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Médico Paulo
Niemeyer
Filho é eleito
para ABL

ACADEMIA

A Academia Brasileira de Le-
tras (ABL) elegeu, ontem, o mé-
dico e escritor Paulo Niemeyer
Filho como o novo ocupante da
Cadeira 12 de seu Quadro de
Membros Efetivos, que ficou va-
ga com a morte do acadêmico e
professor Alfredo Bosi, ocorrido
no dia 7 de abril de 2021. Nie-
meyer foi eleito com 25 votos.
Participaram da eleição 34 aca-
dêmicos de forma presencial ou
virtual. Os ocupantes anteriores
da Cadeira 12 foram: Urbano
Duarte (fundador) – que esco-
lheu como patrono França Jú-
nior –, Augusto de Lima, Vítor
Viana, José Carlos de Macedo
Soares, Abgar Renault e Dom
Lucas Moreira Neves. Nie-
meyer concorreu com Joaquim
Branco e o indígena Daniel
Munduruku. PÁGINA 6

Sigilo envolve
entrada de PF
em sala secreta
do Enem

INEP

A presidência do Inep (Institu-
to Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais) tornou secreto
o processo interno sobre o docu-
mento no qual há a permissão
para a entrada de um policial fe-
deral na sala segura do órgão, on-
de exames como o Enem são ela-
borados. Servidores ainda de-
nunciam que um documento te-
ria sido apagado. A entrada do
policial no local, cujo acesso é
bastante restrito, causou estra-
nheza e preocupação nos funcio-
nários técnicos do instituto. Tan-
to servidores como ex-dirigentes
dizem que o episódio teria sido
inédito. A PF afirmou que ao me-
nos desde 2017 recebe solicita-
ções do Inep para a realização de
e vistorias na gráfica que impri-
me as provas, mas não fez men-
ção à sala segura. PÁGINA 5

Desmatamento
anual na
Amazônia
aumenta 22%

INPE

INVESTIMENTOS

O desmatamento por corte
raso na Amazônia Legal foi de
13.235 km2 entre agosto de 2020
e julho de 2021, segundo a esti-
mativa publicada ontem) pelo
Prodes, projeto de monitora-
mento por satélite do desmata-
mento na Amazônia Legal, do
Inpe (Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais). O crescimen-
to em relação ao período ante-
rior foi de 21,97%, quando o
desmate na região havia atingi-
do 10.851 km2. Diferentemente
do que ocorreu em anos ante-
riores, o governo federal não
criou uma agenda para o anún-
cio dos dados, que foram publi-
cados no site do Inpe, sem ação
de divulgação.  Uma nota do
sindicato  aeroespacial, denun-
ciou a imposição de sigilo da di-
reção do Inpe.  PÁGINA 5

Lucro da Caixa cresce 70% no
3o trimestre e atinge R$ 3,2 bi

A Caixa lucrou R$ 3,2 bilhões no terceiro trimestre do ano, valor
69,7% maior que o resultado do mesmo período de 2020. De janeiro a
setembro, o lucro total do banco chega a R$ 14,1 bilhões, aumento de
87,4% se comparado aos nove primeiros meses de 2020.  Em nove
meses, já é o segundo melhor lucro da história do banco, maior que
todos os resultados anuais, exceto em 2019. Os dados foram divulga-

dos ontem pela Caixa. A margem financeira alcançou R$ 12,2 bilhões
no terceiro trimestre, aumento de 27,8% se comparado ao mesmo
período de 2020. O crescimento, segundo a Caixa, é decorrente prin-
cipalmente dos aumentos de 15,2% nas receitas com operações de
crédito e de 130,1% no resultado com operações de títulos e valores
mobiliários. PÁGINA 2

Guedes, que
lucra em paraíso
fiscal, defende
alta do dólar

O ministro da Economia, Paulo Guedes (foto), que possui uma offs-
hore nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal no Caribe, disse
ontem que o dólar está acima do patamar de equilíbrio por conta de
brigas e barulho político. Ele afirmou, porém, que esse cenário pode
favorecer investimentos no país. Em evento promovido pela Secreta-
ria de Política Econômica da pasta, Guedes disse que o país tem mais
de R$ 500 bilhões em investimentos contratados para os próximos
anos e tem novos acertos em andamento. O ministro argumentou
que, no passado, o dólar era desvalorizado artificialmente no país, o
que criava um risco aos investimentos estrangeiros. PÁGINA 3

Às vésperas do Dia da Consciência Negra, senadores aprovaram ontem um projeto que tipifica o crime
de injúria racial como racismo e aumenta a pena para quem comete o delito. Pela proposta, a reclusão pas-
sa de um a três anos para dois a cinco anos, além de multa. Todos os 63 parlamentares presentes votaram a
favor. O projeto do senador Paulo Paim (PT-RS) (foto) insere na Lei de Crimes Raciais o ato de injuriar al-
guém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Des-
sa forma, o delito passará a ter a mesma gravidade do crime de racismo. PÁGINA 5

FOLHAPRESS

Senado aumenta pena para crime 
de injúria racial para até cinco anos
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18o Congresso
Eucarístico

Nacional: ‘Pão em
todas as mesas’

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(27/10) 7,75%
Poupança 3
(19/11) 0,44%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,64% (out.)
IPCA 1,25% (out.)
CDI
0,35 até o dia 18/nov
OURO
BM&F/grama R$ 331,72
EURO Comercial 
Compra: 6,3314 Venda: 6,3320

EURO turismo 
Compra: 6,4175 Venda: 6,6975
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,5464 Venda: 5,5470
DÓLAR comercial
Compra: 5,5684 Venda: 5,5690
DÓLAR turismo
Compra: 5,6075 Venda: 5,7875

MELIUZ ON NM 4.10 +10.22 +0.38

ALPARGATAS PN N1 43.03 +4.95 +2.03

INTERMEDICA ON NM 72.12 +3.77 +2.62

HAPVIDA ON NM 13.06 +3.73 +0.47

QUALICORP ON NM 17.52 +3.06 +0.52

USIMINAS PNA N1 12.08 −5.70 −0.73

SID NACIONALON 19.81 −5.35 −1.12

PETRORIO ON NM 22.04 −4.42 −1.02

BRADESPAR PN N1 44.93 −4.32 −2.03

VALE ON NM 62.33 −4.11 −2.67

VALE ON NM 62.33 −4.11% −2.67

PETROBRAS PN N2 26.54 −0.15 −0.04

BRADESCO PN N1 20.55 −0.96 −0.20

ITAUUNIBANCOPN N1 22.47 −1.66 −0.38

MAGAZ LUIZA ON NM 8.99 −3.02 −0.28

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.870,95 -0,17

NASDAQ Composite 15.993,71 +0,45

Euro STOXX 50 4.383,85 -0,43

CAC 40 7.141,98 -0,21

FTSE 100 7.255,96 -0,48

DAX 16.221,73 -0,18

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -0,51% / 102.426,00 / -522,45 / Volume: 28.648.204.994 / Quantidade: 4.143.428
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Bolsa renova pior
marca em um ano;
dólar volta a subir

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) renovou on-
tem a sua pior marca em pou-
co mais de um ano.

O Ibovespa (Índice Boves-
pa), índice de referência do
mercado acionário do país, caiu
0,51%, a 102.426 pontos. Essa é a
pior pontuação desde 6 de no-
vembro de 2020, quando a Bol-
sa fechou em 100.925 pontos.

Na véspera, o Ibovespa já ti-
nha atingido a pior marca des-

de 12 de novembro de 2020.
O dólar subiu 0,77%, a R$

5,5690. A moeda americana
teve a quarta alta consecutiva
e, desde a última quinta-feira,
já avançou 3,05%.

O motivo da queda da Bolsa
e da alta do dólar é o mesmo
há dias: o mercado teme o
prolongamento das discus-
sões sobre a PEC (Proposta de
Emenda à Constituição) dos
Precatórios. 

Sexta-feira, 19 de novembro de 2021

BALANÇO

Lucro da Caixa sobe 70% no
3o trimestre e atinge R$ 3,2 bi
ANDREIA VERDÉLIO/ABRASIL 

A
Caixa lucrou R$ 3,2 bi-
lhões no terceiro tri-
mestre do ano, valor

69,7% maior que o resultado do
mesmo período de 2020. De ja-
neiro a setembro, o lucro total
do banco chega a R$ 14,1 bi-
lhões, aumento de 87,4% se
comparado aos nove primeiros
meses de 2020.  

Em nove meses, já é o segun-
do melhor lucro da história do
banco, maior que todos os resul-
tados anuais, exceto em 2019.
Os dados foram divulgados on-
tem pela Caixa.

A margem financeira alcan-
çou R$ 12,2 bilhões no terceiro
trimestre, aumento de 27,8% se
comparado ao mesmo período
de 2020. O crescimento, segun-
do a Caixa, é decorrente princi-
palmente dos aumentos de

15,2% nas receitas com opera-
ções de crédito e de 130,1% no
resultado com operações de tí-
tulos e valores mobiliários.

O saldo na carteira de crédito
total encerrou o terceiro trimes-
tre com R$ 842,3 bilhões, o que
representa crescimento de
11,3%, se comparado ao terceiro
trimestre de 2020. Já o saldo em
micro e pequenas empresas teve
aumento de 39,2% em 12 meses,
chegando a R$ 53 bilhões. 

“A Caixa foi o primeiro banco
a contratar o Pronampe, tendo
35,8% de market share [fatia de
mercado] do produto em volu-
me de concessões. Apenas no
terceiro trimestre de 2021, fo-
ram contratados R$ 6,7 bilhões,
contemplando 87,5 mil empre-
sas”, informou o banco.

Até setembro, o volume de
contratações no agronegócio
aumentou 80,1%, número que

corresponde a R$ 10,3 bilhões.
No mesmo período, as contrata-
ções de crédito imobiliário cres-
ceram 27,9%, na comparação
com os nove primeiros meses de
2020, totalizando R$ 104,2 bi-
lhões. O saldo total ficou em R$
542 bilhões.

De acordo com o banco, o
mês de agosto de 2021 foi o com
a maior contratação de crédito
imobiliário da história da Caixa,
no valor de R$ 14 bilhões. O
banco segue como o maior fi-
nanciador da casa própria no
país, com 66,3% de participação
no mercado.

Com prestação de serviços, no
terceiro trimestre do ano, o banco
conseguiu R$ 6 bilhões, aumento
de 3,2% no trimestre, com desta-
que para o aumento de 87,1% nas
receitas com produtos de seguri-
dade; 16,5% com conta corrente e
tarifas bancárias; 9,5% com fun-

dos de investimentos e 2% com
cartões de débito e crédito.

De janeiro de 2019 a setembro
de 2021, o banco devolveu 152
imóveis administrativos, em to-
das as regiões do país, e a previsão
é de devolver mais nove prédios
até o final do ano, totalizando 161
edifícios devolvidos. Nesse perío-
do, estima-se uma economia de
R$ 377 milhões com essa otimiza-
ção de espaços e mais R$ 251,8
milhões com as renegociações de
aluguéis, totalizando uma econo-
mia de R$ 628,8 milhões.

No terceiro trimestre de 2021,
as Loterias Caixa arrecadaram
R$ 4,2 bilhões, valor 4,1% maior
que o apurado no mesmo perío-
do de 2020. Desse valor, R$ 1,8
bilhão foi transferido aos pro-
gramas sociais do governo fede-
ral nas áreas de seguridade so-
cial, esporte, cultura, segurança
pública, educação e saúde.

MERCADOS

Bolsonaristas dizem que Congresso
deve barrar reajuste dos servidores 

A avaliação de líderes aliados
do presidente Jair Bolsonaro é
que o Congresso deverá atuar
contra um amplo reajuste sala-
rial a servidores federais, princi-
palmente se a medida exigir
uma redução ainda maior no va-
lor a ser destinado a emendas
parlamentares e a despesas na
área social em 2022.

Bolsonaro afirmou nesta se-
mana que quer usar a verba a
ser liberada pela PEC (proposta
de emenda à Constituição) dos
Precatórios, que dá calote em
dívidas da União reconhecidas
pela Justiça, para dar um au-
mento linear a todos os servido-
res federais.

As negociações no Senado,
porém, mostram que, para
aprovar a PEC, o governo deverá
alterar o texto e impedir que o
aumento de despesas previsto
na proposta seja usado para
bancar o reajuste.

O presidente da Câmara, Art-
hur Lira (PP-AL), afirmou on-
tem não ver espaço no texto da
PEC dos Precatórios já aprovado
pelos deputados para conceder
aumento salarial a servidores.

"Eu absolutamente não vi es-
se espaço, não conheço esse es-
paço, os números que foram
apresentados pela Economia pa-
ra a Câmara dos Deputados não
previam esse aumento", disse.

A PEC é o principal projeto de
interesse do Palácio do Planalto
atualmente no Congresso. Com
a proposta, é possível ampliar
em quase R$ 100 bilhões a mar-
gem para gastos em 2022, ano
em que Bolsonaro pretende
concorrer à reeleição.

No entanto, essa cifra já está
comprometida com outras me-
didas anunciadas pelo governo,
como o aumento do benefício
do Auxílio Brasil para R$ 400
por mês.

Em viagem a Dubai e países
do Oriente Médio, o presidente,
por dias seguidos, repetiu que
gostaria de usar o espaço aberto
no Orçamento, com a eventual
aprovação da PEC dos Precató-
rios, para conceder reajuste pa-
ra servidores.

Até mesmo o líder do gover-

no no Senado, Fer-
nando Bezerra
Coelho (MDB-
PE) (foto), que é
relator da PEC,
reagiu às decla-
rações de Bol-
sonaro. "Acho
que o cobertor
está muito curto
e acredito que to-
do o esforço que es-
tamos fazendo agora
não é para atender reajus-
te de servidores."

Apesar da resistência no
Congresso, o aumento prometi-
do por Bolsonaro não pode ser
totalmente descartado, mas ten-
de a ser reduzido. Um reajuste
de 5%, como estuda o governo,
representaria um custo de R$ 15
bilhões por ano.

Esse valor pressionaria ain-
da mais o Orçamento de 2022,
resultando em cortes em
emendas e em recursos para
medidas na área social, como
um auxílio financeiro para ca-
minhoneiros –também prome-
tido por Bolsonaro.

Emendas são mecanismos
usados por deputados e senado-
res para enviar dinheiro do Or-
çamento a obras e projetos em
bases eleitorais. Para aprovar a
PEC na Câmara na semana pas-
sada, o governo sinalizou com a
liberação de emendas no ano
eleitoral.

Em caso de um reajuste mais
baixo do que 5% e que não afete
os recursos para a área social e
emendas, bancadas do Con-
gresso alinhadas ao governo ou
independentes devem então
não se opor à medida.

Outro fator é que o lobby do
funcionalismo público é um dos
mais fortes no Legislativo. Em
um cenário de forte reajuste sa-
larial a todos, há receio na ala
independente do Congresso de
que Bolsonaro se fortaleça poli-
ticamente em 2022.

Por isso, apesar do aperto nas
contas públicas, aliados do pre-
sidente articulam uma forma de
garantir, pelo menos, um reajus-
te a policiais –base eleitoral do
Bolsonaro. A medida deve custar

menos de R$ 1 bilhão
no próximo ano.

Em relação à
PEC dos Preca-
tórios, líderes
das principais
bancadas já
afirmam dire-
tamente a Be-

zerra que o texto
não passa do jeito

que está e que por
isso precisará fazer

concessões.
O líder do governo já tem si-

nalizado que aceita incluir no
texto final os pedidos do MDB,
PSD e PSDB para que haja uma
grande auditoria dos precató-
rios e que o programa Auxílio
Brasil seja permanente.

O líder do PSDB, Izalci Lucas
(DF), afirma que sua bancada
vai se reunir após uma audiên-
cia pública para discutir a PEC
dos Precatórios, na segunda-fei-
ra (22), para que os senadores
do partido tomem uma posição
única na votação.

Os tucanos, no entanto, res-
saltam que não vão aceitar "irres-
ponsabilidade fiscal" e que por
isso o texto aprovado na Câmara
precisará passar por mudanças.
"Não pode ter carta branca para
fazer tudo", afirma Izalci.

Uma das demandas das prin-
cipais bancadas é uma manifes-
tação explícita no texto da PEC
que carimbe os recursos. Que-
rem que fique clara a exata
quantia que será destinada ao
Auxílio Brasil, evitando que os
recursos sejam destinados para
outros fins.

A medida já era cogitada pe-
los senadores, assim que a pro-
posta foi aprovada pela Câmara.
Mas ganhou força após as falas
de Bolsonaro em defesa de rea-
juste salarial.

O governo buscou inicial-
mente uma proposta de consen-
so, pois a margem de aprovação
ainda é considerada apertada.
Bezerra afirma contar com até
52 votos. São necessários 49 vo-
tos para a aprovação, de um to-
tal de 81 senadores.

No entanto, há o temor de que
essa margem de votos não se

mantenha em todos os destaques
que serão apresentados, e o go-
verno teme eventuais derrotas.

No entanto, com a dificulda-
de de fechar uma proposta de
consenso com senadores que
apresentaram PECs paralelas, o
governo partiu para a estratégia
de angariar votos das principais
bancadas, mesmo que tenha de
ceder em alguns pontos.

A respeito das emendas para
tornar o Auxílio Brasil perma-
nente, Bezerra tem dito que po-
de ser negociado que esse item
seja incluído na medida provi-
sória que instituiu o programa,
que está em tramitação na Câ-
mara, não na PEC.

O líder do governo não des-
carta também acolher sugestões
presentes na PEC alternativa,
proposta por Alessandro Vieira
(Cidadania-SE), José Aníbal
(PSDB-SP) e Oriovisto Guima-
rães (Podemos-PR).

Essa proposta tem um meca-
nismo que impede usar o espa-
ço aberto no Orçamento com a
concessão de reajustes salariais.
Apesar de essa proposta ter per-
dido força, esse instrumento
tem o apoio de grandes banca-
das, que normalmente ditam o
ritmo das votações.

A PEC alternativa prevê um
espaço de R$ 89 bilhões no Or-
çamento. Um dos principais
motivos é que ela retira o paga-
mento de precatórios do teto
dos gastos, em caráter excepcio-
nal no próximo ano. A equipe
econômica do governo é contra
essa ideia.

Além disso, alguns senadores
manifestaram oposição a outro
item da proposta, que prevê o
fim de incentivos fiscais.

Outro item que provocou di-
vergências é o fim das chamadas
emendas de relator. A proposta
chegou a ser apresentada a Be-
zerra, mas em nenhum momento
ganhou apoio do governo, nem
mesmo das principais bancadas.

Um dos motivos é que Lira e
Rodrigo Pacheco (PSD-MG),
presidente do Senado, traba-
lham em um projeto de resolu-
ção para tornar essas emendas
mais transparentes.

PEC DO CALOTE

STJ define regras para
aposentadoria de
pessoa exposta a ruído

INSS

FÁBIO MUNHOZ/FOLHAPRESS

Os trabalhadores expostos a
ruídos variáveis que buscam a
aposentadoria especial do
INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) obtiveram vitó-
ria na Justiça para conseguir o
benefício mais facilmente.

Em julgamento ontem, o
STJ (Superior  Tribunal  de
Justiça) definiu os critérios
para medir o nível de barulho
a que esses profissionais esti-
veram expostos durante a ati-
vidade profissional e que po-
de lhes garantir o benefício
especial.

A divergência existia por-
que, na Justiça, os tribunais
aplicavam diferentes entendi-
mentos sobre o tema. Em mui-
tos casos, usava-se uma média
simples para calcular o ruído
nos casos em que há diversos
níveis de barulho. No entanto,
a regra prejudica o trabalha-
dor. A decisão do STJ é para
que se use uma média por mé-
todo específico, mais vantajo-
sa para o profissional.

Para os períodos de tempo
de serviço especial  após
2003,  f icou definido que o
cálculo do ruído variável será
feito pelo método conhecido
como NEN (Nível de Exposi-
ção Normalizado), uma mé-
dia ponderada que leva em
consideração o tempo de ex-
posição e o volume do ruído
durante a atividade profis-
sional.

Na decisão, o relator da
ação, o ministro Gurgel de Fa-
ria, determinou ainda que, se
a atividade especial somente
for reconhecida no Judiciário
e não houver indicação do
NEN no PPP (Perfil Profissio-
gráfico Previdenciário) ou no
LTCAT (Laudo Técnico das
Condições Ambientais do
Trabalho), terá de ser feita
uma perícia técnica e será
considerado o critério do pico
de ruído, ou seja,  do nível
mais alto de barulho. Podem
se enquadrar neste cenário os
casos de empresas que já fe-
charam e que não informaram
o NEN.

Empresário do
comércio: confiança
cai pelo terceiro mês

CNC

VITOR ABDALA/ABRASIL 

O Índice de Confiança do
Empresário do Comércio
(Icec) recuou 1,3% em novem-
bro na comparação com outu-
bro. Essa é a terceira queda
consecutiva do indicador, di-
vulgado pela Confederação
Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC).  

Segundo o presidente da
CNC, José Roberto Tadros, ape-
sar do aumento da circulação
de pessoas nas ruas em relação
ao início da pandemia de co-
vid-19, a confiança apresentou
queda no último trimestre. Se-
gundo ele, isso mostra que a
conjuntura econômica tem afe-
tado a confiança empresarial.

“Os dados indicam que,
apesar  de fundamental ,  o
avanço da vacinação já não
tem sido mais suficiente para
injetar ânimo no comércio.

Será preciso que a situação
da economia melhore para a
recuperação acontecer”, dis-
se ele.

ALTA DE 9,7%
Apesar das três quedas, a

confiança do empresário
acumula alta de 9,7% no ano.
Na comparação com novem-
bro de 2020, a expansão che-
gou a 10,2%.

Na comparação com outu-
bro deste ano, a principal
queda ocorreu na avaliação
sobre as condições atuais (-
4,1%), principalmente devido
ao recuo na confiança sobre o
momento atual da economia
(-8,4%). As expectativas tam-
bém caíram, mas de forma
mais moderada (-0,7%).

As intenções de investi-
mentos subiram 0,5% no pe-
ríodo, alta puxada pelo au-
mento de 2,4% na intenção de
investir na empresa.
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Fundo de Lemann vai
vender US$ 1,1 bi em
ações da Kraft Heinz

ALIMENTOS

A notícia de que o fundo 3G
Capital, que tem o empresário
Jorge Paulo Lemann entre
seus fundadores, decidiu se
desfazer de 2,5% do capital da
Kraft Heinz derrubou as ações
da gigante de alimentos no
mercado americano.

Os papéis da companhia
caíram 3,25%, a US$ 35,37 (R$
196,17), ontem.

Na véspera, a Kraft Heinz
teve queda de 1,8% no pregão
pós-mercado após o anúncio
sobre a venda, divulgada pela
agência Bloomberg.

A oferta de 30,6 milhões de
ações representa um valor
aproximado de US$ 1,1 bilhão
(R$ 6,1 bilhões), com base no
preço de fechamento ontem.

As ações serão ofertadas
por valores entre US$ 36 e US
$ 36,56 cada, de acordo com
uma pessoa a par do assunto
ouvida pela Bloomberg. Esse
preços foram estimados antes
da abertura do mercado nesta
quinta.

As ações da Kraft Heinz an-
dam de lado desde o aumento

de sua previsão de Ebitda
ajustado para o ano todo em
27 de outubro, em meio a ven-
tos contrários provocados pela
alta da inflação nos Estados
Unidos.

A companhia aumentou os
preços de mais da metade de
seus produtos nos Estados Uni-
dos, seu principal mercado.

O repasse de preços foi atri-
buído à quebra das cadeias de
suprimento durante a pande-
mia, o que elevou os preços de
diversos insumos, de acordo
com declarações da diretoria
da empresa.

Em 2019, o 3G Capital ven-
deu 25 milhões de papéis da
Kraft, em uma operação que,
na época, movimentou US$
712,95 milhões (R$ 3,9 bi-
lhões), segundo a agência
Reuters.

Na ocasião, Lemann, co-
fundador da 3G e membro do
conselho da Kraft Heinz, reve-
lou ter comprado, em separa-
do, 3,5 milhões de ações da
empresa por cerca de US$ 100
milhões (R$ 555 milhões).

INVESTIMENTOS

Guedes, que lucra em paraíso
fiscal, defende dólar alto
BERNARDO CARAM/FOLHAPRESS

O
ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes,
que possui uma offs-

hore nas Ilhas Virgens Britâni-
cas, um paraíso fiscal no Caribe,
disse ontem que o dólar está aci-
ma do patamar de equilíbrio por
conta de brigas e barulho políti-
co. Ele afirmou, porém, que esse
cenário pode favorecer investi-
mentos no país.

Em evento promovido pela
Secretaria de Política Econômi-

ca da pasta, Guedes disse que o
país tem mais de R$ 500 bilhões
em investimentos contratados
para os próximos anos e tem no-
vos acertos em andamento.

O ministro argumentou que,
no passado, o dólar era desvalo-
rizado artificialmente no país, o
que criava um risco aos investi-
mentos estrangeiros. Isso por-
que, para ele, havia a chance de
retorno do câmbio ao patamar
de equilíbrio, gerando perda aos
investidores de longo prazo.

"Agora o dólar foi lá em cima

por causa desse barulho políti-
co, incerteza, briga, confusão.
Os fundamentos econômicos
estão sólidos, estão aí os gati-
lhos fiscais, os marcos regula-
tórios, o BC (Banco Central) in-
dependente, o déficit em que-
da", disse.

"Os fundamentos estão aí e o
dólar está lá em cima ainda por
causa da barulheira infernal.
Não tem problema, quem entrar
agora (para investir no país) tem
uma margem adicional de ga-
nho. Além do que vai ganhar no

projeto em si, está entrando
com um dólar favorável, que es-
tá acima da taxa de equilíbrio",
completou.

Na apresentação, o ministro
defendeu a autonomia do Banco
Central e ressaltou que pela pri-
meira vez um governo disputará
a reeleição sob as regras da in-
dependência formal da autori-
dade monetária.

Guedes, em seguida, acusou
governos anteriores de se bene-
ficiarem de interferências feitas
sobre o BC.

Procon de São Paulo
orienta sobre compras 
na Black Friday

COMÉRCIO

Obter informações sobre a
loja ou empresa na qual o con-
sumidor pretende comprar na
Black Friday é o primeiro pas-
so para evitar cair em golpes. É
importante ficar atento tam-
bém, em caso de compras on-
line, se o site informa endere-
ço físico, telefone, e-mail,
CNPJ e nome da empresa. As
orientações são da Fundação
Procon SP.  

“Ao realizar a compra, é in-
dicado salvar os documentos
referentes ao pedido, que po-
dem ser necessários em caso
de problemas. Outra medida
importante é evitar as com-
pras por impulso; consultar o
orçamento e avaliar se a com-
pra não irá comprometê-lo”,
destacou a entidade em co-
municado.

De acordo com o Instituto
de Peso e Medidas (Ipem) do

estado de São Paulo, os brin-
quedos devem possuir o Selo
do Inmetro e a indicação de
faixa etária adequada. “Não
compre artigos infantis em co-
mércio informal, pois não há
garantia de procedência. Pro-
dutos falsificados ou fabrica-
dos em indústrias clandestinas
podem não atender às condi-
ções mínimas de segurança”,
destaca a entidade.

A Polícia Civil de São Paulo
orienta ainda que, na hora de
pagar a compra, o consumidor
deve conferir o beneficiário do
pagamento e verificar se é da
loja escolhida. "Jamais forneça
senhas pessoais e prefira utili-
zar cartões virtuais – àqueles
que são utilizados em apenas
uma compra. Para isso, basta
acessar o aplicativo do seu res-
pectivo banco e seguir as
orientações".

Nota
GOVERNO QUALIFICA 8 PORTOS NO 
PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS

O governo federal qualificou oito terminais portuários para serem
outorgados à iniciativa privada por meio do Programa de Parcerias
de Investimentos (PPI). O decreto, assinado pelo presidente em
exercício Hamilton Mourão, foi publicado ontem no Diário Oficial da
União.  Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência explicou que, com
a medida, os empreendimentos passam a ser entendidos como
prioritários para a realização de leilão para exploração econômica,
“com a consequente contrapartida de expansão da capacidade
logística por meio de aportes de investimentos provenientes de
agentes de mercado, de forma que o Estado cumpra seu papel
constitucional de formulador e indutor de políticas públicas”. Os
terminais qualificados são: Terminal POA01, no Porto de Porto

UE exporta para o Brasil pesticida
banido por envenenar abelhas
ANA ESTELA DE SOUSA
PINTO/FOLHAPRESS

Dados oficiais divulgados on-
tem pelo Unearthed, site de no-
tícias do Greenpeace, mostram
que Alemanha, França e Bélgica
registraram de setembro a de-
zembro do ano passado a expor-
tação para o Brasil de mais de
1.500 toneladas de inseticidas
neonicotinóides, proibidos na
União Europeia, por serem pre-
judiciais às abelhas.

Os produtos, dependendo da
concentração nos insetos, po-
dem prejudicar a atividade loco-
motora, reduzindo a velocidade
de voo, afetar a capacidade das
abelhas de encontrar fontes de
alimento e de se localizar, levan-
do ao declínio das colmeias ao
longo do tempo.

Estudos científicos mostram
que os neonicotinóides afetam
também as abelhas nativas.

A redução no número de abe-
lhas por causa da intoxicação por

químicos usados na agricultura
prejudica a produção e a biodi-
versidade, já que elas são res-
ponsáveis por fazer a polinização
de várias espécies vegetais.

Além da União Europeia, as
agências da ONU para saúde,
OMS, e para alimentação e agri-
cultura, FAO, afirmam que há
consenso crescente de que é
preciso "restringir severamente"
o uso de neonicotinóides, por
representarem "alto risco ao
meio ambiente".

Segundo a FAO, o número de
insetos polinizadores está em
queda em várias regiões do
mundo, em parte por causa do
uso de produtos químicos na
agricultura.

No total, de acordo com os
dados, oito membros do bloco
europeu e o Reino Unido emiti-
ram planos para exportar 3.800
toneladas dos produtos quími-
cos a 65 países na América Lati-
na, na África e na Ásia.

Com uma das legislações mais

rigorosas em relação a agrotóxi-
cos, a União Europeia se compro-
meteu no ano passado a barrar a
exportação de químicos proibi-
dos no bloco, ao lançar sua Estra-
tégia de Produtos Químicos.

Para o Brasil, foram vendidos
produtos com os princípios ati-
vos (imidacloprido, clotianidina
e tiametoxam) reconhecidos co-
mo tóxicos para as abelhas por
análise feita pelo Ibama (Institu-
to Brasileiro de Meio Ambiente
e Recursos Naturais), publicada
em março deste ano.

Os produtos vinham sendo
reavaliados pelo órgão ambien-
tal desde 2012, após indicações
de que eles poderiam ser preju-
diciais aos ecossistemas. O pa-
recer foi enviado ao Ministério
da Agricultura -consultado so-
bre seu encaminhamento, o ór-
gão não havia respondido até as
16h30 (horário do Brasil).

De acordo com os dados do
último trimestre de 2020, só da
Bélgica estava previsto o embar-

que de 2,2 milhões de litros do
inseticida Engeo Pleno S (basea-
do em tiametoxan), que, de
acordo com o Greenpeace, seria
"suficiente para pulverizar várias
vezes todo o território belga".

Do país saiu o maior volume
desses químicos no período ana-
lisado. Ao Unearthed, a ministra
do Clima e Meio Ambiente, Za-
kia Khattabi, disse que o governo
belga estuda formas legais de
acabar com as exportações de
produtos químicos proibidos.

Na França, o segundo maior
exportador desses neonicotinói-
des, lei nacional que proíbe a
venda de pesticidas proibidos
entra em vigor no início do ano
que vem.

"É ultrajante que a UE conti-
nue a produzir e exportar produ-
tos químicos que consideramos
muito perigosos para uso no blo-
co", afirmou a eurodeputada ale-
mã dos Verdes Anna Cavazzini,
vice-presidente da delegação
para as relações com o Brasil.

MEIO AMBIENTE

Alegre (RS), com área de 21,5 mil metros quadrados, para
movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais; Terminal
STS53, no Porto de Santos (SP), com área de 87,981 mil metros
quadrados, para granéis sólidos minerais; Terminal RDJ06, no Porto
do Rio de Janeiro (RJ), com área de 13,560 mil metros quadrados,
para granéis líquidos; Terminal RDJ06A, no Porto do Rio de Janeiro
(RJ), com 13,7 mil metros quadrados, também para granéis líquidos.
E também; Terminal SSD04, no Porto de Salvador (BA) com 34,519
mil metros quadrados, para contêineres e carga geral; Terminal
ILH01, no Porto de Ilhéus (BA), com área de 260,668 mil metros
quadrados, para granéis sólidos vegetais e minerais, carga geral e
terminal de passageiros; Terminal MUC03, no Porto do Mucuripe
(CE), com 27,2 mil metros quadrados, para granéis sólidos; e
Terminal IQI14, no Porto do Itaqui (MA), que abrange a área de
43,404 mil metros quadrados.

19-nov-21 | 5:55 AM BRT



DESFILE DE BLOCOS

Nunes entrega organização
do carnaval a ex-funcionário 
MARIANA
ZYLBERKAN/FOLHAPRESS

A
Prefeitura de São Pau-
lo terceirizou a orga-
nização do carnaval

de rua de 2022 para um ex-fun-
cionário da secretaria de Cultu-
ra. Ele foi exonerado em março
de 2019 por desavenças com a
equipe que coordenava os desfi-
le dos blocos.

O ex-assessor de programa-
ção cultural Ronaldo Bitello
aparece como beneficiário do
contrato de R$ 430,2 mil assina-
do em agosto entre a gestão do
prefeito Ricardo Nunes (MDB) e
a FDTE (Fundação para o De-
senvolvimento Tecnológico da
Engenharia), ligada à Poli-USP
(Escola Politécnica da Universi-
dade de São Paulo).

Esse é o primeiro contrato do
gênero firmado pela prefeitura,
já que a logística dos blocos foi
elaborada pelas equipes inter-
nas da administração municipal
nas edições anteriores do Car-
naval de rua.

O contrato prevê o planeja-
mento de eventos de grande
porte na capital paulista, como o
Carnaval de rua, por meio de es-
tudos de engenharia. Na prática,
a FDTE terá que apresentar le-
vantamentos sobre a infraestru-
tura necessária nos trajetos pe-
los quais os blocos irão desfilar e
também sugerir novas rotas de
acordo com o público estimado.

O escopo do contrato inclui o
desenvolvimento de mapas
georreferenciados para cada um
dos trajetos e o cadastramento
dos blocos.

A proposta do projeto foi apre-
sentada pela FDTE à secretaria de
Subprefeituras, que formalizou a
contratação sem submetê-la a
qualquer processo de concorrên-

cia. De acordo com a pasta, nesse
caso, a isenção do rito licitatório é
permitida por se tratar de uma
fundação de ensino, segundo ar-
tigo da Lei das Licitações.

Procurada, a FDTE informou
que Bitello, formado em Enge-
nharia, figura como colaborador
de projetos desde fevereiro de
2020 e não tem qualquer vínculo
com a prefeitura.

Ele passou a integrar a funda-
ção um mês após ter sido exone-
rado de seu último cargo na pre-
feitura, em janeiro de 2020, co-
mo assessor do gabinete do se-
cretário de Subprefeituras, Ale-
xandre Modonezi. Bitello tam-
bém já trabalhou como produ-
tor do Theatro Municipal.

Creditado como coordena-
dor técnico do contrato para or-
ganizar o Carnaval 2022, Bitello
chegou a ser indicado em 2019
para integrar o grupo intersecre-
tarial de gestão do Carnaval de
rua 2020. Divergências com a
equipe de Cultura o levaram,
porém, a ser exonerado antes do
início dos trabalhos.

Mesmo assim, segundo pes-
soas ligadas à Cultura, Bitello
continuou a se apresentar como
organizador do evento.

Em grupos de trocas de men-
sagens com os dirigentes dos blo-
cos para organizar os desfiles de
2022, Bitello é descrito como um
interlocutor da administração
municipal. Ele dá orientações so-
bre o credenciamento e rebate
críticas sobre a organização.

No último carnaval, Bitello
organizou o bloco "Vai que...",
que desfilou em Alphaville, em
Barueri, na Grande São Paulo.

Além disso, no meio do Car-
naval, ele é conhecido como um
dos fundadores do bloco Confra-
ria do Pasmado, um dos mais tra-
dicionais da cidade. Procurado

pela reportagem, Bitello não res-
pondeu ao pedido de entrevista.

Em nota, o bloco Confraria do
Pasmado negou que Bitello seja
um dos fundadores. "[Ele] jun-
tou-se ao bloco como integrante
da bateria em 2011, ocupando o
cargo de diretor entre 2014 e
2018. Também não faz mais par-
te do bloco desde 2019", diz nota
dos organizadores. "A Confraria
do Pasmado reitera que não tem
'dono'. É uma associação sem
fins lucrativos."  

No contrato para a organiza-
ção do Carnaval 2022, a FDTE
disponibilizou um site para o
cadastramento dos blocos. O
endereço, porém, está registra-
do sob o nome de Bitello desde
2010 e não está ligado ao servi-
dor oficial da prefeitura, como
ocorreu em anos anteriores.

A fundação afirmou que o en-
dereço é de uso exclusivo do
projeto e que foi habilitado pela
Prodam (Empresa de Tecnolo-
gia da Informação e Comunica-
ção do Município de São Paulo).
"Tanto as equipes técnicas da
FDTE quanto da SMSUB pos-
suem perfil de administração e
acesso completo e permanente
aos dados", informou.

Em nota, a secretaria de Sub-
prefeituras afirmou que irá
questionar a fundação sobre a
questão do endereço de cadas-
tramento.

Os organizadores dos blocos
temem que a base de dados seja
usada para negociações futuras
com patrocinadores. De acordo
com a secretaria de Subprefeitu-
ras, o banco de dados dos blocos
é protegido pela Lei Geral de
Proteção de Dados.

A confirmação do Carnaval
de rua em São Paulo ainda de-
pende da avaliação do cenário
epidemiológico da cidade que

será feita pela secretaria de Saú-
de mais perto das datas. A em-
presa vencedora da licitação pa-
ra patrocinar o Carnaval de rua
de 2022 foi anunciada pela pre-
feitura no último dia 8.

A CBRS S.A., um centro de
distribuição ligado à Ambev
com sede em Guarulhos, na
Grande São Paulo, apresentou a
proposta de R$ 23 milhões, o
maior valor já captado para o
evento na capital paulista.

De acordo com o vereador
Antonio Donato (PT), a FDTE
acumula três contratos sem lici-
tação no valor total de R$ 15 mi-
lhões com a prefeitura desde
2019. Um deles, destinado ao as-
sessoramento da revisão do Pla-
no Diretor de 2014, foi alvo de
uma série de críticas e suspenso
por liminar do Tribunal de Justi-
ça de São Paulo no fim de agosto
após ação proposta pelo MTST
(Movimento dos Trabalhadores
Sem-Teto).

Urbanistas criticaram o con-
trato por julgarem-no desneces-
sário, pois, argumentaram, a ad-
ministração municipal tem qua-
dro técnico capaz de fazer o tra-
balho.

Na ocasião, o prefeito Nunes
foi questionado sobre a contra-
tação pelo promotor de Justiça
de Habitação e Urbanismo da
capital Marcus Vinicius Montei-
ro dos Santos, e corroborou a
decisão sob a justificativa de ter
delegado a revisão do Plano Di-
retor à FDTE. A revisão ainda
não foi entregue à Câmara Mu-
nicipal.

O vereador Donato questio-
nou o TCM (Tribunal de Contas
do Município) sobre as contra-
tações sem licitação com a fun-
dação. "É muito estranho uma
mesma fundação ter contratos
de assuntos tão diversos", disse.

Megaevento marca Dia da
Consciência Negra em SP

Uma experiência de amplia-
ção de conhecimentos, de trans-
formação de valores, de exalta-
ção e reconhecimento da identi-
dade do povo preto. Esses três
pontos podem resumir a inten-
ção do megaevento Expo Inter-
nacional Dia da Consciência Ne-
gra que abre as portas ao público
amanhã, no Parque Anhembi,
em São Paulo.

Esperando cerca de 5.000 visi-
tantes por dia, a celebração vai de
discussões avançadas sobre a
participação negra nos inventos
tecnológicos, passando por apre-
sentações imagéticas e informati-
vas da cultura e da história do ne-
gro no Brasil até chegar ao mo-
mento de festa, com shows de

Xande de Pilares, Leci Brandão,
Black Rio, MC Sofia, Sandra de Sá
e Dexter.

Mas o que vai permear as múl-
tiplas faces, manifestações e in-
tenções nos 10 mil metros qua-
drados da Expo será mesmo a ur-
gente discussão do combate ao
racismo estrutural no país.

Para isso, a organização pen-
sou em uma estrutura de impac-
to, que envolve cinco alamedas
temáticas –educação, saúde, mu-
lher negra, cultura e tecnologia/
empreendedorismo–, mesas de
debate com intelectuais de diver-
sas áreas e países, como o profes-
sor Silvio Almeida e o escritor Ita-
mar Vieira Junior, um túnel do
tempo e um espaço exclusivo pa-

ra entreter e educar crianças.
"Falamos de uma luta que pre-

tende engajar todas as pessoas, a
do combate ao racismo estrutu-
ral. Temos que sensibilizar e edu-
car, mas queremos também que
o visitante saia da experiência
transformado em relação a seus
valores", afirma Adriana Vascon-
cellos, idealizadora e curadora do
evento.

A harmonia por trás das insta-
lações –que não coincidente-
mente lembram um desfile de
Carnaval com grandes escultu-
ras, cores vivas, explorações sen-
soriais e representações de per-
sonalidades– foi orquestrada
com a participação de um carna-
valesco, André Rodrigues, que já
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Vereador de Itapevi é morto 
a tiros ao chegar em casa

O vereador por Itapevi, mu-
nicípio da Grande São Paulo,
Denis Lucas de Oliveira (Repu-
blicanos), 47 anos, foi assassi-
nado a tiros ao chegar em sua
residência na avenida Brasil, no
centro de Itapevi. O crime ocor-
reu por volta das 23h da última
quarta-feira. 

O velório de Oliveira  ocorreu
ontem à tarde na Câmara Muni-
cipal da cidade. O prefeito Igor
Soares Ebert (Podemos) decre-
tou luto oficial por três dias.

De acordo com o boletim de
ocorrência, testemunhas viram
quando o parlamentar estacio-
nou seu veículo na garagem e,
após alguns instantes, ouviram

o barulho dos disparos. Na se-
quência, encontraram Oliveira
caído no chão.

Acionados, guardas munici-
pais da cidade foram até o ende-
reço, momento em que encon-
traram o vereador já sem os si-
nais vitais. Socorristas do Samu
(Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência) chegaram a tentar
prestar atendimento, mas cons-
tataram a morte de Oliveira no
local.

Ainda segundo o documento
elaborado pela Polícia Civil, fo-
ram apreendidos e devem pas-
sar por perícia um celular, peças
de roupa, uma bíblia e uma gar-
rafa plástica. O caso foi registra-

do como homicídio.
Oliveira era casado e tinha

uma filha. Segundo sua página
no site da Câmara Municipal,
seu mandato era voltado para
apresentar e desenvolver proje-
tos ligados a crianças e adoles-
centes no município. Na Câma-
ra, era membro de duas comis-
sões permanentes (Finanças e
Orçamento e Fiscalização e Con-
trole), responsáveis por apreciar,
acompanhar e fiscalizar projetos
de leis destinados a ela.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal Rafael Romeiro infor-
mou, em uma publicação na pá-
gina do Legislativo de Itapevi,
que Denis foi conselheiro tutelar

na cidade e estava no segundo
mandato de vereador, "cuja
atuação parlamentar foi marca-
da pela defesa da vida e promo-
ção de políticas públicas em es-
pecial para pessoas em situação
de vulnerabilidade".

Em sua página em uma rede
social, o prefeito Igor Soares co-
brou a investigação e disse espe-
rar que os órgãos responsáveis
investiguem e localizem os au-
tores do crime "que entristeceu
amigos, familiares e a todos que
acompanhavam seu trabalho
desde a época que foi conselhei-
ro tutelar e, agora, como verea-
dor reeleito".

VIOLÊNCIA
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18o Congresso
Eucarístico

Nacional: ‘Pão em
todas as mesas’

AArquidiocese de Olinda e Recife realizou no 33º
Domingo do Tempo Comum, dia 14 de novem-

bro, 5º Dia Mundial dos Pobres, a Santa Missa de re-
lançamento do 18º Congresso Eucarístico Nacional.
Esse Congresso era para ter sido realizado em no-
vembro de 2020, mas foi adiado duas vezes devido à
pandemia da Covid-19. Agora, o Congresso será rea-
lizado de 11 a 15 de novembro de 2022. 

Este relançamento aconteceu no domingo mar-
cado pelo dia 5º Dia Mundial dos Pobres, que inspi-
ra muito bem o tema e o lema do Congresso Eucarís-
tico. A Arquidiocese de Olinda e Recife inaugurou
uma sede provisória da Casa do Pão, que oferecerá,
desde já, refeições uma vez por semana aos que pre-
cisarem. A partir de então, a arquidiocese terá um
ano para entregar a Casa do Pão oficial em 2022 com
vários serviços para a população carente. A entrega
da Casa do Pão será um legado do Congresso Euca-
rístico. A entrega do pão, desde já, será um sinal de
encorajamento e esforço para os trabalhos do Con-
gresso Eucarístico Nacional. 

A celebração foi um marco para a Arquidiocese de
Olinda e Recife e para o Brasil, iniciando, assim, a
contagem regressiva para a realização do Congresso
Eucarístico Nacional, em 2022. A data da missa foi
uma escolha bem marcante, pois aconteceu no Dia
Mundial dos Pobres, e a Eucaristia nos motiva a parti-
lharmos o pão com aqueles que pouco ou nada têm. 

A celebração do Congresso Eucarístico nos leva a
refletir que todos devem ter direito ao pão, além do
pão espiritual, como consequência da fraternidade,
também ao pão material. Como diz o tema do 18º
Congresso Eucarístico: “Pão em todas as mesas”. E o
lema é bem pertinente: “Repartiam o pão com ale-
gria e não havia necessitados entre eles” (At 2, 45-
47). Ou seja, a Eucaristia nos leva a partilhar o pão
com aqueles que pouco ou nada têm. 

A abertura do XVIII Congresso Eucarístico Nacio-
nal aconteceu no ano da Família Amoris Laetitia,
que culminará com o Encontro Mundial das Famí-
lias em junho de 2022 e no ano de São José, instituí-
do pelo Papa Francisco e que terminará agora no
próximo dia 8 de dezembro. Além disso, como já
dissemos, estamos no 5º Dia Mundial dos Pobres.
Isso deve ser motivo de alegria para todos os brasi-
leiros e uma oportunidade para viver um lindo Ano
Eucarístico a se realizar no próximo ano, culminan-
do com a realização do XVIII Congresso Eucarístico
de 11 a 15 de novembro de 2022. 

Os Congressos Eucarísticos são realizados pela
Igreja ao redor do mundo e têm como finalidade
professar a fé em Jesus Eucarístico e dar o testemu-
nho público. A última edição do Congresso Eucarís-
tico Nacional aconteceu em 2016, na cidade de Be-
lém, Estado do Pará. 

Esta é a segunda vez que a Arquidiocese de Olin-
da e Recife sedia um Congresso Eucarístico Nacio-
nal. A primeira foi em 1939. O arcebispo era Dom
Miguel de Lima Valverde. Na época, o evento deixou
como marco a construção da Igreja do Santíssimo
Coração Eucarístico de Jesus, conhecida como Ma-
triz do Espinheiro, na zona norte de Recife. 

Enfim, o Congresso Eucarístico Nacional tem por
finalidade renovar a nossa fé em Jesus Eucarístico e
a oportunidade de agradecer tantos bens que Ele
nos concede por meio da Eucaristia. Uma oportuni-
dade ainda de realizarmos a partilha, seja a da fé que
nos advém da Eucaristia e a partilha do alimento
material. 

Ao participar do mistério do Corpo e do Sangue
do Senhor, a comunidade se torna um só corpo. Nós
pedimos isso ao Senhor na Missa numa das respos-
tas da Oração Eucarística II: “fazei de nós um só cor-
po e um só espírito”. A missa é uma grande ação de
graças, em memória da morte e ressurreição do Se-
nhor. Quando erguemos os braços em direção aos
céus, expressam o louvor e a ação de graças. A Euca-
ristia renova as nossas forças e nos dá coragem para
enfrentarmos as batalhas do dia a dia. 

Além de Recife, os municípios de Olinda e São
Lourenço da Mata, Região Metropolitana da capital
pernambucana, também sediam alguns eventos do
congresso. A realização do Congresso Eucarístico
Nacional acontece com a participação das provín-
cias eclesiásticas de Pernambuco, Paraíba, Alagoas
e Rio Grande do Norte, que pertencem ao Regional
Nordeste 2 da CNBB. 

Os Congressos Eucarísticos acontecem em todo o
mundo. No Brasil, são normalmente realizados a ca-
da quatro anos. Têm por fim último reunir os fiéis ao
redor da Eucaristia, que nada mais é que o centro da
fé católica. Através das celebrações e adorações eu-
carísticas e por meio de catequeses, aprofundando a
doutrina para os fiéis sobre o mistério do Corpo e
Sangue do Senhor. 

Depois de participar com alegria da celebração
do relançamento, preparemos o nosso coração para
que em 2022 possamos expressar a nossa fé em Je-
sus ressuscitado, que vem a nós por meio da Euca-
ristia, durante 18º Congresso Eucarístico Nacional,
em Recife. 

passou por escolas como Moci-
dade Alegre, em São Paulo, e Vila
Isabel, no Rio.

À frente da iniciativa está a
Secretaria Municipal das Rela-
ções Exteriores, comandada por
Marta Suplicy. Ela avalia que a
Expo Internacional irá atingir e
atrair a todos, especialmente a
população negra, expoente da
celebração.

"São Paulo quer ser um farol
de combate ao racismo estrutural
do Brasil e, para isso, tínhamos de
fazer algo de muita visibilidade,
colocar de outra forma a narrati-
va e o debate de recuperação da
história brasileira a partir da po-
pulação negra como protagonis-
ta, botando como foco suas lutas
por emancipação", afirma Marta.

Ônibus gratuitos sairão de 18
bairros da cidade, a maior parte
de regiões periféricas, diretamen-
te para o Anhembi. A entrada do
evento também será gratuita. As
informações detalhadas estão em
https://farolantirracista.sp.gov.b
r/expo/.
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Inep impõe sigilo a
entrada de PF em 
sala secreta do Enem

FRAUDE

PAULO SALDAÑA E MARCELO
ROCHA/FOLHAPRESS

A presidência do Inep (Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais) tornou se-
creto o processo interno sobre o
documento no qual há a per-
missão para a entrada de um
policial federal na sala segura
do órgão, onde exames como o
Enem são elaborados. Servido-
res ainda denunciam que um
documento teria sido apagado.

A entrada do policial no lo-
cal, cujo acesso é bastante res-
trito, causou estranheza e
preocupação nos funcionários
técnicos do instituto. Tanto
servidores como ex-dirigentes
dizem que o episódio teria si-
do inédito.

Em resposta a um pedido de
informação, a Polícia Federal
afirmou ao jornal Folha de
S.Paulo que ao menos desde
2017 recebe solicitações do
Inep para a realização de visto-
rias na gráfica responsável pela
impressão das provas, mas não
fez menção à sala segura em re-
lação a anos anteriores.

A corporação disse que a ins-
peção realizada no espaço re-
servado na atual edição do
Enem se referiu à "segurança do
ambiente, dos equipamentos,
do controle de acesso, dos ní-
veis de segurança de acesso",
entre outros aspectos.

O caso veio à tona em meio à
crise na qual vive o órgão ligado
ao MEC (Ministério da Educa-
ção), com denúncias de pressão
para interferir no conteúdo da
prova e assédio moral sobre os
trabalhadores.

Às vésperas do Enem, 37 ser-
vidores pediram exoneração de
cargos de chefia em protesto
contra o presidente do instituto,
Danilo Dupas Ribeiro.

O agente da PF, segundo in-
formou a corporação, teve aces-
so ao local no dia 2 de setembro.
Dupas Ribeiro assinou um ofí-
cio em 20 de agosto em que pre-
vê a avaliação do ambiente se-
guro do Inep e a emissão de um
relatório com recomendações –
a partir desse documento é que
se autorizou, em outro ofício, o
policial entrar na sala protegida.

O ofício está dentro de um
processo, de número 23036.
005279/2021-49.

Este processo, por sua vez,
está com acesso restrito no sis-
tema eletrônico de informa-
ções do governo. O ordena-
mento prevê que o gestor jus-
tifique o motivo da restrição a
processos públicos, o que não
teria ocorrido.

O Inep não respondeu ques-
tionamentos da Folha de S.Pau-
lo sobre o nome do agente que
esteve no Inep e sobre a trans-
parência do processo.

O chamado Afis (Ambiente
Físico Integrado de Seguran-
ça) foi criado na esteira do va-
zamento da prova que ocor-
reu em 2009. A sala tem detec-
tores de metais, monitora-
mento por câmeras e rígido
controle de entrada, uma vez
que a montagens das provas
ocorrem no local.

Servidores relatam, sob con-
dição de anonimato, que a libe-
ração representa maior vulne-
rabilidade, embora não haja re-
latos de que o policial tenha tido
visto questões ou o tema da re-
dação do Enem.

Eles também estranham o si-
gilo do processo e o sumiço do
sistema de um dos documentos
relacionados à autorização de
entrada –a associação de servi-
dores já denunciou a exclusão
de arquivos do sistema por or-
dem da presidência.

O presidente do Inep e o
ministro da Educação, Milton
Ribeiro (foto), disseram na
quarta-feira no Congresso que
a inspeção é normal. Ela teria
ocorrido por causa de uma re-
forma nessa sala.

A autorização de entrada no
ambiente teria sido assinada
por Eduardo Carvalho Nepo-
muceno Alencar, assessor de
Governança e Gestão Estratégi-
ca do Inep, segundo relatos que
chegaram à Frente Parlamentar

Mista de Educação, também
ouvidos pela reportagem. Ne-
pomuceno é pessoa de confian-
ça de Dupas no Inep.

No dia em que o policial es-
teve no local, servidores foram
pegos de surpresa. Um deles te-
ria se prontificado a acompa-
nhar o policial.

"Questionamos o ministro,
solicitamos imagens do circuito
interno e eles têm um mês para
responder", disse o presidente
da Frente Mista de Educação,
deputado Professor Israel Batis-
ta (PV-DF).

"Ministro tenta minimizar,
mas o fato é que a presença se
deu de maneira irregular, sua
presença foi apagada do SEI
(Sistema Eletrônico de Infor-
mações)."

À reportagem Maria Inês Fi-
ni, que presidiu o Inep no go-
verno do ex-presidente Michel
Temer (MDB), falou sobre a ati-
picidade da vistoria feita pela PF
na sala segura do Inep. "Nunca
houve isso em nenhum ano an-
terior. Nunca. Jamais a Polícia
Federal entrou numa sala segu-
ra do Inep", disse.

Fini afirmou que, durante o
período em que comandou o
instituto, não viu a necessidade
de policiais vistoriarem as de-
pendências do Inep, embora ela
reconheça o papel desempe-
nhado pela PF no planejamento
de segurança e na logística de
aplicação do exame.

"Jamais houve necessidade
de uma vistoria", afirmou a ex-
presidente do Inep. "A sala é ex-
cepcionalmente bem guardada.
Até um brinco minúsculo que
eu tenho era preciso retirar.
Existe um scanner para você en-
trar lá, é feita uma identificação
digital."

Por meio de nota enviada
pela assessoria de imprensa,
a PF afirmou que todos os
anos a corporação participa
das atividades de verificação
de segurança para a realiza-
ção do Enem.

Na atual edição, segundo a
corporação, o Inep solicitou es-
colta para os funcionários en-
carregados de transportar as
mídias da prova regular e da vi-
deoprova até São Paulo, onde fi-
ca a gráfica responsável pela
impressão. O órgão pediu tam-
bém vistoria da gráfica e inspe-
ção da sala segura em Brasília.

De acordo com a polícia, um
perito da Divisão de Repressão
a Crimes Cibernéticos inspecio-
nou a sala segura no dia 2 de se-
tembro. No dia 8 seguinte, dois
peritos criminais federais lota-
dos na Superintendência da PF
em São Paulo realizaram visto-
ria na gráfica.

"A vistoria da Plural e a ins-
peção da sala segura têm a fina-
lidade de averiguar as condi-
ções físicas de segurança destes
locais e em nenhum momento
ter acesso a qualquer material
didático ou a eventuais ques-
tões de prova", afirmou a polícia
no comunicado.

No caso da sala segura, disse
ainda a corporação, "a verifica-
ção se referiu à segurança do
ambiente, dos equipamentos,
do controle de acesso, dos ní-
veis de segurança de acesso,
saídas de emergência, existên-
cia de controles de biometria,
enfim, os itens que garantiam
que o local não fosse facilmente
acessado por agentes externos".

A PF disse ainda que a evolu-
ção do próprio exame demanda
que as medidas de segurança
contra fraudes se aprimorem a
cada ano.

CONSCIÊNCIA NEGRA

Pena para crime de injúria
racial sobe para até 5 anos
WASHINGTON LUIZ/FOLHAPRESS

À
s vésperas do Dia da
Consciência Negra,
senadores aprovaram

ontem um projeto que tipifica o
crime de injúria racial como ra-
cismo e aumenta a pena para
quem comete o delito. Pela pro-
posta, a reclusão passa de um a
três anos para dois a cinco
anos, além de multa. Todos os
63 parlamentares presentes vo-
taram a favor.

O texto, que vai à Câmara, se-
gue entendimento recente do
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral), que no fim de outubro equi-
parou os dois crimes. Com isso,
a injúria racial passou a ser im-
prescritível, ou seja, pode ser
punida a qualquer tempo, inde-
pendentemente do período que
se passou do episódio.

O projeto do senador Paulo
Paim (PT-RS) insere na Lei de
Crimes Raciais o ato de injuriar
alguém, ofendendo-lhe a digni-
dade ou o decoro, em razão de
raça, cor, etnia ou procedência
nacional. Dessa forma, o delito

passará a ter a mesma gravidade
do crime de racismo.

Atualmente, essa conduta é
tipificada como injúria qualifi-
cada no Código Penal. Isso, na
avaliação de Paim, tem benefi-
ciado os infratores.

"[A injúria racial] ainda que
punida com pena equivalente a
de outros tipos definidos como
racismo, não estaria plenamente
equiparada aos delitos definidos
na Lei do Racismo, e que, por de-
finição constitucional, são im-
prescritíveis, e inafiançáveis. Por
essa razão, o racismo praticado
mediante injúria, pode ser des-
classificado e beneficiado com a
fiança e com a prescrição, e até
mesmo com a suspensão condi-
cional da pena", afirmou.

O relator do texto, senador
Romário (PSB-RJ), classificou a
aprovação do projeto como "ur-
gente e necessária".

"A injúria racial é crime da
mais elevada gravidade, pois
atinge fortemente a dignidade e
a autoestima da vítima. É con-
duta que gera sentimento de re-
volta, fomenta a intolerância e

não se compatibiliza com os va-
lores de uma sociedade plural e
livre de qualquer forma de dis-
criminação ou preconceito", de-
fendeu.

A diferença entre injúria ra-
cial e racismo está no direciona-
mento da conduta. Enquanto na
injúria racial a ofensa é direcio-
nada a um indivíduo específico,
no crime de racismo a ofensa é
contra uma coletividade, sem
especificação do ofendido, co-
mo toda uma raça.

De acordo com o Anuário
Brasileiro de Segurança Pública
de 2020, em 2018 foram registra-
dos 9.110 casos de injúria racial
e 11.467 em 2019, um aumento
de 24,3%.

A decisão do STF de equipa-
rar as duas condutas ocorreu
durante a análise da situação de
uma idosa de Brasília que foi
condenada em 2013 por ter
ofendido a frentista de um posto
de gasolina. "Negrinha nojenta,
ignorante e atrevida", disse na
ocasião.

Ela pediu ao Judiciário para
não ser punida sob o argumento

de que o Judiciário demorou mui-
to para analisar seus recursos.

O relator, Edson Fachin, ne-
gou o pedido e afirmou que esse
tipo de conduta "torna ainda
mais difícil a já hercúlea tarefa
de cicatrizar as feridas abertas
pela escravidão".

O magistrado afirmou que
"há racismo no Brasil" e classifi-
cou essa conduta como "uma
chaga infame que marca a inter-
face entre o ontem e o amanhã".

Sete ministros votaram com
Fachin. Nunes Marques foi o úni-
co a divergir e a defender que esse
tipo de decisão deveria ser toma-
da pelo Congresso Nacional.

Além das mudanças no Códi-
go Penal, os senadores aprova-
ram nesta quarta um projeto de
lei que reconhece o sítio arqueo-
lógico Cais do Valongo, localiza-
do no município do Rio de Ja-
neiro, como Patrimônio da His-
tória e Cultura Afro-Brasileira e
estabelece diretrizes para garan-
tir a sua proteção em decorrên-
cia do título de Patrimônio
Mundial da Humanidade pela
Unesco.

Moraes tranca inquéritos de ex-delegado
do caso de interferência de Bolsonaro na PF
CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

O ministro Alexandre de Mo-
raes, do STF (Supremo Tribunal
Federal), ordenou o trancamen-
to das investigações contra o de-
legado Felipe Leal em andamen-
to no Ministério Público Federal.

Leal era responsável pelo in-
quérito sobre a suposta interfe-
rência de Jair Bolsonaro na Polí-
cia Federal denunciada pelo ex-
juiz Sergio Moro ao pedir demis-

são do Ministério da Justiça.
O delegado foi afastado da in-

vestigação pelo próprio Moraes
após a coluna Painel, da Folha
de S.Paulo, revelar que ele pre-
tendia apurar atos do atual dire-
tor-geral da PF, Paulo Maiurino.

Após o afastamento, o Minis-
tério Público Federal abriu uma
apuração sobre possível abuso
de autoridade praticado pelo
delegado e um procedimento
para investigar se ele praticou

algum ato de improbidade.
Sobre a investigação no MPF-

DF, que pediu compartilhamen-
to de informações da investiga-
ção sobre interferência de Bolso-
naro ao STF, Moraes afirma que
não há "quaisquer elementos que
indiquem a presença de conduta
dolosa" do delegado que possam
caracterizar improbidade.

"Na presente hipótese não
estão presentes os requisitos ne-
cessários para o compartilha-

mento solicitado pelo órgão do
MPF nestes autos, uma vez que
ausente qualquer justa causa
para o início da investigação por
ato de improbidade administra-
tiva", diz a decisão.

No caso do suposto abuso de
autoridade, diz a decisão, não
há indício real de "fato típico
praticado" pelo investigador ou
qualquer indicação dos "meios
que o mesmo teria empregado"
e o "malefício que produziu"

STF

PF prende quadrilha que
transportava droga em navio 

EUROPA

Nove pessoas foram presas em
São Paulo ontem pela Polícia Fe-
deral durante a Operação Calvary.
Os agentes federais realizavam o
cumprimento de seis mandados
de prisão preventiva e quatro
mandados de prisão temporária.
Uma pessoa ainda está foragida.

Além disso, também foram
apreendidos, em seis estados do
país, cerca de R$ 50 milhões em
bens pertencentes a uma quadri-
lha. Cerca de 150 policiais federais

e oito servidores da Receita Fede-
ral participaram da ação.

Houve ainda a apreensão de
um navio de longo curso, que está
atracado na cidade de Santos. A
embarcação pertence ao grupo
criminoso investigado e seria utili-
zado no transporte transoceânico
de cocaína, segundo a polícia.

Ao todo, foram cumpridos 36
mandados de busca e apreensão,
sete mandados de interdição de
atividade econômica, incluindo a
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interdição da atividade de uma re-
de de postos de combustível, na
Bahia. A operação tem como prin-
cipal objetivo desarticular uma or-
ganização criminosa, dedicada ao
tráfico internacional de cocaína,
com atuação em diversos atos de
lavagem de dinheiro. As investiga-
ções, que tiveram início em janeiro
de 2021, revelaram a existência de
uma organização criminosa com
atuação em remessas de cocaína
para a Europa, por meio principal-
mente de embarcações transoceâ-
nicas. Segundo a polícia, foi com-
provado que o grupo articulou a
exportação de 2,7 kg de cocaína,
em outubro de 2020, a partir do
porto de São Sebastião (SP) utili-

zando navio que tinha como desti-
no final a cidade de Cadiz, na Es-
panha. Na ocasião, houve a
apreensão de 1,5 kg de cocaína no
Brasil, durante fiscalização con-
junta da PF e RFB. A outra parte,
mais 1,2 kg, foi apreendida na Es-
panha após comunicação da PF às
autoridades policiais daquele país
e atuação da Europol.

Os mandados foram expedidos
pela 6ª Vara Federal de São Paulo
(SP) e englobam ainda o sequestro
de 28 bens imóveis (localizados
em quatro estados), diversos veí-
culos (incluindo carros de luxo
avaliados em mais de R$ 600 mil) e
valores custodiados em contas
bancárias de 53 pessoas físicas.

Com salto de 22%, desmatamento
anual na Amazônia atinge 13.235 km2

O desmatamento por corte
raso na Amazônia Legal foi de
13.235 km2 entre agosto de 2020
e julho de 2021, segundo a esti-
mativa publicada ontem) pelo
Prodes, projeto de monitora-
mento por satélite do desmata-
mento na Amazônia Legal, do
Inpe (Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais).

O crescimento em relação ao
período anterior foi de 21,97%,
quando o desmate na região ha-
via atingido 10.851 km2.

Diferentemente do que ocor-
reu em anos anteriores, o gover-
no federal não criou uma agenda
para o anúncio dos dados, que
foram publicados no site do In-
pe, sem ação de divulgação.

Na última quarta-feira, uma
nota do SindCT, o sindicato dos
servidores públicos federais do

setor aeroespacial, denunciou a
imposição de sigilo da direção
do Inpe sobre o resultado da es-
timativa anual do Prodes. Se-
gundo a nota, a equipe técnica
do Inpe havia submetido o rela-
tório ao governo em meados de
outubro, mas o sigilo impedia
que a tramitação do processo
fosse acompanhada pelos ser-
vidores.

A assinatura do documento
divulgado pelo governo nesta
quinta informa a data de 27 de
outubro. No último dia 10, em
discurso na COP26, a conferência
de mudanças climáticas da ONU,
o ministro Joaquim Leite (Meio
Ambiente), escolheu citar dados
do boletim mensal do Deter/Inpe
dos meses de julho a setembro.

"O governo mentiu na COP.
Usou dados que apresentavam

uma leve queda para anunciar
que o governo estava no controle
e escondeu os dados do Prodes,
que desde 2005 são apresenta-
dos antes ou durante as COPs",
afirmou João Paulo Capobianco,
ex-secretário-executivo do Mi-
nistério do Meio Ambiente e vi-
ce-presidente do Instituto De-
mocracia e Sustentabilidade.

O comportamento das taxas
de desmatamento atuais é simi-
lar a períodos anteriores a políti-
cas públicas de controle do des-
matamento, como o PPCDAm
(Plano de Ação para Prevenção e
Controle do Desmatamento na
Amazônia, criado em 2004), que
conduziram o cenário do des-
matamento mínimo histórico de
4.600 km2 em 2012.

De lá para cá, o desmata-
mento na região passou a osci-

lar entre 6.200 km2 e 7.900 km2

até que, de 2018 para 2019, so-
freu uma alta de 29%, subindo
para um novo patamar de cerca
de 10 mil km2. Em 2020, subiu
para 10.900 km2 e agora, com o
novo salto de quase 22%, vai à
casa dos 13.235 km2, similar ao
cenário de 2007, quando a área
desmatada na Amazônia che-
gou a 12.900 km2.

Em valores percentuais, no
entanto, o crescimento galopan-
te do desmatamento não era ob-
servado desde os anos 90 -
quando, de 1997 para 1998, su-
biu 24%.

Neste ano, o estado do Pará li-
derou o ranking de áreas desma-
tadas no período, com 5.257 km2,
seguido por Amazonas (2.347
km2), Mato Grosso (2.263 km2) e
Rondônia (1.681 km2).

INPE
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Neurocirurgião Paulo
Niemeyer Filho é
eleito imortal da ABL

ACADEMIA

DOUGLAS CORRÊA/ABRASIL 

A Academia Brasileira de
Letras (ABL) elegeu, ontem, o
médico e escritor Paulo Nie-
meyer Filho como o novo ocu-
pante da Cadeira 12 de seu
Quadro de Membros Efetivos,
que ficou vaga com a morte do
acadêmico e professor Alfredo
Bosi, ocorrido no dia 7 de abril
de 2021. Niemeyer foi eleito
com 25 votos.  

Participaram da eleição 34
acadêmicos de forma presen-
cial ou virtual. Os ocupantes
anteriores da Cadeira 12 fo-
ram: Urbano Duarte (funda-
dor) – que escolheu como pa-
trono França Júnior –, Augusto
de Lima, Vítor Viana, José Car-
los de Macedo Soares, Abgar
Renault e Dom Lucas Moreira
Neves. Niemeyer concorreu
com Joaquim Branco e o indí-
gena Daniel Munduruku.

De acordo com o presidente
da ABL, Marco Lucchesi, “Pau-
lo Niemeyer entra para a Aca-
demia Brasileira de Letras co-
mo agente da ciência e da cul-
tura, em sintonia com o huma-
nismo e a modernidade. Sua
presença reafirma o compro-
misso desta Casa com o conhe-
cimento integral, de que ele,
Paulo, é mestre consumado”.

BIOGRAFIA
Paulo Niemeyer Filho nas-

ceu no dia 9 de abril de 1952,
no Rio de Janeiro. Filho de
Paulo Niemeyer Soares e Ma-
ria Pia Rafaela Guilhermina
Alice Torres Guimarães, gra-
duou-se pela Faculdade de

Medicina da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ),
em 1975. Iniciou sua residên-
cia em Neurocirurgia na Clíni-
ca Neurocirúrgica Dr. Paulo
Niemeyer, na Casa de Saúde
Dr. Eiras e dedicou seu pri-
meiro ano de residência ao es-
tudo da Neurologia e Neuror-
radiologia, no The National
Hospital for Nervous Diseases,
Institute of Neurology, Univer-
sity of London, Queen Square,
onde estagiou como Post-Gra-
duate Fellow.

Em 1977, foi nomeado Che-
fe do Serviço de Neuro-Tomo-
grafia Computadorizada da
Santa Casa da Misericórdia do
Rio de Janeiro. No ano seguin-
te, foi contratado como médi-
co Neurocirurgião do Hospital
Municipal Souza Aguiar. Em
1979, introduziu, no Brasil, no-
va técnica microcirúrgica para
tratamento de nevralgia do tri-
gêmio, que teve a oportunida-
de de aprender na University
of Gainsville, na Flórida. Ao fi-
nal de 1979 foi nomeado dire-
tor do Instituto de Neurocirur-
gia da Santa Casa da Miseri-
córdia do Rio de Janeiro.

Entre outros títulos, Nie-
meyer atualmente é diretor
médico do Instituto Estadual
do Cérebro Paulo Niemeyer e
Membro do Conselho da Fun-
dação do Câncer. Na ocasião
de sua candidatura como
Membro Titular da Academia
Nacional de Medicina, apre-
sentou memória intitulada Ex-
periência com a Cirurgia dos
Aneurismas Intracranianos da
Fossa Posterior.

COVID-19

Alemanha aumenta restrições
para quem não tomou vacina 
E

m meio à explosão de
novos casos de Covid-
19 na Alemanha, o país

decidiu impor restrições para
pessoas que não se vacinaram e
ofertar uma terceira dose do
imunizante contra a doença pa-
ra todos com mais de 18 anos.

As restrições a quem se recu-
sa a tomar vacina foram anun-
ciadas também na Áustria, no
último domingo, e na Grécia,
ontem.

Lideranças nacionais e regio-
nais da Alemanha se reuniram e
concordaram em restringir, nas
áreas onde houver lotação de
hospitais, o acesso a eventos pú-
blicos, culturais e esportivos,
além de restaurantes, só para
quem já está vacinado ou que
comprove que se recuperou de
uma infecção recentemente.

A medida é necessária para
enfrentar uma quarta onda
"muito preocupante" da pande-
mia, disse a primeira-ministra
Angela Merkel. "Muitas das me-
didas que agora são necessárias
não teriam sido necessárias se
mais pessoas fossem vacinadas.
E não é tarde demais para se va-
cinar", afirmou.

Merkel disse ainda que o go-
verno federal também estuda
um pedido dos governos regio-
nais por uma legislação que lhes
permita exigir que os profissio-
nais de saúde e hospitais sejam
vacinados.

Além das restrições a quem
não se vacinou, o comitê consul-
tivo de vacinas do país reco-
mendou nesta quinta a terceira
dose do imunizante contra a Co-
vid-19 para todas as pessoas
com mais de 18 anos.

As doses de reforço devem
ser administradas com uma va-
cina de RNA mensageiro
(mRNA), como são as da Pfizer e
da Moderna, e somente seis me-
ses após ter sido tomada a se-
gunda dose, detalhou o comitê.
Ainda segundo o colegiado,
uma redução do intervalo para
cinco meses pode ser considera-
da em casos individuais.

O país ultrapassou a marca
de 60 mil novos casos diários pe-
la primeira vez desde o início da
pandemia. O número, já preo-
cupante, é considerado subnoti-

ficado por especialistas. Lothar
Wieler, chefe do Instituto Robert
Koch, voltado para o controle de
doenças no país, afirmou que a
situação da pandemia nunca foi
tão séria como agora e que o nú-
mero real de casos deve ser o
dobro ou mesmo o triplo do que
é registrado oficialmente, se-
gundo informações da emissora
alemã Deutsche Welle.

Pouco mais de 67% da popu-
lação do país está com esquema
vacinal completo, e, desde o iní-
cio da crise sanitária, 98,5 mil
mortes por Covid foram regis-
tradas.

Com a menor taxa de vacina-
ção e o maior índice de infecção
do país, a Saxônia, no leste da
Alemanha, está considerando
impor um lockdown parcial,
com proibição de espetáculos
de teatro, shows, bares e festas,
além de impedir público em jo-
gos de futebol, publicou o jornal
Bild nesta quinta-feira.

Reduto do partido da extre-
ma direita Alternativa para a
Alemanha (AfD), manifestantes
antivacina protestaram na Saxô-
nia contra os lockdowns. Uma
pesquisa do Instituto Forsa
apontou que metade dos não
vacinados votou na AfD nas últi-
mas eleições federais.

"A coalizão [do governo] está
pronta para impor uma clara e
dura quebra de onda [de novos
casos de Covid]", disse Michael
Kretschmer, chefe do governo
da região, ao parlamento nacio-
nal, de acordo com o Bild. Os de-
talhes das novas restrições serão
acertados esta semana, disse.

A atual onda de Covid-19 na
Europa chega em um momento
difícil na Alemanha, com a pri-
meira-ministra Angela Merkel
atuando como interina enquan-
to três outros partidos negociam
para formar um novo governo
após a eleição de setembro.

Parcela dos conservadores
próximos de Merkel pressiona
para que o governo federal tome
medidas mais duras, como a ex-
tensão do estado de emergência
que permite que o governo fe-
che escolas e faça lockdowns
sem consultar o parlamento.

Em Freising, na Baviera, no
sudeste do país, um hospital

transferiu um paciente com Co-
vid-19 para outra instituição no
norte da Itália por falta de leitos,
medida inédita na Alemanha
desde o início da pandemia -nos
18 meses de crise da doença, os
hospitais alemães foram regu-
larmente solicitados a cuidar de
pacientes de países europeus
sobrecarregados.

"Na semana passada tivemos
que transferir um paciente para
Merano [Itália] porque não tí-
nhamos capacidade e os hospi-
tais da Baviera ao redor também
estavam lotados", disse Thomas
Marx, diretor do hospital de
Freising, cidade de 50.000 habi-
tantes. "Estamos no limite de
nossas capacidades"

Com uma taxa de incidência
de 550 infecções por 100.000 ha-
bitantes em sete dias, a Baviera é
uma das regiões mais afetadas
por essa onda da doença.

LOCKDOWN 
O anúncio de novas restrições

na Alemanha vem na mesma se-
mana que a Áustria impôs um
lockdown para os não vacinados,
que poderão sair de casa apenas
para atividades essenciais. Com
971,5 casos por 100 mil habitan-
tes nos últimos sete dias, o país
tem uma das taxas de infecções
mais altas do continente.

Entre as regiões mais atingidas
do país estão justamente as pro-
víncias que fazem fronteira com a
Alemanha, como a Alta Áustria,
reduto do ultra-direitista Partido
da Liberdade, e Salzburgo.

"Se nenhum lockdown nacio-
nal for decretado amanhã, defi-
nitivamente terá que haver um
lockdown de várias semanas na
Alta Áustria junto com nossa
província vizinha de Salzburgo a
partir da próxima semana", dis-
se Thomas Stelzer, governador
conservador da Alta Áustria.
"Temos muito, muito pouco es-
paço de manobra [com leitos de
unidade de terapia intensiva]",
disse ao parlamento local.

O governo de Salzburgo, tam-
bém liderado por conservado-
res, afirmou nesta semana que
está se preparando para um ce-
nário de falta de leitos de UTI
disponíveis e confirmou que
planeja um lockdown em con-

junto com a província vizinha.

GRÉCIA 
A partir da próxima segunda,

pessoas não vacinadas serão im-
pedidas de entrar em espaços
fechados na Grécia, incluindo
restaurantes, cinemas, museus e
academias, mesmo que tenham
em mãos um resultado negativo
para a Covid-19, disse o primei-
ro-ministro Kyriakos Mitsotakis.

Em discurso transmitido pela
televisão, Mitsotakis voltou a
pedir que os gregos "tomem va-
cina, tomem vacina, tomem va-
cina", repetiu.

A Grécia vacinou totalmente
cerca de 62% de sua população
de cerca de 11 milhões de pes-
soas, mas as autoridades espe-
ravam uma taxa de cerca de 70%
a essa altura do ano.

"Esta é de fato uma pandemia
de pessoas não vacinadas", disse
Mitsotakis. "A Grécia está de lu-
to por perdas desnecessárias
porque simplesmente não tem
as taxas de vacinação de outros
países europeus."

De acordo com as novas re-
gras, os certificados de vacina-
ção para maiores de 60 anos se-
rão válidos por sete meses após
a emissão, em um esforço para
incentivá-los a receber uma ter-
ceira dose de reforço.

Fiéis, no entanto, poderão
entrar em igrejas apenas com
um teste negativo, disse o pri-
meiro-ministro.

O número de novas infecções
atingiu recordes históricos na
Grécia neste mês, pressionando
um sistema de saúde já em difi-
culdades e forçando o governo a
solicitar médicos do setor priva-
do em cinco regiões do norte do
país para ajudar os hospitais pú-
blicos.

A Grécia contabilizou 7.317
novos casos e 63 novas mortes
nesta quinta, elevando o total de
infecções desde o início da pan-
demia para 861.117, e o número
de mortes para 17.075.

No início de novembro, o go-
verno já havia imposto restri-
ções aos não vacinados, mas
permitiu o acesso à maioria dos
serviços desde que tivessem um
teste negativo, o que não será
mais válido agora.

G7 e Rússia tentam sanar crise entre Polônia e Belarus
Desde o meados de 2021, mi-

lhares de pessoas oriundas de paí-
ses marcados por conflitos políti-
cos e religiosos, principalmente do
Oriente Médio e da África, têm mi-
grado para Belarus a fim de entrar
em países da União Europeia.

A porta entrada são as nações
vizinhas do bloco: Polônia, Letônia
ou Lituânia. O impasse, que já en-
volve líderes como o presidente
russo, Vladimir Putin e chanceler
alemã, Angela Merkel, tem se
aprofundado nos últimos dias à
medida que nenhum dos lados
tem sinalizado uma trégua.

O Ocidente acusa o governo be-
lorusso de ter atraído os migrantes
com a promessa de uma passagem
fácil para a UE e, em seguida, for-
çando-os a permanecer na frontei-
ra como retaliação às sanções im-
postas sobre a repressão do regime
à dissidência no país ex-soviético.
De olho em não repetir a crise mi-
gratória de 2015, a UE apoiou a Po-
lônia, a Letônia e a Lituânia, que
barricaram suas fronteiras apesar
da morte de quase uma dúzia de
migrantes. Tanto a Polônia quanto
a Lituânia são considerados, assim
como Belarus, países de trânsito

para refugiados e migrantes -mui-
tos dos quais têm como destino fi-
nal localidades como Alemanha,
França, Áustria e Holanda, onde
costumam ter familiares ou co-
nhecidos. De acordo com as auto-
ridades alemãs, pelo menos 5.000
pessoas chegaram ao país via Bela-
rus. Na terça-feira, as forças de
Varsóvia dispararam gás lacrimo-
gêneo e canhões de água em bai-
xas temperaturas contra uma mul-
tidão de centenas de pessoas que
avançaram da fronteira após uma
semana vivendo num campo im-
provisado. O ministro da Defesa

polonês, Mariusz Blaszczak, aler-
tou na quarta-feira que a crise po-
de durar "meses ou até anos".
Acredita-se que cerca de 4.000
pessoas estejam atualmente pre-
sas ao longo da fronteira com a Po-
lônia, onde a maioria dos migran-
tes está concentrada.

Em um sinal de que a crise está
se aprofundando, as autoridades
bielorrussas colocaram cerca de
1.000 migrantes em um "centro lo-
gístico" esta semana -uma medida
que poderia tornar o campo uma
presença semipermanente nas
fronteiras da UE.

FRONTEIRA

Colégio Pedro II volta
com aulas presenciais 

EDUCAÇÃO

AKEMI NITAHARA/ABRASIL 

O Colégio Pedro II, da rede
federal de ensino no Rio de Ja-
neiro, vai retomar as atividades
presenciais na próxima segun-
da-feira. O retorno cumpre uma
decisão judicial do Tribunal Re-
gional Federal da 2ª Região
(TRF2) e foi detalhado por meio
da  Resolução 183/2021, do
Conselho Superior do colégio.  

O Pedro II tem 14 campi no
Rio de Janeiro, incluindo as ci-
dades de Niterói e Duque de
Caxias, além de um Centro de
Referência em Educação In-
fantil, em Realengo, na zona
oeste da capital. São, ao todo,
cerca de 13 mil estudantes da
educação infantil ao ensino
médio e de pós-graduação.

As diretrizes para o retorno
presencial são válidas até 31 de
dezembro, mas a previsão do
colégio é manter as atividades
até o dia 23 de dezembro, ou se-
ja, serão ao todo cinco semanas.

Cada campus irá organizar
as atividades, observando a
ocupação máxima de 20% das

turmas por turno e de 50% dos
alunos em cada turma. No
Campus Centro, por exemplo,
o escalonamento vai resultar
na presença de cada estudante
no colégio uma vez na semana
de forma quinzenal.

As aulas presenciais ocorre-
rão no contraturno e não serão
obrigatórias, contemplando a
complementação pedagógica,
com acolhimento, acompa-
nhamento, orientação e refor-
ço escolar. Serão até 3 horas de
aulas por dia, com no máximo
40 minutos cada tempo, e será
exigido o passaporte vacinal
para os funcionários e estu-
dantes que já tenham sido
contemplados pelo calendário
da cidade. 

No Rio de Janeiro, adoles-
centes a partir de 12 anos já fo-
ram vacinados. 

O ensino obrigatório per-
manece remoto, conforme
planejamento original, com
atividades pedagógicas sín-
cronas e assíncronas, como
vem ocorrendo desde o come-
ço do ano.

Nota
RIO ANUNCIA CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DE
REFORÇO PARA ACIMA DE 55 ANOS

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou ontem o calendário
de reforço de vacinação contra a covid-19 para maiores de 55
anos de idade. A vacinação começa a partir do dia 29 e vai
até janeiro. Também podem se vacinar com a dose de reforço
quem tomou a segunda dose no intervalo de cinco meses. De
29 de novembro a 4 de dezembro, poderão se vacinar as
pessoas com 59 anos de idade ou mais. De 6 a 11 de
dezembro, é a vez de quem tem 58 anos de idade ou mais.
Quem tem 57 anos de idade ou mais poderá tomar a dose de
reforço entre 13 a 18 de dezembro. O calendário prevê a
vacinação de pessoas com 56 anos de idade ou mais entre 20
e 23 de dezembro. O último grupo, dos com 55 anos de idade
ou mais, deve se vacinar de 27 de dezembro a 4 de janeiro
de 2022. Pessoas com mais de 18 anos de idade que façam
parte dos grupos prioritários, e que foram vacinadas nos
primeiros meses da campanha, podem tomar a dose de
reforço, desde que tenham tomado a segunda dose há pelo
menos cinco meses. Na quarta-feira o governo do estado
autorizou as 92 prefeituras municipais a começar a aplicação
da dose de reforço em todos os adultos,  após a orientação do
Ministério da Saúde.

Bispos recuam em polêmica sobre
direito de Biden à comunhão

Bispos católicos dos Estados
Unidos recuaram em um con-
fronto com o presidente Joe Bi-
den na quarta-feira, quando
aprovaram um novo documento
sobre o direito à comunhão.

O texto enfatiza a tradicional
posição de que católicos que
contrariam o ensino da Igreja
sem se arrepender devem se
abster da eucaristia, mas a re-
preensão direta a políticos que
apoiam o direito ao aborto, algo
esperado pela ala mais conser-
vadora, não foi incluída.

O teor do documento gerava

expectativas. Em junho, quando
os bispos votaram e aprovaram
que um texto com orientações
sobre a comunhão fosse redigi-
do, o episódio foi considerado
uma derrota para Biden e mais
um exemplo das divisões inter-
nas na igreja americana.

O tema da comunhão do líder
democrata, segundo católico a
assumir a Casa Branca, está em
discussão nos EUA desde que
Biden tomou posse. O ponto
sensível é o apoio público do
chefe de Estado ao direito ao
aborto, algo condenado pela

Igreja Católica. Parte dos bispos
americanos defende que ele não
deve receber a eucaristia.

O documento aprovado pelos
bispos por ampla margem em
uma reunião em Maryland não
menciona explicitamente Biden
ou qualquer outro político pelo
nome e não enfoca a questão do
aborto. Diz que os católicos que
exercem autoridade pública
"têm uma responsabilidade es-
pecial" de seguir a lei moral da
Igreja, mas não estabelece uma
orientação que impeça o presi-
dente de receber a eucaristia.

Em outubro, o presidente
americano teve um encontro
com o Papa Francisco no Vatica-
no. O aborto não foi tema da
conversa, mas, segundo Biden,
Francisco afirmou que ele deve-
ria continuar recebendo a co-
munhão.

Antes, quando questionado,
o pontífice disse a jornalistas
que considera o aborto um "as-
sassinato". Criticou, porém, a
posição dos bispos católicos
americanos por lidarem com o
tema da comunhão de forma
política, em vez de pastoral.
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