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DPU cobra na
Justiça prova
de que Enem
está seguro 

VAZAMENTO E FRAUDES

PRÉVIAS DO PSDB

A DPU (Defensoria Pública
da União) ingressou junto à
Justiça Federal da 3ª Região
com uma ação civil pública so-
licitando que o Inep (Instituto
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais), organizador
do Enem (Exame Nacional do
Ensino Médio), comprove que
tomou todas as providências
para garantir que não haja va-
zamento de informações nem
fraudes durante a realização da
prova. "A higidez e confiabili-
dade do Enem são essenciais
para a manutenção desta polí-
tica pública eficaz de ingresso,
principalmente de pessoas po-
bres, no ensino superior, aten-
dendo aos objetivos da Repú-
blica de construção de uma so-
ciedade livre, justa e solidária e
de diminuição das desigualda-
des", afirma o defensor público
federal João Paulo Dorini, au-
tor da ação. PÁGINA 5

Governo corta projeção do
PIB e espera inflação maior 

O Ministério da Economia diminuiu a expectativa oficial para o
crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) deste ano de 5,3% para
5,1%. Para 2022, a previsão caiu de 2,5% para 2,1%. O corte na proje-
ção deste ano já havia sido sinalizado em setembro, quando a que-
da de 0,1% da economia no segundo trimestre frustrou as expectati-
vas do governo -que projetava um avanço de 0,25% no período. De
acordo com o ministério, o principal fator doméstico para o corte é
a deterioração das condições financeiras no país, com elevação dos

juros. As novas projeções do ministério estão no Boletim Macrofis-
cal, atualizado bimestralmente pela SPE (Secretaria de Política
Econômica) -comandada pelo secretário Adolfo Sachsida (foto).
Ao comentar as discrepâncias dos números em relação ao estimado
pelo mercado, ele afirmou que as projeções da pasta no ano passa-
do (de queda de 4,7% da economia) foram consideradas otimistas a
princípio, mas depois ficaram próximas ao verificado (o PIB caiu
4,1%). PÁGINA 2

O pedido feito pelo governo Bolsonaro e atendido por Eduardo
Leite (PSDB-RS) (foto) para tentar convencer seu colega João Doria
(PSDB-SP) a adiar o início da vacinação contra a Covid-19 em janeiro
caiu como uma bomba nas fratricidas prévias presidenciais tucanas.
Ambos os governadores disputam a indicação do partido no próximo
domingo, num certame que ainda conta, sem chances de vitória,
com o ex-prefeito manauara Arthur Virgílio. Ontem, o jornal Folha
de S.Paulo revelou em uma entrevista com Leite a existência do pedi-
do, feito pelo general Luiz Eduardo Ramos (então secretário de Go-
verno, hoje secretário-geral da Presidência). Leite admitiu que pro-
curou Doria. "Houve uma conversa nessa direção, não foi um pedido
de intervenção, mas um pedido de reflexão. PÁGINA 5

AGÊNCIA SENADO

ABRASIL Eduardo Leite pediu 
a Dória para adiar
vacinação contra Covid

PF investiga atuação de ministério
na extradição de Allan dos Santos

BOLSONARISMO
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UE quer banir importação de soja
e carne de área de desmatamento 
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Bovespa fecha em 
queda de 1,39%; dólar 
tem alta de 0,49% 

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) caiu 1,39%
ontem, a 102.948 pontos, a
mais baixa desde novembro
do ano passado. O dólar subiu
0,49%, a R$ 5,526.

O Ibovespa (Índice Boves-
pa), índice de referência do
mercado acionário do país,
acumulou três quedas conse-
cutivas e uma baixa de 4,32%
deste a última quinta-feira.
Analistas apontam o cenário
de incerteza fiscal e a piora das
perspectivas econômicas co-
mo as principais causas da de-
terioração.

Neste pregão, outros fato-
res ainda pioraram o desem-

penho do índice, com desta-
que para desvalorizações no
setor de commodities e um ce-
nário de maior aversão ao ris-
co no exterior.

Para Stefany Oliveira, ana-
lista da Toro Investimentos, o
mercado passa a considerar
mais seriamente que o país ru-
ma para um cenário de certo
descontrole fiscal, o que pode
até mesmo levar o Ibovespa a
cair abaixo dos 100 mil pontos.

O petróleo Brent recuou
2,73%, a US$ 80,18% (R$ 440,88).

Nos Estados Unidos, os ín-
dices Dow Jones, S&P 500 e
Nasdaq recuaram 0,58%,
0,26% e 0,33%.
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Governo corta projeção do
PIB e espera inflação maior 
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

O
Ministério da Econo-
mia diminuiu a ex-
pectativa oficial para

o crescimento do PIB (Produto
Interno Bruto) deste ano de
5,3% para 5,1%. Para 2022, a pre-
visão caiu de 2,5% para 2,1%.

O corte na projeção deste ano
já havia sido sinalizado em se-
tembro, quando a queda de
0,1% da economia no segundo
trimestre frustrou as expectati-
vas do governo -que projetava
um avanço de 0,25% no período.

De acordo com o ministério,
o principal fator doméstico para
o corte é a deterioração das con-
dições financeiras no país, com
elevação dos juros. As taxas têm
sido estimuladas pelo avanço da
inflação e pela desconfiança do
mercado em relação às contas
públicas, impulsionada princi-
palmente pela discussão da PEC
(proposta de emenda à Consti-
tuição) dos Precatórios -que dri-
bla o teto de gastos.

A pasta afirma que as princi-
pais economias globais têm sido
afetadas em decorrência de fa-
tores como a quebra de cadeias
de suprimentos para a indústria,
problemas na oferta de energia e
elevação dos preços.

A projeção para a inflação
brasileira também piorou nos
dados atualizados ontem. A ex-
pectativa do governo para o IP-
CA (Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo) em 2021
saltou de 7,9% para 9,7%. Para
2022, a projeção de IPCA passou
de 3,75% para 4,7%.

Apesar dos cortes, os valores
do governo continuam melhores
do que os esperados pelo merca-
do. De acordo com o mais recen-
te boletim Focus, que traz previ-
sões feitas por analistas e reuni-
das pelo Banco Central, a expec-
tativa é de crescimento de 4,88%
para 2021 e de 0,93% para 2022.

Alguns bancos, inclusive, vão
além e já veem recessão no ano
que vem. É o caso do Credit

Suisse, que projeta contração de
0,5% em 2022 citando a escassez
global de insumos e a fraca di-
nâmica da atividade econômica.

Na inflação, o mercado tam-
bém estima um desempenho
pior do que o calculado pelo go-
verno. De acordo com o Focus,
os analistas veem a alta do IPCA
em 2021 em 9,77%. Para 2022 a
expectativa está em 4,79%.

As novas projeções do minis-
tério estão no Boletim Macrofis-
cal, atualizado bimestralmente
pela SPE (Secretaria de Política
Econômica) -comandada pelo
secretário Adolfo Sachsida. Ao
comentar as discrepâncias dos
números em relação ao estima-
do pelo mercado, ele afirmou
que as projeções da pasta no
ano passado (de queda de 4,7%
da economia) foram considera-
das otimistas a princípio, mas
depois ficaram próximas ao ve-
rificado (o PIB caiu 4,1%).

"Aos poucos, vai ficar claro
nosso compromisso fiscal e, em
abril do ano que vem, os analis-
tas vão começar a mudar as ex-
pectativas de crescimento, con-
vergindo para as da SPE", afir-
mou Sachsida.

A diferença dos números em
relação aos esperados pelo mer-
cado é explicada por ele desta
vez por fatores como a expectati-
va do governo por uma forte re-
tomada do mercado de trabalho,
pelo aumento do investimento
privado e pela continuidade da
agenda de reformas e da consoli-
dação fiscal -agenda que, segun-
do ele, "segue inalterada".

"A nossa política econômica,
do binômio consolidação fiscal e
reformas pró-mercado para au-
mento da produtividade, está cor-
reta. Continuamos a insistir nessa
política, porque é ela que irá tra-
çar um caminho para a prosperi-
dade de longo prazo para a eco-
nomia brasileira", disse Sachsida.

Apesar do discurso, o merca-
do vê deterioração da agenda do
governo em relação às contas
públicas e tem reagido de forma

negativa ao comportamento.
Desde agosto, quando a PEC dos
Precatórios começou a ser dis-
cutida, as operações de juros e
câmbio seguem sob maior pres-
são. As taxas cobradas por in-
vestidores para emprestar ao
Tesouro Nacional subiram 29%
em pouco mais de três meses.

Defendida pelo governo, a
PEC dos Precatórios (dívidas a
serem pagas pelo Estado em de-
corrência de sentenças judi-
ciais) dribla a regra constitucio-
nal do teto de gastos ao liberar
R$ 91,6 bilhões em 2022 sem ne-
cessidade de cortar outros cus-
tos. O texto faz dois movimentos
principais: cria um limite anual
para pagamento de sentenças
judiciais (jogando o excedente
para os anos seguintes) e muda
o cálculo do limite anual de des-
pesas federais (o expandindo).

Como efeito colateral, a PEC
pode gerar ainda uma bola de
neve no pagamento de precató-
rios. O limite para o pagamento
das sentenças judiciais pode ge-
rar um passivo de R$ 580 bilhões
em dívidas até 2036, segundo le-
vantamento da consultoria de
Orçamento da Câmara dos De-
putados (algo que o governo
pretende mitigar com medidas
como dar aos detentores de pre-
catórios ações de estatais, terre-
nos e outros ativos da União).

O governo afirma que essa
operação é necessária para dar
uma solução para o alto volume
de precatórios a serem pagos no
ano que vem (R$ 89 bilhões) e
para acomodar o Auxílio Brasil
dentro do teto de gastos. Mas a
estratégia vai além disso e tam-
bém abre espaço para outras
medidas que impulsionam a po-
pularidade do governo às véspe-
ras do calendário eleitoral -o
presidente Jair Bolsonaro já ci-
tou iniciativas como um vale-
gás, um auxílio para caminho-
neiros e até um reajuste para
servidores.

Sachsida afirmou que há um
"ruído" na percepção sobre a

PEC, que será mitigado após a
aprovação do texto. "Quando se
olha para trás, é muito claro que
nós fizemos um grande trabalho
de consolidação fiscal. A dúvida
é para frente. Mas essas dúvidas
vêm sobretudo da PEC dos Pre-
catórios, relacionado ao Auxílio
Brasil. Nas próximas duas sema-
nas, esses assuntos estarão en-
dereçados", afirmou Sachsida.

Perguntado se insistir na
ideia de que a agenda fiscal está
"inalterada" não compromete a
credibilidade da equipe econô-
mica, Sachsida afirmou que to-
da política econômica tem "tra-
de-offs" (expressão usada para
descrever uma escolha em que,
na prática, se aceita algo ruim
para alcançar algo bom).

"Toda política econômica
tem trade-offs e se confronta
com efeitos não desejados. Pre-
cisamos olhar a política econô-
mica no bojo do resultado líqui-
do que ela gera, e não pontual-
mente", afirmou. Para ele, a PEC
vai propiciar o pagamento do
Auxílio Brasil, respeitar o pro-
cesso de consolidação fiscal e
dar segurança jurídica para os
detentores de precatórios.

O secretário especial de Te-
souro e Orçamento, Esteves Col-
nago, afirmou que os novos da-
dos calculados pela SPE vão em-
basar a discussão sobre a PEC e
a reformulação da proposta de
Orçamento de 2022 -que está
com estimativas defasadas.

Os novos números devem
pressionar os números no ano
que vem ao elevar as projeções
de despesas obrigatórias (pela
maior inflação) e potencialmen-
te reduzir as estimativas de re-
ceita (pela atividade menor do
que o esperado).

A projeção para o INPC (Índi-
ce Nacional de Preços ao Consu-
midor), que serve de base para
calcular o reajuste de uma série
de despesas obrigatórias -como
as aposentadorias- passou de
8,4% para 10,04%, pressionando
ainda mais o teto de gastos.

MERCADOS

Cesta de Natal
nas empresas
impulsiona
vendas de peru

O retorno das celebrações
de Natal em família deve im-
pulsionar a venda de carnes
tradicionais da data, segundo
as expectativas dos grandes fri-
goríficos neste ano. Outra fren-
te de crescimento deve ser a
volta dos kits natalinos que as
empresas costumam distribuir
aos funcionários, mas foram
suspensos no ano passado por
causa do home office.

Segundo Sidney Manzaro,
vice-presidente na BRF, dona
das marcas Sadia e Perdigão, a
entrega dos kits caiu cerca de
15% no Natal de 2020, mas de-
ve recuperar o patamar neste
ano. Além das cestas de pre-
sente, a companhia, que prevê
contratar 200 funcionários
temporários, também espera
um crescimento de 3% na ven-
da dos produtos de fim de ano
em geral na comparação com
a data anterior. Os lançamen-
tos da BRF para 2021 acompa-
nham a tendência dos consu-
midores, que têm trocado a
carne vermelha pelo frango.  

FIM DE ANO

Reajuste para servidores vai
tirar recursos de outras áreas,
diz secretário de Guedes

O secretário de Política Eco-
nômica, Adolfo Sachsida, afir-
mou ontem que usar o espaço
orçamentário a ser gerado em
2022 pela PEC (proposta de
emenda à Constituição) dos Pre-
catórios para elevar salários de
servidores vai tirar recursos de
outras políticas públicas.

"Se existe uma demanda de-
mocrática e legítima da socieda-
de para darmos aumento para os
servidores, o que faremos? Te-
mos que mostrar que gasto será
reduzido. A beleza do teto de
gastos é essa", disse ao ser ques-
tionado em entrevista sobre as
novas projeções para o PIB (Pro-
duto Interno Bruto).

Ele afirmou que o governo
pode usar o espaço disponível
caso o texto seja aprovado para
diferentes políticas, mas ressal-
tou que essa será uma escolha de
quais medidas serão atendidas.
Ele lembrou as demandas so-
ciais da pandemia e que os servi-
dores públicos não tiveram per-

da de emprego ou corte de salá-
rios como foi observado na ini-
ciativa privada.

"Eu vou ter um espaço fiscal.
Onde vou usar? Desonerando a
folha de pagamentos? Ou me-
lhorando gastos sociais neste
momento tão delicado que o
mundo vive por causa da pande-
mia? Ou usar para dar reajuste
para uma categoria que não per-
deu emprego ou renda na pan-
demia?", questionou. "São esco-
lhas legitimas de uma democra-
cia. Agora. Para dar aumento pa-
ra servidores, eu vou deixar de
usar para outra coisa. É uma es-
colha a ser feita", afirmou.

A PEC dos Precatórios (dívi-
das a serem pagas pelo Estado
em decorrência de sentenças ju-
diciais) dribla a regra constitu-
cional do teto de gastos ao libe-
rar R$ 91,6 bilhões em 2022 sem
necessidade de cortar outros
custos. O texto faz dois movi-
mentos principais: cria um limi-
te anual para pagamento de sen-

tenças judiciais (jogando o exce-
dente para os anos seguintes) e
muda o cálculo do limite anual
de despesas federais (o expan-
dindo).

O governo vem dizendo que
essa operação é necessária para
dar uma solução para o alto vo-
lume de precatórios a serem pa-
gos no ano que vem (R$ 89 bi-
lhões) e para acomodar o Auxílio
Brasil dentro do teto de gastos.
Mas a estratégia vai além disso e
também abre espaço para outras
medidas que impulsionam a po-
pularidade do governo às véspe-
ras do calendário eleitoral -o
presidente Jair Bolsonaro já ci-
tou iniciativas como um vale-
gás, um auxílio para caminho-
neiros e e o próprio reajuste para
servidores. O drible no teto de
gastos estimula o déficit nas con-
tas públicas e o endividamento
do país. O Brasil está no verme-
lho desde 2014, sua dívida alcan-
çou patamares recordes após a
pandemia 

PEC DO CALOTE

Aposentadoria: reajuste
chega a 10% com nova
previsão de inflação

INSS

FÁBIO MUNHOZ/FOLHAPRESS

A Secretaria de Política Eco-
nômica do Ministério da Eco-
nomia divulgou ontem nova
projeção para a inflação de
2021. De acordo com o relató-
rio, o INPC (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor) deverá
fechar o ano com um acumula-
do de 10,04%, um aumento de
1,64 ponto percentual em rela-
ção à última previsão da pasta,
de setembro (que era de 8,4%).

O INPC é utilizado pelo go-
verno federal para definir o
reajuste do salário mínimo e
dos benefícios do INSS (Insti-
tuto Nacional do Serviço So-
cial). Caso esse percentual de
10,04% seja mantido, o salário
mínimo nacional passará dos
atuais R$ 1.100 para R$ 1.210
em 2022. Já o teto do INSS su-
birá de R$ 6.433,57 para R$
7.079,50 considerando a previ-
são do governo.

O reajuste do salário míni-
mo impacta outros benefícios
como seguro-desemprego,
abono do PIS/Pasep e valor
máximo de ações que podem
ser iniciadas nos Juizados Es-
peciais Federais, por exemplo.
O valor do salário mínimo
também é usado como piso de
aposentadorias, pensões e au-
xílios-doença do INSS.

Medido pelo IBGE (Institu-
to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística), o INPC atingiu
11,08% no acumulado de 12
meses até outubro. Conside-
rando somente o estado de São
Paulo, a inflação é ainda
maior: 11,32%. No acumulado
de janeiro a outubro de 2021, o

INPC já registra alta de 8,45%
no país.

A alta do INPC reflete a ele-
vação no custo de vida dos bra-
sileiros ao longo de 2021. Para
se ter ideia, em outubro de
2020, o INPC acumulado de 12
meses estava em 4,77% –6,31
pontos percentuais a menos
do que os atuais 11,08%.

Além disso, o indicador
considera a inflação média de
uma série de produtos e servi-
ços. Alguns subitens do INPC
tiveram aumentos mais eleva-
dos em outubro. O grupo dos
transportes, por exemplo, su-
biu 17,75% em 12 meses, com
destaque para a alta de 44,94%
dos combustíveis. O grupo de
alimentação teve alta acumu-
lada de 11,81%.

Para quem é beneficiário
do INSS e mora de aluguel, o
reajuste de 10,04% fica abaixo
do percentual que geralmente
é utilizado para reajustar os
contratos de locação residen-
cial, o IGP-M (Índice Geral de
Preços - Mercado). Medido
pela FGV (Fundação Getulio
Vargas),  o IGP-M atingiu
21,73% no acumulado de 12
meses até outubro.

O índice final que será apli-
cado nas aposentadorias do
INSS só será conhecido em ja-
neiro de 2022, quando o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística) divulgar o
resultado da inflação medida
no acumulado de janeiro a de-
zembro deste ano. Procurado,
o Ministério da Economia não
detalhou se divulgará novas
previsões da inflação de 2021
ainda neste ano.

As publicações legais de sua
empresa com o melhor preço em 

um jornal de qualidade

Tels.: (21)

3556-3030
96865-1628
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Produção de motos
ultrapassa 1 milhão 
de unidades no ano

ABRACICLO

FLÁVIA ALBUQUERQUE/ABRASIL 

A produção de motocicletas
totalizou 1.004.983 unidades
no acumulado de janeiro a ou-
tubro, o que representa um
crescimento de 28,1% na com-
paração com o mesmo período
do ano passado, quando foram
produzidas 784.421 unidades.
Em outubro, saíram das linhas
de montagem 108.456 motoci-
cletas, pouco menos do que as
108.931 unidades produzidas
no mês anterior. Em relação a
outubro de 2020, houve alta de
19,3%. Os dados foram divul-
gados ontem pela Associação
Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores,
Motonetas, Bicicletas e Simila-
res (Abraciclo).  

Na avaliação do presidente
da entidade, Marcos Ferma-
nian, o setor mantém o ritmo
de produção aquecido, com a
indústria de motocicletas
mostrando uma evolução po-
sitiva em sua curva de produ-
ção ao longo deste ano. “Esse
número é ainda mais signifi-
cativo quando analisamos o
contexto do ano, que começou
com um primeiro bimestre
muito difícil devido a segunda
onda da pandemia do corona-
vírus em Manaus, que com-
prometeu cerca de 100 mil
unidades. Desde então as fa-
bricantes têm imposto um rit-
mo intenso na produção para
atender a demanda”, disse.

DEMANDA AQUECIDA
Para os próximos meses,

Fermanian acredita que a de-
manda deve continuar alta,
com a tendência de que a pro-
cura por motocicletas se man-
tenha aquecida devido às altas
consecutivas nos preços dos
combustíveis. Entretanto, ele
alertou para as instabilidades
do cenário macroeconômico.
“Além disso, o veículo é ins-
trumento de trabalho para
quem atua nos serviços de en-
trega e opção de deslocamen-
to seguro para evitar a aglome-
ração do transporte público.
Estamos atentos à alta nas ta-
xas de juros, ao nível de em-
prego e outras medidas que
podem impactar negativa-
mente a demanda por motoci-
cletas”, explicou.  

Segundo o balanço mensal,
de janeiro a outubro foram
emplacadas 937.971 motoci-
cletas, 29% a mais do que no
mesmo período de 2020
(726.973 unidades). Os licen-
ciamentos em outubro soma-

ram 97 mil unidades. O volu-
me é 10,9% inferior ao regis-
trado em setembro (108.816
motocicletas) e 0,9% maior na
comparação com as 96.114
motocicletas emplacadas no
mesmo mês do ano passado.

A Scooter foi a categoria
que registrou a maior alta per-
centual no volume de licencia-
mentos em relação aos dez
primeiros meses do ano pas-
sado, com 88.340 unidades
emplacadas, aumento de
46,9% sobre 2020. Em núme-
ros absolutos, a categoria com
maior volume de emplaca-
mentos no acumulado do ano
foi a Street. Foram licenciadas
455.986 unidades, alta de
25,2% em relação ao mesmo
período de 2020 (364.104 mo-
tocicletas).

“O perfil do comprador da
Scooter é aquele que quer um
veículo mais fácil de pilotar,
ágil no trânsito e econômico.
Essa praticidade vem conquis-
tando o consumidor brasilei-
ro”, analisou o presidente da
Abraciclo.  

EXPORTAÇÕES
No acumulado do ano, fo-

ram exportadas 46.947 moto-
cicletas, aumento de 79,8% na
comparação com as 26.109
unidades embarcadas no
mesmo período de 2020.  Se-
gundo dados do portal de es-
tatísticas de comércio exterior
Comex Stat, que registra os
embarques totais de cada mês,
analisados pela Abraciclo, os
principais mercados foram a
Argentina, a Colômbia e os Es-
tados Unidos. Para o mercado
argentino, foram embarcadas
13.423 motocicletas, o que re-
presenta 28% do volume total
exportado. As exportações pa-
ra a Colômbia totalizaram
10.565 unidades (22% do total
exportado). Já os Estados Uni-
dos receberam 10.501 motoci-
cletas (21,9%).

De acordo com os dados da
Abraciclo, em outubro os em-
barques de motocicletas para
o mercado externo totaliza-
ram 4.182 unidades. O volume
foi 14,2% menor que as 4.872
motocicletas exportadas em
setembro e 79,5% superior na
comparação com o mesmo
mês do ano passado (2.330
unidades). Os três principais
destinos das motocicletas fo-
ram a Argentina (1.240 unida-
des e 24,1% do total exporta-
do), o Canadá (1.134 unidades
e 22,1%) e os Estados Unidos
(1.114 unidades e 21,7%).

MEIO AMBIENTE

UE quer banir importação de
soja e carne de desmatamento
ANA ESTELA DE SOUSA
PINTO/FOLHAPRESS

A
Comissão Europeia
propôs ontem proibir a
importação de produ-

tos do agronegócio considera-
dos fortemente ligados ao des-
matamento e à degradação flo-
restal, entre eles algumas das
commodities mais exportadas
pelo Brasil, como soja e carne
bovina.

A regra abrange inclusive o
corte de árvores considerado le-
gal na legislação do país de ori-
gem dos produtos. De acordo
com a Comissão, isso se deve ao
fato de que o desmatamento ile-
gal foi superado pela expansão de
áreas agrícolas como a principal
causa da destruição de florestas.

A União Europeia também
teme que, ao fazer uma distin-
ção entre o que é legal e ilegal,
produza um incentivo perverso:
o de levar países a alterarem
suas legislações para ampliar a
definição do que é desmata-
mento legal.

O texto deve entrar em confli-
to com o Código Florestal brasi-
leiro, considerado um dos mais
avançados internacionalmente,
que estipula limites de reserva
obrigatória em cada região.

Na Amazônia Legal, proprie-
dades localizadas em áreas de
florestas podem desmatar 20%
da área; no cerrado, 75%; e em
campos, 80%.

"O comércio internacional
precisa seguir acordos interna-
cionais e respeitar leis nacionais.
O problema é que a falta de cre-
dibilidade do Brasil acaba abrin-
do brechas para avanços que po-
dem ser protecionistas", diz o ex-
secretário de Produção e Comér-
cio do Ministério da Agricultura
Pedro de Camargo Neto.

Camargo Neto, que presidiu
a Abipecs (associação da indús-
tria produtora e exportadora de
carne suína) e é agricultor e pe-
cuarista, diz que os grandes ex-
portadores brasileiros de carne

e soja, entre outros, já rastreiam
e certificam o que vendem na
Europa.

Durante a COP26, que termi-
nou no último sábado em Glas-
gow, Muni Lourenço, presiden-
te da Comissão Nacional de
Meio Ambiente da CNA (Confe-
deração Nacional da Agricultu-
ra), afirmou que apenas 2% dos
produtores cadastrados pelo go-
verno brasileiro desrespeitaram
o Código Florestal.

Os três grandes exportadores
brasileiros de carne -JBS, Mar-
frig e Minerva- apresentaram
em Glasgow seus programas de
rastreamento, mas o relatório de
impacto que acompanha a pro-
posta de lei ressalva que ne-
nhum deles acompanha seus
fornecedores indiretos: há no
país 2,5 milhões de pecuaristas,
o que torna a operação ainda
mais complexa.

A imagem brasileira é afetada
também pelo atraso na valida-
ção dos cadastros de produtor
rural (CAR), a leniência com gri-
leiros de terras públicas, a fisca-
lização ambiental deficiente por
parte da União e de alguns esta-
dos e a proteção de unidades de
conservação e reservas indíge-
nas, diz Camargo Neto.

Para a advogada Vera Kanas,
sócia nas áreas de comércio in-
ternacional e agronegócios do
escritório Tozzini Freire, ao ex-
cluir a exigência de que o des-
matamento seja ilegal a União
Europeia torna a medida restri-
tiva ao comércio mais fácil de
aplicar.

"Se restringisse ao desmata-
mento ilegal, alguém teria que
definir o que é "ilegal". E o que fa-
zer, por exemplo, com relação ao
cacau colhido em área sobre a
qual há discussão judicial, no
Brasil, relacionada à legalidade
do desmatamento?", exemplifica.

Segundo Vera Kanas, medi-
das comerciais que discriminam
países têm maior potencial de
violação das regras da OMC (Or-
ganziação Mundial do Coméri-

co). Já critérios em termos de
produtos ou situações podem
ser adotados "desde que sejam
objetivos, flexíveis e proporcio-
nais aos objetivos ambientais
pretendidos".

PANTANAL
O projeto recém-apresenta-

do fala em florestas e exclui
áreas inundadas, como o Panta-
nal brasileiro, mas a Comissão
afirma que a definição do que
será considerado desmatamen-
to será suficiente para proteger
dois terços do que ainda resta
de vegetação nativa no cerrado
do país.

Além de soja e carne, a pro-
posta se refere a óleo de palma,
madeira, cacau e café, e produ-
tos derivados, como móveis e
couro. A lista pode ser ampliada
no futuro para incluir, por
exemplo, a borracha, segundo o
comissário responsável por Am-
biente, Oceanos e Pesca, Virgi-
nijus Sinkevicius .

O texto ainda precisa ser
aprovado pelo Parlamento Eu-
ropeu e pelo Conselho Europeu
(que reúne os líderes dos 27
membros), mas a tendência é
que seja bem recebido.

O Parlamento Europeu já in-
dicou que o projeto era prioritá-
rio e pode pressionar por regras
mais duras. No caso dos Esta-
dos-membros, a proposta deve
ser empurrada pelo presidente
francês, Emmanuel Macron, que
assume em janeiro a presidência
rotativa do Conselho da UE.

A partir da aprovação, em-
presas e Estados-membros te-
rão um ano para criar as estrutu-
ras necessárias para implemen-
tá-lo. Independentemente des-
se prazo, a data a partir do qual
será contado o desmatamento é
31 de dezembro de 2020: ou se-
ja, as empresas de comércio ex-
terior terão que provar que as
commodities e produtos não es-
tão ligados a terras desmatadas
ou degradadas a partir do come-
ço deste ano.

RISCO DO PAÍS
A Comissão afirma que não

haverá proibição de qualquer
país ou mercadoria. "Os produ-
tores sustentáveis continuarão a
conseguir vender os seus produ-
tos para a UE."

Os países ou regiões serão
classificados como de risco baixo,
padrão ou alto de produzir com-
modities ou produtos ligados ao
desmatamento ou em desacordo
com a legislação do país produ-
tor, o que elevará o controle.

O Parlamento Europeu havia
solicitado à Comissão que in-
cluísse nas condições que levam
à proibição das importações o
respeito aos direitos humanos e
às terras indígenas. Segundo a
Comissão, o fato de que os pro-
dutos precisam respeitar as leis
nacionais deve cumprir em par-
te esse papel.

De acordo com a justificativa
do projeto, a expansão de terras
agrícolas destinadas a produzir
commodities que a União Euro-
peia importa é hoje o principal
motor do desmatamento e da
degradação florestal.

Segundo a FAO (agência das
Nações Unidas para alimenta-
ção e agricultura), 420 milhões
de hectares de floresta, uma
área maior do que a União Euro-
peia, foram desmatados entre
1990 e 2020.

Quando descontada a área de
reflorestamento ou regeneração
florestal, a perda foi de 178 mi-
lhões de hectares, ou três vezes a
superfície da França.

"A UE é parcialmente respon-
sável por esse problema, e quer
responder ao forte apelo dos ci-
dadãos europeus para liderar o
caminho para resolvê-lo", afir-
mou a Comissão. Em consulta
pública, a proposta foi aprovada
por 1,2 milhão de pessoas.

O vice-presidente executivo
do Green Deal europeu, Frans
Timmermans, disse que as no-
vas regras atendem a uma preo-
cupação dos europeus para pro-
mover o "consumo sustentável".

Ministros votam contra desconto
linear em mensalidade de faculdades
ANDRÉ RICHTER/ABRASIL 

A ministra Rosa Weber, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), votou ontem para derru-
bar decisões judiciais que con-
cederam descontos lineares nas
mensalidades de faculdades du-
rante a pandemia de Covid-19.  

A Corte julga ações protoco-
ladas pelo Conselho de Reitores
das Universidades Brasileiras e
pela Associação Nacional das
Universidades Particulares
(Anup). As entidades alegam
que foi retirado das escolas pri-
vadas o poder de negociar com
os pais ou alunos individual-

mente os atrasos no pagamento,
beneficiando quem não teve a
renda afetada.

Devido aos efeitos econômi-
cos provocados pela pandemia,
pais e alunos passaram a cobrar
a redução do valor das mensali-
dades diante das dificuldades de
pagamento, proibição de aulas
presenciais e adoção de aulas
virtuais. Com a falta de consen-
so, o Judiciário foi acionado, e
diversos juízes obrigaram a re-
dução das cobranças em cerca
de 30% e 50%.

VOTOS
A ministra, que é relatora das

ações, se manifestou pela in-
constitucionalidade das deci-
sões. Para Rosa Weber, as medi-
das foram tomadas de forma li-
near em todos os contratos, sem
avaliar os efeitos econômicos
para ambas as partes e o caso es-
pecífico de cada aluno, ferindo
os princípios constitucionais da
livre iniciativa e da isonomia.

Segundo a relatora, os des-
contos devem ser discutidos en-
tre alunos e as faculdades e levar
em conta diversos pontos, entre
eles, as características do curso,
carga horária, formas de avalia-
ção, custos de transposição para
aulas remotas, além da condi-

ção econômica dos estudantes.
"Os autos revelam a existên-

cia de decisões que deferem
descontos gerais e lineares com
disciplinas díspares e percen-
tuais diversos", afirmou.

Em seguida, os ministros Gil-
mar Mendes e Alexandre de Mo-
raes também votaram pela in-
constitucionalidade das deci-
sões, mas não estabeleceram ba-
lizas sobre como deverá ser o
procedimento de discussão de
descontos. Nunes Marques votou
pela improcedência das ações.

Após as manifestações, a ses-
são foi suspensa e será retoma-
da hoje.

STF

Senado deve alterar
PEC dos Precatórios

CONGRESSO

Sem conseguir construir
uma proposta de consenso, o
governo decidiu buscar apoio
nas principais bancadas do Se-
nado para aprovar a PEC (pro-
posta de emenda à Constitui-
ção) dos Precatórios, que dá
calote em dívidas da União re-
conhecidas pela Justiça. No
entanto, deverá precisar ceder
com algumas emendas, como
duas propostas pelo MDB, o
que vai resultar inevitavel-
mente na volta da proposta pa-
ra uma nova votação na Câma-
ra dos Deputados.

Maior bancada do Senado, o
MDB quer alterações na PEC. As
sugestões estão em linha com
uma proposta de senadores do
Podemos, PSDB e Cidadania.

O pedido é para que o Auxí-
lio Brasil, substituto do Bolsa
Família, seja um programa so-
cial permanente, previsto na
Constituição, e permitindo
que o valor de R$ 400 por mês
não seja reduzido após dezem-
bro de 2022.

"Estamos recolhendo as su-
gestões. Se for necessário, nós
vamos apresentar alguns apri-
moramentos ao texto da Câ-

mara", disse o líder do governo
no Senado, Fernando Bezerra
Coelho (MDB-PE).

Bezerra é o relator da PEC,
que autoriza o governo a gastar
mais R$ 91 bilhões no próximo
ano, quando o presidente Jair
Bolsonaro pretende concorrer
à reeleição.

Com a resistência no Pode-
mos, terceira maior bancada, o
líder do governo conta com o
apoio de partidos independen-
tes, como MDB e PSD, para
aprovar a PEC. O cenário de o
Senado aprovar o projeto sem
alterações fica cada vez mais
distante.

"Essa PEC não pode ter um
projeto que seja temporário
até dezembro de 2022. Tem
que ser permanente. Enquan-
to houver miséria e pobreza
nesse país, a política pública é
permanente", discursou o líder
do MDB no Senado Eduardo
Braga (AM).

"Portanto, uma das posições
que precisam ser construídas
para que essa PEC possa andar
é que esse projeto não pode ser
mais temporário, precisa ser
permanente", completou.

Vendas na Black Friday devem
cair pela primeira vez em 5 anos
VITOR ABDALA/ABRASIL

As vendas da promoção Black
Friday devem apresentar neste
ano a primeira queda, desde
2016, se for descontada a inflação
acumulada em 12 meses. De
acordo com a Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC), o dia de
promoções, marcado para 26 de
novembro, deve ter um recuo de
6,5% em relação ao ano passado.  

A CNC espera que as vendas
cheguem a R$ 3,93 bilhões no
país. É o maior valor nominal
desde que a data foi incorpora-
da ao calendário do varejo na-
cional. Mas como a inflação em
12 meses acumula variação de
10,67%, em termos reais a Black
Friday deverá ter uma queda em
relação ao ano anterior.

Na edição de 2020, foi registra-
do um valor nominal de vendas
de R$ 3,78 bilhões, que superaria

os R$ 4 bilhões se o montante fos-
se corrigido pela inflação.

A expectativa é que mais da
metade das receitas venha dos
setores de móveis e eletrodo-
mésticos (R$ 1,10 bilhão) e de
eletroeletrônicos e utilidades
domésticas (R$ 906,57 milhões).

Outros segmentos com ex-
pectativa de receita relevante
são hiper e supermercados (R$
779,09 milhões) e de vestuário,
calçados e acessórios (R$ 693,12

milhões).
A CNC coletou diariamente

mais de 2 mil preços de itens
agrupados em 34 linhas de pro-
dutos ao longo dos últimos 40
dias, encerrados em 16 de no-
vembro. Desses, 26% revelaram
tendências de redução de pre-
ços no período – percentual
abaixo dos 46% observados às
vésperas da Black Friday de
2020, quando a taxa de inflação
era de 3,9%.
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OSASCO

Justiça condena SP a indenizar
familiares de vítima da chacina 
MARIANE RIBEIRO/FOLHAPRESS

A
Justiça de São Paulo
condenou o governo
do estado a pagar in-

denização por danos morais pa-
ra a mãe, a avó e os três filhos do
pintor Jailton Vieira da Silva, de
28 anos, morto a tiros por agen-
tes públicos no dia 13 de agosto
de 2015 na chamada "chacina
de Osasco".

Segundo a sentença dada pe-
lo juiz Ênio José Hauffe, da 16ª
Vara da Fazenda Pública, na ter-
ça- feira passada, o estado terá
que pagar R$ 100 mil para Antô-
nia Lúcia Gomes da Silva, mãe
do rapaz, e R$ 50 mil para a avó,
Antônia Lima da Silva, e para ca-
da um dos filhos de Jailson, de
14, 11 e 8 anos.

Também ficou determinado
o pagamento de pensão mensal,
como indenização por danos
morais, aos filhos do pintor no
valor de 25% do salário mínimo
nacional vigente à época do pa-
gamento, com correção mone-
tária pelo IPCA-E, até que eles

completem a maioridade.
A decisão atende parcial-

mente os pedidos da família de
Jailton. A solicitação inicial feita
à Justiça era de indenização no
valor de R$ 1 milhão para a mãe
do rapaz e de R$ 500 mil para a
avó, para os três filhos e para o
pai de criação de Jailton, além
do pagamento de despesas com
tratamento médico e psicológi-
co e de despesas com funeral e
sepultura.

O juiz considerou "improce-
dente" o pedido de indenização
feito pelo pai de criação do ra-
paz morto na chacina.

Na sentença, o juiz aponta
que o assassinato de Jailton cau-
sou "claro danos morais", uma
vez que "os autores foram priva-
dos da convivência com o seu fi-
lho, neto e genitor" e completa
dizendo que "tal privação intui-
tivamente afeta o desenvolvi-
mento saudável dos menores e a
relação familiar em geral".

Hauffe também afirma que o
Estado falhou "no preparo de
agentes que deveriam, justa-

mente, garantir a segurança pú-
blica" e "no dever de evitar que
agentes do Estado cometam cri-
mes, utilizando-se, para tanto,
do aparato da corporação".

Procurado pela reportagem
para se pronunciar sobre a sen-
tença, o Governo do Estado de
São Paulo, sob gestão João Doria
(PSDB), respondeu, por meio da
Procuradoria-Geral, que "ainda
não foi informado da decisão".

Jailton Viera da Silva foi uma
das vítimas da maior chacina da
história de São Paulo.

Entre os dias 8 e 13 de agosto
de 2015, 23 pessoas foram assas-
sinadas nas cidades de Osasco,
Barueri, Itapevi e Carapicuíba.
Seis foram mortas no dia 8 e ou-
tras 17 no dia 13. Jailton fazia
parte deste segundo grupo.

Ele se encontrava em um bar
na rua Irene, em Barueri, quan-
do foi morto.

Segundo o Ministério Públi-
co, os assassinatos foram co-
metidos por policiais militares
e guardas civis municipais, em
retaliação às mortes de um PM

e um GCM, em momentos dis-
tintos, ao reagirem a assaltos na
região.

Em setembro de 2017, dois
policiais militares,  Fabrício
Eleutério e Thiago Henklain,
foram condenados a, respecti-
vamente, 255 anos, 7 meses e
10 dias de reclusão, e 247 anos,
7 meses e 10 dias de reclusão
pela prática de homicídios
qualificados consumados con-
tra 17 vítimas, incluindo Jail-
ton, e de homicídios qualifica-
dos tentados contra outras 7 ví-
timas.

Os dois homens também fo-
ram condenados pelo crime de
constituição de milícia privada.

O policial militar Victor Cris-
tilder Silva dos Santos e o guarda
civil municipal Sérgio Manha-
nhã também chegaram a ser
condenados a 119 e 100 anos de
prisão, respectivamente, mas ti-
veram suas sentenças cassadas
em julho de 2019.

Os dois foram levados ao Tri-
bunal de Júri e inocentados em
fevereiro deste ano.

Doria anuncia reforço 
da vacina a partir de hoje
ISABELLA MENON/FOLHAPRESS

O governador João Doria
(PSDB) anunciou que, a partir
de hoje,  maiores de 18 anos
começam a receber a dose de
reforço dos imunizantes con-
tra a Covid-19. A aplicação da
nova injeção pode ser realiza-
da cinco meses após o esque-
ma vacinal básico para todos
os adultos.

O anúncio foi feito durante
entrevista coletiva no Palácio
dos Bandeirantes, na capital
paulista, ontem e acontece um
dia depois de o ministro da
Saúde Marcelo Queiroga anun-
ciar a dose de reforço para to-
dos os adultos do país.

"Quero parabenizar o Minis-
tério da Saúde por essa medida
acertada que aumenta a prote-
ção em todo o país", disse Do-
ria. No estado de São Paulo, 710
mil pessoas já podem receber a
dose adicional do imunizante.

A Prefeitura de São Paulo
anunciou também, que as do-
ses de reforço passam a ser
aplicadas a partir de hoje. Nesta
quinta, podem comparecer to-
dos aqueles que receberam a
segunda dose até o dia 27 de
abril. Amanhã, é a vez dos que
tomaram a segunda dose até o
dia 17 de junho.

Antes, a aplicação da dose de
reforço vinha sendo ministrada

para pessoas acima de 60 anos,
além de integrantes de grupos
de risco, como pacientes em
quimioterapia, com imunodefi-
ciência, pessoas que vivem com
HIV/Aids, entre outros casos.
Para esse público, as doses
eram aplicadas após seis meses
do ciclo vacinal completo.

De acordo com Regiane de
Paula, coordenadora geral do
Programa Estadual de Imuniza-
ção, o estado de São Paulo já ti-
nha seis milhões de pessoas
que poderiam ter recebido a
dose adicional do imunizante,
porém apenas três milhões re-
ceberam.

"Solicitamos que voltem às
unidades e recebam a terceira
dose",  alertou De Paula que
afirmou que nos últimos dias
houve uma procura de 400 mil
pessoas pela segunda dose, re-
duzindo o número de faltosos
para 7,5% no estado.

Durante o anúncio na terça,
o ministro Queiroga destacou
que a dose de reforço deve ser
aplicada com uma vacina dife-
rente da tomada no esquema
vacinal básico. A orientação é
que o reforço seja aplicado,
preferencialmente, com a vaci-
na da Pfizer. Na falta desse imu-
nizante, pode ser aplicada a As-
traZeneca ou Janssen.

Dimas Covas, presidente do
Instituto Butantan, afirma que

a não incorporação da Corona-
vac como terceira dose é um
erro do Ministério da Saúde.
"O ministerio continua erran-
do do ponto de vista da estraté-
gia da cobertura vacinal", disse
Covas.

Diferente da orientação do
ministério, Regiane de Paula
afirmou que, em São Paulo, o
imunizante para a dose de re-
forço será aquele que estiver
disponível no posto de saúde.
"Pode ser a Pfizer, Coronavac e
até mesmo AstraZeneca. A ter-
ceira dose é feita com a dose
que estiver disponível no mo-
mento que você for tomar a va-
cina", disse.

Sobre um novo ciclo de vaci-
nação em São Paulo, ela disse
que essa discussão está sendo
realizada junto com o Conass
(Conselho Nacional de Secretá-
rios de Saúde) e Conasems
(Conselho Nacional de Secreta-
rias Municipais de Saúde).

"Com a dose de reforço, nós
vamos até fevereiro para con-
templar esse público de 18 anos
ou mais. A gente acredita que,
provavelmente, em abril deve-
mos recomeçar um novo ciclo,
mas as diretrizes do Ministério
da Saúde ainda não foram ini-
ciadas e aguardamos essas di-
retrizes para que possamos tra-
balhar como Plano Estadual de
Imunização", disse de Paula.

COVID-19

SP anuncia
GameSP com
investimento
de R$ 20 mi

O Governador João Doria
anunciou ontem o lançamen-
to do GameSP, programa iné-
dito para fortalecer o ecossiste-
ma de Jogos Digitais no estado
de São Paulo e estimular jo-
vens da rede pública estadual
a criar interesse pelo e-sports.
A iniciativa terá investimento
de R$ 20 milhões e será capita-
neada pelas Secretarias de De-
senvolvimento Econômico,
Cultura e Economia Criativa,
Educação e Esportes.

“O objetivo deste programa
é oferecer, pela primeira vez,
uma política pública específi-
ca para o desenvolvimento
deste setor, com a realização
de eventos e campeonatos. 

A indústria de games já su-
perou a indústria de entreteni-
mento. Portanto, é algo consis-
tente, que gera empregos, im-
postos, oportunidades e gera
também, evidentemente, a
emoção do esporte e o entrete-
nimento de milhões de jovens
no Brasil que utilizam os ga-
mes”, afirmou Doria.

O segmento de Jogos Digi-
tais movimentou mais de R$
12,5 bilhões no Brasil em 2021,
com público gamer estimado
em 67 milhões de pessoas. Até
2025, a expectativa é que a área
movimente mais de US$ 200
bilhões ao redor do mundo. 

JOGOS DIGITAIS

São José do Rio Preto recebe 
evento da retomada econômica 

São José do Rio Preto recebe
amanhã o RetomaSP, evento
promovido pela InvestSP, a
agência de promoção de inves-
timentos do Estado de São Pau-
lo. O roadshow visa estimular a
retomada da economia paulis-
ta, possível graças ao avanço da
vacinação contra o coronavírus
e oferecer serviços de qualifica-
ção profissional e geração de
renda para a população, além
de incentivar novos investi-
mentos.

O RetomaSP é a oportunida-
de para que empresários, co-
merciantes, investidores, gesto-
res públicos e privados e estu-
dantes acessem serviços ofereci-
dos gratuitamente por institui-

ções paulistas. Informações so-
bre linhas de crédito, qualifica-
ção profissional, mercado inter-
nacional, inovação e tecnologia
serão abordados por especialis-
tas em cada tema.

Estão confirmadas as partici-
pações do Vice-Governador do
Estado de São Paulo, Rodrigo
Garcia, do ex-Ministro e Secre-
tário da Fazenda e Planejamen-
to, Henrique Meirelles, da Se-
cretária de Desenvolvimento
Econômico, Patricia Ellen, e do
Presidente da InvestSP, Gustavo
Junqueira.

Além de participar de uma
vasta programação de palestras,
o visitante poderá ser atendido
em estandes de entidades par-

ceiras. Secretaria de Agricultura
e Abastecimento do Estado de
São Paulo, Desenvolve SP, Se-
brae-SP, IPT, Jucesp, Fapesp,
USP, UNESP, Unicamp, Uni-
vesp, Prefeitura de São Jose do
Rio Preto e Associação Comer-
cial (ACIRP) apresentarão seus
produtos e serviços de apoio à
inovação e fomento à atividade
empreendedora. Programas da
InvestSP de apoio ao empreen-
dedor, como o Exporta SP e o SP
Conecta, também prestarão
atendimento no evento.

O Desenvolve SP, o banco do
empreendedor paulista, apre-
sentará suas novas linhas de
crédito para a retomada das ati-
vidades empresariais. Foram

lançados cinco tipos de finan-
ciamento voltados para a inova-
ção com condições especiais pa-
ra as MPMEs do Estado de São
Paulo. Empresas de todos os se-
tores podem obter crédito com
juros a partir de 0% e até dez
anos para pagar.

A participação no Retoma SP
é gratuita e as vagas são limita-
das. Para fazer sua inscrição, cli-
que aqui.

A Secretaria do Desenvolvi-
mento Econômico do Estado de
São Paulo, a Prefeitura de São
José do Rio Preto e a Associação
Comercial (ACIRP) são parcei-
ras da InvestSP na organização
do evento, que ainda conta com
patrocínio da Prodesp

RETOMAPS
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A través da edição de uma Medida Provisória sob
número 1.067, de 2 de setembro de 2021, o Pre-

sidente da República junto com o seu Ministro da
Saúde, nos termos do artigo 62 da Constituição Fe-
deral de 1988, alterou a Lei 9.656, de 3 de junho – Lei
dos Planos de Saúde – para acrescer em seu artigo 10,
alguns parágrafos que tratam da amplitude das co-
berturas no âmbito da saúde suplementar, notada-
mente em sede de transplantes e de procedimentos
de alta complexidade.

Assim, as metodologias utilizadas constarão com
indicadores e parâmetros de custo-efetividade utili-
zados em combinação com outros critérios que se-
rão estabelecidos em normas editadas pela Agência
Nacional de Saúde, assessorada pela Comissão de
Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde Suplementar, criada, por essa Medida Provi-
sória, pela aposição do artigo 10-D na Lei dos Planos
de Saúde.

A atualização do rol de procedimentos e eventos
em saúde suplementar pela ANS será realizada por
meio de instauração de processo administrativo, a
ser concluído no prazo de cento e vinte dias, que po-
derá ser prorrogado por sessenta dias corridos quan-
do as circunstâncias exigirem.

Sem manifestação, dentro do prazo acima, será
realizada a inclusão automática do medicamento,
do produto de interesse para a saúde ou do procedi-
mento no respectivo rol até que haja decisão da enti-
dade. Inobstante, tal fato, será garantida a continui-
dade da assistência iniciada mesmo se a decisão for
desfavorável à inclusão.

Ao tratar do tema 990 fixado pelo Superior Tribu-
nal de Justiça ressaltei o sentido prático daquela de-
terminação judicial, ou seja, de que as operadoras de
planos de saúde não estariam obrigadas a fornecer
medicamentos não registrados pela ANVISA, isto é,
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Naquela oportunidade, ao azo, me referi e defendi
em sede doutrinária, uma decisão prolatada em sede
de antecipação dos efeitos de uma tutela de urgência
em sede recursal, determinando que a operadora de
plano de saúde deveria fornecer medicamento pres-
crito pelo médico assistente nas especificações e pe-
lo período indicado, realizando o pedido de impor-
tação no prazo de 24 horas a partir da intimação, sob
pena de multa cominatória diária arbitrada em mil
reais. É a conhecida astreintes que são multas diárias
aplicadas à parte que deixa de atender decisão judi-
cial. Esse instituto jurídico serve para coibir o adia-
mento indefinido do cumprimento de uma determi-
nação judicial.

Pois bem. Aqui, nesta Medida Provisória, as tec-
nologias avaliadas e recomendadas pela Comissão
Nacional de Incorporação de Tecnologias no Siste-
ma Único de Saúde serão incluídas no Rol de Proce-
dimentos e Eventos em Saúde Suplementar em um
prazo de até 30 dias. Tollitur quaestio, ou seja, aca-
bou a questão dentro do prazo constitucional em
que vigora a eficácia dessa medida legal.

Impende ressaltar que na Comissão de atualiza-
ção do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar será composta por representantes do
Conselho Federal de Medicina, de Odontologia e de
Enfermagem.

Essa comissão deverá apresentar evidências cien-
tíficas sobre a eficácia, a acurácia e a efetividade e se-
gurança do medicamento, do produto ou do proce-
dimento analisado, desde que reconhecidas pelo ór-
gão competente para o registro ou para a autorização
de uso. Também deverá constar uma avaliação eco-
nômica de benefícios e custos, assim como análise
de impacto financeiro da ampliação no âmbito da
saúde suplementar.

Esta Medida Provisória se aplica aos processos em
curso na data de sua publicação, vale dizer, desde o
dia 02 de setembro de 2021.

Acredito que o teor dessa medida legal atende, em
princípio, dados científicos e técnicos no combate de
doenças em tratamentos mesmo que embrionários
empregados para cura de pacientes desses planos de
saúde suplementar.

A meu sentir, como já enfatizei algures, a efetiva
proteção à saúde além de ser enunciado constitucio-
nal deve proteger a todos, indistintamente, até por-
que os planos de saúde suplementar são, geralmen-
te, majorados com altos custos para seus usuários
sem sequer que esses sejam ouvidos ou consultados.

O leque de tratamentos em prol da saúde deve ser
ampliado dentro de um limite que estabeleça uma
real situação na equação multissecular de custo/be-
nefício, não restringindo tratamentos, exames ou
materiais empregados que sempre devem ser utiliza-
dos no objetivo de salvar vidas que merecem o máxi-
mo emprego do direito à personalidade previsto não
só na Lei Maior, mas também em nosso Código Civil.

Voltaire Marensi
Advogado e Professor, integrante do time 

de especialistas de Franco Advogados

Justiça
Atualização das
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Eduardo Leite pediu 
a Dória para adiar
vacinação contra Covid

PRÉVIAS DO PSDB

IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

O pedido feito pelo governo
Bolsonaro e atendido por
Eduardo Leite (PSDB-RS) (foto)
para tentar convencer seu cole-
ga João Doria (PSDB-SP) a adiar
o início da vacinação contra a
Covid-19 em janeiro caiu como
uma bomba nas fratricidas pré-
vias presidenciais tucanas.

Ambos os governadores
disputam a indicação do par-
tido no próximo domingo,
num certame que ainda con-
ta, sem chances de vitória,
com o ex-prefeito manauara
Arthur Virgílio.

Ontem, o jornal Folha de
S.Paulo revelou em uma entre-
vista com Leite a existência do
pedido, feito pelo general Luiz
Eduardo Ramos (então secre-
tário de Governo, hoje secretá-
rio-geral da Presidência).

Leite admitiu que procurou
Doria. "Houve uma conversa
nessa direção, não foi um pe-
dido de intervenção, mas um
pedido de reflexão. Talvez ti-
vesse sido positivo ao país que
se fizesse um esforço de coor-
denação e engajamento, já
que era uma questão nacional.
Mas é um episódio superado",
afirmou.

Nas redes sociais, Leite foi
alvo de diversas críticas por
parte tanto de tucanos, quanto
de figuras associadas à es-
querda.

O caso desagradou parte do
tucanato, cioso do ativo eleito-
ral que é a defesa da vacinação
por Doria. O paulista patroci-
nou a produção da chinesa
Coronavac em São Paulo, e é
considerado até por adversá-
rios o responsável por forçar
Bolsonaro a acelerar a campa-
nha nacional.

Comentando a entrevista
de Leite ao jornalista Lauro
Jardim, de O Globo, Doria dis-
se que respondeu: "Lamento,
Eduardo, que você tenha se
prestado a atender um pedido
dessa natureza do general Ra-
mos. Diga a ele que vamos ini-
ciar a vacinação, tão logo a An-
visa autorize a utilização da
Coronavac. E que eu estou ao
lado da vida e dos brasileiros".

O gaúcho reagiu, e em nota
disse que o paulista quis se

atribuir uma "frase heroica"
que não teria ocorrido.

"Naquele dia, o general Ra-
mos ligou para Eduardo e pe-
diu que convencesse Doria a
aderir ao projeto de coordena-
ção nacional da vacina. Na-
quele momento, havia uma
inflexão do governo federal
quanto a aceitar a vacinação
ampla. Leite ligou para Doria
para debater como os dois
conduziriam esta questão",
diz o texto.

"Privilegiariam a coordena-
ção nacional num momento
em que o governo federal as-
sumira o compromisso de va-
cinar, ou trabalhariam sem
ela? Doria rechaçou a coorde-
nação nacional e disse que iria
conquistar, a qualquer custo, a
aplicação da primeira vacina.
Leite questionou se isso seria
seguro para a população –va-
lia a pena sacrificar a ideia da
coordenação nacional? Doria
respondeu: 'Eu vou aplicar a
primeira vacina, custe o que
custar'. Leite, então, desistiu
de continuar a conversa".

A resposta foi mal recebida
entre integrantes da cúpula tu-
cana, pois alinhou Leite aos in-
teresses de Bolsonaro. Um en-
tusiasta da candidatura do
gaúcho diz que, embora fique
claro para ele que Doria queria
faturar politicamente a vacina-
ção, a urgência sanitária não
permitiria ambiguidade. Para
ele, a nota foi um tiro no pé.

No momento da conversa,
o fato de Doria ter anunciado
um calendário estadual de va-
cinação havia levado o Minis-
tério da Saúde a tentar acele-
rar o seu, após protelações e
sabotagens que foram explici-
tadas durante a CPI da Covid
no Senado.

Foi a percepção e pesquisas
mostrando que a opinião pú-
blica queria vacina que gerou
a inflexão transmitida por Ra-
mos. Ao fim, a Coronavac e a
vacina da AstraZeneca foram
aprovadas pela Anvisa em 17
de janeiro.

Minutos depois, Doria esta-
va ao lado da primeira vacina-
da no país. Em Brasília, o en-
tão ministro Eduardo Pazuello
o criticava em uma entrevista
coletiva chamada às pressas.

VAZAMENTO E FRAUDES

MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

A
DPU (Defensoria Pú-
blica da União) in-
gressou junto à Justi-

ça Federal da 3ª Região com
uma ação civil pública solicitan-
do que o Inep (Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais), organizador do
Enem (Exame Nacional do Ensi-
no Médio), comprove que to-
mou todas as providências para
garantir que não haja vazamen-
to de informações nem fraudes
durante a realização da prova.

"A higidez e confiabilidade
do Enem são essenciais para a
manutenção desta política pú-
blica eficaz de ingresso, princi-
palmente de pessoas pobres, no
ensino superior, atendendo aos
objetivos da República de cons-
trução de uma sociedade livre,
justa e solidária e de diminuição
das desigualdades", afirma o de-
fensor público federal João Pau-
lo Dorini, autor da ação.

"É direito dos estudantes te-
rem informações que garantam
a realização do Enem sem qual-
quer problema de segurança",
segue. O defensor pede à Justiça
que o Inep responda no prazo
de até 24 horas.

A DPU chegou a questionar
se houve ingresso de pessoas es-
tranhas à elaboração da prova
em área restrita e quais procedi-
mentos foram adotados para
preservar a confidencialidade
das informações, mas não teve
resposta do Inep.

O defensor João Paulo Dorini
destaca que o ajuizamento da
ação não seria necessário se o ór-
gão já tivesse fornecido informa-
ções comprobatórias da segu-
rança do exame. E diz que, mais
uma vez, a credibilidade da pro-
va está sendo colocada em xeque
por atos e falhas dos órgãos da
administração pública federal.

A realização do Enem, cujo
início está marcado para o próxi-
mo domingo, foi abalada nos úl-

timos dias pela renúncia de di-
versos servidores dos cargos de
chefia que mantinham no Inep.

Como razão para isso, cita-
ram falta de capacidade geren-
cial da direção do órgão, e fragi-
lidade técnica e administrativa.
Para o governo, o motivo real foi
uma disputa por valores de gra-
tificação, o que os servidores
negam.

Após dizer que o Enem final-
mente começou a adquirir as

feições de seu governo conser-
vador, o presidente Jair Bolso-
naro declarou nesta quarta que
a prova nunca serviu para me-
dir o conhecimento dos estu-
dantes.

"Olha o padrão do Enem no
Brasil.  Pelo amor de Deus.
Aquilo mede algum conheci-
mento? Ou é ativismo político e
na questão comportamental?",
declarou Bolsonaro durante vi-
sita ao Qatar, parte de seu giro

pelo Oriente Médio.
Apesar disso, o presidente as-

segurou que não viu a prova
deste ano com antecedência.
"Não vi, não vejo, não tenho co-
nhecimento", declarou.

A base conservadora do pre-
sidente sempre teve o Enem co-
mo um dos seus alvos predile-
tos, por mencionar temas como
identidade de gênero, direitos
humanos e minorias, seja em
questões ou na redação.

Ministro do STF derruba lei de Rondônia
que proibia linguagem neutra em escolas
MATHEUS TEIXEIRA/FOLHAPRESS

O ministro Edson Fachin, do
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) (foto), suspendeu a eficácia
de uma lei de Rondônia que
proibia o uso de linguagem neu-
tra nas escolas públicas e priva-
das do estado.

O magistrado afirmou que a
norma "ofende materialmente a
Constituição" e disse que a lin-
guagem neutra "visa combater
preconceitos linguísticos, reti-
rando vieses que usualmente
subordinam um gênero em rela-
ção a outro.

A decisão monocrática ainda
não tem data para ser julgada pe-

lo plenário do Supre-
mo. Enquanto isso,
segue valendo a
ordem do magis-
trado de invali-
dar a legislação
estadual.

O ministro
afirmou que es-
se tipo de lingua-
gem tem sido ado-
tada com frequên-
cia em órgãos públi-
cos de diversos países e
organizações estaduais.

A decisão foi  tomada em
uma ação apresentada pela
Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Estabeleci-

mentos de Ensino.
O ministro tam-

bém afirmou que
a lei estadual
deve ser derru-
bada porque
invade compe-
tência da
União para le-

gislar sobre esse
tipo de tema.

Para o ministro,
"é difícil imaginar"

que a proibição da lin-
guagem neutra seja compatível
com a liberdade de expressão.

Para Fachin, a lei de Rondô-
nia "constitui nítida censura
prévia, prática extirpada do or-

denamento nacional".
"Além disso, porque a lingua-

gem inclusiva expressa elemen-
to essencial da dignidade das
pessoas, ela é um discurso que,
segundo a jurisprudência da
Corte Interamericana de Direi-
tos Humanos, é especialmente
protegido", afirmou.

O ministro defendeu que
"proibir que a pessoa possa se
expressar livremente atinge sua
dignidade" e disse que a lei é
ainda mais grave por envolver o
contexto escular, ambiente no
qual "devem imperar não ape-
nas a igualdade plena, mas tam-
bém a liberdade de aprender,
ensinar, pesquisar".

EDUCAÇÃO

PF investiga atuação da cúpula do 
MJ em extradição de bolsonarista
CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

A Polícia Federal investiga a
atuação da cúpula do Ministério
da Justiça no processo de extra-
dição do bolsonarista Allan dos
Santos, ordenada em outubro
pelo ministro Alexandre de Mo-
raes, do STF (Supremo Tribunal
Federal).

O ministro cobrou esclareci-
mentos para saber se a ordem
havia sido cumprida, e a PF pe-
diu dados à pasta dentro do
mesmo inquérito em que foi de-

cretada a prisão do influencia-
dor dono do canal Terça Livre.

De acordo com informações
obtidas pela coluna Painel, da
Folha de S.Paulo, a polícia quer
saber se houve algum tipo de ato
criminoso por parte da cúpula
do ministério no processo, para
interferir ou atrasar o envio da
documentação para os EUA.

O pedido de extradição de
Moraes provocou a demissão da
delegada Silvia Amélia, chefe do
DRCI (Departamento de Recu-
peração de Ativos e Cooperação

Internacional), setor que cuida
desse tipo de assunto dentro do
Ministério da Justiça.

O chefe direto de Silvia era o
secretário Nacional de Justiça,
Vicente Santini, de quem a PF
quer saber qual foi a atuação
nos autos.

O pedido de extradição che-
gou aos Estados Unidos e a cú-
pula da Justiça só teve acesso a
essa informação em novembro,
quando o trâmite já havia sido
executado.

Aliados de Torres negam

que Silvia tenha sido exonera-
da pelo fato de ter dado anda-
mento ao processo e alegam
que houve quebra de confiança
e traição.

Colegas da ex-chefe do DRCI
saíram em defesa dela nos basti-
dores. Eles afirmam que o de-
partamento é um órgão técnico,
pelo qual passam dezenas de
questões sensíveis, que não de-
ve ficar suscetível a pressões po-
líticas e, por isso, o caso todo
tramitou como deveria, sem que
houvesse qualquer aviso.

ALLAN DOS SANTOS

Quinta-feira, 18 de novembro de 2021
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PAULO SALDAÑA/FOLHAPRESS

Um grupo de 12 servidores do Inep (Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais)
encaminhou ontem um ofício à direção do ór-
gão em apoio aos 37 colegas que pediram desli-
gamento de cargos de chefia em protesto contra
a gestão atual. Eles cobram o MEC (Ministério
da Educação) para resolver a crise.

O documento, obtido pela reportagem, foi
enviado aos diretores do Inep por meio do siste-
ma eletrônico de informações do governo. Esses
servidores, que não atuam em cargos de chefia,
reafirmam a "situação de fragilidade técnica e
administrativa" em que se encontra a gestão
máxima do Inep.

Há cobranças internas pela saída do presi-
dente do órgão, Danilo Dupas Ribeiro. Parla-
mentares também exigem sua saída.

Servidores do Inep denunciaram nos últimos
dias assédio moral e pressão para retirar, du-
rante a elaboração da prova de 2021, itens que
desagradam ideologicamente o governo. Às vés-
peras do Enem, que começa no domingo, 37 ser-
vidores entregaram seus cargos de chefia no ins-
tituto, citando "fragilidade técnica e adminis-
trativa" da atual gestão.

O ministro da Educação, pastor Milton Ri-
beiro, tem minimizado a debandada e diz que a
motivação tem relação com mudança de paga-
mentos de gratificações. Ele, que esteve nesta
quarta na Câmara prestando esclarecimentos,

também negou interferência no conteúdo da
prova.

Em reação, o grupo de servidores técnicos en-
caminhou o novo documento em que se solida-
riza com os demissionários e seus motivos. E
ainda cobram o MEC sobre a vulnerabilidade
atual do órgão.

"Apontamos o risco institucional que é a saí-
da deles dessas funções estratégicas do órgão e
solicitamos os bons préstimos quanto a esclare-
cimentos oficiais relativos ao posicionamento
do Ministério da Educação, responsável pela
nomeação da gestão máxima do Inep, quanto a
situação de vulnerabilidade em que nos encon-
tramos nesse momento", diz o ofício. "Ressalta-
mos o compromisso do corpo técnico do Inep
com a educação brasileira."

Ribeiro reafirmou que não houve interferên-
cia no conteúdo, em contraste com declarações
do próprio ministro. Ele mesmo repete que não
permitiria questões consideradas inadequadas,
prometeu que olharia a prova pessoalmente e
depois recuou.

A frase contraria até iniciativas que já vie-
ram à tona, de veto a determinados temas, co-
mo a ditadura militar e qualquer menção a ho-
mossexuais.

Em meio à crise com o Inep, o presidente Jair
Bolsonaro disse nesta semana que o Enem esta-
ria, agora, com "a cara do governo". A fala foi
considerada por parlamentares como confir-
mação das denúncias dos servidores.

Servidores do Inep saem em defesa
de demissionários e cobram MEC

DPU cobra na Justiça prova
de que Enem está seguro 

ABRASIL
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Jairinho vira réu 
por crime de estupro 
de ex-namorada

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

DOUGLAS CORRÊA/ABRASIL 

O ex-vereador Jairo Souza
Santos Júnior, conhecido co-
mo Dr. Jairinho, virou réu pe-
los crimes de estupro, lesões
corporais e violência domésti-
ca contra uma ex-namorada. A
denúncia apresentada pelo
Ministério Público do Rio de
Janeiro (MPRJ) no dia 20 de ju-
lho foi aceita pelo 3º Juizado de
Violência Doméstica, de Jaca-
repaguá, na zona oeste do Rio.  

De acordo com a denúncia,
o ex-vereador é denunciado
pelos crimes de estupro, lesão
leve, lesão grave, vias de fato e
lesão na modalidade de dano
à saúde emocional cometidos
contra uma ex-namorada du-
rante o período em que se re-
lacionavam, entre os anos de
2014 e 2020.

"Os fatos tiveram como
pressuposto motivação de gê-
nero ou situação de vulnerabi-
lidade decorrente da subjuga-
ção ou submissão feminina
ocorrida dentro de uma rela-
ção íntima, ocasionando vio-
lência doméstica consubstan-
ciada em opressão contra a
mulher".   

Segundo o documento, em
outubro de 2015, Jairo drogou
a vítima e praticou ato libidi-
noso, sem seu consentimento.
Em dezembro de 2016, o de-
nunciado enfurecido por estar
sendo ignorado, cometeu
ofensas verbais e agressões fí-
sicas com chutes, tendo atin-
gido sua então namorada no
pé, o que levou à fratura.  

Em 2020, durante um fim
de semana de lazer em Man-

garatiba, após se irritar com o
fato de a vítima não lhe permi-
tir livre acesso a seu celular
pessoal, Jairo agrediu a ex-na-
morada, utilizando-se de gol-
pe popularmente conhecido
como “mata leão”, arrastan-
do-a para fora de casa a fim de
não chamar atenção e, no jar-
dim, praticou as agressões.

Ainda de acordo com a de-
núncia, entre novembro de
2014 e outubro de 2020, Dr.
Jairinho ameaçou a vítima,
promoveu ofensas morais,
perseguição e invasão de do-
micílio em várias oportunida-
des, "com o firme propósito de
promover desequilíbrio emo-
cional da vítima".

Na ação penal, a Promoto-
ria de Justiça chama a atenção
para o fato do ex-vereador Jai-
rinho ostentar histórico de
ofensas e agressões, “demos-
trando não se intimidar com
os sucessivos registros de
ocorrência policial, apontan-
do ser um autor contumaz es-
pecialmente em crimes contra
a mulher.

HISTÓRICO
O ex-vereador está preso

desde o dia 8 de abril acusado
de homicídio triplamente do
menino Henry Borel, de 4
anos de idade, filho de outra
ex-namorada.

Além da morte de Henry
Borel, o ex-vereador foi de-
nunciado pelo Ministério Pú-
blico Estado do Rio de Janeiro
(MPRJ) em dois casos de tor-
turas de filhos de ex-namora-
das e ainda por violência do-
méstica.

PARIS

Lula é recebido por Macron
com rito de chefe de Estado
O

ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva
(PT) foi recebido on-

tem pelo presidente da França,
Emmanuel Macron, na residên-
cia oficial do chefe de Estado
francês, o Palácio do Eliseu, em
Paris. O encontro com o brasi-
leiro teve protocolo reservado a
chefes de Estado.

Desafeto do presidente Jair
Bolsonaro, Macron se encontra
com Lula em um momento em
que a relação entre Brasil  e
França está abalada. O presi-
dente francês é crítico ferrenho

da política ambiental do atual
governo brasileiro. Ele chegou a
vetar qualquer acordo comer-
cial com o Mercosul, falando
em 'crime de ecocídio' por parte
do Brasil.

Apesar de ter antecipado o
encontro que teria com Macron,
Lula não deu detalhes da agen-
da com o francês. O ex-presi-
dente brasileiro cumpre uma sé-
rie de compromissos na Europa
desde a última quinta-feira.

Lula iniciou sua passagem
pelo velho continente por Ber-
lim, na Alemanha. Na sexta-

feira passada, o petista se reu-
niu por mais de uma hora com
Olaf Scholz, futuro chanceler
alemão.

Da Alemanha, Lula foi para
Bruxelas, na Bélgica, onde dis-
cursou no Parlamento Europeu,
na segunda-feira. Ao falar na
Conferência de Alto Nível da
América Latina, o ex-presidente
foi aplaudido de pé depois de di-
zer que o Brasil vive uma "tragé-
dia sem precedentes" desde que
Bolsonaro chegou ao poder e
listou uma série de condutas do
que chamou de "atitude crimi-

nosa" do governo durante a
pandemia do novo coronavírus.

No primeiro dia na França,
terça-feira, Lula almoçou com a
prefeita de Paris, Anne Hidalgo.
À noite, ele discursou no reno-
mado Instituto de Estudos Polí-
ticos de Paris. Lá, ele falou sobre
sua visão sobre o papel do Brasil
"no mundo de amanhã".

O tour do ex-presidente pela
Europa prevê ainda uma pas-
sagem pela Espanha,  onde
participará de uma conferên-
cia e se reunirá com lideranças
políticas.

OMS acende sinal de alerta:
mortalidade sobe na Europa

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) estima em 5% o
aumento das mortes associadas
à covid-19 na Europa, durante a
última semana. Na América, os
óbitos causados pelo novo coro-
navírus caíram 3%.  

No Pacífico Ocidental, região
que inclui a China, as mortes as-
sociadas à doença caíram em
5%, ao passo que no Mediterrâ-
neo Oriental a queda foi de 14%. 

Já no sul e no leste da Ásia, in-
cluindo a Índia, os casos mortais
de covid-19 aumentaram em
1%. A África viu os casos subi-
rem 3%.

Os cálculos da OMS resultam
das notificações que recebe dos
diferentes países.

Em nível mundial, na última
semana houve 50 mil  óbitos
adicionais, número que estabi-
l izou.  Quanto às infecções,

elas cresceram 8% na Europa e
na América e caíram 33% na
África. 

No Velho Continente, a in-
cidência de casos por 100 mil
habitantes (230) foi maior do
que em qualquer outra região.
A América teve incidência de
74 infecções por 100 mil habi-
tantes.

No período analisado
pela OMS, Estados Unidos, Rús-

sia, Alemanha, Reino Unido e
Turquia apresentaram os maio-
res números de casos de infec-
ção pelo novo coronavírus.

A covid-19, doença causada
pelo SARS-CoV-2, identificado
há quase dois anos em Wuhan,
no centro da China, fez já mais
de 5,1 milhões de mortos.

O número de infecções em
todo o planeta subiu, em 23 me-
ses, a 252 milhões.

COVID-19 

Bretas profere sentença
e condena empresários

TRF-2

CAMILA MATTOSO E ITALO
NOGUEIRA/FOLHAPRESS

O juiz Marcelo Bretas profe-
riu uma das duas sentenças no
qual foi cobrado no TRF-2 (Tri-
bunal Regional Federal da 2ª
Região) pela demora na con-
clusão das ações penais.

O magistrado condenou
dois empresários pelos crimes
de fraude à licitação e organi-
zação criminosa envolvidos no
suposto esquema do ex-gover-
nador Luiz Fernando Pezão.

Como o jornal Folha de
S.Paulo mostrou, o juiz da La-
va Jato do Rio de Janeiro pas-
sou a ser cobrado pela demora
em proferir sentenças. No caso

dos empresários, o TRF-2 im-
pôs um prazo de dois meses
para a conclusão do processo.

Bretas apontou como uma
das razões para o atraso a redu-
ção da equipe da 7ª Vara Fede-
ral Criminal, onde atua. O TRF-
2 retirou 4 dos 16 servidores
que auxiliavam o magistrado.

O magistrado ainda não
proferiu a sentença na ação pe-
nal contra Carlos Arthur Nuz-
man, ex-presidente do COB
(Comitê Olímpico do Brasil),
acusado de participar do paga-
mento de propina para mem-
bros do COI (Comitê Olímpico
Internacional) na votação que
escolheu o Rio de Janeiro como
sede da Olimpíada de 2016.

PF combate extração
ilegal de areia no Guandu

RIO

A Delegacia de Polícia Fede-
ral em Nova Iguaçu deflagrou
ontem a Operação Peneira, para
reprimir a extração mineral
clandestina na região de Seropé-
dica, na Baixada Fluminense. A
ação é desenvolvida no âmbito
da Delegacia de Repressão a Cri-
mes contra o Meio Ambiente e
Patrimônio Histórico e com
apoio da Agência Nacional de
Mineração (ANM).  

Segundo a polícia, os crimi-
nosos extraíam areia ilegalmen-
te em uma área extensa próxima
ao Rio Guandu, principal fonte
de abastecimento de água de vá-
rios municípios do Estado do Rio
de Janeiro.

Um dos responsáveis pelo
areal foi preso em flagrante, e fo-
ram apreendidos documentos,
um caminhão e uma retroesca-
vadeira. A areia extraída ilegal-
mente era vendida para casas de
material de construção que, pos-
teriormente, revendiam o mate-
rial, sem pagamento de qual-

quer imposto.

MEIO AMBIENTE
A região, que tem presença

de milicianos, é conhecida por
abrigar locais de retirada de
areia sem autorização do poder
público, que além de configurar
crime de usurpação do patrimô-
nio da União, causa graves pre-
juízos ambientais, podendo afe-
tar a população local e outros
municípios.

Os prejuízos ambientais in-
cluem supressão da vegetação,
afugentamento de animais,
contaminação da água por com-
bustíveis, óleos lubrificantes,
substâncias revolvidas do pró-
prio solo e alteração de lençóis
freáticos. 

A atividade também converte
o terreno em área inabitável, es-
téril e com profundos lagos de
lama e montes de areia que são
deixados para trás na medida
em que se tornam menos pro-
dutivos.

Situação na Alemanha 
é dramática, diz Merkel

A situação da Covid-19 na
Alemanha é dramática, disse on-
tem a chanceler Angela Merkel
(foto), pedindo um esforço para
distribuir doses de reforço mais
rapidamente e apelando aos que
não acreditam na vacinação pa-
ra que mudem de ideia.  

O Instituto Robert Koch in-
formou hoje que os casos con-
firmados aumentaram em 52,82
mil à medida que a quarta onda
da pandemia ganha força na
Europa.

"Não é tarde demais para op-
tar por uma primeira vacina",
disse Merkel a um congresso de
prefeitos de cidades alemãs.
"Todos que são vacinados se
protegem e protegem os outros.
E se um número suficiente de
pessoas for vacinado, essa é a

saída para a pandemia", acres-
centou.

Para Angela Merkel, é
preciso um "esforço nacional"
para conseguir uma distribuição
em massa de doses de reforço de
vacinas contra a Covid-19, uma
vez que a proteção oferecida pe-
los imunizantes começa a dimi-
nuir seis meses após a aplicação
da segunda dose.

Mortes por overdose passam 
de 100 mil em um ano nos EUA

A epidemia do abuso de dro-
gas nos Estados Unidos bateu um
novo recorde, com mais de 100
mil americanos mortos vítimas
de overdose em um ano, segundo
dados preliminares apresentados
pelo CDC (Centro de Controle e
Prevenção de Doenças) ontem.

O total de 100.306 foi compu-
tado entre abril de 2020 e abril de
2021 e representa um aumento
de 28,6% em relação ao mesmo
período do ano anterior, quando
78 mil americanos foram vítimas
do abuso de substâncias quími-
cas. Em aumento constante há
duas décadas, essa cifra dobrou
de 2015 para cá.

Esse número ainda é provisó-
rio porque investigações de mor-
tes relacionadas ao uso de drogas
podem levar meses, mas o valor
apresentado pelo CDC nesta
quarta soma 98 mil relatórios de
mortes apresentados até agora.

"É hora de enfrentar o fato de
que a crise está piorando. Preci-
samos colocar todas as nossas
mãos para trabalhar", disse o se-
cretário de Saúde, Xavier Becerra.

Rahul Gupta, chefe do escritó-

rio de políticas de controle de
drogas da Casa Branca, afirmou
que o número de vítimas é "ina-
ceitável". "Uma overdose é um
pedido de ajuda", disse. "Para
muitas pessoas, esse pedido não
tem resposta. Isso requer todo
um conjunto de respostas do go-
verno e estratégias baseadas em
evidências".

Recorde histórico, o total de
vítimas de overdose foi maior do
que o somatório de mortes por
arma de fogo e no trânsito. Os
dados apontam que a maior
parte (cerca de 70%) é formada
por homens com idade entre 25
e 54 anos.

O aumento de mortes foi po-
tencializado por opióides sintéti-
cos, sobretudo pelo fentanil fabri-
cado ilegalmente, droga 100 ve-
zes mais poderosa que a morfina
e que geralmente é usada combi-
nada a outras substâncias para
potencializar seus efeitos.

Anne Milgram, chefe da DEA
(Drug Enforcement Administra-
tion), órgão de repressão e con-
trole de narcóticos, afirmou que o
órgão tem apreendido cada vez

mais fentanil. "Só neste ano, a
DEA apreendeu fentanil suficien-
te para prover cada cidadão ame-
ricano com uma dose letal", dis-
se, de acordo com a rede ameri-
cana de rádios NPR.

Cresceu ainda o total de mor-
tes pelo uso de estimulantes, co-
mo metanfetamina e cocaína, e
por opióides naturais ou semi-
sintéticos.

Segundo o jornal The New
York Times, os maiores aumen-
tos de vítimas de overdose entre
um ano e outro aconteceram nos
estados da Califórnia, Tennessee,
Louisiana, Mississipi, Virgínia
Ocidental e Kentucky. Já nos es-
tados de New Hampshire, New
Jersey e South Dakota, o total de
mortes caiu.

Especialistas associam o au-
mento de mortes por overdose à
pandemia da Covid, com dificul-
dade no acesso ao tratamento e
aumento de problemas de saúde
mental.

"Estamos vendo muitas pes-
soas que demoram para procurar
ajuda e parecem estar mais doen-
tes", disse ao New York Times Jo-

seph Lee, da fundação para trata-
mento de dependentes Hazelden
Betty Ford. Segundo ele, o núme-
ro foi influenciado pela perda de
apoio comunitário e social, além
do fechamento de escolas.

À Associated Press, Katherine
Keyes, da Universidade de Co-
lumbia, chamou a cifra de "de-
vastadora". "É uma magnitude de
overdose que nunca tínhamos
visto neste país."

Em comunicado após o anún-
cio do número, Biden afirmou
que "enquanto continuamos a fa-
zer avanços para derrotar a pan-
demia da Covid-19, não pode-
mos ignorar esta epidemia de
perdas que afeta famílias por to-
do o país".

O governo americano apre-
sentou um plano de US$ 1,5 bi-
lhão para a prevenção e trata-
mento de abuso dessas substân-
cias e US$ 30 milhões para finan-
ciar serviços locais para pessoas
com problemas de dependência.
A administração Biden anunciou
ainda que planeja melhorar o
acesso à naloxona, medicamento
capaz de conter uma overdose.

DROGA

PRIMAVERA: Sol com aumento de nuvens ao longo do dia.
À noite ocorrem pancadas de chuva.
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