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Produção industrial fica estável em outubro 
A produção industrial ficou estável em outubro, infor-

mou ontem a Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Este é o segundo mês consecutivo de estabilidade na pro-
dução, após quatro meses de alta. Os dados, que constam

do boletim Sondagem Industrial, elaborado pela confede-
ração, mostram que em outubro, o índice de evolução da
produção ficou em 50,1 pontos, ante os 50 registrados em
setembro.  Os números refletem o desempenho de peque-

nas, médias e grandes empresas que atuam na indústria
em geral, na indústria extrativista e na de transformação. O
resultado também mostra que, no mês passado, a utiliza-
ção da capacidade instalada das indústrias caiu.  PÁGINA 2

O Ministério da Economia revisou as projeções de receitas e des-
pesas para este ano e, pela primeira vez, passou a prever um rombo
inferior a R$ 100 bilhões para as contas federais no encerramento de
2021. Pelos novos cálculos da pasta, divulgados ontem, o governo de-
ve fechar o ano com um déficit primário de R$ 95,8 bilhões. A estima-
tiva anterior, feita em setembro, apontava para um rombo de R$

139,4 bilhões. A redução de gastos previstos para o ano deve abrir
uma margem de R$ 6 bilhões para novas despesas ainda em 2021. "É
um consolidado de informações que mostra que os resultados fiscais
estão caminhando no sentido da consolidação. As contas fiscais es-
tão dentro da trajetória que se esperava", disse o secretário do Tesou-
ro e Orçamento, Esteves Colnago (foto). PÁGINA 2

Promessas
de Bolsonaro
ficam fora de
R$ 106,1 bi   

PEC 2021 

A PEC (proposta de emen-
da à Constituição) dos Preca-
tórios  deve l iberar  um au-
mento de R$ 106,1 bi lhões
nos gastos do governo federal
em 2022 e, mesmo assim, os
recursos não são suficientes
para bancar as promessas do
presidente Jair  Bolsonaro,
que pretende concorrer à ree-
leição. Segundo dados atuali-
zados divulgados pelo Minis-
tério da Economia ontem, a
verba extra deve ser usada pa-
ra pagamento de despesas
obrigatórias (como aposenta-
dorias e pensões), a amplia-
ção do benefício do Auxílio
Brasil e a prorrogação da de-
soneração da folha de paga-
mentos (medida que reduz
contratação de funcionários)
a 17 setores. Pelas contas do
governo, sobrariam apenas R$
1,1 bilhão. Esse valor, porém,
não é suficiente para as de-
mais promessas de Bolsonaro,
como medidas voltadas para
caminhoneiros, o vale-gás pa-
ra a população de baixa renda
e o reajuste salarial a servido-
res públicos federais. PÁGINA 3

Governo quer
dar a Musk
indústria que
tenta destruir
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AJUDA AO INIMIGO

Moraes suspende
quebra de sigilo
de Bolsonaro
proposta pela CPI 

O ministro Alexandre de Moraes (foto), do STF (Supremo Tribunal
Federal), suspendeu ontem a decisão da CPI da Covid de quebrar o
sigilo telemático do presidente Jair Bolsonaro. A medida foi aprovada
pela comissão no fim de outubro após Bolsonaro associar as vacinas
contra a Covid-19 à Aids e determinava que os dados relativos às re-
des de Bolsonaro deveriam ser enviados pelas plataformas à PGR
(Procuradoria-Geral da República) e ao Supremo. Moraes, entretan-
to, afirmou que o requerimento aprovado pela CPI não "se mostra ra-
zoável" e disse que a Procuradoria tem a "via processual adequada"
para obter essas informações, caso considere necessário. PÁGINA 5
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Governo reduz previsão de
rombo fiscal para R$ 95,8 bi
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Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(27/10) 7,75%
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(23/11) 0,44%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,64% (out.)
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BRADESPAR PN N1 48.03 +4.46 +2.05
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GERDAU PN N1 25.43 +2.58 +0.64

GERDAU MET PN N1 10.56 +2.13 +0.22

BANCO INTER UNT N2 35.05 −14.11 −5.76

BANCO INTER PN N2 11.88 −12.65 −1.72

LOCAWEB ON NM 13.66 −9.24 −1.39

MELIUZ ON NM 3.68 −7.30 −0.29

LOJAS AMERICPN N1 5.49 −6.79 −0.40

VALE ON NM 67.59 +5.56 +3.56

PETROBRAS PN N2 26.36 +1.00 +0.26

BRADESCO PN N1 20.18 −1.70 −0.35

MAGAZ LUIZA ON NM 8.84 −4.64 −0.43

ITAUUNIBANCOPN EJ N1 22.07 −0.94 −0.21

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.619,25 +0,05

NASDAQ Composite 15.854,757 -1,26

Euro STOXX 50 4.346,04 -0,35

CAC 40 7.105 -0,10

FTSE 100 7.255,46 +0,44

DAX 16.115,69 -0,27

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -0,89% / 102.122,37 / -912,65 / Volume: 26.113.159.423 / Quantidade: 3.813.866
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Dólar cai após cinco 
altas seguidas; Bolsa
recua quase 1%
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Num dia de ajustes de flu-
xos cambiais, o dólar contra-
riou as principais moedas dos
países emergentes e iniciou a
semana com a primeira queda
após cinco altas seguidas. A
Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa) recuou quase 1%,
influenciada pelo mercado
externo.  

O dólar comercial encerrou
ontem vendido a R$ 5,594, com
leve recuo de 0,27%. A divisa os-
cilou ao longo do dia, chegando
a R$ 5,61 no início da manhã e
perto do fim das negociações.
No entanto, a cotação caiu na
maior parte do tempo, atingin-
do R$ 5,56 na mínima do dia,
por volta das 11h.

Com o desempenho de on-
tem, a moeda norte-americana
acumula queda de 0,92% em
novembro. Em 2021, a alta che-
ga a 7,8%. O real teve, nesta se-
gunda, o melhor desempenho
entre os países emergentes. O
dólar subiu perante o peso me-
xicano, o rand sul-africano, o
rublo russo e a lira turca.

O otimismo no mercado de
câmbio não se estendeu à bol-
sa de valores. O Índice Boves-
pa (Ibovespa), fechou o dia aos
102.122 pontos, com queda de
0,89%. Nas seis últimas ses-
sões, o indicador só subiu na
última sexta-feira. O índice co-
meçou o dia em alta, chegando
aos 104,6 mil pontos no início
da tarde, mas perdeu força
perto do fim das negociações.

Terça-feira, 23 de novembro de 2021

2021 

Governo reduz previsão de
rombo fiscal para R$ 95,8 bi
BERNARDO CARAM/FOLHAPRESS

O
Ministério da Econo-
mia revisou as proje-
ções de receitas e

despesas para este ano e, pela
primeira vez, passou a prever
um rombo inferior a R$ 100 bi-
lhões para as contas federais no
encerramento de 2021.

Pelos novos cálculos da pas-
ta, divulgados ontem, o governo
deve fechar o ano com um défi-
cit primário de R$ 95,8 bilhões.
A estimativa anterior, feita em
setembro, apontava para um
rombo de R$ 139,4 bilhões.

A redução de gastos previstos
para o ano deve abrir uma mar-
gem de R$ 6 bilhões para novas
despesas ainda em 2021. Isso
permitirá uma liberação de re-
cursos para ministérios, ainda
não detalhados pelo governo.

De acordo com a pasta, o re-

sultado é fruto de uma melhora
da arrecadação, impulsionada
pela recuperação da atividade
após o período mais agudo da
pandemia do coronavírus.

Pelo lado das receitas, o go-
verno estima um aumento de R$
57,7 bilhões na arrecadação, se
comparado com a projeção an-
terior. Nessa previsão, estão
contidos aumentos nas receitas
de tributos administrados pela
Receita Federal (R$ 21,8 bi-
lhões), nas contribuições previ-
denciárias (R$ 7,3 bilhões) e ex-
ploração de recursos naturais
(R$ 6 bilhões). Há ainda uma
previsão de ganho de R$ 17,7 bi-
lhões com dividendos.

Nas despesas, o governo ago-
ra prevê a redução de R$ 4 bi-
lhões em gastos, em relação ao
estimado há dois meses. Há que-
da, por exemplo, em abono e se-
guro desemprego (menos R$ 1,6

bilhão), folha de pagamentos
(menos R$ 201 milhões) e subsí-
dios (menos R$ 192 milhões).

A conta das despesas não fi-
cou ainda menor porque o go-
verno autorizou a liberação de
R$ 1,4 bilhão para a compra de
vacinas contra a Covid-19.

"É um consolidado de infor-
mações que mostra que os re-
sultados fiscais estão caminhan-
do no sentido da consolidação.
As contas fiscais estão dentro da
trajetória que se esperava", disse
o secretário do Tesouro e Orça-
mento, Esteves Colnago.

A equipe econômica prevê
uma redução no indicador da
dívida bruta do governo de
88,8% do PIB (Produto Interno
Bruto) em 2020 para 81,7% no
fim deste ano.

O cenário, segundo a pasta,
pode sofrer alteração caso o
Congresso aprove a PEC (Pro-

posta de Emenda à Constitui-
ção) que limita gastos com pre-
catórios -dívidas do governo re-
conhecidas pela Justiça e sem
possibilidade de recurso. A me-
dida também promove uma al-
teração na fórmula de cálculo
do teto de gastos, que limita o
crescimento das despesas fede-
rais à variação da inflação.

A proposta deve abrir um es-
paço de R$ 106 bilhões nas con-
tas de 2022, o que permitirá a
ampliação de gastos com o Au-
xílio Brasil, salários de servido-
res e emendas parlamentares -
recursos para projetos e obras
indicados por deputados e sena-
dores.

Com a previsão de mais des-
pesas, o Ministério da Economia
afirma que a dívida bruta pode
encerrar 2022 em 81,7% do PIB
se a PEC for aprovada, contra a
previsão atual de 80,5%.

MERCADOS

Desemprego no Brasil é o
dobro da média mundial 

O desemprego no Brasil, de
13,2% no trimestre encerrado
em agosto, é mais que o dobro
da média internacional, de 6,5%,
segundo ranking feito pela agên-
cia de classificação de risco Aus-
tin Rating.

Os números comparam paí-
ses que divulgaram dados de de-
semprego de agosto. Pelo ran-
king, a taxa de desocupação bra-
sileira é a quarta maior de uma
lista de 43 economias mais a mé-
dia da zona do euro.

No desempenho em agosto, o
Brasil só ficou em uma posição
melhor do que a de Costa Rica

(15,2%), Espanha (14,6%) e Grécia
(13,8%).

Entre os países analisados, o
desemprego mais baixo foi regis-
trado em Singapura (2,6%), Suíça
(2,7%) e República Tcheca (2,8%).
Na média dos países da zona do
euro, a desocupação era de 7,5%
em agosto.

"Ainda vai demorar para que o
mercado de trabalho do Brasil se
recupere. A última vez em que ti-
vemos uma taxa de desemprego
de um dígito foi em 2015, sempre
tivemos um fator internacional ou
doméstico adiando a recupera-
ção", diz Alexandre Agostini, eco-

nomista-chefe da Austin.
Ele acrescenta que o ambiente

político tem se sobreposto ao eco-
nômico, o que nos leva a uma si-
tuação de desemprego estrutural.

"Temos um nível de subem-
prego elevado e a estrutura tribu-
tária para manter um trabalhador
acaba fazendo com que o empre-
go seja a última variável a se recu-
perar depois de uma crise."

Em geral, ele diz que os países
com as maiores taxas de desem-
prego são fatores domésticos. "Os
países em que os problemas per-
sistem após crises internacionais
e momentos de recuperação têm

RANKING

Produção industrial fica estável
em outubro pelo segundo mês 
LUCIANO NASCIMENTO/ABRASIL 

A produção industrial ficou es-
tável em outubro, informou ontem
a Confederação Nacional da In-
dústria (CNI). Este é o segundo
mês consecutivo de estabilidade
na produção, após quatro meses de
alta. Os dados, que constam do bo-
letim Sondagem Industrial, elabo-
rado pela confederação, mostram
que em outubro, o índice de
evolução da produção ficou em
50,1 pontos, ante os 50 registrados
em setembro.  

Os números refletem o desem-
penho de pequenas, médias e
grandes empresas que atuam na
indústria em geral, na indústria ex-
trativista e na de transformação. O
resultado também mostra que, no
mês passado, a utilização da capa-
cidade instalada das indústrias
caiu um ponto percentual ao regis-
trado em setembro, ficando em
71%. O resultado é menor do que
o registrado em outubro de 2020,
quando a utilização da capacidade
industrial ficou em 74%.

De acordo com a CNI, a redu-
ção é explicada em parte devido a
influência da recuperação da ati-
vidade industrial no último tri-

mestre do ano passado e a neces-
sidade de recomposição de esto-
ques. Por isso, a entidade vê o re-
sultado de 2021 como positivo,
pois está acima da média dos mes-
mos meses de 2011 a 2019, quan-
do ficou em 70,4%.

Já o indicador de utilização da
capacidade instalada efetiva em
relação ao usual registrou 45,4
pontos em outubro. O resultado
representa a terceira queda conse-
cutiva do indicador.

“Apesar de estar abaixo da li-
nha divisória de 50 pontos, que in-
dica que a utilização da capacida-
de instalada está menor que a
usual para o mês, o índice se en-
contra acima da média histórica de
42,6 pontos. Na comparação com
outubro de 2020, o índice apresen-
ta redução de 5,7 pontos”, infor-
mou a CNI.

A CNI disse ainda que em outu-
bro, os estoques aumentaram e atin-
giram o nível planejado pelas em-
presas. Com isso, o índice de
evoluçaõ do nível de estoques ficou
em 50,5 pontos, cinco pontos acima
do registrado em outubro de 2020.

“O índice de nível de estoque
efetivo em relação ao planejado
registrou 50 pontos em outubro, o

que significa que o estoque efetivo
atingiu exatamente o nível plane-
jado pelas empresas. O resultado
rompeu a sequência de meses nos
quais os estoques efetivos estavam
abaixo do planejado, o que vinha
acontecendo desde dezembro de
2019. Na comparação com outu-
bro de 2020, momento crítico da
falta de estoques no ano passado, o
índice mostra aumento de 6,7 pon-
tos”, diz o boletim.

EMPREGO
No que diz respeito ao empre-

go, a CNI destaca que houve cres-
cimento do emprego industrial,
mas em ritmo bem mais moderado
que nos meses anteriores. Em ou-
tubro, o índice de evolução do
número de empregados alcançou
50,4 pontos, o que representa uma
queda de 1,7 ponto na comparação
com o mês anterior.

O ińdice varia de 0 a 100. Valo-
res acima de 50 indicam que o
nuḿero de empregados cresceu na
comparação com o mês anterior e
valores abaixo de 50, que o número
de empregados caiu. Como o
índice ficou acima dos 50 pontos,
indica que há alta do emprego fren-
te ao mês anterior, mas que criação

de vagas está mais restrita.

CONFIANÇA 
O boletim mostra ainda que a

confiança do empresariado dimi-
nuiu, com recuo na projeção das
expectativas para o mês de novem-
bro. A percepção reflete os resulta-
dos dos indicadores relacionados à
expectativa de demanda, de quan-
tidade exportada, de compras de
matérias-primas e de número de
empregados apresentando.

O índice de expectativa de de-
manda recuou 2,7 pontos em outu-
bro, na comparação com novem-
bro, atingindo 54,4 pontos. O
índice de expectativa de
exportação registrou 53 pontos, o
que representa uma queda de 0,5
ponto em relação a novembro.

Ja ́o ińdice de número de empre-
gados sofreu diminuição de 1,3 pon-
to, alcançando 51,2 pontos em no-
vembro. O ińdice de expectativa de
compras de matérias-primas foi de
52,9 pontos, o que representa um re-
cuo de 1,9 ponto na comparação dos
meses de outubro e novembro. Esse
resultado foi 5,1 pontos menor do
que o registrado em novembro do
ano anterior, quando o índice ficou
em 58 pontos.

CNIMedidas contra crise
energética já custam
R$ 140 bilhões 

CONTA DE LUZ

A série de medidas tomadas
pelo governo para enfrentar a
crise hídrica que derrubou os ní-
veis dos reservatórios das hidre-
létricas brasileiras vai custar ao
consumidor ao menos R$ 140 bi-
lhões, que serão pagos na conta
de luz nos próximos anos.

O cálculo é o ICS (Instituto
Clima e Sociedade), que ques-
tiona ainda os impactos ambien-
tais da estratégia adotada pelo
governo, de privilegiar o aumen-
to da oferta de energia em vez de
incentivar economia e investi-
mentos em eficiência energéti-
ca. A conta do custo para o con-
sumidor considera a elevada ge-
ração de térmicas para suprir o
mercado em 2020 e a decisão
por contratar usinas mais caras
para os próximos anos, tanto em
leilão emergencial promovido
pelo governo quanto pela inclu-
são de jabutis na lei de privatiza-
ção da Eletrobras.

"Embora o risco de apagão te-
nha arrefecido este ano, a gente
segue com custo para o consu-
midor bastante alto, com ten-
dência de aumentos para a fren-
te", disse a coordenadora do ICS
Amanda Ohara, em evento vir-
tual ontem.

Os R$ 140 bilhões incluem R$
11,8 bilhões e encargos para cus-
tear as térmicas que já estão ge-
rando, R$ 10 bilhões a R$ 15 bi-
lhões do novo empréstimo em
negociação pelo governo tam-
bém para bancar térmicas, R$ 39
bilhões de novas térmicas e R$
78,3 bilhões referentes aos jabu-
tis da lei da Eletrobras.

Esse último valor foi estimado
pela Fiesp (Federação das In-
dústrias de São Paulo), segundo
o ICS, como necessário para pa-
gar os benefícios dados pela lei
aos segmentos de gás natural e
de energias renováveis.

"[O impacto na conta de luz]
não é acumulado em um ano,
mas é um valor significativo,
considerando que faturamento
do setor foi de 162 bilhões em
2019", comparou Ohara, defen-
dendo que programas de efi-
ciência energética poderiam ter
impacto na solução da crise com
custos menores.

Para tentar evitar reajuste de
21% nas contas de luz em 2022,
quando Jair Bolsonaro estará
em plena campanha pela reelei-

ção, o governo tenta acelerar a
privatização da Eletrobras, que
prevê aporte de recursos em en-
cargos cobrados nas tarifas, e
agilizar o empréstimo para ban-
car as térmicas.

O grupo ministerial de res-
posta à crise chegou a lançar
dois programas de redução de
consumo, um para indústrias e
outro para consumidores de
pequeno porte, mas ainda não
há informações sobre a efetivi-
dade nem sobre os custos que
tiveram.

O primeiro foi descontinua-
do em novembro pelo ONS
(Operador Nacional do Sistema
Elétrico), sob o argumento de
que as chuvas eliminaram o ris-
co de problemas nos horários
de maior consumo. O segundo
ainda está vigente, mas dados
sobre o consumo indicam bai-
xa adesão.

O coordenador do Programa
de Energia e Sustentabilidade do
Idec (Instituto de Defesa do
Consumidor), Clauber Leite, diz
que o custo da crise energética é
uma "herança maldita" da falta
de planejamento do governo.

"Já estamos vivendo um ra-
cionamento via tarifa e a escolha
foi não ter programa de redução
de consumo", afirmou, critican-
do ainda as distorções do mode-
lo de precificação da energia no
país, que vem prejudicando os
consumidores ligados a distri-
buidoras.

A queixa, nesse caso, é que os
preços de negociação da energia
despencaram nas últimas sema-
nas, puxados pelo aumento da
previsão de chuvas, mesmo que
a geração térmica ainda esteja a
plena capacidade.

Com energia sobrando após
o início da pandemia, as distri-
buidoras de eletricidade pode-
riam estar lucrando com a venda
do excedente, o que seria reverti-
do em descontos para o consu-
midor. "É um modelo insusten-
tável", afirma.

O coordenador de projetos
do Iema (Instituto Energia e
Meio Ambiente), Ricardo Baitel-
lo, calculou que a contratação de
térmicas previstas na lei de pri-
vatização da Eletrobras repre-
senta emissões de 17,5 a 20 mi-
lhões de toneladas de CO² equi-
valente por ano.

fatores domésticos trabalhando
contra."

No caso da Costa Rica, líder do
ranking, pesam as turbulências
políticas, lembra Agostini. "A
Grécia ficou em recessão por
uma década e a Espanha vem
crescendo pouco. O Brasil vai na
mesma linha, é afetado por pro-
blemas externos, como a pande-
mia, mas tem também fatores do-
mésticos afetando a recuperação
do emprego."

Ele destaca que as projeções
divulgadas em outubro pelo FMI
(Fundo Monetário Internacional)
apontam que o Brasil deve fechar
2021 com o desemprego em
13,8%, o que colocaria o mercado
de trabalho no Brasil entre os 15
piores do mundo.

Os dados de desemprego do
Brasil usados no levantamento
vêm da mais recente Pnad (Pes-
quisa Nacional por Amostra de
Domicílios) Contínua, do IBGE. 
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PEC libera R$ 106 bi, mas deixa
promessas de Bolsonaro de fora 
THIAGO RESENDE E RENATO
MACHADO/FOLHAPRESS

A
PEC (proposta de
emenda à Constitui-
ção) dos Precatórios

deve liberar um aumento de R$
106,1 bilhões nos gastos do go-
verno federal em 2022 e, mesmo
assim, os recursos não são sufi-
cientes para bancar as promes-
sas do presidente Jair Bolsona-
ro, que pretende concorrer à
reeleição.

Segundo dados atualizados
divulgados pelo Ministério da
Economia ontem, a verba extra
deve ser usada para pagamento
de despesas obrigatórias (como
aposentadorias e pensões), a
ampliação do benefício do Auxí-
lio Brasil e a prorrogação da de-
soneração da folha de pagamen-
tos (medida que reduz contrata-
ção de funcionários) a 17 setores.

Pelas contas do governo, so-
brariam apenas R$ 1,1 bilhão. Es-
se valor, porém, não é suficiente
para as demais promessas de
Bolsonaro, como medidas volta-
das para caminhoneiros, o vale-
gás para a população de baixa
renda e o reajuste salarial a servi-
dores públicos federais.

Para conseguir mais dinhei-
ro, o governo e o Congresso te-

rão que negociar ajustes no Or-
çamento de 2022. Há pressão
também por aumento nos re-
cursos reservados a emendas
parlamentares, que são usadas
por deputados e senadores para
enviar verba a projetos e obras
em suas bases eleitorais.

O ajuste deve ser feito com
um corte em despesas discricio-
nárias, que não são obrigatórias
e financiam o funcionamento da
máquina pública.

No fim de outubro, o governo
chegou a anunciar que a PEC
permitiria uma ampliação de R$
91,6 bilhões no próximo ano. Es-
sa projeção foi atualizada para R$
106,1 bilhões por causa da expec-
tativa de que a inflação irá acele-
rar ainda mais até dezembro.

A elevação do valor do Auxí-
lio Brasil, que substitui o Bolsa
Família, para o patamar mínimo
de R$ 400 por beneficiário deve
custar R$ 51,1 bilhões no próxi-
mo ano.

As despesas obrigatórias de-
vem consumir R$ 48,6 bilhões
no espaço orçamentário a ser
aberto com a PEC.

A desoneração da folha de
pagamentos tem um custo esti-
mado em R$ 5,3 bilhões -valor a
ser acrescido nas despesas do
Orçamento de 2022.

Os dados foram apresentados
pelo secretário de Tesouro e Or-
çamento do Ministério da Eco-
nomia, Esteves Colnago, em de-
bate no Senado sobre a PEC.

"A impressão que nós temos
aqui no Ministério da Economia
é que essa incerteza relacionada
a como vão ficar o pagamento
do programa social e o teto dos
gastos está criando uma incerte-
za muito grande nos agentes
econômicos", afirmou o secretá-
rio. Ele defendeu que a solução
seja aprovada logo pelo Con-
gresso para encerrar essa dis-
cussão e não abrir margem para
propostas como um novo decre-
to de calamidade, o que é rejei-
tado pela equipe econômica.

"Por isso é tão importante fa-
zermos uma alteração que seja
na Constituição, uma alteração
que crie o espaço estrutural para
esse programa. Porque se não,
no ano que vem, a gente efetiva-
mente corre o risco de estarmos
às vésperas da eleição, às véspe-
ras do primeiro turno, sendo le-
vado a rediscutir a Constituição,
a rediscutir o teto dos gastos, a
rediscutir as condições de um
decreto de calamidade, em que
ele não tem as mesmas dificulda-
des de ser modificado da Consti-
tuição", declarou Colnago.

O quadro divulgado por ele
não inclui outras medidas pro-
metidas por Bolsonaro.

De acordo com técnicos da
Câmara, cerca de R$ 600 mi-
lhões devem ser usados para pa-
gar o auxílio-gás, sancionado
pelo presidente nesta segunda.

As famílias beneficiadas te-
rão direito, a cada bimestre, a
receber valor correspondente a
pelo menos metade do preço do
botijão de 13 kg.

A lei do "auxílio Gás dos Bra-
sileiros" determina que podem
ser beneficiadas as famílias ins-
critas no CadÚnico (Cadastro
Único para Programas Sociais)
com renda familiar mensal per
capita menor ou igual a meio sa-
lário mínimo.

Para a chamada "bolsa-die-
sel", prometida por Bolsonaro, o
governo deverá precisar de mais
R$ 3,6 bilhões no próximo ano.
Bolsonaro já afirmou que lança-
ria um programa de R$ 400 por
mês a cerca de 750 mil caminho-
neiros.

No caso do reajuste para ser-
vidores, o presidente não decla-
rou qual será o índice de corre-
ção dos salários. Mas um rea-
juste de 5%, como vem sendo
cogitado, custaria cerca de R$
15 bilhões.

Governo quer dar a Musk espaço 
de indústria que tenta extinguir
CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

A empolgação de Fábio Faria,
ministro das Comunicações,
com a possibilidade de que Elon
Musk instale uma fábrica de
chips semicondutores no Brasil
contrasta com a tentativa do go-
verno Jair Bolsonaro de liquidar
o Ceitec (Centro Nacional de
Tecnologia Avançada), único fa-
bricante de semicondutores da
América Latina.

Faria disse à revista Veja que
convidou o bilionário a abrir no

Brasil uma fábrica de semicon-
dutores, produto escasso inter-
nacionalmente,  e que Musk
respondeu que era uma possi-
bilidade.

"Eu o convidei a abrir uma fá-
brica de semicondutores aqui.
Ele me disse que não fazia parte
do core business investir em
uma fábrica de semicondutores,
afinal, ele gosta de investir ape-
nas em tecnologias que ainda
não existem, mas reconheceu
que precisa de semicondutores
para tudo. Um carro da Tesla,

por exemplo, precisa de 10 mil
peças", disse o ministro.

O governo incluiu o Ceitec
em pacote de desestatizações há
dois anos e tenta avançar nas fa-
ses finais de extinção.

Chips semicondutores são
essenciais para produtos tecno-
lógicos de ponta, de computa-
dores a carros e ao 5G. O Ceitec
não tem em seu portfólio produ-
tos para esse tipo de uso, mas
poderia desenvolver peças para
o setor automobilístico, que en-
frenta escassez no último ano.

Embora tenha desenvolvido
projetos e mais de 40 patentes
de tecnologia, a empresa não
dá lucro e há 12 anos depende
dos recursos da União para so-
breviver.

Os senadores Jaques Wagner
(PT-BA), Jean Paul Prates (PT-
RN), Humberto Costa (PT-PE),
Paulo Paim (PT-RS) e Zenaide
Maia (Pros-RN) assinam um
projeto de decreto legislativo
que susta os efeitos do decreto
de Bolsonaro que determina a
dissolução do Ceitec.

SEMICONDUTORES

Nota
MERCADO DE CARBONO DEVE GERAR 
US$ 10 BI AO ANO AO BRASIL, DIZ MINISTRO

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse ontem que
o novo mercado global de carbono deve movimentar algo em
torno de US$ 50 bilhões ao ano, sendo que a estimativa do
governo é que US$ 10 bilhões sejam destinados ao carbono
que o Brasil vai exportar. Em entrevista ao programa  A Voz do
Brasil,  Leite avaliou que o país foi protagonista nas
negociações no âmbito da 26ª Conferência sobre as Alterações
Climáticas (COP26), em Glasgow. Ele se referiu à meta de
atingir a neutralidade de carbono até 2050 como a maior
ambição apresentada por países em desenvolvimento do G20.
“O Brasil teve um papel importantíssimo, especialmente no
acordo que criou o mercado de carbono global. O Brasil atuou

Intenção de consumo das famílias
cai pela primeira vez desde junho
ANA CRISTINA CAMPOS/ABRASIL 

Após quatro meses consecu-
tivos de alta e estabilidade em
outubro, o índice de Intenção de
Consumo das Famílias (ICF),
apurado pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), apre-
sentou retração em novembro.  

Com queda mensal de 0,9%, o
indicador registrou 73,4 pontos,
permanecendo abaixo do nível
de satisfação, de 100 pontos.
Apesar disso, o nível é o maior da
série desde março de 2021 (73,8
pontos) e melhor do que o regis-
trado em novembro de 2020
(69,8). Na comparação anual, o

indicador apresentou elevação
de 5,1%, mantendo a tendência
positiva dos meses anteriores.

Entre os itens avaliados pela
pesquisa, Emprego Atual se des-
tacou como a única taxa positiva
mensal, com crescimento de
0,2% e de 6,2%, na comparação
com o mesmo mês do ano pas-
sado. Segundo a CNC, acompa-
nhando essa recuperação, o pa-
tamar atingido pelo item (92,2
pontos) o manteve como o
maior indicador do levanta-
mento em novembro, sendo
também o maior nível desde
maio de 2020 (101,7 pontos).

Mesmo com a melhora da
percepção do mercado de traba-

lho, as famílias mostraram aten-
ção no que se refere ao consu-
mo. O item Acesso ao Crédito
obteve a segunda queda conse-
cutiva, de 2,3%, apresentando a
maior taxa negativa do mês.

O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, avaliou que esse
recuo foi influenciado pela traje-
tória de alta dos juros, iniciada
pelo Banco Central para conter o
aumento dos preços. “Os núme-
ros demonstram que as incerte-
zas econômicas e políticas estão
sendo incorporadas pelos con-
sumidores”, disse, em nota.

Além da redução do poder de
compra, o encarecimento do
crédito também afetou o item

Perspectiva de Consumo, que
manteve o resultado negativo do
mês anterior, registrando queda
de 1,5%. A economista respon-
sável pela pesquisa, Catarina
Carneiro da Silva, explicou que
isso ocorre porque o crédito é
um artifício utilizado pelos con-
sumidores para aumentar suas
rendas e tentar manter o padrão
de consumo.

“A incerteza quanto ao tem-
po necessário para abrandar o
processo inflacionário e o nível
que os juros devem alcançar pa-
ra conseguir o objetivo já estão
influenciando no momento de
consumir e gerando maior cau-
tela”, afirmou a economista.

CNC

de forma construtiva e proativa. Nós articulamos quando
necessário, pressionamos os países que queriam bloquear a
negociação e, ao mesmo tempo, esclarecemos pontos
positivos para outros países.” Ainda de acordo com o
ministro, o Brasil realizou, em Glasgow, um total de 24
reuniões com países como Estados Unidos, China, Suíça,
Paraguai, Uruguai e Argentina, além de membros da União
Europeia. Para Leite, as rodadas demonstram o que ele chama
de protagonismo brasileiro na negociação do clima.
“Começamos a mexer nesse tabuleiro de negociação
multilateral de todos os países – são praticamente 200 países
– que tinham que aprovar esse texto no final da conferência.
Nós conseguimos esse objetivo. A meta era essa mesma e nós
conseguimos criar o mercado global de carbono. O Brasil será
um exportador de carbono pro mundo”, concluiu.

As publicações legais de sua empresa com
o melhor preço em um jornal de qualidade

Tels.: (21) 3556-3030 / 96865-1628
publicidade@diariodoacionista.com.br
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COMPLEXO DA MARÉ

Estudo atesta potencial de
proteção da AstraZeneca
E

studo realizado pela
Fiocruz no Complexo da
Maré, no Rio de Janeiro,

atestou a capacidade de prote-
ção da primeira dose da vacina
Astrazeneca. Conforme os resul-
tados divulgados ontem, passa-
dos 21 dias da aplicação do imu-
nizante, a efetividade contra ca-
sos sintomáticos de Covid-19 foi
de 42,4%.

De acordo com os pesquisa-
dores, o resultado está de acor-
do com avaliações anteriores
para a primeira dose no contex-
to de circulação das variantes
Gama ou Delta. Eles conside-

ram o índice bom, que confir-
ma a capacidade da vacina para
conter casos sintomáticos, mas
alertam que a segunda dose é
essencial para ampliar a prote-
ção. Um recorte por faixa etária
também foi divulgado: verifi-
cou-se que os mais jovens tive-
ram maior proteção do que os
mais velhos.  Na população
abaixo de 35 anos, a efetividade
foi de 57,5%. Acima dessa ida-
de, a proteção caiu para 34,8%.
Mas em todo caso há uma me-
lhora ao longo do tempo: a efe-
tividade em toda a população
acima de 18 anos chega a 58,9%

entre o 42º e 55º dia após a pri-
meira dose e passa a cair depois
disso.

O Complexo da Maré reúne
17 comunidades onde moram
cerca de 130 mil pessoas. Para
aferir a efetividade, o estudo
comparou pacientes que testa-
ram positivo para Covid-19 com
pacientes que não testaram po-
sitivo. O período abordado, en-
tre 17 de janeiro e 14 de setem-
bro, caracterizou-se por uma
predominância das variantes
Gama e Delta.

Avaliar o impacto da pande-
mia, especificamente em uma

área vulnerabilizada, estava en-
tre os objetivos da pesquisa,
uma vez que os dados mais ge-
rais tendem a negligenciar as
particularidades e homogenei-
zar os contextos. Nesse sentido,
há dificuldades de se criar políti-
cas públicas mais efetivas para
cada realidade.

De acordo com a Fiocruz, a
pesquisa no Complexo da Maré
consiste em um trabalho pionei-
ro voltado para estimar a prote-
ção da vacina sobre a população
de uma comunidade negligen-
ciada que foi muito afetada pela
pandemia.

Major condenado por morte de Amarildo receberá R$ 31 mil
O major Edson dos Santos,

condenado pela morte e desapa-
recimento do corpo do pedreiro
Amarildo de Souza, conseguiu
na Justiça o direito de receber R$
30,8 mil do estado pelo trabalho
que exerceu por três anos em que
esteve preso. O juiz Renato de Li-
ma Machado, do 3º Juizado Es-
pecial Fazendário, entendeu que
a lei prevê a remuneração do
preso por seu trabalho exercido
na prisão. A PGE (Procuradoria-
Geral do Estado) já recorreu da

decisão. O major foi condenado
a 13 anos e 7 meses de prisão
pelo desaparecimento de Ama-
rildo, a maior pena entre os 12
agentes considerados culpa-
dos. A sentença foi confirmada
em segunda instância. Ele nega
a acusação.

Amarildo desapareceu em 14
julho de 2013 após ser detido por
policiais da UPP (Unidade de Po-
lícia Pacificadora) da favela da
Rocinha, na zona sul do Rio de
Janeiro –Santos era o comandan-

te da unidade. De acordo com a
investigação, o pedreiro foi leva-
do para a UPP porque havia sus-
peitas sobre seu envolvimento
com o tráfico que atua na favela.
A acusação apontou que Amaril-
do foi torturado por 40 minutos,
o que o levou à morte.

A morte do pedreiro se tornou
um dos motes dos protestos de
rua no estado naquele ano. O le-
ma "Cadê o Amarildo?" era fre-
quente nos atos. Santos também
foi considerado culpado da acu-

sação de corrupção ativa de duas
testemunhas da investigação. Ele
teria pago, junto com outro PM,
R$ 850 e R$ 500 para elas dizerem
em depoimento na Delegacia de
Homicídio que o pedreiro foi
morto por um traficante.

O oficial foi preso em outubro
de 2013 após ser indiciado pelo
crime. Ele deixou a cadeia em
agosto de 2019 para ficar em pri-
são domiciliar. Em dezembro do
mesmo ano, ganhou liberdade
condicional.

JUSTIÇA

Nota
NOVA EDIÇÃO DA SEMANA DA SAÚDE ACONTECE
DE HOJE A QUINTA-FEIRA, NO CENTRO DO RIO

A Semana da Saúde está de volta ao Centro do Rio para
sua 11ª edição. O evento, uma das maiores ações de saúde
pública do estado, será realizado hoje, amanhã e quinta-
feira deste mês, das 8h às 16h, no Largo da Carioca. Estão
previstos cerca de 10 mil atendimentos à população durante
o evento. Por dia, serão 700 senhas para exames de
urologia e teste de PSA, mil vagas para aferição de pressão
e teste de glicose, além de 300 para testes rápidos de
detecção de Covid-19. Também serão realizados diariamente
cem testes rápidos de hepatite B e C, sífilis e HIV, outros
cem exames de alergia e de função pulmonar, além de cem
atendimentos clínicos dermatológicos para avaliação de
hanseníase. Haverá ainda vacinação contra a Covid-19. As
senhas começarão a ser distribuídas às 7h, e o número de
atendimentos será limitado às senhas. É importante levar
um documento de identidade. 

Polícia identifica 7 de 8 corpos
achados após operação policial

A Polícia Civil do Rio de Janeiro
disse que identificou 7 das 8 pes-
soas encontradas mortas no
Complexo do Salgueiro, na região
metropolitana do Rio, após uma
operação da PM (Polícia Militar)
no domingo passado. Segundo a
corporação, duas delas não ti-
nham passagens pela polícia.

De acordo com a polícia, um
dos mortos que não possui anota-
ções criminais também estava
com roupa camuflada semelhan-
te à do restante do grupo.

Os corpos das vítimas foram
retirados de um manguezal por
moradores na manhã de ontem.
Segundo relatos, eles apresentam
sinais de tortura. Em nota, a Polí-
cia Militar disse que instaurou um
inquérito para investigar as cir-
cunstâncias da operação.

Em seu perfil no Twitter, a

FAFERJ (Federação das Associa-
ções de Favelas do Rio de Janei-
ro) diz que já seriam 14 pessoas
mortas, três delas meninas. "A
prática da Polícia Militar no
Complexo do Salgueiro em São
Gonçalo foi a mesma dos trafi-
cantes que mataram o sargento.
Executaram 14 pessoas, inclusi-
ve três meninas. Alguns, sem
passagem. Isso é uma operação
bem sucedida? Existe constitui-
ção nas favelas do Rio", questio-
naram, marcando o perfil do Su-
premo no Twitter.

Vice-presidente da Comissão
de Direitos Humanos da OAB-
Rio, Nadine Borges está acompa-
nhando o caso e diz que foram
encontrados 11 corpos, dos quais
nove estão no IML (Instituto Mé-
dico-Legal). A Polícia Civil ainda
não confirmou esse número.

Em junho do ano passado, o
ministro Edson Fachin, STF (Su-
premo Tribunal Federal), proibiu
operações em favelas do Rio de
Janeiro enquanto durasse a pan-
demia -em agosto, a maioria da
corte manteve a decisão. Caso a
polícia precise fazer operações, é
necessário avisar ao Ministério
Público com antecedência.

Segundo o Ministério Público
do Rio, a polícia avisou que faria a
operação no Complexo do Sal-
gueiro.

O clima no local tornou-se ten-
so no sábado passado, quando o
policial militar Leandro da Silva
foi morto a tiros durante um pa-
trulhamento.

No dia seguinte, o Bope (Bata-
lhão de Operações Especiais da
PM do Rio) efetuou uma opera-
ção na comunidade após receber

informações de que uma das pes-
soas que atacaram o agente esta-
ria ferida na região.

Durante a ação, uma idosa foi
baleada e encaminhada para o
hospital estadual Alberto Torres,
em São Gonçalo. Segundo o Insti-
tuto Fogo Cruzado, neste ano, 25
idosos já foram baleados na re-
gião metropolitana no Rio e 9 de-
les morreram.

A polícia diz ainda que, duran-
te a operação, os agentes foram
atacados em uma área de man-
gue, na qual ocorreu troca de tiros
com suspeitos.

Os policiais apreenderam
munições de fuzil, cinco carre-
gadores e uniformes camufla-
dos. Os corpos encontrados pe-
los moradores estavam perto da
área em que houve o suposto
confronto.  

SÃO GONÇALO

PRIMAVERA: Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

Manhã Tarde Noite
04:59 18:19
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PSD quer ocupar 
espaço de PSDB e vê 
Alckmin como trunfo 

PLENÁRIA NACIONAL

CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

Amanhã, o PSD fará seu en-
contro nacional, em Brasília. O
partido disputa a filiação de Ge-
raldo Alckmin (de saída do
PSDB) e promete que a reunião
será em paz, sem bagunça.

Pela manhã, o PSD realizará
um encontro de mulheres da si-
gla. A reunião nacional será à
tarde, com presidentes de dire-
tórios e parlamentares.

Lideranças falam com con-
fiança que o quadro recente do
PSDB, que culminou no fiasco
das prévias no domingo passa-

do, abre caminho para o PSD fi-
car mais forte e ocupar espaço.
A passagem de Alckmin seria
simbólica nesse processo.

Além do ex-governador de
São Paulo, o PSD pretende lan-
çar também seu próprio candi-
dato presidencial em 2022, o se-
nador Rodrigo Pacheco (MG),
atual presidente do Senado.

Em 2020, o PSD esteve entre
os partidos que mais cresceram
em número de prefeitos em re-
lação a 2016, saltando de 539
para 652. O PSDB encolheu e
caiu de 804 para 519 prefeituras
vencidas.

AJUDA AO INIMIGO

Moraes suspende quebra de
sigilo de Bolsonaro da CPI 
MATHEUS TEIXEIRA/FOLHAPRESS

O
ministro Alexandre
de Moraes, do STF
(Supremo Tribunal

Federal), suspendeu ontem a
decisão da CPI da Covid de que-
brar o sigilo telemático do presi-
dente Jair Bolsonaro.

A medida foi aprovada pela
comissão no fim de outubro
após Bolsonaro associar as vaci-
nas contra a Covid-19 à Aids e
determinava que os dados relati-
vos às redes de Bolsonaro deve-
riam ser enviados pelas platafor-
mas à PGR (Procuradoria-Geral
da República) e ao Supremo.

Moraes, entretanto, afirmou
que o requerimento aprovado
pela CPI não "se mostra razoá-
vel" e disse que a Procuradoria
tem a "via processual adequada"
para obter essas informações,
caso considere necessário.

O objetivo da CPI era ter
acesso a informações sobre as
redes do presidente, como da-
dos cadastrais, registros de co-

nexão e cópias de conteúdo ar-
mazenado.

A AGU (Advocacia-Geral da
União) recorreu ao STF pedindo
a anulação da decisão do cole-
giado, que teve os trabalhos en-
cerrados no Senado no fim de
outubro e apurou ações e omis-
sões do governo federal no com-
bate à pandemia.

Moraes concordou com a te-
se do órgão de defesa do gover-
no federal e afirmou que a deci-
são "acabou por extrapolar os li-
mites constitucionais investiga-
tórios" de uma comissão de in-
quérito.

O magistrado afirmou que a
medida não é razoável "pelo
simples fato" de que foi aprova-
da quando a CPI já estava no fi-
nal de seus trabalhos.

"Não se vê, portanto, utilida-
de na obtenção pela Comissão
Parlamentar das informações e
dos dados requisitados para fins
de investigação ou instrução
probatória já encerrada e que se-
quer poderão ser acessadas pe-

los seus membros de seu encer-
ramento simultâneo", afirmou.

Na ação apresentada ao STF,
a AGU defendeu que é "vedada
qualquer medida cautelar penal
em face do presidente da Repú-
blica".

Além disso, disse que a co-
missão também não poderia
"instar órgão jurídico a promo-
ver a investigação e responsabi-
lização do presidente da Repú-
blica, o qual, conforme delinea-
do, não pode sequer ser convo-
cado como testemunha no âm-
bito da CPI".

A afirmação de Bolsonaro
que ensejou a atuação da comis-
são foi feita em sua live semanal
nas redes sociais e foi considera-
da absurda por cientistas.

Ele leu uma notícia segundo
a qual "vacinados [contra a Co-
vid] estão desenvolvendo a sín-
drome da imunodeficiência ad-
quirida (Aids)".

A falsa notícia à qual o presi-
dente se referiu foi publicada
em pelo menos dois sites, Stylo

Urbano e Coletividade Evoluti-
va. Os textos afirmam erronea-
mente que pessoas estão per-
dendo a capacidade do sistema
imunológico ao longo das sema-
nas após completarem a vacina-
ção e, por isso, terão "efetiva-
mente a síndrome da imunode-
ficiência adquirida (Aids) de-
senvolvida".

As páginas dizem se apoiar
em dados disponibilizados pelo
governo britânico. O relatório
do portal oficial do Departa-
mento de Saúde Pública do Rei-
no Unido ao qual os portais se
referem, porém, não cita a sín-
drome da imunodeficiência ad-
quirida em nenhum momento.

Além disso, os portais Stylo
Urbano e Coletividade Evolutiva
fraudaram a tabela do departa-
mento britânico que analisa os
casos de Covid-19 entre vacina-
dos e não vacinados. Ambos in-
seriram uma coluna que não
consta no documento oficial,
chamada "reforço ou degrada-
ção do sistema imunológico".

Sob pressão de Doria e Leite, PSDB
cogita trocar app para finalizar prévias
DANIELLE BRANT E CAROLINA
LINHARES/FOLHAPRESS

O PSDB decidiu que conclui-
rá a votação das prévias presi-
denciais entre os governadores
João Doria (SP) e Eduardo Leite
(RS) até domingo e afirmou que,
se o aplicativo contratado não
oferecer garantias de viabilida-
de, pode adotar tecnologia pri-
vada para finalizar o processo.

Em uma reunião ontem, na
sede do partido em Brasília, as
campanhas entraram em acor-

do sobre isso.
Em nota, o partido afirmou

que aguarda manifestação da
Faurgs (Fundação de Apoio à
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul), empresa con-
tratada para desenvolver o app.

"Se, até esta terça-feira, ela
não oferecer garantias concretas
de viabilidade e robustez da so-
lução contratada, o PSDB adota-
rá tecnologia privada para con-
cluir o processo de prévias", diz.

Uma vez escolhido o app, a
ideia seria fatiar a votação em

mais de um dia –separando a
votação de políticos com man-
dato e, em seguida, de filiados. A
retomada da votação poderia
ocorrer em até 48 horas.

A causa das falhas no aplica-
tivo não foi identificada ainda –
uma das questões é o fluxo de
acessos maior do que a ferra-
menta comporta. A hipótese de
um ataque hacker não está des-
cartada.

Neste cenário, as campanhas
pressionam por ritmos diferen-
tes. Enquanto Doria e Virgílio

propõem retomar a votação no
próximo domingo, a campanha
de Leite quer a retomada mais
imediata –na terça (23), ainda
que à noite, ou quarta (24). Mas
tudo depende da decisão técni-
ca a respeito de qual aplicativo
usar.

A avaliação de aliados de Lei-
te é a de que o tempo conta con-
tra o gaúcho, já que a capacida-
de de mobilização do PSDB de
São Paulo é maior. Ou seja, Do-
ria poderia virar mais votos até
domingo.

ELEIÇÕES 2022

Cidadania expulsa
Cury, deputado que
apalpou Isa Penna 

ALESP

O diretório estadual do Cida-
dania de São Paulo resolveu ex-
pulsar do partido, ontem, o de-
putado estadual Fernando Cury,
que foi denunciado sob acusa-
ção de importunar sexualmente
a deputada Isa Penna (PSOL). A
decisão foi aprovada por 27 vo-
tos a 3.

Em dezembro do ano passa-
do, Cury foi flagrado pelas câ-
meras da Assembleia Legislativa
de São Paulo apalpando a lateral
do corpo de Isa durante uma
sessão plenária.

O deputado ainda pode re-
correr à direção nacional do
partido, mas a tendência, nesse
caso, é manter a expulsão, já que
o presidente da legenda, Rober-
to Freire, é um dos autores da re-
presentação contra Cury que
originou o processo interno no
conselho de ética.

O diretório estadual já havia
tentado fazer a reunião para
decidir sobre a expulsão no úl-
timo dia 11, mas não houve
quórum.

Nesta segunda, o diretório
paulista deliberou sobre o pare-
cer do conselho de ética que re-
comendou a expulsão de Cury.

O processo de expulsão se ar-

rasta desde janeiro deste ano e
teve início a partir de uma repre-
sentação feita pelo próprio pre-
sidente do Cidadania, Roberto
Freire, e pelo presidente do dire-
tório estadual de São Paulo, de-
putado federal Arnaldo Jardim.

Cury afirma que a expulsão é
antidemocrática e que o partido
deveria aguardar o julgamento
de recursos que ele apresentou,
no Tribunal de Justiça do Distri-
to Federal e dos Territórios (TJ-
DFT), contra a tramitação do
processo interno.

Por causa do episódio, o Mi-
nistério Público de São Paulo
ofereceu, em março, uma de-
núncia contra Cury, suspeito de
importunação sexual.

Antes de decidir se aceita a
denúncia e torna Cury réu, o de-
sembargador João Carlos Salet-
ti, do Tribunal de Justiça de São
Paulo, irá analisar a defesa do
deputado, apresentada no últi-
mo dia 1º.

O deputado também aca-
bou punido pelo plenário da
Assembleia com um afasta-
mento temporário de 180 dias
do cargo. A pena já foi cumpri-
da -ele retomou o mandato no
mês passado.

Elaboradores temem
represália após prova
sem 'cara do governo'

ENEM

ISABELA
PALHARES/FOLHAPRESS

Servidores envolvidos na ela-
boração do Enem 2021 temem
sofrer represálias depois do pri-
meiro dia de provas que aconte-
ceu no domingo passado. Mes-
mo com a pressão para que al-
guns temas fossem suprimidos,
as questões abordaram assun-
tos que incomodam o governo
de Jair Bolsonaro.

Ontem, o presidente disse
que o exame ainda apresentou
"questão de ideologia", mas dis-
se que a prova está mudando.
Na véspera, Bolsonaro chegou a
dizer que o Enem estava com a
"cara do governo".

Algumas questões das provas
de linguagens e de ciências hu-
manas que mais chamaram a
atenção de alunos e professores
eram exatamente as que o co-
mando do Inep tentou retirar da
prova.

Para o órgão, que é o respon-
sável pela elaboração do exame,
as perguntas abordavam temas
considerados sensíveis pelo go-
verno. Parte das questões supri-
midas acabou voltando ao
Enem para garantir um nível de
dificuldade calibrado.

A reportagem apurou que
uma das perguntas retiradas

que depois voltou ao exame era
a que trazia uma obra do movi-
mento Pop Art, dos anos 1960,
com a imagem de uma mulher
e fazia uma reflexão sobre a
erotização do corpo feminino.
Aconteceu a mesma coisa com
uma questão que abordou o ra-
cismo contra jogadores brasi-
leiros negros na Copa do Mun-
do de 1950.

Uma pergunta com trecho de
um texto de Friedrich Engels,
coautor do Manifesto Comunis-
ta com Karl Marx, também esta-
va entre as que a chefia do Inep
tentou barrar, mostrou o jornal
O Estado de São Paulo.

As denúncias indicam que ao
menos 20 itens foram suprimi-
dos, a maior parte na prova de
linguagens. Todas as alterações
feitas, desde a primeira versão
da prova até a que chegou aos
candidatos, foram registradas
em ata. O documento está em si-
gilo no Inep.

Além de Bolsonaro ter consi-
derado que a prova manteve
"questões ideológicas" por abor-
dar temas relacionados aos di-
reitos humanos, o ministro da
Educação, Milton Ribeiro, tam-
bém disse no domingo que, se
pudesse interferir no Enem, al-
gumas perguntas não estariam
presentes.

Bolsonaro sanciona lei Mari Ferrer
que proíbe constranger vítima 
MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro
sancionou, sem vetos, ontem o
projeto de lei Mariana Ferrer,
que proíbe que vítimas de cri-
mes sexuais e testemunhas se-
jam constrangidas durante au-
diências e julgamentos.

O texto proíbe o uso de lin-
guagem, informação ou material
que ofenda vítimas ou testemu-
nhas. Além disso, obriga o juiz a
zelar pelo cumprimento da me-
dida. A sanção será publicada no
Diário Oficial da União de hoje.

A proposta homenageia a in-

fluenciadora Mariana Ferrer,
que durante uma audiência de
um caso de estupro teve suas fo-
tos exibidas pelo advogado do
réu, Cláudio Gastão da Rosa Fi-
lho. As imagens foram usadas
para atacar a jovem e alegar que
o sexo teria sido consensual.

Ferrer acusava André Camar-
go Aranha de estupro na noite de
15 de dezembro de 2018, quando
tinha 21 anos. Por unanimidade,
o Tribunal de Justiça de Santa
Catarina (TJSC) confirmou a de-
cisão de primeira instância de
absolver Aranha. Na época, Fer-
rer disse que iria recorrer.

O caso ganhou notoriedade

com o termo "estupro culposo",
por causa da tese do promotor
Thiago Carriço de Oliveira.

Ainda que ele não tenha usa-
do a expressão em sua argumen-
tação, o promotor alegou que
não houve dolo (intenção) do
acusado, porque não havia co-
mo o empresário saber, durante
o ato sexual, que a jovem não es-
tava em condições de consentir
a relação, não existindo portanto
intenção de estuprar.

"Como não foi prevista a mo-
dalidade culposa do estupro de
vulnerável, o fato é atípico", diz
o texto de Oliveira à época.

A lei também aumentou a pe-

na do crime de coação no curso
do processo de um terço para até
a metade se o processo envolver
crime contra a dignidade sexual.

O projeto de lei é de iniciativa
da deputada Lídice da Mata
(PSB-BA), mas contou com
apoio de mais 25 deputados, do
PSOL ao PSL.

"A propositura tem por finali-
dade reprimir a 'vitimização se-
cundária', qual seja, a violência
psicológica no decorrer do proce-
dimento de apuração e julgamen-
to, considerando que a vítima já
teria sofrido com a agressão pela
qual o processo está sendo movi-
do", diz o Palácio do Planalto.

VIOLÊNCIA SEXUAL
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Randolfe diz que Senado convocará
Aras para se posicionar sobre CPI

O senador Randolfe Rodri-
gues, vice-presidente da CPI da
Covid, disse nesta segunda-feira
que diferentes comissões do Se-
nado Federal devem aprovar es-
ta semana requerimentos para a
convocação do Procurador-Ge-
ral da República, Augusto Aras,
ao Congresso Nacional. 

A afirmação de Randolfe à
imprensa foi transmitida pela
GloboNews.

Segundo Randolfe, o procu-
rador-geral  deverá afirmar

qual o posicionamento da PGR
com relação aos crimes atribuí-
dos ao presidente Jair Bolsona-
ro no relatório final da CPI da
Covid. Senadores entregaram o
documento a Aras no dia 27 de
outubro, um dia depois do en-
cerramento dos trabalhos da
comissão.

Em nota, no último dia 10, a
PGR disse que a análise do rela-
tório final da CPI da Covid se-
guirá as regras e prazos legais. 

Segundo a PGR, após o pro-

cedimento de internalização, os
documentos serão liberados pa-
ra a equipe de investigadores
que atua com o procurador-ge-
ral, Augusto Aras.

"Dessa análise, decorrerão
eventuais pedidos de diligências
e demais providências cabíveis
em relação a todos os fatos apon-
tados e indiciamentos sugeridos
pelos parlamentares", diz a nota
da Procuradoria-Geral.

Randolfe disse que se a apro-
vação da convocação de Aras for

confirmada, os senadores "não
aceitarão" o argumento de inves-
tigação da procuradoria-geral.

"Nós não aceitamos a justifi-
cativa de 'investigação prelimi-
nar'. Essa semana pelo menos
em várias comissões do Senado
será aprovado o requerimento
de convocação. Nós não aprova-
remos em uma comissão so-
mente. 

Aprovaremos em várias co-
missões para que o PGR lá apa-
reça", disparou o senador.

PGR
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Nunes faz ataques
indiretos a Haddad 
e critica imprensa 

METRALHADORA

CLAYTON FREITAS/FOLHAPRESS

Durante inauguração de um
equipamento de saúde na zona
norte da cidade de São Paulo
ontem, o prefeito Ricardo Nu-
nes (MDB) criticou a gestão do
ex-prefeito Fernando Haddad
(PT), que ficou à frente do cargo
entre os anos de 2013 e 2016.

Na maior parte dos 20 mi-
nutos do seu discurso durante
a inauguração da UPA (Unida-
de de Pronto Atendimento) Ci-
ty Jaraguá, Nunes destilou críti-
cas indiretas à gestão de Had-
dad, sobretudo em dois pon-
tos: o de UPAs construídas e
também o de unidades habita-
cionais entregues.

"A gente teve lá naquela si-
tuação daquele prefeito que
geriu essa cidade de 2013 a
2016, haviam três UPAs na ci-
dade. Três. De 2017 para cá é
que foram feitas as 16 UPAs. E
lembrando que só nesse ano
cinco e vamos entregar mais
três", afirmou.

Ele prometeu ainda 15 no-
vas UPAs até o final do seu
mandato, em 2024.

Em outro momento, Nunes
fez comparações com os nú-
meros de unidades habitacio-
nais construídas na gestão do
petista e das gestões do ex-
prefeito João Doria e Bruno
Covas (ambos do PSDB, este
último morto em maio deste
ano), além da sua.

"Esse prefeito que ficou na
cidade entre 2013 e 2016, ele fez
5.500 unidades habitacionais. A
gestão de 2017 até 2020 fez 25
mil. Nós vamos construir 49 mil
unidades habitacionais", disse.

Em momento algum de sua
fala Nunes citou o nome de
Haddad. Porém, não poupou
provocações após citar os nú-
meros. "Dá para perceber a di-
ferença entre o discurso e a
prática? É muita diferença.
Muita", disse.

Procurado para comentar o
assunto por intermédio de sua
assessoria de imprensa, Had-
dad informou em nota que "o
atual ocupante da prefeitura
perdeu a capacidade de dis-
cernir".

"Haddad foi prefeito até o dia
31 de dezembro de 2016. De-
pois de quase cinco anos, tendo
deixado dinheiro em caixa e re-
negociado a dívida da cidade,
sem qualquer prurido ou cone-
xão com a realidade, o atual
ocupante da prefeitura investe
contra uma administração que
deixou sua marca indelével na
cidade, inclusive tendo iniciado
as obras de todas as UPAs, todos
os hospitais-dia, todos os hospi-
tais gerais e todos os CEUs en-
tregues de 2013 até hoje, além

de ter viabilizado a produção de
mais de 100 mil habitações de
interesse social", informa Had-
dad, em nota.

A assessoria de Haddad tam-
bém criticou a queda nos inves-
timentos da atual administra-
ção e o aumento da quantidade
de pessoas em situação de rua.
"Ao invés de mentir, o atual pre-
feito deveria dedicar atenção
aos 40 mil moradores em situa-
ção de rua. O triplo do que havia
em 2016", informa a nota.

Nunes fez autoelogios à sua
administração. "É uma revolu-
ção que a cidade está tendo",
disse em seu discurso.

Apesar dos ataques velados à
Haddad e das promessas, ele
disse que se sentia tranquilo em
poder conversar com a plateia
sobre esse assunto já que as
eleições só serão em 2024.

"Então a gente pode dialogar
em pensar na cidade, em pen-
sar naquilo que vai ser bom pa-
ra cada um de nós. O que nós
queremos? Nós queremos uma
saúde melhor. Nós queremos
que tenha uma gestão que cui-
de das pessoas, que cuide da
habitação, da saúde, da educa-
ção", afirmou.

O prefeito de São Paulo tam-
bém disse ser vítima de fake
news e de notícias erradas.

"Nós temos um desafio
enorme. Todos os dias a gente
tem que vencer as fake news,
todos os dias a gente tem que
vencer uma matéria plantada
errada", disse.

Sem citar a fonte, ele afirmou
que um jornal publicou uma re-
portagem dizendo que ele au-
mentaria a taxa da Cosip (Con-
tribuição para Custeio do Servi-
ço de Iluminação Pública).
"Quanta idiotice", afirmou, a
respeito da reportagem. "Se vo-
cês olharem a matéria que saiu
no jornal, vocês vão falar, esse
Ricardo Nunes é um crápula",
disse, ressaltando que não ha-
verá aumento de arrecadação.

Ele afirmou que o projeto de
lei que estabelece taxa de luz
mais cara para quem gasta
mais, com valores de R$ 1 a R$
570 para residências, deve ser
votado nesta terça-feira (23) pe-
la Câmara de Vereadores.

A UPA City Jaraguá tem pre-
visão de realizar 15 mil atendi-
mentos ao mês. Ela é uma uni-
dade com atendimento 24 ho-
ras e tem um total de 24 leitos.

O local oferece serviços de
urgência e emergência em clíni-
ca médica, pediátrica, ortopédi-
ca, cirúrgica, odontológica e
exames laboratoriais. Ao todo,
402 profissionais da saúde vão
trabalhar no local, que possui
1,9 mil metros quadrados de
área construída.

COVID-19

Áustria multará em R$ 22,5
mil quem recusar vacina
O

governo austríaco
decidiu pela obriga-
toriedade da vacina

contra a Covid-19. Com a regra,
que começa a valer em fevereiro
de 2022, quem se recusar a rece-
ber o imunizante terá de pagar
multas equivalentes a R$ 22,5
mil pela cotação atual.

A ministra da Constituição do
país europeu, Karoline Edtsta-
dler, afirmou que, além da mul-
ta, haverá também cobrança
equivalente a mais de R$ 9 mil
pela recusa em receber a dose

de reforço da vacina.
Após o anúncio pelo governo,

atos contra a obrigatoriedade
têm sido realizados no país, in-
cluindo um que contou com a
presença de cerca de 40 mil pes-
soas em Viena no sábado passa-
do, lideradas pelo ultraconserva-
dor Partido da Liberdade, e uma
greve nacional iniciada ontem.

A medida torna a Áustria o
primeiro país da Europa Oci-
dental a tornar obrigatória a va-
cinação contra o vírus causador
da Covid-19. No momento, a na-

ção tem uma das menores taxas
de imunização da região: cerca
de 66% da população elegível.

O país europeu tem enfrenta-
do alta no número de casos da
doença. A medida é parte da es-
tratégia do país europeu para
impulsionar a vacinação.

A Áustria voltou nesta segun-
da a entrar em lockdown, medi-
da severa que também mobili-
zou os protestos no país no fim
de semana, bem como na Bélgi-
ca e na Holanda, onde houve
manifestações contra as restri-

ções à circulação de pessoas.
Viena parecia uma cidade

fantasma, onde lojas, restauran-
tes, mercados natalinos, salas de
concerto e salões de beleza bai-
xaram as portas. Com exceção
das escolas, a capital e o restante
do país amanheceram em silên-
cio nesta segunda.

Como em confinamentos an-
teriores, os 8,9 milhões de aus-
tríacos teoricamente estão proi-
bidos de sair de casa, exceto para
fazer compras, praticar esportes
ou receber atendimento médico.

Liminar barra projeto
aprovado para poda 

MP

A Justiça suspendeu, a pedi-
do do MP (Ministério Público),
um projeto de lei aprovado pe-
la Câmara Municipal, que sim-
plifica o processo para corte e
poda de árvores na cidade de
São Paulo.

A solicitação, que consta na
ação movida pela 5ª Promotoria
de Justiça de Meio Ambiente da
capital, foi atendida em caráter
liminar pelo juiz Emílio Miglia-
no Neto, da 7ª Vara da Fazenda
Pública, na última quarta-feira.

A prefeitura diz que vai recor-
rer a e Câmara afirma que não
há nenhuma irregularidade no
projeto aprovado em plenário
com dois turnos de votação.

Para o MP, "o projeto de ei
número 391/2021, de autoria do
Poder Executivo, altera substan-
cialmente o alcance protetivo
das árvores, caracterizando re-
trocesso ambiental".

Na ação, o autor ainda afirma
que "a mudança na lei exige re-
flexões e debates abrangentes
pela sociedade civil e técnicos

que atuam na área, o que não
ocorreram até aqui, além de ir
de encontro com o regramento
protetivo da lei municipal
10.635/87".

O projeto de lei, da própria
prefeitura, foi aprovado em dois
turnos na Câmara Municipal de
São Paulo e aguardava sanção
do prefeito Ricardo Nunes
(MDB).

Segundo o texto do PL, "um
dos objetivos é dar celeridade
aos requerimentos de manejo
de vegetação de porte arbóreo,
simplificando os procedimentos
para a supressão, o transplante e
a poda, desestimulando, assim,
que os espécimes arbóreos se-
jam manejados de forma irregu-
lar, sem o consentimento do po-
der público".

Com a nova lei, passaria a ser
permitido, por exemplo, que um
engenheiro agrônomo ou flores-
tal, ou um biólogo, fosse contra-
tado de maneira particular pelo
cidadão (com custos arcados
pelo solicitante) para atestar a 

Chile elege primeira mulher 
trans para Câmara dos Deputados
MAYARA PAIXÃO/FOLHAPRESS

Os eleitores chilenos, que fo-
ram às urnas no domingo passa-
do, alçaram a primeira mulher
transgênero à Câmara dos Depu-
tados do país. Emilia Schneider
(foto), 25, foi eleita com cerca de
14,5 mil votos pelo distrito 10, for-
mado por seis comunas da capital
Santiago.

Estudante de direito na Uni-
versidade do Chile, ela integra o
partido Comunes, de esquerda,
um dos quatro que, ao lado do
Partido Comunista, compõem a
aliança Apruebo Dignidad, do
candidato à Presidência Gabriel
Boric. Com 3,28% dos votos, a le-
genda elegeu seis candidatos para
a Câmara, mas não conquistou
cadeiras no Senado.

A deputada eleita se tornou co-
nhecida ao longo dos últimos
anos ao participar de uma série de
mobilizações sociais que trans-
formaram a história recente do
país. Já como estudante universi-
tária, esteve na linha de frente da
onda de protestos feministas que
ocuparam as ruas em maio de
2018 e também atuou nos mega-
protestos que, um ano depois,
exigiram e conquistaram a convo-
cação de um plebiscito para for-
mular uma nova Constituição.

Hoje pioneira por ser a primei-
ra mulher trans eleita para o Par-
lamento chileno, Schneider tam-
bém foi a primeira transgênero a
presidir a Federação de Estudan-
tes da Universidade do Chile
(FECh), criada em 1906 e a pri-

meira organização do tipo na
América Latina. Gabriel Boric,
egresso do curso de direito da
mesma instituição, também pre-
sidiu a FECh.

A estudante é bisneta de René
Schneider (1913 - 1970), coman-
dante-chefe do Exército chileno à
época da eleição do socialista Sal-
vador Allende. O general, que fora
assassinado em 1970, ficou co-
nhecido por defender a não intro-
missão das Forças Armadas na
política institucional, e sua morte
gerou comoção nacional.

Nas redes sociais, a deputada
eleita comemorou a vitória. "Por
um lado, avança o ódio. Por outro,
há esperança", escreveu, referin-
do-se ao fato do ultradireitista Jo-
sé Antonio Kast ter ido para o se-
gundo turno junto com Boric, de
esquerda. Kast, entre outros pon-
tos, defende o regime de Augusto
Pinochet –período que recusa-se

a chamar de ditadura.
Entre as propostas que apre-

sentou durante a corrida eleito-
ral, Schneider possui uma exten-
sa lista voltada para as mulheres,
as crianças e a população
LGBTQIA+. Políticas voltadas
para os direitos reprodutivos, co-
mo a legalização do aborto, estão
entre as prioridades.

A chilena também afirmava
que, se eleita, se somaria a ou-
tros parlamentares para pressio-
nar por mais apoio à Assembleia
Constituinte. Priorizar a trami-
tação de assuntos relativos à for-
mulação da nova Constituição é
uma das medidas entre suas
propostas.

O fortalecimento da educação
pública, com estímulo a discus-
sões sobre educação sexual nas
escolas, bem como a reformula-
ção do sistema de pensões priva-
das no país, pauta recorrente nos

protestos populares, também in-
tegram o programa apresentado
por Schneider.

Em entrevista à rádio local
ADN após a divulgação dos resul-
tados oficiais, a deputada eleita
disse que, quando assumir a ca-
deira, vai priorizar o impulso a
medidas que combatam os efei-
tos da pandemia de Covid-19 –
38,1 mil chilenos morreram da
doença, e cerca de 83% da popu-
lação está com esquema vacinal
completo.

Schneider disse que, se por um
lado está feliz, por outro está
preocupada com o avanço dos
discursos de ódio, "que se apro-
veitam do medo". "Estamos con-
vivendo com distintas visões, mas
os setores que creem que todos
merecemos mais direitos e digni-
dade são maioria", declarou.

A chilena afirmou que uma
possível eleição de Kast represen-
taria um retrocesso para as mu-
lheres e a população LGBTQIA+.
"Com [Donald] Trump, nos Esta-
dos Unidos, e [Jair] Bolsonaro, no
Brasil, vimos um aumento nos
ataques de ódio contra a nossa
comunidade", disse. "Nossa dig-
nidade enquanto mulheres foi
posta em risco."

Declaradamente contrário ao
direito ao aborto, Kast, então de-
putado, foi um dos parlamentares
mais ativos contra a promulgação
da Lei de Identidade de Gênero,
que em 2018 permitiu que pes-
soas trans atualizem dados como
o nome e o sexo com os quais fo-
ram registradas ao nascer.

ESQUERDISTA

Alemães estarão 'vacinados,
curados ou mortos', diz ministro

Em meio à explosão de novos
casos de Covid-19 na Alemanha,
cresceu no país a apreensão com
a proximidade do inverno no he-
misfério norte, quando as ocor-
rências de doenças respiratórias
sobem tradicionalmente.

Em apelo para que a popula-
ção se vacine contra a doença, o
ministro da Saúde Jens Spahn
afirmou ontem que "provavel-
mente no final do inverno, como
às vezes se diz com cinismo, qua-
se todos estarão vacinados, cura-
dos ou mortos."

A fala fez referência à regra
que restringe a presença em es-
paços públicos fechados a pes-
soas vacinadas, curadas ou com
teste negativo -o ministro subs-
tituiu o último termo por "mor-
tos". Na Alemanha, 70,4% da po-
pulação tomou a primeira dose
da vacina, e 67,9% as duas do-
ses, mas os números estão es-
tagnados há semanas.

Com novos recordes diários
de contaminação pela doença, a
primeira-ministra Angela Mer-
kel alertou para uma "situação
dramática" e disse que o país
precisará adotar medidas mais
rígidas de restrição –em declara-

ções que repercutiram mal nas
bolsas europeias.

"Estamos em uma situação al-
tamente dramática. O que está
em vigor agora não é suficiente",
disse Merkel a líderes do partido
alemão CDU (União Democrata-
Cristã), do qual ela faz parte, em
reunião nesta segunda, de acordo
com dois participantes.

O aumento de restrições na vi-
zinha Holanda provocou uma sé-
rie de protestos com violência no
último fim de semana, que foram
rechaçados pelo primeiro-minis-
tro, Mark Rutte, nesta segunda.

"Isso foi pura violência disfar-
çada de protesto", disse o político.
"Há muita inquietação na socie-
dade porque temos enfrentado os
problemas da Covid-19 há muito
tempo. Mas nunca aceitarei idio-
tas usando violência pura só por-
que são infelizes."

Mais de 100 de pessoas foram
presas no fim de semana após
protestos em diferentes cidades,
que se manifestavam contra a exi-
gência de vacinação para fre-
quentar estabelecimentos públi-
cos. Grupos de jovens atearam fo-
go a objetos e lançaram pedras
contra a polícia, que chegou a

abrir fogo contra manifestantes
em Rotterdam. Em Haia, os mani-
festantes atingiram uma ambu-
lância que levava um paciente pa-
ra o hospital.

A associação holandesa de
profissionais de saúde, V&VN,
alertou que o país está se encami-
nhando para o pior cenário, com
falta de leitos de UTI. Nesta se-
gunda, as autoridades contabili-
zaram 23 mil novas infecções em
24 horas, o segundo maior núme-
ro desde o início da pandemia.

A polícia e os manifestantes
entraram em confronto também
nas ruas de Bruxelas no domin-
go, com policiais disparando ca-
nhões de água e gás lacrimogê-
neo contra os manifestantes,
que atiraram pedras e bombas
de fumaça.

Em Viena, 40 mil pessoas fo-
ram às ruas contra as restrições
impostas pela Áustria, que passa-
ram a valer a partir desta segunda,
com o fechamento de cafés, res-
taurantes, bares, teatros e lojas
não essenciais por 10 dias e limi-
tação dos motivos pelos quais a
população pode sair de casa nes-
se período. Foi o primeiro lock-
down entre os países na União

Europeia desde que começou a
campanha de vacinação.

O governo austríaco também
anunciou que tornará obrigatória
a vacinação a partir de 1º de feve-
reiro, em meio à desconfiança de
parcela da população quanto aos
imunizantes, visão encorajada
pelo Partido da Liberdade, de ex-
trema direita, o terceiro maior no
parlamento.

"É como uma prisão de luxo.
Definitivamente, a liberdade é li-
mitada e, para mim, não é muito
bom psicologicamente", disse
Sascha Iamkovyi, 43, empresário
que trabalha no setor de alimen-
tos, descrevendo seu retorno ao
confinamento. "Foi prometido às
pessoas que, caso se vacinassem,
poderiam levar uma vida normal,
mas agora isso não é verdade."

Cerca de um terço dos austría-
cos não foram vacinados, uma
das taxas mais altas da Europa
Ocidental. O governo conserva-
dor da Áustria havia imposto um
lockdown aos não vacinados na
última semana, mas as infecções
diárias continuaram aumentan-
do ainda acima do pico anterior, e
um lockdown total foi decretado
para esta semana.

PRIMAVERA: Sol com algumas nuvens. 
Não chove.
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