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O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, afirmou ontem
que "não é correto" atribuir à Petrobras o aumento nos preços dos
combustíveis. Em audiência na CAE (Comissão de Assuntos Econô-
micos do Senado), ele afirmou que não há monopólio e que a em-
presa segue os preços do mercado. "A Petrobras reajusta o preço
desses combustíveis observando estas variáveis: mercado externo,
mercado interno, como eles se comportam, observamos pratica-

mente três grandes mercados -os Estados Unidos, a Europa e a Ásia-
a competição entre produtores e importadores, e a variação do pre-
ço no mercado mundial", argumentou. De acordo com o presidente,
nos últimos sete meses, a estatal ficou 95 dias sem alterar o preço do
GLP; 85 sem aumentar o valor do diesel; e 56 dias sem elevar o da ga-
solina. Ele ainda afirmou que os 15 reajustes feitos pela empresa re-
sultaram em 38 altas para os consumidores. PÁGINA 2

General tenta isentar Petrobras de culpa 
COMBUSTÍVEIS

O ministro Paulo Guedes (Eco-
nomia) (foto) admitiu ontem que
enviou recursos para sua empresa
sediada em paraíso fiscal (offsho-
re) para escapar de impostos co-
brados nos Estados Unidos e con-
firmou que parentes permane-
cem ligados à companhia. A es-
tratégia também evita tributos no
Brasil. Segundo o ministro, o en-
vio dos recursos à empresa foi fei-
to entre 2014 e 2015 para investi-
mento em ações americanas.
Guedes afirmou que recebeu na
época a sugestão de conselheiros,
como uma forma de evitar os tri-
butos nos Estados Unidos no caso
de sua morte. A legislação ameri-
cana taxa em quase 50% os recur-
sos de pessoas físicas repassados
a herdeiros. No Brasil, os estados
fazem cobrança parecida por
meio do ITCMD (Imposto de
Transmissão Causa Mortis e Doa-
ção) -que chega a até 8%. "Se você
tiver uma ação no nome da pes-
soa física e falecer, 46% é expro-
priado pelo governo americano
(...). Então, se você usar offshore,
você pode fazer esse investimen-
to. Se você morrer, em vez de ir
para o governo americano, vai pa-
ra a sucessão", disse. PÁGINA 2

CONGRESSO

MEIO AMBIENTE

Guedes admite que faz uso de
offshore para sonegar impostos 

ABRASIL

Mourão se culpa 
por fracasso em 
conter desmatamento

O vice-presidente e coordenador do CNAL (Conselho Nacional da
Amazônia Legal), Hamilton Mourão (foto), admitiu ter culpa no fracasso
do combate ao desmatamento no Brasil. Na última semana, dados do
Prodes (Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Le-
gal por Satélite), do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais),
mostraram novo recorde de desmate para o mês de outubro. O dado é o
pior dos últimos 15 anos, com uma devastação de 13.235 km2 entre agos-
to de 2020 e julho de 2021 -um aumento de 22% em relação ao período
anterior "Se você quer um culpado, sou eu. Não vou dizer que foi ministro
A, ministro B ou ministro C. Eu não consegui fazer a coordenação e a inte-
gração da forma que ela funcionasse", disse Mourão. PÁGINA 5

ABRASIL

ANO V • Edição simultânea: Rio de Janeiro e São Paulo • Quarta-feira, 24 de novembro de 2021 • Nº 1197 • R$ 1,00

www.diariodoacionista.com.br

Bolsonaro 
e apoiador
exaltam 
Adolf Hitler

NAZISMO

Um apoiador citou o ditador
da Alemanha nazista Adolf Hi-
tler como exemplo para educa-
ção infantil, durante conversa
com o presidente Jair Bolsona-
ro (foto), no Palácio da Alvora-
da, em Brasília, na manhã de
ontem. Bolsonaro não refutou
a ideia de seu apoiador, nem o
reprimiu pela sugestão. Na
resposta, afirmou que gostaria
de "uma educação moral e cí-
vica nas escolas" e que não
consegue porque há ministé-
rios que são "transatlânticos".
"A gente via que Hitler traba-
lhava muito com as crianças.
Nosso Ministério da Educação
já poderia estar fazendo tam-
bém um trabalho com as
crianças para voltar à cons-
cientização?", pergunta o
apoiador, que não aparece nas
imagens. PÁGINA 5

Fiocruz
inaugura novo
laboratório 
de vacinas

BIO-MANGUINHOS

A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) inaugurou ontem
um novo laboratório que vai
auxiliar o Instituto de Tecno-
logia em Imunobiológicos
(Bio-Manguinhos) no contro-
le de qualidade das vacinas e
outros produtos de seu port-
fólio. A construção da nova
estrutura durou sete meses e
busca suprir o aumento da de-
manda gerado pela produção
da vacina contra a Covid-19.
Localizado no Complexo Tec-
nológico de Vacinas (CTV), o
Laboratório Físico-químico
(Lafiq) representa a chegada à
"última fase do planejamento
de internalização da produ-
ção da vacina covid-19 em
parceria com a AstraZeneca",
segundo o diretor de Bio-
Manguinhos/Fiocruz, Mauri-
cio Zuma. PÁGINA 6
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CAC 40 7.044,62 -0,85

FTSE 100 7.266,69 +0,15

DAX 15.937 -1,11

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 1,50% / 103.653,82 / 1.531,45 / Volume: 30.786.133.477 / Quantidade: 4.575.018

ALAN DOS SANTOS/PR

24-nov-21 | 5:55 AM BRT



2

Economia

Bovespa sobe 1,5% 
com forte impulso 
de Petrobras e Vale

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) subiu 1,5%
ontem, a 103.653 pontos, pu-
xada pela forte alta da Petro-
bras e desempenho importan-
te da Vale.

O dólar avançou 0,25%, a
R$ 5,608, ainda refletindo
preocupações sobre o risco
fiscal do país, mas principal-
mente acompanhando a valo-
rização global da moeda ame-
ricana com a expectativa de
que o Fed (Federal Reserve, o
banco central dos Estados
Unidos) antecipe o aumento
dos juros.

As ações preferenciais da
Petrobras saltaram 5,46% em
um dia de alta expressiva do

petróleo no mercado interna-
cional. O barril do Brent avan-
çou 3,54%, a US$ 82,52 (R$
465,82).

Os papéis ordinários da Va-
le subiram 2,63%, com investi-
dores animados pela quarta
alta seguida nos preços dos
contratos futuros do minério
de ferro. A commodity tam-
bém avançou quase 1% no
mercado à vista na China.

Em Wall Street, o índice
Nasdaq caiu 0,50%, reforçan-
do o viés de queda do setor de
tecnologia devido à expectati-
va de alta nos juros.

O Dow Jones e o S&P 500
subiram 0,55% e 0,17%, res-
pectivamente.

Quarta-feira, 24 de novembro de 2021

CONGRESSO

Guedes admite que offshore é
usada para sonegar impostos 
FÁBIO PUPO/FOLHAPRESS

O
ministro Paulo Gue-
des (Economia) ad-
mitiu ontem que en-

viou recursos para sua empresa
sediada em paraíso fiscal (offs-
hore) para escapar de impostos
cobrados nos Estados Unidos e
confirmou que parentes perma-
necem ligados à companhia. A
estratégia também evita tributos
no Brasil.

Segundo o ministro, o envio
dos recursos à empresa foi feito
entre 2014 e 2015 para investi-
mento em ações americanas.
Guedes afirmou que recebeu na
época a sugestão de conselhei-
ros, como uma forma de evitar
os tributos nos Estados Unidos
no caso de sua morte.

A legislação americana taxa
em quase 50% os recursos de
pessoas físicas repassados a her-
deiros. No Brasil, os estados fa-
zem cobrança parecida por
meio do ITCMD (Imposto de
Transmissão Causa Mortis e

Doação) -que chega a até 8%.
"Se você tiver uma ação no no-

me da pessoa física e falecer, 46%
é expropriado pelo governo ame-
ricano (...). Então, se você usar
offshore, você pode fazer esse in-
vestimento. Se você morrer, em
vez de ir para o governo america-
no, vai para a sucessão", disse.

A offshore de Guedes, de sua
esposa e de sua filha nas Ilhas
Virgens Britânicas, conhecido
paraíso fiscal, foi revelada por
reportagens publicadas por veí-
culos como a revista Piauí e o
jornal El País, que participam do
projeto do Consórcio Interna-
cional de Jornalistas Investigati-
vos (o ICIJ).

O uso de paraísos fiscais é um
problema global discutido há
anos por órgãos como OCDE (Or-
ganização para a Cooperação de
Desenvolvimento Econômico) e
Oxfam. De acordo com especia-
listas no tema, a estratégia ali-
menta a desigualdade pelo mun-
do ao retirar dos cofres públicos
recursos que poderiam ser usa-

dos para políticas como saúde,
educação e benefícios sociais.

As declarações do ministro
são dadas no momento em que
o Brasil acumula oito anos de
contas no vermelho, tem dívidas
acima de R$ 5,4 trilhões e busca
como elevar a verba prevista pa-
ra o Auxílio Brasil (substituto do
Bolsa Família).

A revelação da offshore cria-
da por Guedes abriu questiona-
mentos legais e éticos em fren-
tes como pagamento de impos-
tos, correta comunicação das in-
formações às autoridades e con-
flito de interesses com o cargo
de ministro.

Guedes confirmou que, embo-
ra tenha saído da offshore, seus
parentes continuaram ligados à
empresa. "Vou reafirmar que to-
dos os dados (foram) entregues,
seja minha saída da empresa, seja
a permanência de familiar como
proprietário dos recursos, o que é
absolutamente uma obviedade
(pois) são recursos que perten-
cem à família", disse.

Como ministro, Guedes par-
ticipou de decisões que afetam
offshores. O artigo 5º da Lei do
Conflito de Interesses impede o
ocupante de cargo federal de
"praticar ato em benefício de in-
teresse de pessoa jurídica de
que participe o agente público,
seu cônjuge, companheiro ou
parentes, consanguíneos ou
afins, em linha reta ou colateral,
até o terceiro grau, e que possa
ser por ele beneficiada ou influir
em seus atos de gestão".

O ministro também reconhe-
ceu não ter declarado à Comis-
são de Ética da Presidência da
República informações sobre
parentes na offshore, dizendo
que isso não seria exigido pela
chamada DCI (Declaração Con-
fidencial de Informações) -do-
cumento demandado pelo ór-
gão para avaliar medidas para
evitar conflitos de interesses.
"Estão dizendo 'ah, o senhor não
informou'. Narrativa política,
covardia, desrespeito aos fatos",
afirmou.

MERCADOS

Nordeste tem recuperação
mais rápida no turismo 
LARISSA GARCIA/FOLHAPRESS

O Nordeste foi a região do
país que teve recuperação mais
rápida de consumo de bens, ser-
viços e do turismo após meses
de maior restrição de mobilida-
de durante a pandemia de Co-
vid-19, segundo estudo publica-
do pelo Banco Central ontem.

De acordo com a pesquisa, a
queda foi mais acentuada no
Nordeste e no Sudeste em 2020,
mas o primeiro teve retomada
mais rápida. Em 2021, o movi-
mento se repetiu com o agrava-
mento da crise sanitária em
março e retomada nos meses se-
guintes.

Em abril de 2020, a queda do
consumo foi equivalente no Su-

deste e no Nordeste, ambos com
retração de 32%. O Sul ficou em
terceiro lugar, com 26%.

"A recuperação ao longo do
restante do ano (2020) foi mais
intensa no Nordeste, refletindo
possivelmente a maior impor-
tância relativa do auxílio emer-
gencial na manutenção da ren-
da das famílias da região", disse
o BC em relação ao consumo de
bens e serviços.

"O auxílio parece ter influen-
ciado também o crescimento
das compras de móveis e eletro-
domésticos com maior ênfase
no Nordeste no segundo semes-
tre de 2020", continuou.

A pesquisa mostrou que em
2021 houve forte influência da
normalização do consumo de

serviços às famílias e do cresci-
mento das compras de auto-
móveis.

"O Nordeste é a região com
maior recuperação do consumo
de serviços às famílias em rela-
ção ao patamar pré-pandemia.
Considerando a redução no nú-
mero de beneficiários e no valor
do auxílio emergencial, esse de-
sempenho pode ter sido in-
fluenciado pela retomada do se-
tor de turismo, em ritmo mais
intenso do que o observado nas
outras regiões", ressaltou o le-
vantamento.

Para o BC, no Sul e no Sudes-
te, a normalização dos serviços
às famílias deve representar im-
pulso importante para o consu-
mo nessas regiões no último tri-

PANDEMIA

General ‘inocenta’ Petrobras de
culpa por preços dos combustíveis
WASHINGTON LUIZ/FOLHAPRESS

O presidente da Petrobras,
Joaquim Silva e Luna, afirmou
ontem que "não é correto" atri-
buir à Petrobras o aumento nos
preços dos combustíveis. Em
audiência na CAE (Comissão de
Assuntos Econômicos do Sena-
do), ele afirmou que não há mo-
nopólio e que a empresa segue
os preços do mercado.

"A Petrobras reajusta o preço
desses combustíveis observan-
do estas variáveis: mercado ex-
terno, mercado interno, como
eles se comportam, observamos
praticamente três grandes mer-
cados -os Estados Unidos, a Eu-
ropa e a Ásia- a competição en-
tre produtores e importadores, e
a variação do preço no mercado
mundial", argumentou.

De acordo com o presidente,
nos últimos sete meses, a estatal

ficou 95 dias sem alterar o preço
do GLP; 85 sem aumentar o va-
lor do diesel; e 56 dias sem ele-
var o da gasolina. Ele ainda afir-
mou que os 15 reajustes feitos
pela empresa resultaram em 38
altas para os consumidores.

"A contribuição da Petrobras
no preço da gasolina é de R$
2,33 a outra parte é etanol, é dis-
tribuição, revendas, tributos e
ICMS", explicou.

O presidente Jair Bolsonaro
voltou a se esquivar de críticas
sobre o custo dos combustíveis e
disse ontem que o governo ava-
lia rever "a questão da paridade
com o preço internacional". Em
entrevista à Rede Correio Sat, da
Paraíba, também defendeu mu-
danças sobre a cobrança de
ICMS da gasolina.

"É uma empresa que não te-
nho domínio sobre ela, tem seu
aparelhamento. Ela busca o lu-

cro. Tivemos problema sério, no
passado, além da corrupção,
com a questão da paridade com
preço internacional. Estamos
buscando rever essa questão",
disse Bolsonaro.

"Ela entrega a gasolina a R$
2,3 o litro. Chega a R$ 7 no final
da linha. É um assunto que sem-
pre procuro debater com a socie-
dade para demonstrar onde está
o problema", afirmou ainda o
mandatário.

Na última semana, o preço da
gasolina nas bombas ficou em R$
6,752 por litro, estável em relação
à semana anterior. O valor é 6,1%
superior aos R$ 6,361 verificados
na semana anterior ao reajuste.
O aumento na refinaria foi de R$
0,21 por litro, mas nas bombas a
alta já chega a R$ 0,39 por litro.

O preço do diesel também se
estabilizou. De acordo com a
ANP (Agência Nacional do Pe-

tróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis), o produto era vendi-
do na semana passada por uma
média de R$ 5,356 por litro no
país. O valor é R$ 0,37 superior
ao vigente antes do reajuste nas
refinarias

O último reajuste ocorreu há
quase um mês, mas a alta acu-
mulada nas bombas é bem su-
perior aos aumentos promovi-
dos pela estatal.

Especialistas atribuem a dife-
rença à evolução da cotação dos
biocombustíveis misturados aos
dois produtos e pelo repasse das
cotações internacionais nas im-
portações por empresas privadas.

Silva e Luna também afirmou
que a Petrobras não é a única a
fornecer combustível no país e
que a gasolina produzida pela
empresa representa 40% do
consumo dos veículos leves e
62% do consumo de diesel.

TIRANDO DA RETA

INSS limita pagamento
de contribuição e adia
concessão a autônomo

APOSENTADORIA

ANA PAULA
BRANCO/FOLHAPRESS

Portaria do dia 19 de no-
vembro do INSS (Instituto Na-
cional do Seguro Social) publi-
cada no Diário Oficial da
União muda as regras sobre os
efeitos das contribuições reco-
lhidas em atraso por trabalha-
dores autônomos, domésticos
e MEIs (microempreendedo-
res individuais). Com a altera-
ção, a contribuição paga em
atraso poderá entrar no cálcu-
lo do tempo de contribuição,
desde que não seja utilizada
para o autônomo se enquadrar
em alguma das regras de tran-
sição por pedágio instituídas
pela reforma da Previdência.

A regra já será aplicada a
"todos os requerimentos pen-
dentes de análise, indepen-
dentemente da época do reco-
lhimento da contribuição".

"Essa nova norma é mais
abrangente. Antes, a limitação
era para contribuições pagas
em atraso a partir de 1º de ju-
lho de 2020. Agora, falam em
fato gerador. Essa contempla
novembro de 2019 em diante e
envolve contribuinte indivi-
dual, segurado especial e em-
pregado doméstico", afirma o

advogado Rômulo Saraiva.
A portaria estabelece ainda

que seja mantida a qualidade
de segurado para que a contri-
buição em atraso seja contabi-
lizada. Se ocorreu a perda, os
recolhimentos podem ser des-
considerados pelo INSS.

"Ela chama atenção dos ser-
vidores, inclusive para proces-
sos em curso, para indeferir
aposentadorias que tiveram
em seu período de contribui-
ção recolhimentos em atraso,
quando observada a data do
primeiro recolhimento e se
ocorreu a perda da qualidade
de segurado", diz Saraiva.

CARÊNCIA
De acordo com o INSS, para

carência, somente serão consi-
deradas as contribuições reali-
zadas após a comprovação da
primeira contribuição feita
sem atraso. Já as demais con-
tribuições, realizados os reco-
lhimentos enquanto possuir
qualidade de segurado conta-
rão para carência. Para fins de
tempo de contribuição, haven-
do comprovação de atividade,
as contribuições pagas após a
perda da qualidade de segura-
do, serão consideradas para
tempo de contribuição.

mestre deste ano.
A autoridade monetária des-

tacou que o impacto da pande-
mia no consumo foi diferente
entre as regiões, refletindo as di-
ferenças de renda, padrões de
consumo e possivelmente as
medidas de socorro adotadas
pelo governo, em especial o au-
xílio emergencial.

No turismo, o Nordeste tam-
bém se destacou na retomada.

"A análise regional evidencia
ritmos de recuperação distintos,
sobressaindo o crescimento su-
perior do Nordeste, em compa-
ração, sobretudo, com o do Su-
deste. Nos últimos três meses,
com dados dessazonalizados,
[as regiões] situam-se, respecti-
vamente, 0,4% e 23,7% abaixo
do nível pré-pandemia", apon-
tou a pesquisa.

Segundo o BC, a maior parti-
cipação das atividades turísticas
no emprego formal no Nordeste
em comparação às demais re-
giões torna a retomada do setor
ainda mais relevante para a eco-
nomia local.
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País/São Paulo

Ouvidor da polícia
fica fora de lista para
recondução ao cargo

CONDEPE

ARTUR RODRIGUES/FOLHAPRESS

O atual ouvidor das polícias
de São Paulo, Elizeu Soares
Lopes, ficou de fora da lista trí-
plice da qual é escolhido o no-
me do titular do cargo a partir
de 2022.

O ouvidor, cujo nome é se-
lecionado pelo governador a
partir da lista, atua fiscalizan-
do o trabalho das Polícias Civil
e Militar. O Condepe (Conse-
lho Estadual de Defesa dos Di-
reitos da Pessoa Humana) é o
órgão responsável por entre-
gar a lista tríplice para escolha
do governador de São Paulo.

Com perfil político, Lopes
foi o terceiro colocado da lista
para ouvidor a partir de 2020,
quando o governador João Do-
ria (PSDB) deixou de escolher
o nome mais votado e não re-
conduziu o ouvidor ao cargo.

A quebra da tradição de no-
mear o mais votado da lista e a
não recondução do antigo ou-
vidor, Benedito Mariano, ge-
rou descontentamento entre
entidades de direitos huma-
nos na ocasião. Com uma pos-
tura bastante combativa, Ma-
riano foi o primeiro ouvidor
das polícias, nomeado por
Mário Covas (PSDB).

A troca foi feita sem aviso
prévio e no mesmo dia em que a
Ouvidoria apresentaria seu ba-
lanço anual de trabalho, no qual
apontou, entre outros fatos, o
aumento das mortes de civis
provocadas por policiais da Ro-
ta, a tropa de elite do estado.

Na eleição para o mandato
que se iniciará no próximo
ano, Lopes ficou em quarto lu-
gar, com quatro votos. À fren-
te, vieram Renato Simões (no-
ve votos), Alderon Pereira da
Costa (oito), Claudio Apareci-
do da Silva (oito).

Simões foi indicado pelo
ITTC (Instituto Terra, Traba-
lho e Cidadania); Silva, pela
Sociedade Santos Mártires;
Costa, pela Associação Rede
Rua; e Lopes, pelo Sindicato
dos Advogados de São Paulo.

A eleição do Condepe está
em fase de recursos. Mas,
mantedo-se o resultado, Lopes
não deverá ser reconduzido.

Para o presidente do Con-
depe, Dimitri Sales, a avalia-
ção dos membros do conselho
foi a de que o ouvidor se man-
teve distante dos movimentos
sociais e não satisfez a função
de controle externo da polícia.

"[O ouvidor] se colocou
muito mais na questão de in-

termediar com o governo do
que exercer o controle externo
da polícia. Há críticas também
de que ele não esteve no inte-
rior do estado. Tudo isso levou
a sociedade civil a não recon-
duzi-lo", disse.

Débora Maria da Silva, do
movimento Mães de Maio, diz
que a gestão de Lopes foi mar-
cada pela falta de interlocução
com movimentos que atuam
denunciando a violência poli-
cial. "Se a Ouvidoria não fala a
língua dos movimentos socais,
ela deixou a desejar. A Ouvi-
doria precisa estar a favor da
sociedade, que é a mais atingi-
da pela violência policial", diz.

De acordo com ela, vários
movimentos importantes fica-
ram de fora de iniciativa para
debater o assunto. Além disso,
a atuação de Lopes na Baixada
Santista, onde o movimento
atua com maior intensidade,
teria deixado a desejar. "Nós
da Baixada Santista tínhamos
uma presença forte do olhar
do ouvidor. Com esse ouvidor
(Lopes), a Baixada Santista fi-
cou largada".

Marisa Feffermann, articu-
ladora da Rede de Proteção e
Resistência contra o Genocí-
dio, afirmou que é como se o
estado tivesse ficado sem Ou-
vidoria durante o mandato do
atual ouvidor.

Ela relata que vários movi-
mentos se reuniram com Lo-
pes no começo de seu manda-
to, mas que a relação não evo-
luiu. "Quando a gente solicita-
va [atendimento da ouvido-
ria], imediatamente a gente ti-
nha um retorno. Nesta gestão,
isso não aconteceu", diz.

De acordo com ela, o movi-
mento passou a deixar de levar
casos à ouvidoria, repassan-
do-os diretamente ao Ministé-
rio Público. "Na verdade, hou-
ve casos em que foram levados
e depois a população veio nos
questionar por que estava sen-
do questionada pelo delega-
do", afirmou Feffermann.

O deputado estadual Dou-
glas Garcia, aliado do presi-
dente Jair Bolsonaro, pediu a
anulação da eleição. "Há dife-
rença de votos que coloca em
xeque a lisura da eleição", es-
creveu em sua rede social.

Ainda cabe recurso da vota-
ção. Para que o processo seja
concluído, é preciso fazer uma
retificação no placar da vota-
ção registrado no Diário Ofi-
cial, em que Lopes apareceu
com oito votos.

NAZISMO

Apoiador e Bolsonaro exaltam
Hitler sobre educação infantil
U

m apoiador citou o di-
tador da Alemanha
nazista Adolf Hitler

como exemplo para educação
infantil, durante conversa com o
presidente Jair Bolsonaro, no
Palácio da Alvorada, em Brasí-
lia, na manhã de ontem.

Bolsonaro não refutou a ideia
de seu apoiador, nem o repri-
miu pela sugestão. Na resposta,
afirmou que gostaria de "uma
educação moral e cívica nas es-
colas" e que não consegue por-
que há ministérios que são
"transatlânticos".

"A gente via que Hitler traba-
lhava muito com as crianças.
Nosso Ministério da Educação
já poderia estar fazendo tam-
bém um trabalho com as crian-
ças para voltar à conscientiza-
ção?", pergunta o apoiador, que
não aparece nas imagens.

Na sequência, o presidente
responde: "Você não consegue...
Tem ministério que é um tran-
satlântico. Não dá para dar um
cavalo de pau. Eu gostaria de
imediatamente botar educação
moral e cívica, um montão de
coisas lá, coisas que são boas. Eu
ouvi outro dia, tive o saco de ou-
vir, uns 10 minutos, duas mu-
lheres... Podiam ser dois ho-
mens...mas que não sabiam na-
da. Elas não sabiam nem o que
era Poder Executivo. Coisas ab-
surdas que são comuns.".

A educação da infância e ju-
ventude foi usada como uma
ferramenta de Estado, na Ale-
manha nazista, para gravar no
cérebro de crianças e adoles-
centes o orgulho de pertencer à
raça ariana, bem como a obe-
diência e a fidelidade a Hitler.

Adotando uma teoria de cu-

nho racista, o Führer dizia que o
povo alemão era descendente
da raça ariana, destinada a em-
preender a construção de uma
nação forte e próspera. Para isso
deveriam vetar a diversidade ét-
nica em seu território, que per-
deria suas forças produtivas pa-
ra raças descomprometidas
com os arianos.

A radicalização do antissemi-
tismo oficial forçou mais da meta-
de da população judaico-alemã a
deixar o país, à procura de exílio.

Às vésperas da Segunda Guer-
ra Mundial, restavam apenas 250
mil judeus na Alemanha, menos
de 0,5% da população total. Com
a Guerra, tanto esses quanto os
judeus dos países ocupados por
Hitler foram enviados para os
campos de extermínio, o que re-
sultou no holocausto –o massa-
cre de 6 milhões de pessoas.

Nascido em 1889, na cidade
austríaca de Braunau, Alta Áus-
tria, Adolf Hitler foi o líder do
nazismo e ditador da Alemanha
entre 1933 e 1945.

Ele abraçou o antissemitismo
e o extremismo de direita du-
rante sua juventude e tornou-se
um dos expoentes mais expres-
sivos dessas ideologias na Ale-
manha da década de 1920.

Assumiu o controle do Parti-
do Nazista e ascendeu ao poder
alemão em 1933. Desenvolven-
do uma propaganda agressiva e
eficiente, administrada por Jo-
seph Goebbels, o Partido Nazis-
ta se infiltrou em toda a socieda-
de alemã e controlou a impren-
sa, a rádio, o teatro, o cinema, a
literatura e as artes. Conseguiu
incutir na mentalidade do povo
a visão de mundo nazista e a de-
voção incondicional ao Führer.

Rosa prorroga inquérito que apura
omissão de Bolsonaro no caso Covaxin
RAFAEL NEVES/FOLHAPRESS

A ministra Rosa Weber, do
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral), prorrogou ontem por 45
dias o inquérito que apura se o
presidente Jair Bolsonaro come-
teu prevaricação no caso da va-
cina Covaxin. A investigação,
que corre desde o início de ju-
lho, foi motivada pela CPI da
Covid, que apontou omissão do
presidente diante de denúncias
de irregularidade no caso.

Além de determinar a exten-
são do prazo das apurações, a
ministra determinou que o Mi-
nistério da Saúde e a Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) enviem à PF (Polícia
Federal), em até 5 dias, informa-
ções sobre o imunizante india-
no. No início do mês, a PGR
(Procuradoria-geral da Repúbli-
ca) já havia defendido a prorro-
gação do prazo.

Segundo a decisão de Weber,
o Ministério da Saúde deve en-

viar à PF cópia integral dos pro-
cessos administrativos abertos
pela pasta para tratar do contra-
to da Covaxin, que acabou res-
cindido pelo governo no final de
agosto. Já a Anvisa deve fornecer
à PF os processos de autorização
de uso emergencial da vacina.

O caso chegou ao STF após o
depoimento do deputado Luis
Miranda (DEM-DF) e de seu ir-
mão, o servidor da Saúde Luis
Ricardo Miranda. Eles afirma-
ram que Bolsonaro foi alertado

sobre irregularidades no contra-
to e chegou a mencionar o líder
do governo, Ricardo Barros (PP-
PR), mas não teria tomado pro-
vidências em relação ao caso.

A empresa Precisa Medica-
mentos, responsável pelo con-
trato de importação da Covaxin,
foi alvo de uma operação da PF
no final de agosto. Tanto a em-
presa quanto seus gestores fo-
ram alvos de pedido de indicia-
mento no relatório final da CPI
da Covid.

STF

Boi invade escola 
e fere 14 crianças

INTERIOR

Um boi invadiu o pátio de
uma escola no interior do estado
de São Paulo no momento de in-
tervalo das aulas e causou alvo-
roço entre os alunos que esta-
vam no local. No tumulto para
tentar fugir do animal, 14 crian-
ças tiveram escoriações leves.

O caso aconteceu na última
segunda-feira, por volta das
15h40 na Emef (Escola Munici-
pal de Ensino Fundamental)
Alan Alves de Araújo, no bairro
de Tanquinho, em Tatuí, o inte-
rior do estado de São Paulo.

"A gente já viu cachorro, gato
entrar na escola. Isso a gente já
está acostumado a ver entrar na
escola, mas um boi é inusitado.
Foi um grande susto", diz a vice-
diretor da unidade, Potira Lisoa,
48. Ela explica que um funcioná-
rio deixou o portão aberto ao
sair. A vice-diretora conta que
cerca de 200 alunos estudam no
período da tarde, quando acon-
teceu o incidente. Nem todos,
porém, estavam no pátio.

O animal, que pastava numa
área verde ao lado, entrou e
acessou o local. "Ele não atingiu
ninguém. Os ferimentos foram
porque as crianças correram pa-
ra dentro e algumas se machu-

caram", diz Potira.
Uma equipe de zoonoses da

Prefeitura de Tatuí foi até o local
e sedou o boi, segundo a Prefei-
tura de Tatuí.

As 14 crianças que sofreram
escoriações foram atendidas pe-
lo Corpo de Bombeiros e Samu e
encaminhadas até o pronto-so-
corro da cidade. Destas, apenas
duas tiveram que ser atendidas
por um ortopedista. Após análi-
se, ficou verificado que elas não
tiveram nenhuma lesão. Todas
foram liberadas ainda na segun-
da-feira.

CAÇADA
Imagens divulgadas nas re-

des sociais de moradores de Ta-
tuí mostram que o animal é
grande. Foi necessário o traba-
lho de dez homens para laçar o
bicho e sedá-lo. A equipe tam-
bém precisou usar uma pá car-
regadeira para puxar o animal e
colocá-lo na carroça de uma ca-
çamba puxada por um trator.

Nas redes sociais, o vereador
Marcio Santa Rita (PSDB) disse
ter visto o boi correndo pelas
ruas do bairro. Entrou em con-
tato com a zoonoses e seguiu o
animal de moto até a escola.

Mourão admite ser o culpado por
fracasso em conter desmatamento
MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS

O vice-presidente e coorde-
nador do CNAL (Conselho Na-
cional da Amazônia Legal), Ha-
milton Mourão, admitiu ter cul-
pa no fracasso do combate ao
desmatamento no Brasil.

Na última semana, dados do
Prodes (Projeto de Monitora-
mento do Desmatamento na
Amazônia Legal por Satélite), do
Inpe (Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais), mostraram
novo recorde de desmate para o
mês de outubro. O dado é o pior
dos últimos 15 anos, com uma
devastação de 13.235 km2 entre

agosto de 2020 e julho de 2021 -
um aumento de 22% em relação
ao período anterior

"Se você quer um culpado,
sou eu. Não vou dizer que foi
ministro A, ministro B ou minis-
tro C. Eu não consegui fazer a
coordenação e a integração da
forma que ela funcionasse", dis-
se o vice-presidente a jornalis-
tas, após a última reunião do
CNAL de 2021, no Itamaraty,
ontem.

"Ela só foi funcionar na últi-
ma fase da operação, quando a
Samaúma (nome da terceira
operação) aconteceu e aí a tur-
ma acordou para a necessidade
de conversar efetivamente uns

com os outros, despirem seus
preconceitos. Porque cada um
tem seu preconceito, em relação
ao outro, à forma do outro de
trabalhar, e a partir daí houve si-
nergia dos trabalhos", conti-
nuou.

Mourão chefia o Conselho da
Amazônia, estrutura responsá-
vel por coordenar as ações de
preservação no bioma, mas que
passa por um processo de esva-
ziamento.

Não estiveram presentes no
encontro os ministros Joaquim
Leite (Meio Ambiente) e Ander-
son Torres (Justiça), que hoje
coordenam a principais medi-
das de combate ao desmata-

mento, desde que a atuação dos
militares na região não foi pror-
rogada, em outubro.

Mourão disse que Leite é "a
cara do combate ao desmata-
mento", mas minimizou as au-
sências, alegando que estariam
presentes os responsáveis técni-
cos por coordenar as ações nos
ministérios.

A militarização do combate a
ilícitos ambientais durou 16 dos
34 meses do governo Bolsonaro,
custou R$ 550 milhões aos co-
fres públicos e não derrubou os
índices de desmatamento da
Amazônia, como a Folha mos-
trou em reportagem publicada
no dia 24 de outubro

MEIO AMBIENTE
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PSDB contrata empresa para testar
novo app para ser usado em prévias

Após falhas registradas na vo-
tação das prévias presidenciais
no último domingo passado, o
PSDB anunciou a contratação
de uma empresa privada que te-
rá o aplicativo testado pelas
campanhas dos governadores
João Doria (SP) e Eduardo Leite
(RS) para eventualmente substi-
tuir a ferramenta da fundação
responsável pelo app original.

As campanhas de Doria, Leite
e do ex-prefeito de Manaus Art-
hur Virgílio (AM) deram aval pa-
ra testarem o novo aplicativo
D.Vota, da RelataSoft, empresa
de tecnologia eleitoral que faz
parte do projeto Eleições do Fu-
turo do TSE (Tribunal Superior
Eleitoral).

O anúncio foi feito ontem na
sede do partido em Brasília.

Em entrevista à imprensa
nesta terça, Doria e Virgílio dis-
seram estar de acordo com o uso
do aplicativo alternativo e fize-
ram elogios ao presidente do
PSDB, Bruno Araújo, por dialo-
gar com os candidatos.

Doria afirmou manifestar
"nossa posição favorável à nova
tecnologia adotada pelo PSDB
para que as prévias possam ser
realizadas de forma segura, so-
berana e ampla". O governador
paulista ressaltou o acordo entre
as campanhas para que as pré-
vias terminem até domingo (28).

No último domingo, o PSDB
fez uma votação híbrida. Num

evento em Brasília, feito para
anunciar o vencedor, mas que
terminou de forma melancólica
sem conclusão, puderam votar
por meio de urnas eletrônicas os
prefeitos e vices, deputados es-
taduais, deputados federais, se-
nadores, governadores e vices e
os ex-presidentes do partido.

Os filiados sem mandato e os
vereadores deveriam votar pelo
aplicativo, que não funcionou. A
votação, que seria das 7h às 15h,
foi ampliada para 18h e acabou
suspensa. Outros tucanos do al-
to clero que não viajaram a Bra-
sília e preferiram votar pela fer-
ramenta online tampouco con-
seguiram votar.

Nesta terça-feira, a RelataSoft

afirmou ter condições técnicas
de iniciar prévias já na quarta
(24) pela manhã, mas indicou
que a decisão depende do PSDB.

A retomada das prévias por
meio do aplicativo original, de-
senvolvido pela Faurgs (Funda-
ção de Apoio à Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul), já é
descartada nos bastidores. Ofi-
cialmente, porém, o app da
Faurgs ainda não foi dispensado.

Araújo havia dado até meio-
dia desta terça para que a Faurgs
se posicionasse sobre a possibi-
lidade de sanar as falhas e con-
cluir o processo de votação. A
reunião com a Faurgs, virtual,
atrasou e começou depois desse
prazo.
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Bio-Manguinhos tem
novo laboratório para
controle de vacinas

FIOCRUZ

VINÍCIUS LISBOA/ABRASIL 

A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) inaugurou ontem
um novo laboratório que vai
auxiliar o Instituto de Tecno-
logia em Imunobiológicos
(Bio-Manguinhos) no contro-
le de qualidade das vacinas e
outros produtos de seu portfó-
lio. A construção da nova es-
trutura durou sete meses e
busca suprir o aumento da de-
manda gerado pela produção
da vacina contra a Covid-19.  

Localizado no Complexo
Tecnológico de Vacinas
(CTV), o Laboratório Físico-
químico (Lafiq) representa a
chegada à "última fase do pla-
nejamento de internalização
da produção da vacina covid-
19 em parceria com a AstraZe-
neca", segundo o diretor de
Bio-Manguinhos/Fiocruz,
Mauricio Zuma.

"Foi um trabalho muito ár-
duo, com muitas etapas cum-
pridas, e agora nós finaliza-
mos aumentando a nossa ca-
pacidade de controle de quali-
dade", disse o executivo em
texto publicado pela Agência
Fiocruz de Notícias.

Bio-Manguinhos trabalha
na incorporação da tecnologia
da vacina contra covid-19 des-
de que assinou o contrato com
a farmacêutica europeia, em
2020. O instituto primeiro co-
meçou a produzir a vacina a
partir de ingrediente farma-
cêutico ativo (IFA) importado,
e agora se prepara para forne-
cer ao Programa Nacional de
Imunizações vacinas com IFA
fabricado em suas instalações.

O instituto já concluiu a
produção de cinco lotes de IFA
nacional, dos quais quatro fo-
ram liberados internamente e
se encontram em estudos de
comparabilidade no exterior.
Outros três lotes se encontram
em processamento.

A Fiocruz explicou que o
controle de qualidade para a

liberação de um lote de vacina
contra Covid-19 com IFA im-
portado requer 151 análises fí-
sico-químicas, número que
sobe para 233 quando a pro-
dução do IFA passa a ser na-
cionalizada. A fundação co-
memora o novo laboratório
"que vem dar sustentabilidade
à etapa de controle de quali-
dade, considerando todo o
portfólio de vacinas produzi-
das pelo instituto". 

Antes da pandemia, Bio-
Manguinhos produzia anual-
mente 120 milhões de vacinas
de diferentes tipos para dispo-
nibilização gratuita no Sistema
Único de Saúde. Em 2021, essas
vacinas continuaram a ser pro-
duzidas, e a fundação fabricou
ainda 135 milhões de doses da
vacina contra a Covid-19.

Tal aumento na produção
de vacinas fez com que o nú-
mero de análises físico-quími-
cas nas doses prontas saltasse
de 2,6 mil, em 2020, para 5 mil,
nos primeiros 10 meses de
2021. 

Somente a infraestrutura
do novo laboratório, sem con-
tar a aquisição de novos equi-
pamentos, custou R$ 19 mi-
lhões. Esse valor foi pago com
a ajuda de doações de empre-
sas privadas, que possibilita-
ram ainda a realização de ade-
quações da planta industrial
onde o IFA nacional está em
produção. 

Segundo a Fiocruz, até o
momento, o total de recursos
captados é de R$ 505,6 mi-
lhões, o que viabilizou ações
como a construção de duas
centrais analíticas, a adapta-
ção da fábrica de vacinas, a
aquisição de usinas de oxigê-
nio para a Região Amazônica,
o apoio à construção do Cen-
tro Hospitalar Covid-19, a doa-
ção de milhares de equipa-
mentos de proteção individual
e equipamentos para rede hos-
pitalar do SUS e a distribuição
de 80 mil cestas básicas.

COVID-19

Europa pode ter mais 700 mil
mortes até março, diz OMS
ANA ESTELA DE SOUSA
PINTO/FOLHAPRESS

O
número de mortos
por Covid na Europa
pode chegar a 2,2 mi-

lhões em março do ano que
vem, afirmou ontem Hans Klu-
ge, diretor para o continente da
OMS (Organização Mundial da
Saúde), se mantidas as tendên-
cias atuais.

Escapar desse "marco som-
brio" exige adotar uma atitude de
"vacina mais (outras medidas)",
afirmou Kluge. "Isso significa ser
vacinado, tomar o reforço se ofe-
recido e ao mesmo tempo usar
máscaras, manter distância, ven-
tilar espaços internos, lavar as
mãos e espirrar no cotovelo."

De acordo com o diretor da
entidade, está nas mãos de cada
um "evitar tragédias e perdas
desnecessárias" e limitar mais
perturbações à sociedade e às
empresas durante o inverno.

Por causa da quarta onda, Le-
tônia, Holanda e Áustria reim-
puseram confinamento e outros
países apertaram medidas, pro-
vocando também insatisfação e
protestos —alguns terminaram
em violência.

Desde o começo da pande-
mia, 1,5 milhão de europeus
morreram por causa do corona-
vírus nos 53 países acompanha-

dos pela entidade. Ou seja, a
OMS alerta que até março mais
700 mil óbitos possam ocorrer
no continente até março.

A média de óbitos diários
vem crescendo desde o final do
verão europeu e, de acordo com
a OMS dobrou, de 2.100 no final
de setembro, para 4.200 na se-
mana passada.

Segundo levantamento do
Instituto de Métricas e Avalia-
ção em Saúde, a Covid é hoje a
principal causa de mortes na
Europa e na Ásia Central, e as
estimativas são de que a pressão
sobre hospitais fique alta ou ex-
trema em 25 dos 53 países, entre
este final de mês e 1º de março.

A perspectiva para as UTIs é
ainda mais preocupante: a pres-
são alta ou extrema só não é espe-
rada em apenas 4 países —Malta,
Suíça, Cazaquistão e Israel, que
estão na área acompanhada pela
seção europeia da OMS.

De acordo com a entidade, há
três principais fatores que im-
pulsionam a alta transmissão
atual de Covid. O primeiro é a
dominância da variante delta,
altamente transmissível e pre-
sente em mais de 99% dos se-
quenciamentos feitos no conti-
nente, sem que nenhum país re-
porte mais de 1% de qualquer
outra variante.

Em segundo lugar, "muitos

países indicaram às suas popu-
lações que a Covid não era mais
uma ameaça, ao aliviar medidas
como o uso de máscaras e o dis-
tanciamento físico em espaços
confinados", intensificando o
contágio.

De acordo com levantamen-
to, menos da metade (48%) das
pessoas na região usam máscara
ao sair de casa, embora estudos
indiquem que o equipamento
de produção pode reduzir em
53% a incidência de Covid.

Se a porcentagem dos que
usam máscaras subisse a 95%,
mais de 160 mil mortes seriam
evitadas durante o inverno, de
acordo com a OMS.

O terceiro motivo é o de que
um grande número de pessoas
que ainda não estão vacinadas,
e por isso não protegidas contra
doenças graves e mortes. Ao
mesmo tempo, a imunização
perde, com o tempo, seu poder
de evitar infecções.

O diretor da OMS afirmou
que as vacinas são vitais para
evitar internações e reduzir a
pressão nos sistemas de saúde. A
porcentagem de cidadãos com-
pletamente imunizados, porém,
ainda é baixa (53,5%, na média)
e esconde grande desigualdade.

Há países em que menos de
10% receberam as doses neces-
sárias, como a Armênia, en-

quanto outros superam 80%, co-
mo Portugal.

"Está claro que na maioria
dos países os leitos de terapia in-
tensiva agora são ocupados
principalmente por pacientes
que não foram vacinados ou es-
tão apenas parcialmente vaci-
nados", disse em discurso nesta
terça a presidente da Comissão
Europeia, Ursula von der Leyen.

Ela ressaltou que a taxa de
morte por habitantes nos países
com maior taxa de vacinação,
como Portugal e Espanha, é
muito menor que nos países da
União Europeia que não avan-
çaram na imunização.

"Se olharmos para as taxas de
hospitalização e mortalidade,
estaremos lidando principal-
mente com uma pandemia de
pessoas não vacinadas. É por is-
so que nossa principal priorida-
de é e continua a avançar com a
vacinação", afirmou.

Kluge pediu aos europeus
que se vacinem e adotem as me-
didas básicas de proteção para
evitar lockdowns e fechamentos
de escolas: "Sabemos por expe-
riência amarga que isso tem
consequências econômicas ex-
tensas e um impacto negativo
generalizado na saúde mental,
facilita a violência interpessoal e
é prejudicial ao bem-estar e ao
aprendizado das crianças".

China fala sobre tenista
Peng Shuai pela 1a vez 

O porta-voz do Ministério das
Relações Exteriores da China cri-
ticou ontem o que chamou de
"politização" do caso da estrela do
tênis Peng Shuai, na primeira ma-
nifestação pública do regime so-
bre as acusações feitas pela atleta
de ter sido assediada sexualmente
por um ex-dirigente do regime
comunista. Questionado em uma
entrevista coletiva sobre o impac-
to da polêmica para a imagem da
China, o porta-voz do ministério,
Zhao Lijian, respondeu de manei-
ra breve.

"Este não é um assunto diplo-
mático", disse. "Espero que certas
pessoas parem de exagerar de
maneira maliciosa, de politizar o
tema", afirmou, sem explicar a
que pessoas se referia em suas de-
clarações. O paradeiro de Peng,
ex-número 1 do mundo no ran-
king de duplas, tornou-se uma
preocupação internacional por
quase três semanas depois que
ela postou uma mensagem nas
redes sociais afirmando que o ex-
vice-premiê da China Zhang Gao-

li a havia agredido sexualmente.
Ela reapareceu no fim de se-

mana em Pequim e fez uma vi-
deochamada com o presidente
do COI (Comitê Olímpico Inter-
nacional), Thomas Bach, no do-
mingo passado, mas a WTA (As-
sociação de Tênis Feminino, na
sigla em inglês) disse que isso não
abordou ou aliviou as preocupa-
ções sobre seu bem-estar.

O pesquisador Alkan Akad, da
Anistia Internacional para a Chi-
na, também disse à agência de
notícias Reuters que a videocha-
mada fez pouco para diminuir os
temores sobre o bem-estar de
Peng e que o COI estava entrando
em "águas perigosas".

A preocupação em torno da si-
tuação da atleta e a intervenção
do COI também acontecem num
momento em que grupos de di-
reitos humanos e o presidente
dos Estados Unidos, Joe Biden,
sugerem um boicote às próximas
Olimpíadas de Inverno, que serão
disputadas em fevereiro, na capi-
tal chinesa.

Em 2 de novembro, Peng pos-
tou na mídia social chinesa Weibo
que Zhang a havia forçado a fazer
sexo e mais tarde eles tiveram um
relacionamento consensual inter-
mitente. A postagem foi excluída
logo após sua publicação.

Segundo uma captura de tela
da conta verificada de Peng, a te-
nista afirmou que Zhang Gaoli,
que fez parte do Comitê Perma-
nente do Politburo, órgão que re-
presenta a cúpula do PC Chinês, a
coagiu a fazer sexo e que, depois,
eles tiveram uma relação consen-
sual intermitente.

Na mensagem, a esportista di-
zia não ter evidências que susten-
tassem suas alegações. A publica-
ção foi excluída, mas reproduções
da denúncia foram compartilha-
das em outras redes sociais.

Zhang, hoje com 75 anos, foi
vice-premiê da China entre 2013 e
2018. Ele também foi secretário
do partido na província de Shan-
dong e integrou o Comitê Perma-
nente do Politburo entre 2012 e
2017.

POLITIZAÇÃO

Grupo lança
bombas na
sede do 
jornal Clarín

Um grupo de nove pessoas
encapuzadas lançou uma série
de bombas contra a sede do
jornal argentino Clarín na noi-
te de segunda-feira passada.

O atentado foi  f i lmado
por câmeras de segurança,
que capturaram o momento
em que o grupo chega a pé,
às 23h05, e lança pelo me-
nos sete coquetéis molotov -
tipo de bomba caseira em
que se coloca um líquido in-
flamável dentro de uma gar-
rafa de vidro- contra o pré-
dio de um dos principais
veículos do país.

As bombas danificaram a
fachada do prédio e provo-
caram um princípio de in-
cêndio na entrada, mas não
deixaram feridos. O corpo de
bombeiros chegou minutos
depois, mas não foi preciso
intervir porque os focos de
incêndio se extinguiram so-
zinhos.

BUENOS AIRES

Começa julgamento de
crime do caso Flordelis 

MORTE EM FAMÍLIA

Começou ontem, no Tribunal
do Júri de Niterói, o julgamento
de Flávio dos Santos Rodrigues e
Lucas Cézar dos Santos de Sou-
za, filhos da ex-deputada Florde-
lis, que foram denunciados pela
morte do marido da ex-parla-
mentar, o pastor Anderson do
Carmo, ocorrida em junho de
2019. Flordelis está presa desde
o dia 13 de agosto, após perder
seu mandato, mas os advogados
que representam a ex-parla-
mentar acompanham a sessão.
O pai de Anderson, Jorge Souza,
também está no tribunal acom-
panhado do advogado Ângelo
Máximo, que atuará como assis-
tente da acusação.

Flávio, filho biológico de Flor-
delis, é acusado de ser o autor
dos tiros que mataram Ander-
son. Ele responde por porte ile-
gal de arma e homicídio tripla-
mente qualificado. Lucas, filho
adotivo, é acusado de ter com-
prado a arma utilizada no crime.

Os dois -que estão presos-
chegaram algemados ao tribu-
nal, mas a juíza Nearis dos San-
tos Arce, que preside o julga-
mento, permitiu que as algemas
fossem retiradas minutos após o
início da sessão. A expectativa é
que o julgamento se estenda por
ao menos mais um dia. Ontem
foram tomados os depoimentos
de testemunhas. A primeira foi a
delegada Bárbara Lomba, que
conduziu a primeira fase das in-
vestigações da polícia.

"Víamos que eles (filhos)
eram peças manobradas. Pelos
depoimentos, vimos que eles
não planejaram nada sozinhos",
afirmou a delegada. Os filhos de
Flordelis serão julgados por sete
pessoas que foram sorteadas en-
tre uma lista de 25 convocados.

A ex-deputada e outros oito réus
estão sendo julgados em outro
processo, já que houve um des-
membramento.

FILHO MUDOU VERSÃO
O momento mais aguardado

da sessão é o depoimento de Flá-
vio dos Santos Rodrigues. Du-
rante as investigações da polícia,
ele chegou a confessar que ati-
rou no padrasto. No ano passa-
do, porém, recuou, negando en-
volvimento no crime. O jovem
voltou atrás na confissão en-
quanto era representado por An-
derson Rollemberg, contratado
por Flordelis. Atualmente, ele é
representado pela Defensoria
Pública. 

Nos momentos iniciais da
sessão, Flávio ficou de cabeça
baixa. Rodrigo Faucz, um dos
advogados de Flordelis, disse,
antes da sessão, esperar que não
houvesse neste julgamento ele-
mentos relacionados à sua clien-
te: "Não é o momento para que
sejam relacionados elementos a
ela, o foco deve ser em relação a
eles (filhos). A gente espera que
as questões todas sejam relacio-
nadas a eles. Ela não pode se ma-
nifestar, se defender".

Os advogados da ex-deputa-
da estão recorrendo ao STJ para
que ela possa responder ao pro-
cesso em liberdade. Ainda não
há previsão de quando Flordelis
irá a julgamento. Desde o início
do julgamento, a ex-deputada
foi citada em diversos momen-
tos. Ao ser questionada pelo ad-
vogado Ângelo Máximo sobre a
mudança na confissão de Flávio,
a delegada Bárbara Lomba afir-
mou que o jovem nunca citou
que houve o envolvimento dire-
to de Flordelis.

Europa vai barrar empresas que
levarem imigrantes até fronteiras
ANA ESTELA DE SOUSA
PINTO/FOLHAPRESS

Em mais uma reação à crise de
imigração nas fronteiras com a
Belarus, a União Europeia vai bar-
rar operadoras de viagens e com-
panhias aéreas que se envolve-
rem com o que o bloco chamou
de "instrumentalização de imi-
grantes".

O termo se refere ao afluxo, ini-
ciado em junho deste ano, de mi-
lhares de estrangeiros para fron-
teiras entre a Belarus e a Lituânia,
a Letônia e a Polônia, atraídos pe-
la ditadura de Aleksandr Luka-
chenko, segundo a comissária
responsável por imigração na UE,
Ylva Johansson.

Ela afirma que a Belarus atraiu
os estrangeiros com a promessa
de que eles conseguiriam cruzar

as fronteiras da UE -em viagem à
Lituânia em agosto, o jornal Folha
de S.Paulo ouviu imigrantes que
disseram ter recebido essa pro-
messa.

Segundo a União Europeia, há
hoje 7.500 desses estrangeiros
atraídos pela Belarus nos três paí-
ses da fronteira oeste do bloco,
além de cerca de 8.000 que conse-
guiram chegar à Alemanha.

Outros milhares foram barra-
dos e ficaram bloqueados na "zo-
na de ninguém" entre as frontei-
ras ou em território belarusso,
sem água, comida ou abrigo. A
ajuda de organizações humanitá-
rias foi dificultada depois que tro-
pas de ambos os lados barraram
acesso à zona de fronteira.

Os números são imprecisos,
mas há estimativas de que até 10
mil pessoas estejam em território

belarusso, à espera de conseguir
entrar na UE. A guarda de frontei-
ra da Lituânia diz ter barrado mais
de 7.000 imigrantes desde agosto,
enquanto a Polônia fala em 3.500
estrangeiros nas proximidades de
suas fronteiras.

"Esses migrantes estão sendo
enganados por terríveis falsas
promessas", disse nestas terça ao
Parlamento Europeu a presidente
da Comissão Europeia, Ursula
von der Leyen, que atribuiu o mo-
vimento à "tentativa de um regi-
me autoritário de tentar desesta-
bilizar os seus vizinhos democrá-
ticos".

Em entrevista para a BBC na
semana passada, o ditador admi-
tiu que seu país "pode ter ajudado
os imigrantes, por solidariedade a
eles". Ele negou, porém, que a in-
tenção fosse retaliar o bloco pelas

sanções impostas desde que re-
primiu brutalmente manifestan-
tes que acusaram de fraudada a
eleição de agosto de 2020.

Mas, em julho deste ano, após
uma das rodadas de sanções, o
próprio Lukachenko prenunciou
a crise: "Não vamos mais impedir
nenhum imigrante de seguir seu
caminho pela Belarus. Afinal, es-
tão indo para uma Europa ilumi-
nada, calorosa e aconchegante",
disse ele.

Pelas novas regras, anunciadas
nesta terça pelas três principais
instituições europeias -a Comis-
são (Poder Executivo), o Parla-
mento e o Conselho (que reúne os
27 líderes do bloco)-, empresas
podem ser proibidas de sobre-
voar a UE e pousar em seus aero-
portos, mesmo que apenas para
abastecer.

UNIÃO EUROPEIA
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