispositivo obrigando o minis-
tro a gastar parte do dinheiro

apenas com o pagamento de
bolsas.

Ainda que Bolsonaro de-
volva recursos para o MCTI, o
montante ainda ficará muito
aquém do valor retirado. Se
prevalecer a intenção de resti-
tuir menos de R$ 200 milhões,
o CNPq (Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico) poderá ficar
sem recursos para financiar
pesquisadores.

O órgão vinculado ao MCTI
já lançou o Edital Universal,
principal chamada de bolsas
de pesquisa do país, que en-
volve 30 mil pesquisadores, ao
custo de R$ 250 milhões. Hoje
só há R$ 50 milhões em caixa.

Em 15 de outubro, o presi-
dente do CNPq, Edvaldo Vile-
la, falou da importância da
restituição desses recursos e
chamou o corte de "rasteira".

"Precisamos nos reunir e
fazer uma ação conjunta e
mais forte, porque as adversi-
dades são muito grandes. E
nós estamos avançando muito
pouco, e de repente a gente le-
va uma rasteira dessa que
aconteceu aí, muito de impro-
viso", disse em evento da
SBPC (Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência).

Como pano de fundo do
corte no ministério, está a dis-
puta acirrada nos bastidores
do governo por recursos a um
ano da eleição. Os R$ 600 mi-
lhões foram repassados para
os ministérios da Educação,
das Comunicações, da Saúde,
da Cidadania, da Agricultura e
do Desenvolvimento Regional.

Este último, sob o comando
de Rogério Marinho, levou a
maior fatia: R$ 150 milhões. A
pasta é uma das principais
apostas do governo para a
eleição.

O corte deflagrou uma crise
no primeiro escalão do gover-
no. Marcos Pontes foi cobrado
pelos colegas da Esplanada e
pelo próprio presidente a "jo-
gar junto".

VACINAÇÃO

2a dose da Janssen surpreende
gestores da saúde e Anvisa
MATEUS VARGAS E 
RAQUEL LOPES/FOLHAPRESS

O
anúncio da aplicação
da segunda dose e a do-
se de reforço da vacina

da Janssen para a Covid-19 feito
pelo Ministério da Saúde ontem
pegou gestores de saúde, a Anvi-
sa (Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária) e até o laboratório
produtor da vacina de surpresa.

Segundo anúncio da pasta, o
imunizante, que vinha sendo
usado em dose única, agora pas-
sará para o regime de duas apli-
cações, como já acontece com as
injeções da Pfizer, AstraZeneca e
Coronavac.

A segunda dose deve ser apli-
cada dois meses após a primeira
na população adulta. Já a dose de
reforço deve ser usada após cinco
meses do esquema primário
completo. A recomendação é que
seja com imunizante diferente,
preferencialmente da Pfizer.

Apesar de ainda não existir
um pedido formal à Anvisa do la-
boratório sobre aplicar a segun-
da dose e a dose de reforço, o Mi-
nistério da Saúde pode fazer esse
tipo de definição.

Isso porque a legislação deixa
margem para o ministro "deter-
minar a realização de ações pre-
vistas nas competências" da An-
visa, como decidir sobre a aplica-
ção das vacinas.

Mas o ministro só pode tomar
este tipo de iniciativa em casos
"que impliquem risco à saúde da
população" ou em cenários de
inação da Anvisa, ainda de acor-
do com as regras vigentes.

Na leitura de técnicos da
agência, o ministério deveria for-
malizar que agiu no lugar do ór-
gão regulador, em publicação no
Diário Oficial da União, por
exemplo, além de explicar as ra-
zões para essa iniciativa.

Técnicos da Anvisa também
foram pegos de surpresa pela de-
cisão de estender a dose de refor-
ço para todos os adultos. Antes a
aplicação estava restrita a pes-
soas com mais de 60 anos ou de
grupos de risco.

Os membros da agência ha-
viam se manifestado nas primei-
ras discussões sobre a dose de re-
forço. Eles estranharam que não
foram chamados agora.

Apesar do mal-estar, a Anvisa
não quer entrar em conflito com
o ministério. O temor é de que os
questionamentos alimentem
discursos antivacina.

Ainda não há estratégia fecha-
da entre os membros da agência,
mas a ideia preliminar é cobrar
do ministério os dados que em-
basaram a decisão sobre a Jans-
sen, além daqueles sobre a am-
pliar o grupo apto a receber dose
de reforço.

Um ponto que preocupa a An-

visa é sobre como organizar o
monitoramento das reações ad-
versas das vacinas. Na leitura da
agência, este é um dos temas que
deveria ter sido previamente de-
batido com o ministério.

Os anúncios desta terça tam-
bém pegaram de surpresa parte
da equipe do ministro Marcelo
Queiroga. As decisões sobre a
Covid-19 têm sido tomadas em
grupos restritos e o PNI (Progra-
ma Nacional de Imunizações)
está sem comando desde o fim
de junho.

O argumento de auxiliares
de Queiroga é de que tanto a
mudança sobre a aplicação da
dose da Janssen e a ampliação
do público da vacina de reforço
seguem experiências interna-
cionais.

Em nota, porém, a Anvisa dis-
se que iniciativas deste tipo fo-
ram previamente discutidas com
as agências reguladoras em di-
versos países.

"Antes de incorporar a dose
de reforço das vacinas, países co-
mo Estados Unidos, Canadá, In-
donésia, Grã-Bretanha, Israel,
membros da Comunidade Euro-
peia e outros submeteram a es-
tratégia à avaliação prévia das
suas autoridades reguladoras.
Primariamente, a terceira ou do-
se de reforço foi indicada para
pessoas com sistema imunológi-
co enfraquecido, idosos e profis-

sionais de saúde", disse a agência
brasileira.

No mesmo texto, a Anvisa afir-
ma que é importante diferenciar
o esquema vacinal previsto em
bula e estratégia de vacinação e
reforço.

O esquema previsto em bula
e aprovado pela Anvisa, quanti-
dade de doses e intervalos, indi-
ca a forma de uso da vacina que,
segundo os estudos, produzem
os melhores resultados de imu-
nização.

Já a estratégia de vacinação e
reforço é uma decisão da autori-
dade de saúde sobre como deter-
minado imunizante será aplica-
do na população de forma a se
obter a melhor cobertura vacinal,
e as estratégias de monitoramen-
to das reações adversas.

A agência reguladora disse
ainda que a decisão sobre dose
de reforço deve considerar o ce-
nário epidemiológico, os estudos
de efetividades, a circulação das
cepas variantes e a segurança das
vacinas, bem como uma efetiva
estratégia de monitoramento das
reações adversas e captação de
sinais de interesse para a farma-
covigilância.

Segundo a Anvisa, a previsão
é que até a próxima semana a
Janssen entregue os estudos pa-
ra Anvisa sobre a eficácia e se-
gurança da dose reforço da sua
vacina.

Senado prorroga dispensa de licitação para compra de vacina 
O Senado aprovou ontem uma

medida provisória que prorroga
definições excepcionais para a as-
sinatura de contratos relaciona-
dos com a vacinação contra a Co-
vid-19, incluindo a dispensa de li-
citação e a autorização para paga-
mentos antecipados.

Além disso, também fica
prorrogada a permissão para a
compra de vacinas antes do re-
gistro definitivo da Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária).

A proposta foi aprovada de
maneira simbólica pelos senado-
res. Segue agora para a sanção do
presidente Jair Bolsonaro.

A medida provisória altera a le-
gislação aprovada neste ano, que
prevê regras excepcionais para a
contratação de produtos e servi-
ços relacionados à vacinação du-
rante a pandemia do novo coro-
navírus.

A legislação original prevê
que essas condições valeriam
para "atos praticados e aos con-
tratos ou instrumentos congêne-
res" firmados até 31 de julho des-
te ano, independente do seu
prazo de execução ou de suas
prorrogações.

A MP dá nova redação para a
legislação, ampliando o escopo
das medidas excepcionais. Agora

elas se aplicam para os contratos
e outros instrumentos que forem
firmados "enquanto durar a de-
claração de emergência em saúde
pública de importância nacional",
afirma o texto.

A legislação, cujos prazos fo-
ram alterados pela medida pro-
visória, permite que a adminis-
tração pública direta e indireta
assine contratos com dispensa
de licitação para a compra de va-
cinas e insumos destinados à
imunização contra a Covid-19,
para serviços de logística, de tec-
nologia da informação e comu-
nicação, treinamento e outros
serviços necessários ao plano na-
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cional de vacinação.
Além disso, essa legislação

também prevê autorização para
eventual pagamento antecipado
em contratos para a compra ou
fornecimento de vacinas contra
a Covid-19, firmados após ou
mesmo antes da emissão do re-
gistro ou autorização para uso
emergencial concedidos pela
Anvisa (Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária).
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Rússia detona satélite 
e destroços geram alerta 
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

E
m uma cena digna dos
melhores dramas espa-
ciais, os sete integran-

tes da Estação Internacional em
órbita terrestre tiveram de acio-
nar procedimentos de emer-
gência e se refugiar em cápsu-
las que funcionam como salva-
vidas da estrutura.

O incidente ocorreu na se-
gunda-feira passada, depois que
a Rússia destruiu com um míssil
um antigo satélite espião sovié-
tico dos tempos da Guerra Fria,
lançando uma nuvem de destro-
ços em diversas órbitas.

A ISS (sigla inglesa para Esta-
ção Espacial Internacional)
abriga hoje quatro americanos,
um alemão e dois russos. "O tes-
te gerou mais de 1.500 pedaços
rastreáveis de destroços e cente-
nas de milhares de pedaços me-

nores que agora ameaçam todas
as nações", disse Ned Price, o
porta-voz do Departamento de
Estado.

A Rússia deu de ombros e
afirmou que em nenhum mo-
mento houve risco direto à ISS,
que de resto vem apresentando
uma série de problemas. Um pe-
daço um pouco maior teria en-
trado em uma trajetória suspeita
e por isso o procedimento de
evacuação, quando escotilhas
entre módulos também são fe-
chadas, foi acionado.

Segundo a Roscosmos, agên-
cia espacial russa, isso é padrão.
Já o Ministério da Defesa do país
afirmou, em nota ontem, que os
EUA estão apenas fazendo pro-
paganda russofóbica.

A Nasa, sua contraparte ame-
ricana, disse ter ficado ultrajada
com o teste, que usa uma tecno-
logia empregada pela Rússia,

EUA, China e Índia.
Basicamente, um míssil an-

tissatélite é disparado de solo
para atingir seu alvo em órbita.
No caso, era um velho satélite
Tselina-D, lançado em 1982 e
inativo há anos. O instrumento
tem mais de 1 tonelada.

Para a pasta da Defesa russa,
a queixa americana é hipócrita,
dado que o país também faz tes-
tes deste tipo. Mais: foi criada no
ano passado a Força Espacial,
um novo ramo armado dos EUA
para expandir suas capacidades
militares no espaço.

"Os EUA estão ativamente
desenvolvendo e testando, sem
nenhuma notificação, vários ti-
pos de armas de combate e ata-
que em órbita", afirmou o mi-
nistério, segundo a agência RIA
Novosti.

A China, país que mantém
uma estação espacial própria,

havia sofrido críticas semelhan-
tes com um teste análogo em
2017. A acusação de militariza-
ção incluiu o teste de um miste-
rioso avião orbital no ano passa-
do, semelhante a um modelo
em teste nos EUA desde 2010.

Pequim e Moscou têm novas
parcerias no campo espacial,
mas não há relatos de que en-
volvam a área de defesa.

O lixo espacial, 64 anos após
o início da exploração pelo ho-
mem, é um problema bastante
real. Segundo a Nasa, há cerca
de 1 milhão de objetos poten-
cialmente perigosos, de 1 cm a
10 cm de diâmetro, capazes de
danificar ou destruir satélites.

No caso da ISS, a situação é
mais dramática, dado que ser
abalroada por um desses destro-
ços pode significar um pequeno
rombo no casco –daí a ideia dos
salva-vidas.

Alemanha suspende gasoduto e
agrava crise entre Europa e Putin
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

A crise entre a Rússia e a Eu-
ropa ganhou um novo capítulo
ontem com o governo da Alema-
nha suspendendo a certificação
para operação do novo gasoduto
que Moscou completou ligando
seu território ao alemão.

O Nord Stream 2 é o segundo
ramal de um megaprojeto ini-
ciado nos anos 2000, e duplica a
capacidade de transporte de gás
natural pelo mar Báltico, possi-
bilitando a Rússia de desviar o
fornecimento que hoje é majo-
ritariamente feito pela rival
Ucrânia e pela turbulenta aliada
Belarus.

A decisão da Agência Federal
de Redes alemã é amparada
num tecnicismo. Segundo o ór-
gão, a operação do gasoduto
precisa ser feita por uma empre-
sa totalmente submetida à lei
alemã.

Só que a Gazprom, gigante
russa do gás, montou um con-
sórcio com empresas europeias
com sede na Suíça e uma subsi-
diária alemã para operar os tre-
chos do projeto no país europeu.
Segundo a agência, essa nova
empresa terá quatro meses para
regularizar sua situação.

Com isso, o gás talvez só seja
bombeado pelo novo ramal no
ano que vem. O Nord Stream 2
foi completado, após seis anos
de obras, em 10 de setembro. Ele
é uma das mais controversas he-
ranças do governo de Angela
Merkel, que está de saída do car-
go de chanceler após 16 anos,
pois aumenta o poder de barga-
nha de Vladimir Putin no merca-
do energético europeu.

Os russos já fornecem 40% do
produto consumido pela UE
(União Europeia), e neste ano fo-
ram acusados de reter gás duran-
te a crise de abastecimento no
continente, visando lucros e
pressão política. O Kremlin nega.

É improvável que o gasoduto
não entre em operação, apesar
do lobby americano e mesmo de
setores alemães. Mas a decisão
agora ocorre em um momento
de extrema tensão nas relações
com Moscou.

A Rússia é acusada pela UE e
pelos EUA de fomentar a crise de
refugiados na fronteira da Bela-
rus com a Polônia, que mobili-
zou forças militares dos dois paí-
ses e também de Moscou e de
Londres.

O Ocidente acusa Putin de in-
centivar a ditadura de Aleksandr

Lukachenko a atrair imigrantes
de países afetados por guerras e
empurrá-los fronteiras euro-
peias a dentro. Os aliados a leste
negam.

Também nesta terça, as for-
ças de segurança da Polônia usa-
ram canhões d'água e gás lacri-
mogêneo para tentar barrar re-
fugiados na fronteira. Na sema-
na passada, houve espancamen-
tos e prisões de imigrantes, e ao
menos uma pessoa morreu, pre-
sumivelmente de frio à noite.

A violência da repressão tem
causado críticas internas a Var-
sóvia, que já é um país complexo
no contexto europeu, por advo-
gar instâncias agressivas ante a
Rússia dentro da Otan (aliança
militar ocidental) e ter um gover-
no de direita considerado viola-
dor de princípios da UE.

Há talvez 15 mil refugiados
em Belarus, 4.000 concentrados
em áreas fronteiriças. As condi-
ções de abrigo são precárias, co-
mo na região do conflito desta
terça, perto da cidade polonesa
de Kuznica.

Os poloneses se defendem,
dizendo que estavam apenas
evitando um ataque com pedras
contra seus soldados. Tanto a
Polônia quanto a vizinha Lituâ-

nia, que também enfrenta pro-
blemas, declararam estado de
emergência para assegurar a ex-
pulsão de eventuais imigrantes –
e coibiram o trabalho da im-
prensa nas áreas afetadas.

Na segunda, a UE divulgou
novas sanções econômicas con-
tra a ditadura em Minsk, geran-
do protestos do governo de Lu-
kachenko. O uso dos refugiados,
diz o bloco, visa retaliar contra
punições já existentes, feitas na
esteira da repressão do ditador
contra protestos após vencer
uma eleição de fachada em 2020.

Ao mesmo tempo que essa
crise se desenrola, Putin gerou
alarmes no Ocidente por movi-
mentar tropas perto da fronteira
da Ucrânia, país com quem tem
difícil relação desde 2014, quan-
do anexou a Crimeia e fomentou
a guerra civil que deixou o leste
ucraniano autônomo.

O russo nega ter intenção de
invadir o vizinho, em apoio aos
separatistas pró-Kremlin. Sua
intenção principal, de fato, é
manter o status quo de conflito
congelado na região, conhecida
como Donbass, pois isso previne
a Ucrânia de aderir formalmente
à Otan e dificulta o acesso à
União Europeia.
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Xi oferece abertura a
Biden para esfriar atrito 

GUERRA FRIA

Reuniões de cúpula, com as
exceções clássicas, são feitas pa-
ra apresentar correções de rota
na relação entre grandes potên-
cias. Raramente se espera algo
definidor de novas eras.

Até pelo formato virtual, uma
cortesia da pandemia que agora
serve de desculpa para manter a
assepsia de um relacionamento
mergulhado em tensões, o en-
contro entre Xi Jinping e Joe Bi-
den entregou o prometido: nada
em especial.

Por outro lado, ele marcou
uma discreta inflexão no con-
tencioso geopolítico central des-
te século, muito por obra das pe-
culiaridades da condição de Xi.

O líder da ditadura comunis-
ta fez movimentos de abertura
em direção ao rival na Casa
Branca. Na terça da semana
passada, fez ser lida por seu em-
baixador em um evento em
Washington uma carta aberta
em que explicitava a disposição
de mudar o rumo de colisão en-
tre os dois países.

No dia seguinte, China e EUA
surpreenderam os presentes à

inócua reunião do clima da
ONU na Escócia com uma de-
claração conjunta de coopera-
ção –o ar e as águas do planeta,
afinal, são bens comuns, e as
duas maiores economias do
mundo são as maiores poluido-
ras também.

O encontro virtual da última
segunda-feira, ou ontem no ho-
rário de Pequim, coroou essa
tríade de boa vontade. Não sem
antes Xi deixar clara sua posi-
ção, sinalizando como um enxa-
drista ao "velho amigo" Biden os
limites de seu sorriso.

Pequim passou outubro
ameaçando militarmente a ilha
de Taiwan, que se vê protegida
pelos EUA, com as maiores in-
cursões contra as defesas aéreas
de Taipei na história de disputa
que remonta à vitória comunis-
ta no continente em 1949.

Vários analistas, como o pa-
pa da geopolítica americana
George Friedman, veem nisso
um blefe: a China teria muito
mais a perder do que a ganhar
numa difícil operação para con-
quistar Taiwan.
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