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cyan magenta  amarelo  preto

Petrobras
eleva plano de
investimentos
para R$ 381 bi

EM CINCO ANOS

A Petrobras pretende investir
US$ 68 bilhões (R$ 381 bilhões,
pela cotação atual) entre 2022 e
2024. O plano de investimentos
divulgado ontem mantém o foco
no pré-sal e, não traz previsão de
aportes em energias renováveis.
O valor anunciado pela empresa
é 23,6% superior aos US$ 55 bi-
lhões (R$ 308 bilhões) do último
plano, para o período entre 2021
e 2025, que foi elaborado  sob for-
te impacto do início da pande-
mia do novo coronavírus. Agora,
o planejamento é feito em meio a
uma recuperação dos preços do
petróleo. Do valor total planeja-
do, 84% serão gastos em explora-
ção e produção de petróleo e gás
natural. São US$ 57 bi (R$ 320 bi),
dos quais 67% serão destinados a
projetos no pré-sal, que a com-
panhia quer  produzir um petró-
leo com menor emissão de gases.

A RelataSoft, nova empresa contratada pelo PSDB, na terça-feira
passada, para concluir a votação das prévias presidenciais teve seu
aplicativo reprovado em testes feitos pelo partido durante a madru-
gada de ontem. A votação, que está acirrada entre os governadores
João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS), foi suspensa no domingo pas-
sado, depois que o aplicativo desenvolvido para o partido travou. Fi-
liados e figuras históricas do PSDB não conseguiram votar pela ferra-

menta criada pela Faurgs (Fundação de Apoio à Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul). Ontem, a fundação afirmou em nota que
"considera muito plausível a ocorrência de um ataque de hackers" ao
app. Agora, com a votação inconclusa, o partido iniciou testes, on-
tem, com outras empresas, entre elas a Beevoter, que passou pela fa-
se inicial de testagem, mas apresentou desempenho considerado
aquém do desejado pela legenda em outras fases. PÁGINA 5

Prévias do PSDB viram ‘mico do ano’
APP VOLTA A FALHAR

A Receita Federal registrou uma arreca-
dação de R$ 178,7 bilhões em outubro, o que
representa um crescimento de 4,9% acima
da inflação. Embora positivo, o resultado in-
terrompeu uma sequência de recordes do
indicador. O dado, divulgado ontem, é o se-
gundo maior para o mês na série histórica
iniciada em 1995. Em termos reais, o núme-
ro de 2016 foi o melhor já registrado, com o
patamar de R$ 188,4 bilhões. Dos dez pri-
meiros meses de 2021, apenas janeiro, ju-
nho e, agora, outubro não apresentaram re-
corde histórico. O resultado acumulado de
janeiro a outubro, porém, ainda é o maior
da série. No período, a arrecadação federal
ficou em R$ 1,527 trilhão. O secretário da
Receita, José Barroso Tostes Neto (foto), ex-
plicou que o resultado do último mês foi in-
ferior ao de 2016 apenas porque naquele
ano houve uma arrecadação concentrada
do regime especial de regularização cambial
e tributária, que gerou um ganho extraordi-
nário de R$ 46 bilhões. PÁGINA 2

TRIBUTOS

CASO FLÁVIO

Receita arrecada R$ 178,7 bi
em outubro; alta real de 4,9%

ABRASIL

O ministro João Otávio de Noronha (foto), do
STJ (Superior Tribunal de Justiça), decidiu que o
MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) de-
verá apresentar nova denúncia contra o senador
Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) para que as investi-
gações do caso da "rachadinha" tenham prosse-

guimento. O magistrado afirmou que, como a cor-
te determinou a anulação de provas coletadas no
processo, o MP-RJ terá que apresentar nova acu-
sação baseada apenas nos elementos que não fo-
ram invalidados pela Justiça. Noronha já foi elo-
giado publicamente por Bolsonaro. PÁGINA 4

Construção
tem o melhor
desempenho
em outubro

CNI

A construção civil apresentou
atividade mais intensa em outu-
bro, com a recuperação do nível
de emprego, após dois meses de
recuo. A avaliação é da Confe-
deração Nacional da Indústria
(CNI), que divulgou ontem a
Sondagem Indústria da Cons-
trução. De acordo com o estudo,
o índice de evolução do nível de
atividade ficou em 51,7 pontos,
acima da linha divisória dos 50
pontos que separa aumento de
queda do nível de atividade. "Es-
se foi o maior indicador do ano,
um sinal de alta mais forte e dis-
seminada da atividade", disse a
confederação. Ela consultou 446
empresas, sendo 167 pequenas
construtoras, 187 médias e 92
grandes, entre 3 e 12 de novem-
bro de 2021. PÁGINA 2

Dívida Pública
recua 1,29% e
fica abaixo de
R$ 5,4 trilhões

OUTUBRO

O vencimento de mais de R$
250 bilhões em títulos públicos
prefixados (com juros definidos
com antecedência) fez a Dívida
Pública Federal (DPF) cair pelo
segundo mês seguido. Segundo
números divulgados ontem pelo
Tesouro Nacional, a DPF passou
de R$ 5,443 trilhões em setembro
para R$ 5,373 trilhões em outu-
bro, recuo de 1,29%.  Apesar da
queda em outubro, o Tesouro
prevê que a DPF subirá nos pró-
ximos meses. De acordo com o
Plano Anual de Financiamento ,
revisada em maio, o estoque da
DPF deve encerrar 2021 entre R$
5,5 tri e R$ 5,8 trilhões. A Dívida
Pública Mobiliária (em títulos)
interna (DPMFi) caiu 1,54%, pas-
sando de R$ 5,186 tri em setem-
bro para R$ 5,106 tri. PÁGINA 3

Noronha, aliado de Bolsonaro, 
transforma rachadinha em pizza 

ABRASIL

PÁGINA 6

A responsabilidade
trabalhista, civil e penal
do empresário por não

prevenir a contaminação
por Covid

Justiça
Direito &

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(27/10) 7,75%
Poupança 3
(25/11) 0,44%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,64% (out.)
IPCA 1,25% (out.)
CDI
0,47 até o dia 24/nov
OURO
BM&F/grama R$ 321,40
EURO Comercial 
Compra: 6,2659 Venda: 6,2665

EURO turismo 
Compra: 6,3423 Venda: 6,5223
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,6021 Venda: 5,6027
DÓLAR comercial
Compra: 5,5942 Venda: 5,5948
DÓLAR turismo
Compra: 5,6278 Venda: 5,8078

BANCO PAN PN N1 11.36 +5.19 +0.56

LOCAWEB ON NM 13.85 +4.84 +0.64

BANCO INTER UNT N2 36.20 +4.02 +1.40

LOJAS AMERICPN N1 5.69 +4.02 +0.22

COGNA ON ON NM 2.46 +3.80 +0.09

GRUPO NATURAON NM 28.09 −3.64 −1.06

PETRORIO ON NM 21.90 −3.40 −0.77

REDE D OR ON NM 52.15 −3.12 −1.68

HAPVIDA ON NM 12.53 −2.41 −0.31

INTERMEDICA ON NM 70.10 −2.38 −1.71

PETROBRAS PN N2 28.37 +2.05 +0.57

VALE ON NM 70.98 +2.32 +1.61

PETROBRAS ON N2 29.29 +1.95 +0.56

ITAUUNIBANCOPN EJ N1 23.04 +2.67 +0.60

BRADESCO PN N1 21.10 +2.58 +0.53

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.804,38 -0,03

NASDAQ Composite 15.845,225 +0,44

Euro STOXX 50 4.281,59 -0,27

CAC 40 7.042,23 -0,03

FTSE 100 7.286,32 +0,27

DAX 15.878,39 -0,37

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,83% / 104.514,19 / 860,37 / Volume: 26.801.549.739 / Quantidade: 3.969.744

25-nov-21 | 4:38 AM BRT
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Economia

Petrobras, Vale e
bancos puxam nova
alta da Bovespa

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) fechou em al-
ta ontem apoiada sobre ga-
nhos da Vale, da Petrobras e
de grandes bancos, empresas
com grande importância no
núcleo do mercado acionário
do país devido ao volume de
negociações e atratividade pa-
ra investidores estrangeiros.

O Ibovespa (Índice Boves-

pa) subiu 0,83%, a 104.514 pon-
tos. É o segundo dia seguido de
ganhos. Na véspera, houve alta
de 1,5%. O dólar fechou em
queda de 0,23%, a R$ 5,595.

O petróleo caiu 0,24%, a
US$ 82,11 (R$ 459,98).

Nos Estados Unidos, o Dow
Jones recuou 0,03%. Os índices
S&P 500 e Nasdaq subiram
0,23% e 0,44%, respectivamente.
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SEM RECORDE

Receita arrecada R$ 178,7 bi
em outubro; alta real de 4,9%
BERNANRDO CARAM/FOLHAPRESS

A
Receita Federal regis-
trou uma arrecadação
de R$ 178,7 bilhões em

outubro, o que representa um
crescimento de 4,9% acima da in-
flação. Embora positivo, o resul-
tado interrompeu uma sequência
de recordes do indicador.

O dado, divulgado ontem, é o
segundo maior para o mês na sé-
rie histórica iniciada em 1995. Em
termos reais, o número de 2016
foi o melhor já registrado, com o
patamar de R$ 188,4 bilhões.

Dos dez primeiros meses de
2021, apenas janeiro, junho e,
agora, outubro não apresenta-
ram recorde histórico.

O resultado acumulado de ja-
neiro a outubro, porém, ainda é
o maior da série. No período, a
arrecadação federal ficou em R$
1,527 trilhão.

O secretário da Receita, José
Barroso Tostes Neto, explicou
que o resultado do último mês
foi inferior ao de 2016 apenas

porque naquele ano houve uma
arrecadação concentrada do re-
gime especial de regularização
cambial e tributária, que gerou
um ganho extraordinário de R$
46 bilhões.

"Mantido esse nível de de-
sempenho, a arrecadação tribu-
tária federal em 2021 deverá ser a
maior registrada até hoje em
qualquer ano. Um dos maiores
efeitos desse excelente desempe-
nho é a sua contribuição deter-
minante para o restabelecimento
do equilíbrio fiscal", disse.

Tostes afirmou ainda que o
dado do mês passado só não foi
melhor por conta do alto impac-
to das compensações tributá-
rias, mecanismo usado por em-
presas para recuperar ou usar
créditos de impostos.

"Esses resultados muito bons
de outubro poderiam ser ainda
melhores se não fosse um au-
mento expressivo das compen-
sações tributárias. As compen-
sações foram de R$ 24 bilhões
em outubro", disse.

A trajetória das receitas do
governo apresentou forte alta
após o arrefecimento da pande-
mia do coronavírus, também
impulsionada pela alta da infla-
ção, por conta da incidência de
impostos sobre o valor nominal
dos produtos.

No entanto, a partir de julho,
esse ritmo de crescimento co-
meçou a perder força. O pico de
alta acumulada em 12 meses foi
de 26% em julho, caindo para
23% em agosto, 22% em setem-
bro e 20% em outubro.

Em entrevistas recentes, o
ministro Paulo Guedes (Econo-
mia) tem afirmado que a econo-
mia apresentou uma recupera-
ção em "V" e que agora deve ser
observada uma desaceleração,
uma diminuição no ritmo de
crescimento.

Em outubro, parte dos indi-
cadores econômicos pesou ne-
gativamente para o resultado da
arrecadação. Apesar de uma for-
te alta no valor em dólar das im-
portações (46%) e de crescimen-

to no valor das notas fiscais ele-
trônicas emitidas (16,8%), hou-
ve um recuo de 4,8% na produ-
ção industrial e uma queda de
4,2% na venda de bens.

No recorte por tipo de tribu-
to, a maior alta foi no Imposto
de Renda de empresas e Contri-
buição Social sobre Lucro Líqui-
do, com elevação de R$ 9,5 bi-
lhões, o equivalente a 26,9%.

O segundo maior crescimen-
to foi de R$ 3,8 bilhões na conta
do IOF (Imposto sobre Opera-
ções Financeiras). A alta percen-
tual foi de 350%. A diferença é
explicada pelo aumento promo-
vido na alíquota desse tributo a
partir de setembro deste ano,
com o objetivo de financiar pro-
gramas sociais, além da redução
desse mesmo imposto em 2020
para baratear o crédito durante
a pandemia.

Na ponta negativa da tabela,
houve um recuo de 15,9% na ar-
recadação de Pis e Cofins, além
de uma queda de 14,5% nas re-
ceitas previdenciárias.

MERCADOS

Pré-sal vai produzir 8,2 
bi de barris de petróleo

De 2022 até 2031, a produção
de petróleo na camada Pré-sal
brasileira deve atingir a marca de
8,2 bilhões de barris de óleo equi-
valente (boe) acumulados, sendo
que 1,5 bilhão são da União, pelo
regime de partilha. A comerciali-
zação desse óleo vai gerar US$
116 bilhões no período, além de
US$ 92 bilhões em royalties e US$
77 bilhões em impostos. Ou seja,
o total de receitas para os cofres
da União gerados pela explora-
ção do Pré-sal será de US$ 285 bi-
lhões até 2031. 

Os dados foram apresentados
ontem pelo diretor-presidente da
Empresa Brasileira de Adminis-
tração de Petróleo e Gás Natural
S.A. (Pré-sal Petróleo S.A - PPSA),
Eduardo Gerk, no 4º Fórum Téc-
nico Pré-sal Petróleo. A PPSA atua
na gestão dos contratos de parti-
lha de produção, gestão da comer-
cialização de petróleo e gás natu-
ral e a representação da União nos

acordos de individualização da
produção.

Gerk destaca que, com o passar
do tempo, aumenta conhecimen-
to sobre os campos em fase explo-
ratória e também em produção,
tornando as projeções mais apu-
radas. Com isso, do ano passado
para cá, a estimativa de produção
de óleo para a União aumentou
em 500 milhões de boe.

Na década de 2021 a 2030, a es-
timativa era de 1 bilhão de barris.
Quando passamos de 2022 a
2031, ou seja, adiantamos um ano
nesse período de tempo, essa pro-
dução estimada passou para 1,5
bilhão de barris, devido à pujança
desses projetos e o aumento da
produção concreta".

O estudo leva em conta os con-
tratos já em vigor e também os
campos de Atapu e de Sépia, que
serão licitados no dia 17 de de-
zembro na Segunda Rodada de
Volumes Excedentes da Cessão

Onerosa. A estimativa é que a pro-
dução diária nesses contratos seja
de 3,5 milhões de barris em 2031,
com cerca de 1 milhão para a
União. Os investimentos no Polí-
gono do Pré-Sal no período serão
de US$ 99 bilhões, sendo US$ 33
bilhões em plataformas de produ-
ção, US$ 37 bilhões em poços e
US$ 29 bilhões em sistemas sub-
marinos. A estimativa é que sejam
contratados 27 FPSOs (navios pla-
taformas) e 416 poços.

EMISSÕES
Outro tema tratado no fórum

foram as emissões de gases do
efeito estufa e os desafios que a in-
dústria do petróleo tem para redu-
zi-las. De acordo com o assessor
de Planejamento Estratégico da
PPSA, Antonio Cláudio Corrêa, a
atividade de extração gera em mé-
dia a emissão de 20kg a 30kg de
gás carbônico por barril de óleo
equivalente. Já queimado com-

PRÓXIMA DÉCADA

Construção civil tem o melhor
desempenho do ano em outubro

A construção civil apresentou
atividade mais intensa em outu-
bro, com a recuperação do nível
de emprego, após dois meses de
recuo. A avaliação é da Confede-
ração Nacional da Indústria
(CNI), que divulgou ontem a Son-
dagem Indústria da Construção.

De acordo com o estudo, o
índice de evolução do nível de
atividade ficou em 51,7 pontos,
acima da linha divisória dos 50
pontos que separa aumento de
queda do nível de atividade. "Es-
se foi o maior indicador do ano,
um sinal de alta mais forte e dis-
seminada da atividade", disse a
confederação.

Ela consultou 446 empresas,
sendo 167 pequenas construto-

ras, 187 médias e 92 grandes, en-
tre 3 e 12 de novembro de 2021.
Nos últimos cinco meses, em
quatro deles a atividade cresceu
frente ao mês anterior, a exce-
ção foi em agosto.

INVESTIMENTOS
Segundo a CNI, o desempe-

nho mais favorável do setor
também se reflete na intenção
de investir por parte dos empre-
sários. O índice de outubro foi
44,5 pontos, bem acima da mé-
dia histórica de 35,4 pontos. Es-
se é o segundo ponto mais alto
do indicador desde novembro
de 2014.

Os índices de expectativa de
novos empreendimentos e ser-

viços e de número de emprega-
dos se mantiveram estáveis em
relação a outubro, em 54,2 pon-
tos e 54,3 pontos, respectiva-
mente. E os índices de expectati-
va do nível de atividade e de
compras de insumos e matérias
primas registraram queda, de
0,8 ponto e 0,6 ponto, para 55,1
pontos e 54,4 pontos, respecti-
vamente.

"Apesar da queda, todos os
índices de expectativas seguem
acima da linha divisória de 50
pontos, indicando que as expec-
tativas dos empresários são de
crescimento para os próximos
seis meses", explicou o gerente
de Análise Econômica da CNI,
Marcelo Azevedo, em nota.

CONFIANÇA
O índice de Confiança do

Empresário (Icei) da Indústria
de Construção referente a no-
vembro apresentou recuo de 0,4
ponto para 54,9 pontos, indican-
do pouca variação na confiança
desde setembro.

Para a  CNI,  o  Icei  vem se
mantendo acima da linha divi-
sória dos 50 pontos, que separa
a confiança da falta de con-
fiança, e da média histórica,
53,8 pontos. "Assim, embora a
confiança tenha se tornado
menor e menos disseminada
entre os empresários do que
em outubro, as empresas se-
guem confiantes", afirma o re-
latório.

CNI

Cenário econômico é de
retomada nas 5 regiões 

BC

O cenário da economia no
terceiro trimestre do ano é de re-
tomada da atividade em todas as
regiões do país, de forma menos
intensa e concentrada no setor
de serviços, segundo análise do
Boletim Regional, divulgado on-
tem pelo Banco Central (BC). O
boletim, que apresenta as
condiçoẽs da economia nas cin-
co regio ̃es do país, diz que esse
comportamento da economia
tende a favorecer as economias
do Nordeste e Sudeste.

SUDESTE
No Sudeste, a atividade

econômica continuou em
expansaõ no terceiro trimestre,
favorecida pela recuperação do
setor de serviços, com o avanco̧
da vacinaca̧õ contra a Covid-19 e
menor efeito da pandemia na re-
gião. Todos os segmentos de
servico̧s apresentaram abertura
de vagas, com destaque para ati-
vidades administrativas e
serviços complementares, aloja-
mento e alimentaca̧õ.

Por outro lado, o boletim
aponta que o comércio varejista,
apoś vaŕios meses de relativa es-
tabilidade, registrou retração
mais pronunciada a partir de
agosto, encerrando o terceiro tri-
mestre com variac ̧ão negativa,
refletindo o possi ́vel desloca-
mento da demanda para
servico̧s. Em relação à Indústria,
dificuldades para a obtenca̧õ de
insumos e os preco̧s de algumas
cadeias produtivas, especial-
mente a automotiva, contribuí-
ram para a queda da produção
no terceiro trimestre. Houve
retraca̧õ em quinze dos 22 seto-
res pesquisados, com destaque
para fabricaca̧õ de outros produ-
tos de transporte (11,7%) e
veićulos (8,4%).

Com isso, no trimestre, o ín-
dice de atividade econômica da
região variou 0,4%, após
expansão 0,8% no período ante-
rior. Segundo o BC, os indicado-
res apontam para acomodaçaõ
da atividade econômica no Su-
deste, no quarto trimestre.

NORDESTE
No Nordeste, o crescimento

econom̂ico no trimestre encer-
rado em setembro foi liderado
pelos servico̧s, destacando-se os
prestados as̀ famiĺias e transpor-
tes, em ambiente de
recuperaçaõ gradual da mobili-
dade das pessoas e de ligeira me-
lhora no mercado de trabalho.

"O contexto de arrefecimento
da pandemia e melhora da
confianc ̧a refletiu-se em maior
dinamismo de atividades que
dependem de interac ̧ão social,
como os serviços prestados às
famílias e as relacionadas ao tu-
rismo, que tem̂ maior represen-
tatividade no Nordeste", diz o
boletim.

Também houve um cenário
de recuperação parcial da
indústria de transformac ̧ão,
apoś retraco̧ẽs nos dois trimes-
tres anteriores. Com isso, o índi-
ce de atividade econômica da re-
gião expandiu 0,5% no período
em relaca̧õ ao anterior, quando
cresceu 0,8% na mesma base de
comparaca̧õ.

CENTRO-OESTE
O Centro-Oeste registrou

crescimento mais moderado
no terceiro trimestre, influen-
ciado principalmente pelos
efeitos da menor produção de
milho e cana-de-açúcar. O re-
sultado positivo foi sustentado
pela expansão do comércio, da
construção civil e dos serviços
de alojamento e alimentação,
repercutindo os efeitos do
avanço na vacinação. Nesse
contexto, o índice de atividade
econômica da região cresceu
0,7% no terceiro trimestre de
2021, em relação ao trimestre
anterior (2,3%), segundo dados
dessazonalizados. No acumu-
lado de doze meses, o indica-
dor expandiu 2% em setembro
(0,8% no mesmo mês de 2020).

O boletim aponta ainda que a
safra recorde de graõs naõ deve
se repetir no ano de 2021 em
decorrência das condic ̧ões
climáticas adversas, principal-
mente da estiagem prolongada a
partir de fevereiro, que provocou
queda significativa nas colheitas
de milho, algodão e cana-de-
acu̧ćar. "A economia do Centro-
Oeste manteve trajetória de cres-
cimento, com oscilações relacio-
nadas ao desempenho do agro-
negócio. A perspectiva de safras
recordes de commodities agrí-
colas em 2022 continua sendo
importante varia ́vel de
sustentac ̧a ̃o para a regia ̃o, com
desdobramentos em outras ati-
vidades", diz o documento.

NORTE
A Região Norte não repetiu o

bom desempenho observado no
trimestre anterior. Segundo o
boletim, o recuo refletiu a
desaceleraçaõ na induśtria e no
comércio, impactados pela
limitação da oferta de insumos
na cadeia produtiva. O índice de
atividade econômica da região
recuou 1% no terceiro trimestre
do ano, influenciado pelas
retraco̧ẽs no Amazonas (-3,1%) e
Pará (-0,9%).

SUL
A Região Sul assinalou

desaceleração do processo de
crescimento, com indicadores
da produção industrial e do
comércio abaixo do esperado.
Com isso, o índice de atividade
econômica no terceiro trimestre
recuou 0,7%, apoś quatro inter-
valos consecutivos de alta. 

bustível fóssil emite 400kg de
CO2/boe.

"Nós vamos tentar fazer o de-
ver de casa e, dentro da indústria
de exploração e produção, dimi-
nuir essa quantidade de emissões
no processo de extração do petró-
leo. Mas, claramente, a gente vê a
necessidade de investir na redu-
ção das emissões de uma manei-
ra global, fixando essas emissões
na terra e desenvolvendo tecno-
logias e condições para que a
gente consiga fixar mais carbono
e diminuir a quantidade de emis-
sões", explicou.

O gerente-geral de Engenha-
ria de Sistemas de Superfície da
Petrobras, Fabrício Soares, afir-
mou que a empresa assumiu o
compromisso de reduzir em 32%
as emissões de carbono na explo-
ração e produção até 2025, além
de 40% no metano e a rejeeção
de 40 milhões de toneladas de
CO2 retirados dos poços de volta
nas jazidas.

Esses compromissos tem como
base o ano de 2025. A partir de
2025 até 2030, [o compromisso é]
a redução das emissões absolutas
operacionais totais em 25% e a ze-
ro queima de rotina em flare
[queima do gás natural que sai dos
poços junto com o petróleo. 
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Dívida Pública recua 1,29% e
fica abaixo de R$ 5,4 trilhões
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

O
vencimento de mais
de R$ 250 bilhões em
títulos públicos prefi-

xados (com juros definidos com
antecedência) fez a Dívida Pú-
blica Federal (DPF) cair pelo se-
gundo mês seguido. Segundo
números divulgados ontem pelo
Tesouro Nacional, a DPF passou
de R$ 5,443 trilhões em setem-
bro para R$ 5,373 trilhões em
outubro, recuo de 1,29%.  

Apesar da queda em outubro,
o Tesouro prevê que a DPF subi-
rá nos próximos meses. De acor-
do com o Plano Anual de Finan-
ciamento (PAF), revisada no fim
de maio, o estoque da DPF deve
encerrar 2021 entre R$ 5,5 tri-
lhões e R$ 5,8 trilhões.

A Dívida Pública Mobiliária
(em títulos) interna (DPMFi)
caiu 1,54%, passando de R$
5,186 trilhões em setembro para
R$ 5,106 trilhões em outubro. No
mês passado, o Tesouro resga-
tou R$ 125,83 bilhões em títulos
a mais do que emitiu. Isso se de-
ve ao vencimento de R$ 268,01
bilhões em títulos prefixados.

A queda da DPMFi só não foi
maior porque houve a apropria-
ção de R$ 45,14 bilhões em ju-
ros. Por meio da apropriação de
juros, o governo reconhece, mês
a mês, a correção dos juros que
incide sobre os títulos e incorpo-
ra o valor ao estoque da dívida
pública.

Depois de ter caído para R$

72,03 bilhões em agosto, as
emissões voltaram a subir em
outubro. No mês passado, o Te-
souro emitiu R$ 146,42 bilhões,
o maior nível desde maio. Os
resgates da DPMFi somaram R$
272,52 bilhões, influenciados
principalmente pelo vencimen-
to dos papéis prefixados, que
tradicionalmente ocorre no pri-
meiro mês de cada trimestre.

A dívida só não caiu mais por
causa da Dívida Pública Federal
externa (DPFe), que subiu 3,77%,
passando de R$ 257,7 bilhões em
setembro para R$ 267,41 bilhões
em outubro. O principal fator foi
a valorização de 3,74% do dólar
no mês passado.

COLCHÃO
Nos últimos meses, o Tesou-

ro tinha intensificado a emissão
de títulos públicos para recom-
por o colchão da dívida pública
(reserva financeira usada em
momentos de turbulência ou de
forte concentração de venci-
mentos). Essa reserva caiu de R$
1,128 trilhão em setembro para
R$ 1,011 trilhão em outubro.

Atualmente, o colchão cobre
quase um ano de vencimentos
da dívida pública. Nos próximos
12 meses, está previsto o venci-
mento de R$ 1,138 trilhão em tí-
tulos federais.

Nos primeiros meses da pan-
demia da Covid-19, o governo
queimou parte desse colchão
para compensar a instabilidade
no mercado financeiro. Em ou-

tubro do ano passado, o Banco
Central teve de repassar ao Te-
souro R$ 325 bilhões para ajudar
a recompor essa reserva. O res-
tante está sendo feito com as no-
vas emissões.

Em abril, a Emenda à Consti-
tuição do Novo Marco Fiscal, ori-
ginária da PEC Emergencial, re-
forçou o colchão com mais R$
140 bilhões da desvinculação do
superávit de fundos públicos.

COMPOSIÇÃO
O vencimento de títulos pre-

fixados (com rendimento defini-
do no momento da emissão)
mudou a composição da DPF. A
proporção desse tipo de papel
caiu de 32,58% para 29,04%. O
PAF prevê que o indicador feche
2021 entre 31% e 35%. O Tesou-
ro prevê que a participação vol-
tará a subir nos próximos meses
porque não haverá vencimentos
de prefixados até o fim do ano.

A fatia de títulos vinculados à
taxa Selic (juros básicos da eco-
nomia) subiu de 33,95% para
36,15%. O PAF prevê que a par-
cela da Dívida Pública Federal
corrigida por esse indicador ter-
minará o ano entre 33% e 37%.
Esse tipo de papel voltou a atrair
o interesse dos compradores por
causa das recentes altas da Selic.

A fatia de títulos corrigidos
pela inflação na DPF aumentou
de 28,48% para 29,57%. Com-
posto por antigos títulos da dívi-
da interna corrigidos em dólar e
pela dívida externa, o peso do

câmbio na dívida pública pas-
sou de 4,99% para 5,24%. Os dois
tipos de indexadores estão den-
tro dos limites estabelecidos pe-
lo PAF para o fim de 2021, entre
26% e 30% para os papéis vincu-
lados à inflação e entre 3% e 7%
para o câmbio.

DETENTORES
As instituições financeiras se-

guem como principais detento-
res da Dívida Pública Federal in-
terna, com 28,8% de participa-
ção no estoque. Os fundos de in-
vestimento, com 23,8%, e os fun-
dos de pensão, com 22,7%, apa-
recem em seguida na lista de de-
tentores da dívida.

Apesar das turbulências no
mercado financeiro em outu-
bro, a participação dos não resi-
dentes (estrangeiros) subiu le-
vemente de 10,1% em setembro
para 10,5% em outubro. O per-
centual está no maior nível des-
de fevereiro de 2020, antes do
início da pandemia da covid-19.
Os demais grupos somam 14,3%
de participação, segundo os da-
dos apurados no mês.

Por meio da dívida pública, o
governo pega dinheiro empres-
tado dos investidores para hon-
rar compromissos financeiros.
Em troca, compromete-se a de-
volver os recursos depois de al-
guns anos, com alguma corre-
ção, que pode seguir a taxa Selic
(juros básicos da economia), a
inflação, o dólar ou ser prefixada
(definida com antecedência).

Italiana Enel prevê investir R$ 31
bilhões no Brasil em três anos
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

A italiana Enel manteve em 5
bilhões de euros (R$ 31 bilhões,
pela cotação atual) sua previsão
de investimentos no Brasil pe-
los próximos três anos. Para a
companhia, o pior da crise hí-
drica do país já passou e a solu-
ção para evitar novos proble-
mas é a expansão das fontes so-
lar e eólica.

Em seu plano estratégico de
longo prazo anunciado ontem, a
Enel antecipou em dez anos, pa-
ra 2040, a meta de zerar as emis-
sões líquidas de carbono e
anunciou a saída dos segmentos
de carvão até 2027 e de gás natu-
ral até 2040.

A meta da companhia é tripli-
car a capacidade de geração de
energias renováveis até 2030,
atingindo 154 GW, quase o equi-

valente à capacidade de geração
atual no Brasil, de 172 GW, nú-
mero que inclui todas as fontes
energéticas.

A previsão de investimentos
no Brasil é equivalente à anun-
ciada no plano anterior e tem fo-
co em energias renováveis, área
prioritária no novo plano de in-
vestimentos da companhia, que
prevê 45 bilhões de euros (R$
282 bilhões) até 2024 em todo o
mundo.

Em entrevista para detalhar
os investimentos, porém, o pre-
sidente da companhia, Francis-
co Starace, disse que os núme-
ros são indicativos e não uma
garantia de aportes, que depen-
derão da atratividade dos proje-
tos e de questões regulatórias.

A Enel é a maior operadora
no segmento de distribuição
de eletricidade no Brasil, com

ENERGIA

Vendas da indústria de máquinas
e equipamentos caiem 2,2%
BRUNO BOCCHINI/ABRASIL 

As vendas da indústria de
máquinas e equipamentos tota-
lizaram, em outubro, R$ 18,4 bi-
lhões, uma queda de 2,2% em
relação ao mesmo mês do ano
passado. Em comparação a se-
tembro, também houve declí-
nio de 6,4%. No acumulado do
ano, no entanto, até outubro, as
vendas somaram R$ 182,1 bi-
lhões, 25,4% superior ao mesmo

período de 2020. Os dados, di-
vulgados ontem, são da Asso-
ciação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos
(Abimaq).  

As vendas para o mercado
doméstico somaram R$ 13,9 bi-
lhões, uma diminuição de 3,3%
em relação ao mesmo mês do
ano passado. “Pela primeira vez,
após 15 meses consecutivos de
crescimento, observou-se que-
da na comparação interanual

(das vendas gerais (-2,2%)) em
razão, exclusivamente, da relati-
va piora no mercado doméstico,
que encolheu 3,3% no período”,
disse a entidade, em nota.

O setor vendeu ao exterior,
R$ 814,09 milhões em equipa-
mentos, montante 31,6% supe-
rior ao registrado no mesmo
mês de 2020. Em relação a se-
tembro, as exportações foram
10,5% menores. No acumulado
do ano, até outubro, as vendas

ao exterior somaram R$ 7,4 bi-
lhões, 31,1% acima do registra-
do no mesmo período do ano
passado.

A Abimaq destacou os setores
que mais estão acumulando
crescimento nas vendas em
2021: máquinas para logística e
construção civil (56,9%); máqui-
nas para agricultura (37%); má-
quinas para a indústria de trans-
formação (37,6%); e componen-
tes (26,7%).

ABIMAQ

18 milhões de clientes em São
Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e
Ceará. Por meio da subsidiária
Enel Green Power, tem partici-
pação em usinas hidrelétricas
e parques solares e  eólicos,
com 4,3 GW (gigawatts) insta-
lados.

Ontem, a companhia inaugu-
ra um novo parque eólico na Ba-
hia, Morro do Chapéu 2, com
capacidade instalada de 353
MW (megawatts). É a quarta usi-
na renovável inaugurada pela
empresa no Brasil este ano.

Com os novos projetos, o vo-
lume de energia renovável gera-
do pela Enel no Brasil cresceu
90% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2020. Essas fontes, dis-
se Starace, ajudarão o país a evi-

tar novos riscos de racionamen-
to, como o vivido em 2021.

"Obviamente, quanto mais
eólicas e solares colocamos no
mix [de geração de energia bra-
sileiro], mais livramos o Brasil
dessa grande dependência de
hidrelétricas", afirmou o execu-
tivo, que disse não esperar no-
vos impactos da crise energética
sobre suas operações no país.

Do total de 210 bilhões de eu-
ros (R$ 1,3 trilhão, pela cotação
de hoje) previstos pela compa-
nhia até 2030, 170 bilhões serão
aportados diretamente e 40 bi-
lhões por meio de empresas em
que a Enel tem participação.

O volume de investimentos
próprios é 6% superior ao plano
anunciado em 2020. 
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CASO FLÁVIO

Aliado de Bolsonaro no STJ
deixa ‘rachadinha virar pizza’  
MATHEUS TEIXEIRA/FOLHAPRESS

O
ministro João Otávio
de Noronha, do STJ
(Superior Tribunal

de Justiça), decidiu que o MP-RJ
(Ministério Público do Rio de Ja-
neiro) deverá apresentar nova
denúncia contra o senador Flá-
vio Bolsonaro (Patriota-RJ) para
que as investigações do caso da
"rachadinha" tenham prosse-
guimento.

O magistrado afirmou que,
como a corte determinou a anu-
lação de provas coletadas no
processo, o MP-RJ terá que
apresentar nova acusação ba-
seada apenas nos elementos
que não foram invalidados pela
Justiça.

Noronha já foi elogiado pu-
blicamente por Bolsonaro, que

disse que teve um "amor à pri-
meira vista" com o magistrado.

A decisão do ministro atende
pedido da defesa de Fabrício
Queiroz, que é acusado de ser o
operador do suposto esquema
de arrecadação de salário de
servidores do gabinete de Flávio
quando era deputado estadual.

"Não há, em verdade, como
se preservar a denúncia com a
exclusão das informações que
se ancoram, direta ou indireta-
mente, nas provas anuladas;
muito menos como se exigir dos
réus que identifiquem os tre-
chos relativos a provas anuladas
e os ignorem, apresentado defe-
sa sobre o que entendam 'so-
brar' daquela peça imprestá-
vel", disse.

Noronha cita como exemplo
os sigilos bancário e fiscal de

Flávio, que haviam chegaram a
ser quebrados, mas foram res-
taurados por decisão do STJ.

"Não merece guarida, por-
tanto, a singela explicação de
que a mera exclusão das peças
indicadas pelo Ministério Públi-
co Estadual dos autos seria sufi-
ciente a garantir a regularidade
do feito", afirmou.

O ministro afirma que a de-
núncia não vincula diretamente
os fatos supostamente delituo-
sos às provas específicas coleta-
das no processo, o que impede
as defesas de saber quais pontos
da acusação deve rebater e
quais foram anulados.

"A peça acusatória descreve
um panorama de funcionamen-
to de uma suposta organização
criminosa, traçado a partir de
conclusões advindas da análise

de todas as provas carreadas ao
processo, sem especificar, em
muitas das narrações realizadas,
quais elementos de prova esta-
ria especificamente consideran-
do como premissa do raciocí-
nio", disse.

Esta é mais uma decisão favo-
rável a Flávio dada pelo STJ en-
quanto o STF (Supremo Tribu-
nal Federal) não julga o recurso
do MP-RJ que pede para a inves-
tigação retornar para as mãos do
juiz de primeira instância Flávio
Itabaiana, que vinha dando de-
cisões duras contra o filho do
presidente no processo.

A ação que trata do tema che-
gou ao STF em junho de 2020 e
teve julgamento marcado na Se-
gunda Turma em duas oportu-
nidades, mas foi retirada de
pauta a pedido da defesa.

Anvisa aprova dose de
reforço para vacina da Pfizer

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) apro-
vou resolução com a mudança
da bula da vacina da Pfizer (Co-
mirnaty) para incluir a possibili-
dade da dose de reforço e de que
a aplicação adicional seja feita
seis meses após a conclusão do
ciclo vacinal para pessoas a par-
tir de 18 anos. A aprovação foi
condicionada ao monitoramen-
to do uso da dose de reforço e de
possíveis efeitos adversos.

Contudo, em reunião da dire-
toria colegiada ontem, foi apro-
vado voto, com questionamen-
tos e recomendações ao Minis-
tério da Saúde, para realização
da campanha da dose de reforço
desse e de outros imunizantes,
anunciada na semana passada.

Isso porque o ministério in-
formou, no dia 16 deste mês,
que aplicaria as doses de reforço
para todos os cidadãos com ida-
de a partir de 18 anos. Até então,

o Programa Nacional de Imuni-
zações (PNI) só direcionava do-
ses de reforço para idosos, imu-
nossuprimidos e profissionais
de saúde.

Na semana passada, porém,
nenhuma vacina contra a Co-
vid-19 tinha autorização da An-
visa para a dose adicional. A
agência enviou então um ofício
ao Ministério da Saúde solici-
tando esclarecimentos sobre a
campanha anunciada. O ofício
foi respondido hoje, com res-
postas parciais.

A partir de hoje, a aplicação
da dose de reforço da Pfizer pas-
sa a estar ancorada pela permis-
são da Anvisa, mas as demais,
ainda não. O consórcio Ox-
ford/AstraZeneca, que tem par-
ceria no Brasil com a Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), solici-
tou no dia 17 deste mês autori-
zação da terceita dose para
quem tomou as duas primeiras

do mesmo imunizante.
A Janssen também entrou

com pedido na Anvisa para apli-
cação da dose de reforço tanto
em quem tomou a dose única da
farmacêutica quanto em quem
recebeu doses de outras marcas.
O requerimento foi feito no dia
19 de novembro. A Anvisa deve
fazer a avaliação em até 30 dias.  

Os pedidos do consórcio Ox-
ford/AstraZeneca e da Janssen
ainda estão em análise pela
equipe da Anvisa. A CoronaVac,
da farmacêutica Sinovac em
parceria com o Instituto Butan-
tan, ainda não solicitou a atuali-
zação para contemplar a tercei-
ra dose. Enquanto a alteração da
bula da vacina da Pfizer foi deci-
dida pela equipe técnica e publi-
cada no Diário Oficial de hoje, a
Diretoria Colegiada discutiu di-
retrizes para doses de reforço
em geral. A relatora do tema,
Meiruze Freitas, questionou o

COVID-19

Operação em São Gonçalo foi
motivada por morte de policial
ANA LUIZA
ALBUQUERQUE/FOLHAPRESS

A Polícia Militar do Rio de Ja-
neiro assumiu em documento
interno que a morte do policial
Leandro Rumbelsperger da Sil-
va motivou a operação realizada
no Complexo do Salgueiro, em
São Gonçalo (RJ), no último fim
de semana. A ação resultou na
morte de nove pessoas que, se-
gundo a corporação, foram atin-
gidas em confronto.

No sábado passado, depois
que o sargento foi baleado du-
rante patrulhamento na comu-
nidade, 75 agentes das equipes
Charlie e Delta do Bope (Bata-
lhão de Operações Especiais) fo-
ram convocados para a opera-
ção. Relatório da polícia, ao qual
a reportagem teve acesso, afir-
ma que o objetivo da operação
foi reprimir ações de ataque às
viaturas policiais de serviço.

No documento, a Polícia Mi-
litar diz que, diante da morte do
sargento, tornou-se "imperiosa"
a atuação da unidade especial
para restabelecer a ordem na
área, identificar e prender os
responsáveis pelo assassinato e
providenciar a retirada em se-
gurança dos policiais que per-
maneciam no interior da comu-
nidade.

Não havia mandado judicial
de prisão, ou de busca e apreen-
são. Segundo a Constituição Fe-
deral, a atribuição da Polícia Mi-

litar é realizar o policiamento
ostensivo e garantir a ordem. Já
à Polícia Civil cabe investigar in-
frações penais e identificar os
autores.

Especialistas consultados pe-
la reportagem afirmam que as
chamadas "Operações Vingan-
ça" são comuns após a morte de
um agente e estão ligadas à uma
maior letalidade.

Dissertação de mestrado da
pesquisadora Terine Husek,
apresentada na Uerj (Universi-
dade do Estado do Rio de Janei-
ro) em 2017, mostra que, quan-
do um policial é morto em servi-
ço, as chances de um civil ser
morto pela polícia no dia se-
guinte aumentam em 350%. Nos
sete dias posteriores, em 125%.
No mesmo dia, em 1.150%.

"A vingança é a motivação
mais letal no que diz respeito às
ações policiais. Elas normal-
mente terminam com cerca de
quatro vezes mais mortos do
que uma operação motivada por
um mandado de busca e
apreensão, por exemplo", afir-
ma o sociólogo Daniel Hirata,
coordenador do Geni-UFF
(Grupo de Estudos dos Novos
Ilegalismos da Universidade Fe-
deral Fluminense).

O "Relatório de término de
operação policial em área sensí-
vel, durante a pandemia de Co-
vid-19" passou a ser produzido
pela polícia depois que o STF
(Supremo Tribunal Federal) res-

tringiu para casos excepcionais
as operações nas comunidades
do Rio de Janeiro enquanto du-
rar a pandemia.

O Supremo obriga que as
operações sejam comunicadas
ao Ministério Público, embora
de junho a novembro do ano
passado isso não tenha ocorrido
em quase metade dos casos, co-
mo indicou relatório do Geni
publicado pelo jornal Folha de
S.Paulo ontem.

No documento interno, a
corporação apresenta detalhes
da operação, como data e hora,
uso de blindados, número de
agentes, objetivo e justificativa
para a ação.

Entre os cuidados apontados
pela polícia para reduzir o risco
da operação, estão "o desloca-
mento ao local de operação de
uma ambulância para socorro
imediato de policiais e civis caso
haja necessidade" e "a inserção
de policiais com o conhecimen-
to de primeiros-socorros nas pa-
trulhas operacionais para reali-
zarem atendimentos pré-hospi-
talares caso fosse necessário".

Os oito corpos encontrados
no mangue ficaram ali por ho-
ras, desde domingo até a manhã
de segunda-feira (22), quando
moradores se mobilizaram para
retirá-los. A corporação não iso-
lou o local e não avisou a Polícia
Civil e o Ministério Público so-
bre a existência dos corpos.

O documento também narra

a atuação das equipes Charlie e
Delta durante a operação e diz
que ambas foram recebidas por
disparos de arma de fogo do trá-
fico. "Iniciou-se uma resposta
proporcional

a injusta agressão executada
pelos marginais fortemente ar-
mados", afirma o relatório.

Testemunhas que participa-
ram dos acontecimentos conta-
ram à reportagem sua versão do
que aconteceu ali, que diverge
da narrativa de confronto alega-
da pela polícia.

Segundo esses relatos, poli-
ciais fizeram um churrasco, ma-
taram ao menos três homens
que não eram envolvidos com o
crime, torturaram parte das víti-
mas e depois levaram duas mo-
chilas de dinheiro, fuzis e pisto-
las que não estão entre as
apreensões divulgadas oficial-
mente.

Ainda de acordo os relatos, os
agentes teriam entrado no cha-
mado Piscina's Bar no domingo
(21) usando uma chave mestra e
feito uma festa regada a cerveja
e churrasco, deixando para trás
escritos como "milícia Ecko" e
os nomes do miliciano Tandera
e da facção rival TCP.

Do lado interno do portão
marrom, os presentes assina-
ram um recado com a alcunha
de Delta, mesmo nome da equi-
pe do Bope: "Obrigado pela re-
cepção, ass: ? [delta] force, bon-
de do caça siri".

SALGUEIRO

PRIMAVERA: Dia de sol com algumas nuvens 
e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

Manhã Tarde Noite
04:59 18:21

18º32º 5%Rio de Janeiro
Quinta-feira, 25 de novembro de 20214

fato de o Ministério da Saúde
não ter encaminhado a campa-
nha a partir da aprovação da An-
visa. Mesmo assim, Meiruze re-
conheceu, com recomendações,
o benefício da dose de reforço.

“O mais adequado seria o mi-
nistério ter aprovado por meio
de rito regulatório da Anvisa, a
inclusão da dose de reforço, per-
mitindo essa posologia na bula
das diferentes vacinas. Entretan-
to, a realidade nos impõe olhar
todo o cenário, e a situação que
vemos, como de maior controle
do ponto de vista da vigilância
sanitária”, disse Meiruze.

A relatora mencionou estu-
dos tanto das farmacêuticas
quanto de autoridades sanitá-
rias de outros países que indi-
cam um perfil  de segurança
após tomar a dose de reforço se-
melhante ao da segunda dose.
Ainda de acordo com Meiruze,
pesquisas científicas apontaram
uma melhoria da resposta imu-
nológica de pessoas que recebe-
ram doses adicionais seis meses
depois da conclusão do ciclo va-
cinal original.

Quanto a quem tomou a dose
de reforço com vacina diferente
das originais, a Anvisa não vê
risco. 
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Tudo será remetido ao
STF', diz Augusto Aras 
sobre relatório da CPI 

COVID-19

O procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, disse
que vai encaminhar ao STF
(Supremo Tribunal Federal) o
relatório e as provas obtidas pe-
la CPI da Covid no Senado. O
relatório final recomenda 80 in-
diciamentos, sendo 78 pessoas
e duas empresas.

"Nada do que foi encami-
nhado à PGR ficará na PGR. Tu-
do será remetido para a Supre-
ma Corte", disse Aras, em en-
trevista ao jornalista Roberto
D'Ávila, na Globonews.

Questionado sobre o motivo
pelo qual compartilhará o ma-
terial, o chefe do MPF (Ministé-
rio Público Federal) afirmou
que é "para que a Suprema Cor-
te exerça também o papel ou a
função relevante de controle de
legalidade".

"Existem inúmeras provas
submetidas à reserva de jurisdi-
ção. O Ministério Público não
pode quebrar aquilo que se
chama de cadeia de custódia
em certas provas, que estão re-
servadas à decisão judicial",
disse Aras.

A reserva de jurisdição con-
siste no impedimento de outros
órgãos exercerem atividades
que só podem ser determina-
das por juízes ou magistrados.

A Comissão de Direitos Hu-

manos e Legislação Participa-
tiva do Senado Federal apro-
vou, também na terça, o re-
querimento para que Aras
compareça ao Congresso Na-
cional na condição de convi-
dado, para esclarecer quais
ações foram tomadas pela PGR
com relação ao relatório final
da CPI da Covid.

Em contato com a reporta-
gem, a assessoria da PGR não
disse se Aras aceitará o convite.
"No dia 27 de novembro, o PGR
vai se manifestar sobre o relató-
rio da CPI da Covid", respon-
deu, sem dar mais detalhes.

Ele recebeu, em mãos, o re-
latório final da CPI da Covid no
dia 27 de outubro. O presidente
Jair Bolsonaro é apontado pela
CPI como um dos principais
responsáveis pelo agravamento
da pandemia. O relatório suge-
re que ele seja responsabilizado
e investigado por dez crimes.

"Esta CPI já produziu resul-
tados. Temos denúncias, ações
penais, autoridades afastadas e
muitas investigações em anda-
mento e agora, com essas novas
informações, poderemos avan-
çar na apuração em relação a
autoridades com prerrogativa
do foro nos tribunais superio-
res", disse Aras na ocasião, se-
gundo a assessoria da PGR 

PSDB

Prévias viram mico do ano e
testes em novo app falham
DANIELLE BRANT E CAROLINA
LINHARES/FOLHAPRESS

A
RelataSoft, nova em-
presa contratada pelo
PSDB, na terça-feira

passada, para concluir a votação
das prévias presidenciais teve
seu aplicativo reprovado em tes-
tes feitos pelo partido durante a
madrugada de ontem.

A votação, que está acirrada
entre os governadores João Do-
ria (SP) e Eduardo Leite (RS), foi
suspensa no domingo passado,
depois que o aplicativo desen-
volvido para o partido travou.
Filiados e figuras históricas do
PSDB não conseguiram votar
pela ferramenta criada pela
Faurgs (Fundação de Apoio à
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul).

Ontem, a fundação afirmou
em nota que "considera muito
plausível a ocorrência de um
ataque de hackers" ao app.

Agora, com a votação incon-
clusa, o partido iniciou testes,
ontem, com outras empresas,
entre elas a Beevoter, que pas-
sou pela fase inicial de testagem,
mas apresentou desempenho
considerado aquém do deseja-
do pela legenda em outras fases.

A empresa, contudo, não foi
descartada. Testes feitos em ou-
tras duas companhias simulta-
neamente, ainda nesta quarta,
também tiveram resultado insa-
tisfatório. As campanhas pres-
sionam pelo fim da eleição.

"Em relação à empresa de vo-
tação eletrônica para as prévias
do PSDB [RelataSoft], os testes
realizados durante toda noite e
madrugada não foram total-
mente satisfatórios. Em reu-
niões confirmadas já para o iní-
cio desta manhã, o PSDB e cam-
panhas já programam testes
com nova empresa [Beevoter].
Outras entidades também já es-
tão contatadas", afirmou o parti-

do em nota na manhã desta
quarta.

Segundo relatos, nos testes
de estresse a empresa teria tido
o sistema invadido em pouco
mais de um minuto e meio.

A expectativa é que os resul-
tados dos testes de ontem sejam
divulgados na hoje. A partir daí,
o novo cronograma de votação
seria estabelecido.

Internamente, o partido ain-
da confia ser possível concluir a
votação até domingo por meio
da votação via aplicativo. Isso
porque seria a melhor forma de
contemplar os quase 40 mil filia-
dos que não puderam registrar
seus votos -se o processo ocor-
resse via urna eletrônica, a capi-
laridade seria menor.

Leite, que defendeu a reto-
mada em 48 horas, o que já não
foi possível, diz querer que a vo-
tação prossiga assim que houver
um mínimo de segurança para
isso. Doria e o ex-prefeito de

Manaus Arthur Virgílio, terceiro
concorrente, propunham a reto-
mada da votação no próximo
domingo.

Na segunda-feira passada, o
presidente do PSDB, Bruno
Araújo, afirmou que o partido
iria concluir o pleito até o próxi-
mo domingo.

Membros do PSDB fizeram
questão de ressaltar que o app
D.Vota, da RelataSoft, empresa
de tecnologia eleitoral que faz
parte do projeto Eleições do Fu-
turo do TSE (Tribunal Superior
Eleitoral), é uma boa ferramen-
ta, mas que as exigências do par-
tido e das três campanhas em
relação à segurança são muito
rigorosas.

Em entrevista na noite de
terça, Araújo já havia informa-
do que o partido avançara em
negociações com empresas pri-
vadas para que novas ferra-
mentas sejam testadas pelas
campanhas.

Alcolumbre marca sabatina
de André Mendonça  
RENATO MACHADO E 
THIAGO RESENDE/FOLHAPRESS

Após mais de quatro meses de
resistência, o presidente da CCJ
(Comissão de Constituição e Jus-
tiça) do Senado, Davi Alcolumbre
(DEM-AP) (foto), marcou a saba-
tina do ex-ministro André Men-
donça, indicado pelo presidente
Jair Bolsonaro para uma vaga no
STF (Supremo Tribunal Federal).

A sabatina e a votação da indi-
cação de Mendonça na CCJ vão
acontecer na próxima semana,
durante o chamando esforço con-
centrado convocado no Senado
para votar indicações pendentes
para diferentes cargos.

O presidente da comissão in-
formou que um calendário será
elaborado até o início da próxima
semana, para que todos os nomes
pendentes de análise na CCJ se-
jam efetivamente sabatinados.

"Vou fazer a leitura de todas as
mensagens (presidenciais) que
estão aqui. Vou seguir integral-
mente a decisão do presidente
(do Senado) Rodrigo Pacheco de,
no esforço concentrado, com o
quórum adequado, fazermos as
sabatinas de todas as autoridades
que estão indicadas na comis-
são", afirmou o senador.

Alcolumbre também disse que

recebeu sete pedidos de senado-
res para serem relator da indica-
ção de Mendonça. Acrescentou
que vai realizar uma reunião com
os interessados e membros da co-
missão nos próximos dias e que
então tomará uma decisão.

O senador pelo Amapá vinha
sofrendo pressões para pautar a
sabatina de Mendonça, apesar
do alívio proporcionado por
uma recente decisão do STF, que
garantiu a ele a prerrogativa para
agendar as análises dentro da
comissão.

Por outro lado, cresceu a pres-
são sobre seu aliado, Rodrigo Pa-
checo, que então marcou um es-
forço concentrado e vinha falan-
do que tinha a "expectativa" de
que Alcolumbre realizaria todas
as sabatinas pendentes.

Ao mesmo tempo, o presiden-

te da CCJ também vinha repetin-
do nos últimos meses que apenas
pautaria a sabatina de Mendonça
se tivesse votos suficientes para
derrubá-la. Conforme publicou o
jornal Folha de S.Paulo, ele tem
dito que conta com 49 votos con-
tra o indicado de Jair Bolsonaro -
de um total de 81 senadores.

Nos bastidores, comenta-se
que o principal motivo pelo qual
Alcolumbre vinha segurando a
sabatina de Mendonça é o fato de
ter perdido o controle sobre a dis-
tribuição de emendas.

Além disso, ele gostaria de ver
substituída a indicação de Men-
donça pela do atual procurador-
geral da República, Augusto Aras.
Mendonça é o nome "terrivel-
mente evangélico" que Bolsonaro
havia prometido indicar para
uma vaga no STF.

 Alcolumbre fez ontem uma
longa fala sobre o assunto, reba-
tendo a acusação de que havia
tornado inoperante alguns ór-
gãos, justamente por não agendar
sabatinas.

Citou como exemplo o CNMP
(Conselho Nacional do Ministério
Público), afirmando que as saba-
tinas que lhe cabiam haviam sido
feitas, mas que o plenário do Se-
nado ainda não realizou as vota-
ções previstas.

STF

Bolsonaro fala
em exaltar 
ditadura 
no Enem

O presidente Jair Bolsona-
ro voltou a criticar a edição
atual da prova do Enem (Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio) e disse que, se pudesse,
incluiria pergunta pró-dita-
dura militar (1964-1985) na
avaliação.

"Se eu pudesse interferir,
pode ter certeza a prova esta-
ria marcada para sempre
com questões objetivas, não
com questões ideológicas,
como ainda vimos nessa pro-
va", disse o presidente duran-
te evento sobre escolas cívi-
co-militares, no Palácio do
Planalto.

Bolsonaro é defensor da
ditadura militar, bajula o co-
ronel Carlos Alberto Brilhan-
te Ustra, um dos principais
símbolos da repressão e da
tortura do período, e propôs
que o Enem tratasse o golpe
militar de 1964 como uma re-
volução, como revelou o jor-
nal Folha de S.Paulo.

No evento, o presidente
não confirmou nem negou
que tentou interferir na prova
deste ano, mas disse tem o
desejo de inserir pergunta so-
bre o tema.

CRÍTICAS

STF começa a julgar
Marco do Saneamento 

LEGALIDADE

ANDRÉ RICHTER/ABRASIL 

O Supremo Tribunal Federal
(STF) começou a julgar ontem a
constitucionalidade de disposi-
tivos do Marco Legal do Sanea-
mento Básico, que foi sanciona-
do pelo presidente Jair Bolsona-
ro em julho do ano passado.  

Neste primeiro dia de julga-
mento, os ministros ouviram as
sustentações orais dos advoga-
dos das partes envolvidas na
discussão. Na sessão de hoje,
haverá a manifestação da Pro-
curadoria-Geral da República
(PGR), além do voto do relator,
ministro Luiz Fux, e dos demais
integrantes da Corte.

O marco prevê a universali-
zação dos serviços de água e es-
goto até 2033 e viabiliza a inje-
ção de mais investimentos pri-
vados nos serviços de sanea-
mento.

Ao questionar pontos da nor-
ma no STF, o PDT, PCB e o PSOL
argumentaram que as regras in-
duzem empresas privadas de
saneamento e fornecimento de
água a participarem de licita-
ções em locais onde as estatais
que realizam os serviços não
apresentam prejuízos, deixando
as companhias deficitárias sob a

responsabilidade de estados e
municípios. Segundo as legen-
das, a medida pode penalizar a
população pobre e criar um mo-
nopólio no setor.

Durante o julgamento, a Ad-
vocacia-Geral da União (AGU)
defendeu a constitucionalidade
do marco. Segundo o órgão, a lei
buscou reduzir a ineficiência do
setor e possibilitou a estimativa
de investimento de R$ 357 bi-
lhões no setor até 2033.

Segundo o advogado-geral
da União, Bruno Bianco, 46,8%
da população brasileira não tem
acesso ao tratamento de esgoto
e a perda de água na distribui-
ção é de 38,5%.

“Quase metade de popula-
ção brasileira não tem acesso a
esgoto sanitário. E mesmo
quando há esse acesso, a mera
existência da rede coletora não
garante o correto tratamento do
esgoto. Esse índice é absoluta-
mente alarmante, ele é triste, es-
pecialmente se nós considerar-
mos a relação intrínseca entre a
saúde da população e as condi-
ções de saneamento básico",
afirmou.

Além do relator, mais nove
ministros devem votar na sessão
de hoje.

Cidade chega a 100% 
dos adultos vacinados 

SÃO PAULO

Ontem, a cidade de São Paulo
chegou a 100,3% dos adultos
com o esquema vacinal contra a
Covid completo. A informação
foi confirmada pelo secretário
municipal da Saúde, Edson Apa-
recido. O número significa que
toda a população com mais de
18 anos da cidade foi vacinada, e
a taxa passa de 100% porque o
censo brasileiro que dá base aos
levantamentos é de 2010 e tam-
bém porque há adultos de ou-
tras cidades que se vacinam no
município. O vacinômetro mu-
nicipal estima a população adul-
ta paulistana em pouco mais de
9,2 milhões de pessoas.

"A cidade de São Paulo se so-
lidifica como a capital mundial
da vacina. A gente consolida a
nossa liderança, a cidade que

mais vacinou no mundo, e eu só
tenho que agradecer a popula-
ção de São Paulo, que aderiu à
vacinação e está acreditando na
vida, protegendo a sua vida e a
dos outros", diz Nunes ao jornal
Folha de S.Paulo.

De acordo com o consórcio
de veículos de imprensa, que
reúne informações diariamente
com as secretarias de Saúde es-
taduais, o estado governado por
João Doria (PSDB) lidera o ran-
king de vacinação de pessoas
acima dos 18 anos.

Levando em conta os dados
reunidos até esta quarta, São
Paulo, Mato Grosso do Sul e Pa-
raná são os estados em que mais
adultos estão com o esquema
vacinal completo, com 95,26%,
91% e 85,61%, respectivamente.

Anvisa quer cobrar vacinação para
entrada no País, mas Bolsonaro resiste
MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

A Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) propôs
que o governo federal cobre o
certificado de vacinação con-
tra a Covid-19 como forma de
liberar a entrada de viajantes
no Brasil.

A medida valeria para permi-
tir a imigração por terra. Hoje as
fronteiras estão fechadas, com
algumas exceções.

Mas o presidente Jair Bolso-
naro, que distorce dados sobre
segurança e eficácia dos imuni-
zantes, quer apenas abrir as
fronteiras, sem cobrar o "passa-
porte da vacina", segundo inte-
grantes do governo.

A Anvisa enviou parecer ao
Palácio do Planalto no último
dia 12, após ser questionada so-
bre a ideia de Bolsonaro, mas
não recebeu resposta.

Segundo relatos de integran-
tes do governo, a agência tam-

bém sugere endurecer as regras
para voos internacionais. A ideia
é que viajantes façam quarente-
na de cinco dias, mesmo se
apresentarem teste RT-PCR ne-
gativo para o novo coronavírus.

A quarentena seria dispensa-
da para quem estiver vacinado.

Hoje o governo cobra a apre-
sentação do teste RT-PCR, mas
não exige quarentena, apesar de
a Anvisa sugerir esta medida há
meses.

Bolsonaro disse ontem que
prefere abrir as fronteiras, mas
não manda nas decisões da
agência reguladora. Ele afirmou
que conversou com o presidente
da Anvisa, Antonio Barra Torres,
sobre o tema.

A ideia da Anvisa é evitar que
o aumento de casos da Covid-19
registrado na Europa, entre ou-
tros locais, também ocorra no
Brasil. A agência também quer
impedir que o país vire atrativo
para turistas não vacinados.

Já as regras para entrada no
Brasil pelo mar são mais espe-
cíficas e ainda não há permis-
são para transporte de passa-
geiros de outros países. O go-
verno deu aval apenas para cru-
zeiros internos.

Desde dezembro de 2020 o
Brasil cobra a apresentação de
exame RT-PCR para quem entra
no Brasil por voos internacio-
nais. A agência chegou a propor
quarentena de 14 dias a todos
estes viajantes, depois de cinco
dias, mas o governo vetou.

As regras sobre a entrada no
Brasil durante a pandemia são
definidas por portarias assina-
das pelos ministros da Casa Ci-
vil, Saúde e Justiça, com base
em pareceres da Anvisa, ainda
que recomendações da agên-
cia, como de imposição de qua-
rentena, tenham sido ignoradas
até agora.

A portaria mais recente é de
outubro e o governo abriu nova

discussão sobre o tema para ava-
liar a liberação das fronteiras.

A Anvisa tem recebido alertas
de especialistas sobre o risco de
aumento de casos da Covid-19
no Brasil. Além disso, gestores
do SUS pediram para a agência
sugerir a adoção do "passaporte
da vacina" a viajantes, especial-
mente no período das festas de
fim de ano e Carnaval.

Procurada, a agência disse
que não decide sobre as regras
de entrada no Brasil, o que cabe
aos ministérios. A agência não
confirmou nem negou que pe-
diu a adoção do "passaporte da
vacina".

A Saúde disse apenas que "os
critérios para a entrada de es-
trangeiros ou brasileiros vindos
do exterior ao país são elabora-
dos de forma integrada e inter-
ministerial, visando sempre a
segurança e o bem-estar da po-
pulação brasileira." A Casa Civil
não se manifestou.
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Ao menos 31 morrem em
naufrágio no Canal da Mancha

Ao menos 31 imigrantes mor-
reram ao tentar cruzar o Canal da
Mancha ontem em direção ao
Reino Unido, segundo o Ministé-
rio do Interior da França.

Entre os mortos estão cinco
mulheres e uma criança; outras
duas pessoas foram resgatadas
com vida. Em entrevista coletiva,
o ministro Gérald Darmanin afir-
mou que ao menos uma pessoa
continuava desaparecida..

O naufrágio, que aconteceu
perto da costa francesa, entre Ca-
lais e Dunquerque, é o maior de-
sastre desse tipo na região desde
2014, quando a Organização In-
ternacional passou a coletar da-
dos do canal.

Quadrilhas passaram a usar a
rota marítima depois que os go-
vernos apertaram a fiscalização
sobre caminhões, nos quais os
imigrantes eram escondidos. Em
alta desde 2018, as travessias em
botes explodiram neste ano, cau-
sando atritos entre França e Rei-
no Unido.

O premiê britânico, Boris

Johnson, cuja política para refu-
giados é criticada por ativistas,
convocou uma reunião do co-
mitê de emergência para discu-
tir o caso. 

"O desastre mostra o quão pe-
rigoso é fazer essa travessia", disse
ele em entrevista à rede BBC, de-
pois de se declarar "triste e choca-
do". Boris afirmou que o Reino
Unido não deixaria "pedra sobre
pedra" para impedir o tráfico de
seres humanos.

"A França não vai deixar o Ca-
nal da Mancha se tornar um ce-
mitério", afirmou do outro lado o
presidente Emmanuel Macron,
que deve fazer uma reunião in-
terministerial na manhã desta
quinta.

"Nunca podemos condenar o
suficiente o comportamento cri-
minoso dos contrabandistas que
organizam essas travessias", disse
Darmanin. Segundo o ministro,
cerca de 1.500 suspeitos foram
presos desde janeiro, quatro deles
ligados ao desastre de hoje.

Jean Castex, primeiro-minis-

tro da França, também culpou as
quadrilhas: "Meus pensamentos
estão com os mortos e feridos,
vítimas de gangues de crimino-
sos que exploram sua angústia e
miséria".

Segundo a mídia britânica, ca-
da imigrante paga cerca de 4.000
euros (o equivalente a R$ 27 mil)
para chegar ao Reino Unido, e há
relatos de botes com até 80 pes-
soas. No caso desta tarde, de acor-
do com a administração dos por-
tos de Calais e Boulogne, no norte
francês, o barco tinha cerca de 50
imigrantes.

Até esta quarta, o pior naufrá-
gio havia sido o que matou cinco
membros de uma família curda
iraniana, incluindo um bebê, per-
to de Calais, em outubro do ano
passado. Artin, de 15 meses, foi
encontrado três meses depois, na
Noruega.

Só neste ano, 31,5 mil pessoas
tentaram cruzar o canal a partir
da costa da França, segundo o go-
verno francês. Sete tinham morri-
do ou desaparecido até agora.

IMIGRANTES

São Paulo vai 
flexibilizar 
máscaras em
11 de dezembro

O governador João Doria
(PSDB) anunciou a flexibili-
zação do uso das máscaras
em ambientes abertos a par-
tir do dia 11 de dezembro no
estado de São Paulo. A medi-
da foi atribuída a queda no
número de casos e mortes
em decorrência da Covid-19.

"No entanto, o uso de
máscaras continuará sendo
obrigatório nas áreas inter-
nas, nas estações e para as
centrais de transporte públi-
co do estado de São Paulo.
Inclusive nas estações, mes-
mo que a céu aberto, o uso
de máscaras continuará sen-
do obrigatório", disse o go-
vernador, em entrevista co-
letiva no Palácio dos Bandei-
rantes ontem.

No início deste mês, a ad-
ministração estadual já havia
dito que pretendia flexibilizar
o uso do acessório em 1º de
dezembro. Na ocasião, o go-
verno havia determinado que
para haver a retirada em lo-
cais abertos seria necessário
chegar a 75% da população
vacinada com esquema com-
pleto, a média móvel não po-
deria ultrapassar 1.100 casos
de Covid por dia e as interna-
ções deveriam ficar abaixo de
300. A média de óbitos não
poderia ser maior do que 50.

O estado, apesar do anún-
cio de flexibilização feito nes-
ta quarta, ainda não atingiu
as metas estipuladas. A por-
centagem atual da população
com o esquema vacinal com-
pleto é de 74,5%, enquanto a
média móvel diária de novos
casos é de 1.289, a de interna-
ções é de 318, e a de mortes é
de aproximadamente 61.

De acordo com o governo
do estado, São Paulo deve al-
cançar até hoje a marca de
75%. Até 30 de novembro, a
expectativa é que sejam ul-
trapassados os 80%.

"Isso não quer dizer que as
pessoas têm que tirar a más-
cara", disse Paulo Menezes,
coordenador do Comitê
Científico para a Covid. "Eu
recomendaria que, se há um
contato muito próximo de
pessoas que não se conhe-
cem, talvez seja interessante,
na medida que haja essa fle-
xibilização, que as pessoas
mantenham essa proteção."

O estado segue a tendên-
cia de outros locais como a
cidade do Rio de Janeiro, on-
de as máscaras já não são ob-
rigatórias em locais abertos
desde meados de outubro. O
acessório deixou de ser obri-
gatório em locais abertos e
sem aglomeração após a pre-
feitura publicar um decreto e
o governo do estado regula-
mentar a medida.  

O governador Cláudio
Castro (PL) havia definido
que municípios que tenham
vacinado 65% de sua popula-
ção total e 75% de sua popu-
lação acima de 12 anos te-
riam autonomia para decidir
se retirariam a obrigatorie-
dade ou não.

Considerando a taxa de
vacinação e o número de no-
vos casos, o médico epide-
miologista André Ricardo Ri-
bas Freitas, professor da Fa-
culdade de Medicina São
Leopoldo Mandic, considera
a liberação do uso de másca-
ras em espaços abertos uma
medida acertada, mas pon-
dera que a obrigatoriedade
em locais fechados deve ser
mantida.

"As pessoas não são obri-
gadas a usar [a máscara], mas
eu ainda recomendaria que
aqueles que são mais vulne-
ráveis às formas graves, como
portadores de doenças crôni-
cas e idosos, mantivessem o
uso independente da obriga-
toriedade", afirma Freitas.

Já o infectologista Leo-
nardo Weissmann, consul-
tor da SBI (Sociedade Brasi-
leira de Infectologia), consi-
dera a medida arriscada. De
acordo com ele, o estado se
aproxima das festas de final
de ano,  época de muitas
aglomerações.

COVID-19

Rússia e China ampliam
cooperação militar contra
Estados Unidos e aliados
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

E
m meio à crise em torno da
Ucrânia e à perene tensão
entre Pequim e Washing-

ton no Oriente, a Rússia de Vladi-
mir Putin e a China de Xi Jinping
assinaram uma ampliação em
sua cooperação militar visando
conter os EUA e seus aliados.

Não se trata de uma aliança de
fato, mas ambos os países con-
cordaram em expandir seus exer-
cícios estratégicos e patrulhas aé-
reas em toda a região do Indo-Pa-
cífico. Além disso, foi renovado
acordo para que russos auxiliem
chineses a monitorar lançamen-
tos de mísseis nucleares contra
seu território.

O movimento ocorre no mo-
mento em que a turbulência no
Leste Europeu cresce dia a dia.
Ontem, tanto o Kremlin quanto
Kiev iniciaram exercícios milita-
res em meio a acusações mútuas
de provocações visando iniciar
uma guerra, que os EUA dizem
poder ser iminente.

O ministro da Defesa russo,
Serguei Choigu, disse em video-
conferência com seu colega chi-
nês Wei Fenghe que o aumento
da atividade de bombardeiros
americanos não ocorre só na
Europa, mas também no mar de
Okhotsk.

A região fica perto tanto da
Rússia quanto da China, e viu 22
voos de aparelhos capazes de
lançar armas nucleares neste
ano, ante 3 em 2020. "Com esse
cenário, a coordenação russo-
chinesa é um fator estabilizador
nos assuntos mundiais", disse
Choigu, segundo a agência Tass.

Recentemente, russos e chi-
neses fizeram manobras navais
destinadas a alertar contra o
crescente belicismo do Japão,
aliado vital dos EUA no Indo-Pa-
cífico. Os americanos, por sua
vez, aproveitam o fim da ocupa-
ção do Afeganistão para direcio-
nar recursos à região.

A China, por sua vez, está inse-
rida na Guerra Fria 2.0, lançada
pelos EUA para conter sua asser-
tividade sob Xi. Um ponto de ten-
são central é Taiwan, a ilha autô-
noma que considera sua.

Ontem, o Ministério das Rela-
ções Exteriores disse para os
EUA pararem de cooperar eco-
nomicamente com Taipei, pois
isso "dá sinais aos independen-
tistas" –e o próprio líder chinês
deixou claro em sua de resto mo-
derada com Joe Biden na sema-
na passada que esta é a linha
vermelha na relação.

Antes, o próprio Xi havia pro-

posto aos países da Asean, a co-
munidade de nações da Ásia-Pa-
cífico, a criação de uma zona livre
de armas nucleares nos mares da
região. Uma jogada retórica, ela
visa pressionar a Austrália, que
aderiu a um pacto militar com os
EUA e Reino Unido e pode acabar
com submarinos aliados arma-
dos com bombas atômicas em
seus portos.

Por todo o alarmismo que
uma aliança Moscou-Pequim
possa trazer ao Ocidente, histori-
camente há limites para que isso
ocorra. Um experiente diplomata
russo lembra que "nós [russos]
não os entendemos", e há fatores
de desconfiança mútua.

Durante a Guerra Fria, soviéti-
cos e chineses quase foram à
guerra total, e a aproximação
americana com Pequim nos anos
1970 passa pela atração de um gi-
gante comunista contra o outro.
Putin investiu pesado em infraes-
trutura no Extremo Oriente russo
temendo a influência, de resto
inevitável, do peso econômico e
geográfico chinês ao sul da região.

Além disso, nas duas vezes
em sua história moderna em
que firmou aliança militar, com
franceses e alemães, a Rússia
acabou invadida.

Por outro lado, como lembrou
em artigo no jornal honconguês
South China Morning Post o ana-
lista Alex Lo, as ações agressivas
do governo de Joe Biden "joga-
ram russos e chineses na mesma
cama, e agora é muito tarde". "Os
americanos são muito imprevisí-
veis hoje", concordou, em outro
texto, o expoente da geopolítica
americana George Friedman.

Por sua vez, Wei elogiou as
ações do Kremlin na Europa.
Elas, disse, "contiveram de forma
bem sucedida a pressão e as
ameaças" dos EUA à frente da
Otan (clube militar ocidental).

Ele não disse, mas se referia à
concentração de forças em áreas
relativamente próximas das fron-
teiras ucranianas, o ponto mais
nevrálgico da atual crise, que in-
clui o impasse com refugiados
atraídos pela aliada russa Belarus
para desestabilizar a fronteira po-
lonesa e a protelação alemã da
operação do megagasoduto rus-
so Nord Stream 2.

Desde novembro, talvez 100
mil homens estão na região, ali-
mentando alertas de invasão por
parte dos EUA. A Ucrânia vive um
contencioso com Moscou agra-
vado desde 2014, quando a der-
rubada do governo pró-Putin em
Kiev levou Putin a anexar a Cri-
meia e a estimular separatistas

russos no leste do país.
No último caso, o bode segue

na sala, e esta é a segunda con-
centração de tropas russas no
ano. O Kremlin nega a intenção
de invadir, e é bastante provável
que não deseje isso, tanto que as
forças mobilizadas parecem in-
suficientes.

Estão envolvidos cerca de 100
dos 168 batalhões táticos das For-
ças Armadas, grupos com no má-
ximo 900 a 1.000 homens prontos
para ações imediatas, apoiadas
por blindados, mísseis e poder
aéreo. A Ucrânia dispõe de 2,5 ve-
zes mais militares e está sendo re-
forçada, ainda que não ao nível
russo, pelos EUA.

Este apoio, ainda que seu pe-
dido para entrar na Otan esbarre
no fato de viver um conflito terri-
torial, para não falar na oposição
de Putin, gerou mais críticas em
Moscou. Choigu sacou até a carta
nuclear nesta quarta.

"A situação política e militar
tensa e a atividade crescente da
Otan junto a nossas fronteiras
exige o desenvolvimento ainda
maior de nossas Forças Armadas.
Temos de aumentar a capacida-
de de combate, mantendo a
prontidão das forças nucleares",
afirmou.

Segundo ele, "no último mês
houve 30 incursões [ocidentais]
contra as fronteiras russas, o que
é 2,5 vezes mais do que no corres-
pondente período do ano passa-
do". O reverso é verdadeiro, com
patrulhas de Moscou sendo in-
terceptadas quase que diaria-
mente por caças da Otan.

Enquanto isso, a Ucrânia en-
viou 8.500 soldados para treinar
em sua fronteira com a Belarus,
por temor de que haja rescaldo
da crise de refugiados para seu
território. A União Europeia apli-
cou sanções à ditadura de Alek-
sandr Lukachenko, já sob pressão
pela repressão contra a oposição
local, por ter facilitado a chegada
de migrantes ilegais às fronteiras
de seus países-membros.

Por sua vez, os russos fizeram
também nesta quarta exercícios
de surpresa no mar Negro, algo
distante das águas ucranianas,
onde houve manobras conjuntas
lideradas pelos EUA nesta sema-
na. A região já viu russos adver-
tindo um destróier britânico a ti-
ros neste ano.

Foram treinados ataques com
aviões de combate e três navios
contra alvos na água –um recado
nada sutil, ainda mais porque os
americanos entregaram dois bar-
cos de patrulha a Kiev na terça-
feira passada.

GUERRA

PRIMAVERA: Sol com muitas nuvens durante o dia. 
Noite com muitas nuvens.

Manhã Tarde Noite
05:12 18:35
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P or portaria, o governo federal proibiu empresas e órgãos
públicos de demitir por justa causa funcionários que não

tomaram a vacina contra a Covid-19 ou de não admiti-
los. Trata-se de uma conduta temerária, insensata, evidente-
mente ilegal, contrária as leis em vigor nas áreas civil, traba-
lhista, penal e até a norma constitucional, além de decisões ju-
diciais, inclusive do STF.  Os tribunais já exigem passaporte da
vacina para acessar seus ambientes. Até casas noturnas o es-
tão fazendo.  Em nenhuma sociedade civilizada, se admite
que o interesse do indivíduo possa levar risco à saúde e segu-
rança dos demais, da coletividade, ainda mais nesse nível, em
que há o risco de morte. Ao contrário do que diz o governo, a
discriminação é contra o coletivo e não o indivíduo. No limite,
até este último corre riscos em ambiente sem controle. A vaci-
na é uma conquista da humanidade, é ela que está nos permi-
tindo voltar ao trabalho, voltar a viver, sem medo dos males da
contaminação por Covid e em tantos outros casos (malária,
varíola etc.).

A portaria terá período de duração curto. De tão equivoca-
da, muito provavelmente, não será obedecida por ninguém e
logo terá fim por decisões judiciais diversas. Mas mesmo que
assim não fosse, melhor para os empresários, prefeituras e es-
tados que a ignorem, pois os efeitos nocivos e perdas financei-
ras serão muito maiores se se conduzirem como quer o gover-
no. Questão elementar, pois a portaria não vale mais que lei, é
usada para regulamentar lei, que no caso não existe.

Imaginemos um empresário que mantenha entre seus fun-
cionários um que não tenha se vacinado e que pode contami-
nar outros colegas de trabalho, clientes, prestadores de servi-
ço, qualquer pessoa, enfim. 

Se a contaminação ocorrer, com ou sem portaria em vigor,
a empresa incidirá em culpa civil nas modalidades de negli-
gência e imprudência, e então será condenada a indenizar os
contaminados (e demais pessoas  a  que estes
transmitirem a Covid). Em caso de morte, a empresa poderá
ser condenada a pagar mensalmente à família da vítima cerca
de 3⁄4 do que o falecido ganhava mensalmente, até que ele
completasse 70 anos. Os ¾ são porque se supõe que se vivo, o
trabalhador gastaria no mínimo 1/4 com ele mesmo.

Quanto à área trabalhista, um trabalhador contamina-
do por outro que não tomou a vacina teria que ser afastado, a
contaminação seria considerada acidente de trabalho, nessa
situação, a empresa fica sem o trabalhador e ainda terá que
pagar os primeiros 15 dias de salário, e se o dano físico exigir
tratamento caro, o INSS terá que pagá-lo, mas poderá exigir
o ressarcimento da empresa por agir com culpa grave ou
quiçá das autoridades que assinaram a portaria, erro gros-
seiro, no mínimo.

Expostos a esse risco, os colegas do trabalhador poderiam
se considerar demitidos indiretamente. Afinal, ninguém é ob-
rigado a trabalhar em ambiente com risco de contaminação
que pode levar até à perda da própria vida, ou expor a risco de
morte a familiares. O art 2º combinado com os arts 157 e 158
da CLT deixa claro que, cabe ao empregador o dever de zelar
pela segurança e sanidade do ambiente profissional e evitar
acidente de trabalho, o que aconteceria se um funcionário
contaminasse outro durante a atividade laboral .

Em outro equívoco, a portaria considera que o empresário
que a contrariar terá que pagar dano moral ao trabalhador.
Outro equívoco tão crasso que é difícil de entender, dano mo-
ral por portaria? Esqueceram até de pôr o valor. Na verdade,
em todos os casos haverá dano moral, porém para quem, po-
dendo evitar a contaminação de terceiros, não o faz. E pode
chegar a acima de R$ 300 mil devido à família no caso de fale-
cimento do contaminado, ou acima de R$ 50 mil à própria víti-
ma no caso de internação, intubação,  de muito sofrimento. Se
o contaminado nessas condições, seja ele trabalhador, clien-
te, ou quem quer que seja, repassar o vírus a familiares, é pos-
sível que a indenização se multiplique.

Por sua vez, quem admitir essa situação, em empresa,  clu-
be, órgão público de que tenha controle, ou seja, que tenha
poder de evitar a contaminação e não o fizer, poderá ser res-
ponsabilizado na área penal. O art 132 do Código Penal prevê
pena de detenção de três meses a um ano a quem expõe a vida
ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente.

Como se vê, a portaria não se sustenta e mais uma vez de-
monstra falta de empatia. Imaginemos até no ambiente fami-
liar, uma pessoa sair para trabalhar e deixar em casa uma ou-
tra que faz serviços domésticos, e não se vacinou, portanto, é
potencial vítima da Covid e irá conviver muito próxima com fi-
lhos e pais idosos, com possíveis comorbidades. É justo?  Po-
deria ele ir trabalhar sossegado?  Não se sustenta também
quando fala em direito individual, pois a evolução da civiliza-
ção já consagrou o direito à convivência com respeito mútuo,
que exige limitações na conduta do cidadão. No caso do cinto
de segurança, até fora do ambiente de trabalho, a sociedade o
protege até de si mesmo, no caso do cigarro, o proíbe de fre-
quentar lugares onde possa prejudicar a saúde dos demais, in-
clusive, no ambiente de trabalho. Há dezenas de exemplos
que limitam a liberdade individual para sobrevivência da co-
letividade, defender a saúde, a segurança, a moralidade, a
continuidade da vida.

O administrador de um local de trabalho que obedeça
à portaria, mesmo com ela em vigor, não se isentará de res-
ponder pelas indenizações perante as demais pessoas que
correm riscos,  ou à sociedade. E muito menos deixará de res-
ponder penalmente.  Toda empresa ou qualquer local de tra-
balho pode ajuizar ação pleiteando o direito de não se subme-
ter a portaria, e as entidades laborais podem pleitear pelos
seus associados.

Poderá restar à empresa, se obrigada a indenizar, tentar
exercer direito de regresso (de receber o que despendeu com
indenizações) contra o governo federal, cujos procuradores
terão a obrigação de chamar para responder pelo que tiver
que pagar os signatários e demais envolvidos na aprovação
da portaria. 

Percival Maricato
Diretor e ex-presidente da ABRASEL SP, 

sócio do Maricato Advogados Associados
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