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Petrobras
prevê dar até 
R$ 392 bi em
dividendos 

GASOLINA CARA

O novo plano de investi-
mentos da Petrobras prevê a
distribuição de US$ 60 bilhões
a US$ 70 bilhões (R$ 336 bi-
lhões a R$ 392 bilhões, pela co-
tação atual) em dividendos pe-
los próximos cinco anos, uma
média de R$ 67 bilhões a R$ 78
bilhões por ano. A empresa es-
tabeleceu ainda um valor mí-
nimo obrigatório de US$ 4 bi-
lhões (R$ 22 bilhões) por ano,
independente do resultado,
desde que o petróleo esteja
acima dos US$ 40 (R$ 224) por
barril. A nova política de remu-
neração prevê a distribuição
trimestral dos recursos aos
acionistas. Em 2021, a empresa
bateu recorde na distribuição
de dividendos, com o anúncio
de R$ 63,4 bilhões como retor-
no pelo lucro de R$ 75,1 bi-
lhões acumulado no primeiro
semestre. O elevado pagamen-
to em meio à escalada dos pre-
ços dos combustíveis foi alvo
de críticas da oposição e até de
aliados do governo. O próprio
presidente Jair Bolsonaro pas-
sou semanas se queixando da
gestão da empresa, chegando
a afirmar ter desejo de privati-
zá-la, declarações que se tor-
naram alvo de investigações
na CVM (Comissão de Valores
Mobiliários). 

Prévia da inflação é a maior
para novembro desde 2002 

Com a pressão da gasolina mais cara, a prévia da inflação oficial no
Brasil avançou 1,17% em novembro. É a maior variação para o mês
desde 2002, informou ontem o IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística). O dado integra o IPCA-15 (Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 15). Em outubro, o indicador havia regis-

trado uma taxa ainda maior, de 1,2%. A variação de novembro ficou
um pouco acima das projeções do mercado financeiro. Analistas
consultados pela agência Bloomberg esperavam avanço de 1,13% na
mediana. Com o resultado de novembro, a prévia da inflação alcan-
çou 10,73% no acumulado de 12 meses. PÁGINA 2

AUXÍLIO BRASIL

O Conselho Federal da OAB, nove centrais sindi-
cais e 29 entidades divulgaram um manifesto contra
a PEC dos Precatórios. A proposta que já foi aprovada
na Câmara e está em análise no Senado institui o ca-
lote de dívidas judiciais. De acordo com o documen-
to, a proposta, a pretexto de abrir espaço no teto de
gastos para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil
em 2022, "vilipendia diversas garantias e direitos fun-
damentais dos credores" ao estabelecer novo calote -
já declarado inconstitucional pelo STF. PÁGINA 2

WALDEMIR BARRETO/AGÊNCIA SENADO

OAB, centrais e 29
entidades rejeitam
‘PEC do Calote’

Os investimentos diretos de estrangeiros no Brasil
somaram US$ 2,5 bilhões (R$ 14 bi) em outubro, que-
da de 44% em relação ao mês anterior. O volume fi-
cou abaixo da expectativa do BC para o mês, de US$ 4
bilhões (R$ 22,4 bi). Em 12 meses até outubro de 2021
foi registrada entrada líquida de US$ 49,2 bi (R$ 275,6
bi) em ivestimentos diretos. " Nos últimos 12 meses
se reduziu e ficou abaixo dos 12 meses até setembro
(US$ 49,9 bi)", ressaltou o chefe do departamento de
estatísticas do BC, Fernando Rocha (foto). PÁGINA 2

Investimento
direto estrangeiro
no Brasil cai 44% 

OUTUBRO

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres (foto),
disse ontem que é contra cobrar o certificado de vacinação contra a
Covid-19 como forma de liberar a entrada de viajantes no Brasil.
"Não precisa. Ela não impede a transmissão da doença", disse Torres
à imprensa. Ele e os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Casa

Civil, Ciro Nogueira, são responsáveis por decidir sobre as regras de
controle de fronteiras no Brasil durante a pandemia. A Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária) propôs adotar o passaporte da
vacinação para quem cruza a fronteira do Brasil por terra ou para dis-
pensar a quarentena após voos internacionais. PÁGINA 5

COVID-19 

Ministro é contra exigir vacina
de turista para entrar no Brasil
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Impulsionada por
Petrobras, Bolsa tem
terceira alta seguida 
LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

Em uma sessão marcada
pela liquidez reduzida por
conta do feriado de Ação de
Graças nos Estados Unidos,
que manteve o mercado ame-
ricano fechado, a Bolsa de Va-
lores de São Paulo (Bovespa)
engatou sua terceira alta con-
secutiva e recuperou o nível
dos 105 mil pontos.

O Ibovespa (Índice Boves-
pa), registrou alta de 1,24%
ontem

aos 105.811 pontos, no
maior patamar desde 12 de
novembro, quando fechou aos
106.334 pontos.

O movimento foi sustenta-
do pela alta expressiva das
ações da Petrobras, com valo-
rização de 4,41% e 4,13% das
ações preferenciais e ordiná-
rias, respectivamente. Combi-
nados, os papéis representam
cerca de 11,5% do Ibovespa.

As ordens de compras vie-
ram após a estatal anunciar
seu plano de investimentos

para os próximos anos. A em-
presa informou que pretende
investir US$ 68 bilhões (R$ 381
bilhões, pela cotação atual)
entre 2022 e 2024.

O valor é 23,6% superior aos
US$ 55 bilhões (R$ 308 bi-
lhões) do último plano, para o
período entre 2021 e 2025, que
foi elaborado ainda sob forte
impacto do início da pande-
mia do novo coronavírus. Ago-
ra, o planejamento é feito em
meio a uma recuperação dos
preços do petróleo.

A petroleira prevê a distri-
buição de US$ 60 bilhões a
US$ 70 bilhões (R$ 336 bilhões
a R$ 392 bilhões, pela cotação
atual) em dividendos pelos
próximos cinco anos, uma
média de R$ 67 bilhões a R$ 78
bilhões por ano.

Sem a referência do merca-
do americano, o petróleo fe-
chou a sessão estável, cotado a
US$ 82,22 (R$ 458,24).

As ações da Eztec subiram
5,57%, enquanto os papéis da
Cyrela avançaram 4,9%.

Sexta-feira, 26 de novembro de 2021
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Prévia da inflação é a maior
para novembro desde 2002 
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

C
om a pressão da gasoli-
na mais cara, a prévia
da inflação oficial no

Brasil avançou 1,17% em no-
vembro. É a maior variação para
o mês desde 2002, informou on-
tem o IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística).

O dado integra o IPCA-15 (Ín-
dice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo 15). Em outu-

bro, o indicador havia registrado
uma taxa ainda maior, de 1,2%.

A variação de novembro fi-
cou um pouco acima das proje-
ções do mercado financeiro.
Analistas consultados pela
agência Bloomberg esperavam
avanço de 1,13% na mediana.

Com o resultado de novem-
bro, a prévia da inflação alcan-
çou 10,73% no acumulado de 12
meses. Trata-se da maior marca
para esse intervalo desde feve-

reiro de 2016 (10,84%). Até outu-
bro de 2021, o acumulado estava
em 10,34%.

O índice oficial de inflação
do país é o IPCA (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo), também calculado pe-
lo IBGE.

O IPCA-15, pelo fato de ser
divulgado antes, sinaliza uma
tendência para os preços. Por
isso, é conhecido como uma
prévia.

Em 12 meses, o IPCA-15 é
mais do que o dobro do teto da
meta de inflação perseguida pe-
lo BC (Banco Central) para o IP-
CA. O teto da meta em 2021 é de
5,25%. O centro é de 3,75%.

Na visão de economistas, os
dados de novembro jogam mais
pressão sobre o Copom (Comitê
de Política Monetária do BC),
que passou a elevar a taxa básica
de juros, a Selic, para tentar con-
ter a inflação.

MERCADOS

OAB, centrais sindicais e 29 entidades
divulgam manifesto contra PEC do Calote 
EDUARDO CUCOLO/FOLHAPRESS

O Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Brasil,
nove centrais sindicais e 29 en-
tidades divulgaram ontem um
manifesto contra a PEC dos
Precatórios.

A proposta que já foi aprova-
da na Câmara e está em análise
no Senado institui o calote de
dívidas judiciais.

De acordo com o documen-
to, a proposta, a pretexto de
abrir espaço no teto de gastos
para viabilizar o pagamento
do Auxílio Brasil em 2022, "vi-

lipendia diversas garantias e
direitos fundamentais dos cre-
dores" ao estabelecer novo ca-
lote -já declarado inconstitu-
cional pelo STF (Supremo Tri-
bunal Federal).  Além disso,
diz o documento, a proposta
do governo federal promove o
furo no teto de gastos, cria re-
gras para desvinculação de re-
ceitas e propõe a ruptura da
regra de ouro.

Segundo o manifesto,  em
julgamentos de outras tentati-
vas de adiar esses pagamentos,
o Supremo considerou que a
moratória para quitação de

precatórios viola princi ́pios
constitucionais.

"A mais recente e perversa
versão da PEC do Calote, apro-
vada pela Câmara dos Deputa-
dos, foi muito mais longe que
as anteriores (EC 30/2000 e EC
62/2009), ao estabelecer novas
'regras' para o cumprimento
das decisões judiciais, atingin-
do milhões de credores, pes-
soas fi ́sicas, entre eles idosos,
portadores de defici ência e
doenc ̧as graves, ale ́m de pes-
soas juri ́dicas que garantem
milhões de empregos, renda e
arrecadação", diz o texto. Se-

gundo as entidades, estima-se
que, ao final dos dez anos da
moratória proposta,  haverá
um passivo de R$ 1  tr i lhão
acumulado, número divulga-
do em estudo da Consultoria
de Orçamento da Câmara dos
Deputados.

Veja a íntegra do documen-
to, que tem entre os signatários
sete seccionais da OAB, asso-
ciações e sindicatos de servido-
res públicos, entidades da área
do Direito e as centrais CUT,
Força Sindical, UGT, CTB, Nova
Central, CSB e Pública Central
do Servidor.

AUXÍLIO BRASIL

Petrobras decide concluir obras da 
refinaria Abreu e Lima em Pernambuco
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

Depois de fracassar na tenta-
tiva de venda da Refinaria Abreu
e Lima, em Pernambuco, a Pe-
trobras decidiu retomar investi-
mentos para concluir as obras
da unidade, que haviam sido
suspensas após o início da Ope-
ração Lava Jato.

A expansão é parte de um orça-
mento de US$ 2,6 bilhões (R$ 14,5
bilhões, pela cotação atual) pre-
visto pelo novo plano de investi-
mentos da estatal em seu parque

de refino, que pretende elevar a
capacidade de produção de diesel
menos poluente no Brasil.

Conhecida como Rnest, a
Abreu e Lima permanece no
plano de venda de ativos da Pe-
trobras, mas a direção da em-
presa avalia que o fato de não
estar concluída pesou nas nego-
ciações com interessados, que
foram encerradas em agosto.

"Acreditamos que o término
da obra vai adicionar valor ao
ativo, possibilitando o desinves-
timento com sucesso", disse em

conferência virtual com analis-
tas ontem o diretor de Refino e
Gás da estatal, Rodrigo Costa.

O plano prevê US$ 1 bilhão
(R$ 5,6 bilhões) para a Rnest, pa-
ra ampliação de sua primeira
unidade de refino e instalação
da segunda, que era prevista no
projeto original mas acabou
sendo abandonada após o início
das investigações sobre corrup-
ção nas obras.

Hoje, a refinaria tem capaci-
dade para processar 115 mil bar-
ris de petróleo. Com os novos

aportes, a Petrobras espera am-
pliar essa capacidade em 145
mil barris por dia. A produção
de diesel S-10, com menor teor
de enxofre, na unidade crescerá
em 95 mil barris por dia.

A Rnest foi projetada ainda
no governo Lula como parte de
um acordo bilateral de investi-
mentos com a Venezuela, ainda
sob o comando de Hugo Chá-
vez. O projeto original previa
uma unidade para processar o
pesado óleo produzido pela es-
tatal venezuelana PDVSA.

RNEST

Investimento direto estrangeiro
no país recua 44% em outubro
LARISSA GARCIA/FOLHAPRESS

Os investimentos diretos de
estrangeiros no Brasil somaram
US$ 2,5 bilhões (R$ 14 bilhões)
em outubro, queda de 44% em
relação ao mês anterior. Os da-
dos foram divulgados pelo BC
(Banco Central) ontem.

O volume ficou abaixo da ex-
pectativa do BC para o mês, de
US$ 4 bilhões (R$ 22,4 bilhões).

Em 12 meses até outubro de
2021 foi registrada entrada líqui-
da de US$ 49,2 bilhões (R$ 275,6

bi) em investimentos diretos.
"Com esses US$ 2,5 bi (em outu-
bro) houve redução do investi-
mento direto no país (na com-
paração) interanual. Nos últi-
mos 12 meses se reduziu e ficou
abaixo dos 12 meses até setem-
bro (US$ 49,9 bi)", ressaltou o
chefe do departamento de esta-
tísticas do BC, Fernando Rocha.

No período, US$ 3 bilhões (R$
16,8 bilhões) foram aportados
no Brasil por meio de participa-
ção no capital de empresas,
quando a matriz estrangeira in-

jeta recursos em troca de uma
fatia do negócio local. Na moda-
lidade, a remuneração para a
companhia investidora é feita a
partir da distribuição de lucros.

Já os empréstimos intercom-
panhia, quando a matriz concede
crédito a sua subsidiária brasilei-
ra, registraram saída líquida de
US$ 547 milhões (R$ 3 bilhões).
Nesse caso, o retorno da empresa
estrangeira é feito com pagamen-
to de parcelas fixas em um prazo
determinado, com juros.

Os investimentos diretos são

realizados por empresas que
preferem estabelecer um relacio-
namento de médio e longo prazo
com um país, assim, são menos
voláteis que os investimentos fi-
nanceiros, como compra de
ações ou de títulos públicos.

Para novembro, o BC projeta
ingresso de US$ 3,9 bilhões (R$
21,8 bilhões) na modalidade. De
acordo com dados parciais do
mês, até a última segunda-feira
(22), os investimentos desse tipo
totalizaram US$ 2,7 bilhões (R$
15,1 bilhões).

BC

Atividade econômica
cresce 2% em outubro 

IAE

A atividade econômica
cresceu 2% em outubro na
comparação com o mesmo
mês do ano passado. A estima-
tiva consta do Indicador de
Atividade Econômica (IAE),
lançado ontem pela Secretaria
de Política Econômica do Mi-
nistério da Economia.  

A expansão foi puxada pelos
serviços de informação, cuja
atividade cresceu 8,4% em rela-
ção a outubro do ano passado.
Em seguida, vieram os trans-
portes, com expansão de 7,2%,
e a categoria outros serviços,
com alta de 6,5%. Em contra-
partida, a indústria de transfor-
mação registrou contração de

4,9%, e o comércio encolheu
3,3% na mesma comparação.

Com a previsão de ser divul-
gado todos os meses, o IAE
compara alguns dados econô-
micos divulgados diariamente
para traçar uma estimativa de
quanto a atividade cresceu ou
contraiu em cinco setores da
economia em relação ao mes-
mo mês do ano anterior. Entre
os dados usados no indicador,
estão os valores de notas fis-
cais da Receita Federal e das
Receitas Estaduais, a variação
do consumo de energia elétri-
ca e estatísticas de mobilidade
no trânsito urbano, em estra-
das e aeroportos.

Comissão aprova 
14º para aposentados 

INSS

FÁBIO MUNHOZ/FOLHAPRESS

O projeto de lei que estabele-
ce o pagamento excepcional de
um 14º salário para beneficiá-
rios do INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social) foi aprovado
ontem pela Comissão de Finan-
ças e Tributação da Câmara dos
Deputados, onde ficou dois me-
ses parado. A proposta foi cria-
da para minimizar os impactos
financeiros da pandemia de Co-
vid-19. Se aprovado, as parcelas
serão pagas em março de 2022 e
de 2023, limitadas a até dois sa-
lários mínimos.

Agora, o texto será examina-
do pela CCJC (Comissão de
Constituição e Justiça e de Ci-
dadania) da Câmara, a última
a fazer a avaliação. Não há
uma data determinada para
que seja emitido um parecer
do grupo. Como a proposta
tem caráter conclusivo e tra-
mita em regime de prioridade,
não precisa ser submetida a
votação em plenário após pas-

sar pela CCJC.
Ou seja, se for aprovado

nesta comissão, o projeto de
lei vai direto para análise no
Senado. De lá, caso seja avali-
zado pelos senadores, seguirá
para sanção do presidente Jair
Bolsonaro.Na hipótese de o
presidente rejeitar a proposta
total ou parcialmente, o Con-
gresso tem o poder de derru-
bar os vetos.

O projeto original (4.367/
2020), do deputado Pompeo
de Mattos (PDT-RS), previa o
pagamento do 14º salário para
aposentados e pensionistas do
RGPS (Regime Geral de Previ-
dência Social) em 2020 e 2021.

Durante a tramitação na
Comissão de Seguridade So-
cial e Família, a proposta foi
anexada a um outro projeto,
do deputado Aureo Ribeiro
(SD-RJ), que propôs o paga-
mento do 14º até 2023. Isso
porque o projeto original não
foi votado a tempo de conce-
der o abono no ano passado.
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Rio de Janeiro

Polícia não precisa informar ação
rotineira, diz Ministério Público 
ANA LUIZA
ALBUQUERQUE/FOLHAPRESS

O
MP-RJ (Ministério Pú-
blico do Rio de Janei-
ro) afirma que as polí-

cias Militar e Civil não têm o dever
de comunicar ações rotineiras ao
órgão, responsável pelo controle
externo da atividade policial. A
Promotoria diz que nem toda
ação policial que resulta em mor-
te, prisões ou disparo de arma de
fogo pode ser considerada uma
operação policial para fins de co-
municação.

Em junho do ano passado, o
ministro Edson Fachin, do STF
(Supremo Tribunal Federal) res-
tringiu as operações policiais no
Rio de Janeiro a casos excepcio-
nais enquanto durasse a pande-
mia da Covid-19. Desde então, as
polícias ficaram obrigadas a infor-
mar ao Ministério Público a ocor-
rência de operações e o que justi-
ficou a excepcionalidade.

Na quarta-feira, a Folha mos-
trou que levantamento produzido
pelo Geni-UFF (Grupo de Estu-
dos de Novos legalismos da Uni-

versidade Federal Fluminense)
em parceria com o laboratório de
dados Fogo Cruzado concluiu
que quase metade das operações
policiais realizadas entre junho e
novembro de 2020 não foram co-
municadas ao Ministério Público.
No caso da Polícia Civil, a subno-
tificação foi de 91%.

A reportagem, então, questio-
nou a Promotoria sobre o estudo
e sobre eventuais dificuldades de
comunicação e de garantia de
transparência das polícias. Por e-
mail, a Coordenadoria-Geral de
Segurança Pública respondeu
que não tem encontrado obstácu-
los para acessar as informações.

O grupo foi criado em abril
deste ano, após a extinção do
Gaesp (Grupo de Atuação Espe-
cializada em Segurança Pública)
e, portanto, depois do período
analisado no levantamento do
Geni-UFF.

O Ministério Público também
afirmou que, para que o estudo
possa ser analisado com o devido
critério, seria necessário conhe-
cer a base de dados utilizada, para
confrontar com o número de ope-

rações comunicadas pelas forças
policiais. A Promotoria comple-
tou dizendo que nem toda ação
pode ser considerada uma opera-
ção policial, com obrigatoriedade
de comunicação.

O conceito de operação poli-
cial foi definido pela extinta Se-
cretaria de Segurança apenas em
2017, depois que a Defensoria Pú-
blica moveu a ação civil pública
da Maré, buscando a criação de
um plano de redução de danos
durante as operações policiais
realizadas na comunidade.

A definição, porém, ainda é va-
ga. Segundo a "Instrução Norma-
tiva Seseg N° 01", "compreende-
se como operações policiais o
conjunto de ações policiais que
necessitem de mobilização ex-
traordinária de recursos huma-
nos e materiais, executadas de
forma planejada, dirigida, organi-
zada, coordenada, monitorada e
controlada, em ocasiões progra-
madas ou em resposta a situações
imprevistas ou emergenciais,
obedecendo a táticas e técnicas
pertinentes".

Por vezes, quando uma ação

da polícia resulta em mortes, co-
mo no caso da designer Kathlen
Romeu, morta em junho ao ser
baleada num beco no Complexo
do Lins, a corporação nega que
houvesse operação em curso e diz
que os agentes foram confronta-
dos durante patrulhamento.

A definição de patrulhamento
não consta nas instruções norma-
tivas da extinta Secretaria de Se-
gurança, para que possa ser com-
parada com o conceito de opera-
ção policial.

Autor do estudo que indicou
que quase metade das operações
das polícias não foram informa-
das ao MP-RJ após a decisão do
Supremo, o sociólogo Daniel Hi-
rata nega que a diferenciação en-
tre operação e patrulhamento
possa alterar significativamente
os resultados.

Ele lembra que o maior índice
de subnotificação, 91%, foi regis-
trado no caso das comunicações
realizadas pela Polícia Civil, insti-
tuição que não tem atribuição de
policiamento ostensivo e que, as-
sim, realiza operações, e não ron-
das ou patrulhamentos.

VIOLÊNCIA POLICIAL

Pai de Jairinho assume vaga de deputado cassado
Pai do ex-vereador Jairinho, o

deputado estadual Coronel Jairo
(Solidariedade) assume uma va-
ga em definitivo na Alerj (As-
sembleia Legislativa do Rio)

com a cassação de Vandro Fa-
mília, do mesmo partido, por
conduta vedada por distribuir
cestas básicas nas eleições de
2018. Por 6 votos a 1 em sessão

plenária na terça-feira, o TSE
(Tribunal Superior Eleitoral)
manteve a decisão.

No seu quinto mandato, Co-
ronel Jairo assumiu uma vaga de
suplente na Casa em junho com
a saída de Rodrigo Bacellar (So-
lidariedade), hoje secretário de
Governo a convite do governa-
dor do Rio, Cláudio Castro (PL).
"Eu já assumi como suplente.
Na prática, nada muda", disse
em entrevista ao UOL. Procura-
da, a Alerj ainda não confirmou
quem entrará na vaga deixada
em aberto com a cassação.

Questionado, o deputado se
negou a comentar sobre a situa-
ção do filho -Jairinho e Monique
Medeiros, padrasto e mãe de

Henry Borel, respondem pelo cri-
me de homicídio triplamente
qualificado pela morte do menino
de quatro anos, em 8 de março.

Rafael Santos de Souza e Van-
dro Família, prefeito e vice-pre-
feito de Magé (RJ) em 2018, fo-
ram condenados pelo TRE-RJ
(Tribunal Regional Eleitoral do
Rio de Janeiro) a pagar multa de
R$ 106,4 mil cada um. Porém, fo-
ram absolvidos da acusação de
abuso de poder político, que os
deixaria inelegíveis por oito anos.

Segundo o TSE, eles infringi-
ram as regras eleitorais ao edita-
rem uma lei que previa a entrega
de cestas básicas a servidores
comissionados do município
que recebessem até R$ 1,5 mil. E

ALERJ
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PSDB põe em xeque
prazo para prévias 
e anuncia auditoria

ATAQUE DE HACKER

DANIELLE BRANT E CAROLINA
LINHARES/FOLHAPRESS

A três dias do prazo de do-
mingo  definido pelo presi-
dente do PSDB, Bruno Araújo,
como data de conclusão das
prévias presidenciais, o parti-
do não tem uma nova ferra-
menta de votação e coloca es-
se prazo em xeque.

Paralelamente, a sigla pre-
tende realizar uma auditoria
para investigar o suposto ata-
que hacker que teria impedi-
do, no domingo passado, a
conclusão do pleito.

Em entrevista à imprensa
ontem, Araújo frustrou a ex-
pectativa de anúncio de data
para a retomada da votação,
que está acirrada entre os go-
vernadores João Doria (SP) e
Eduardo Leite (RS). O ex-pre-
feito de Manaus Arthur Virgí-
lio também participa, mas
sem chances de vencer.

As três campanhas pressio-
nam pela retomada da vota-
ção. Araújo diz que a expecta-
tiva é a conclusão até domin-
go. "Estou torcendo", disse.

Já o deputado federal Car-
los Sampaio (SP), vice-presi-

dente do PSDB, admitiu não
saber se a eleição será no do-
mingo e afirmou que não há
definição de data. "Evidente-
mente as medidas que estão
sendo tomadas pelos técnicos
é para evitar o que aconteceu
no domingo passado."

O PSDB resolveu aguardar
dez dias antes de acionar a Po-
lícia Federal para apurar o su-
posto ataque que teria derru-
bado o aplicativo de votação
das prévias, desenvolvido pela
Faurgs (Fundação de Apoio da
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul).

Na quarta, a Faurgs divul-
gou que considerava "muito
plausível a ocorrência de um
ataque de hackers" ao app.

Nesse período, o partido vai
cobrar explicações à Faurgs e
vai realizar uma perícia, se-
gundo Sampaio, responsável
por questões jurídicas da sigla.

"Contatamos os 3 advoga-
dos do PSDB e fixamos um
prazo de 10 dias para realizar
todas as diligências necessá-
rias para apontar se as causas
desse congestionamento [no
app] foram o ataque de hacker
ou não", disse.

COVID-19 

MATEUS VARGAS/FOLHAPRESS

O
ministro da Justiça e
Segurança Pública,
Anderson Torres (fo-

to), disse ontem que é contra co-
brar o certificado de vacinação
contra a Covid-19 como forma
de liberar a entrada de viajantes
no Brasil.

"Não precisa. Ela não impede a
transmissão da doença", disse
Torres à imprensa. Ele e os minis-
tros da Saúde, Marcelo Queiroga,
e da Casa Civil, Ciro Nogueira, são
responsáveis por decidir sobre as
regras de controle de fronteiras no
Brasil durante a pandemia.

A Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) propôs
adotar o passaporte da vacina-
ção para quem cruza a fronteira
do Brasil por terra ou para dis-
pensar a quarentena após voos
internacionais.

Os conselhos de secretários
de saúde de estados (Conass) e
de municípios (Conasems) di-
vulgaram nota ontem em apoio
à proposta da Anvisa.

Torres disse que a posição
contrária a cobrar a vacina nas
fronteiras é pessoal. "Não tem
nada decidido ainda", declarou.

A agência recomenda combi-
nar a testagem dos viajantes
com a vacinação como forma de
impedir a disseminação do ví-
rus. A proposta foi feita no últi-
mo dia 12, após o Planalto ques-
tionar o órgão regulador quanto
à ideia de Bolsonaro de reabrir
fronteiras.

Em nota técnica, a Anvisa afir-
mou que ainda são escassos os
estudos sobre a transmissão por
pessoas vacinadas, mas disse que
dados disponíveis "indicam cla-
ramente que a vacinação conti-
nua sendo a estratégia chave para
o controle da pandemia de Sars-
CoV-2, inclusive da propagação
de variantes, como a Delta".

O presidente Jair Bolsonaro,
que distorce dados sobre segu-
rança e eficácia dos imunizan-
tes, quer apenas abrir as frontei-
ras, sem cobrar o "passaporte da
vacina", segundo integrantes do
governo.

A proposta da Anvisa valeria
para permitir a imigração por
terra. Hoje as fronteiras estão fe-
chadas, com algumas exceções.

A agência também sugere en-
durecer as regras para voos in-
ternacionais. A ideia é que via-
jantes façam quarentena de cin-
co dias, mesmo se apresentarem
teste RT-PCR negativo para o
novo coronavírus. A quarentena
seria dispensada, porém, para

quem estivesse vacinado.
Em discussões internas do

governo, representantes do Mi-
nistério da Saúde apoiaram a re-
comendação da Anvisa, mas a
pasta comandada por Queiroga

ainda não apresentou um pare-
cer formal sobre o tema.

Em nota enviada ao Planalto,
a Anvisa propõe que a vacina se-
ja aplicada 14 dias antes do em-
barque ao Brasil em voo inter-

nacional ou de cruzar a fronteira
terrestre.

A agência argumenta que se-
gue orientação de países como
os Estados Unidos, Canadá, Chi-
le, entre outros.

STF marca julgamento
sobre caso da rachadinha

FLÁVIO BOLSONARO

MATHEUS
TEIXEIRA/FOLHAPRESS

A Segunda Turma do STF
(Supremo Tribunal Federal)
marcou para a próxima terça-
feira o julgamento que discute
o caso da "rachadinha" do se-
nador Flávio Bolsonaro (Pa-
triota-RJ).

O colegiado irá julgar recur-
so apresentado pelo MP-RJ
(Ministério Público do Rio de
Janeiro) contra decisão do TJ-
RJ (Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro) que concedeu foro
especial ao filho do presidente
Jair Bolsonaro e retirou a con-
dução da apuração do juiz de
primeira instância Flávio Ita-
baiana, que vinha dando duras
decisões contra o parlamentar.

Também será julgado um
recurso da defesa de Flávio
contra as ações do MP-RJ. Os
processos foram liberados pa-
ra julgamento pelo relator do
caso, ministro Gilmar Mendes,
e incluído em pauta pelo presi-
dente da turma, ministro Kas-
sio Nunes Marques.

A corte segura há mais de 16
meses a análise do tema. Nesse
período, o senador obteve diver-
sas vitórias no STJ (Superior Tri-
bunal de Justiça) que obrigam
as investigações a praticamente

serem retomadas do início.
Nesta semana, por exem-

plo, o ministro João Otávio de
Noronha determinou que o ca-
so só pode ter prosseguimento
se o MP-RJ apresentar nova
denúncia contra Flávio.

A decisão atendeu a um pe-
dido de Fabrício Queiroz, que
também foi denunciado no ca-
so e é acusado de ser o opera-
dor do esquema de recolhi-
mento de parte dos salários de
funcionários de Flávio quando
era deputado estadual no Rio
de Janeiro.

A controvérsia chegou ao
STF em junho do ano passado
após a 3ª Câmara Criminal do
TJ-RJ (Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro) retirar a inves-
tigação de Itabaiana e remetê-
la à segunda instância.

Por 2 votos a 1, os desem-
bargadores afirmaram que, co-
mo ele havia trocado o manda-
to de deputado por senador,
não deveria perder a prerroga-
tiva de ser julgado diretamente
por órgão colegiado de segun-
da instância, e não por apenas
um juiz.

O MP-RJ, então, recorreu ao
STF sob o argumento de que a
decisão violou a jurisprudên-
cia da corte de restringir o foro
especial de políticos.

Bolsonaro volta a falar
excludente de ilicitude 

LICENÇA PARA MATAR

O presidente Jair Bolsonaro
voltou a defender ontem a
aprovação de projeto de lei so-
bre o excludente de ilicitude
em operações de GLO (Garan-
tia da Lei e da Ordem).

"GLO praticamente acabou.
Me dá um excludente que a
gente vai para a GLO, sem pro-
blema nenhum. Agora, é duro,
sei que é difícil responder pro-
cesso estando com razão e sa-
bendo da possibilidade de ser
condenado", disse o presidente
durante evento do Ministério
da Justiça e Segurança Pública.

O excludente de ilicitude é
um dispositivo que abranda
penas para agentes que come-
terem excessos "sob escusável
medo, surpresa ou violenta
emoção", inclusive em opera-
ções com mortos.

Bolsonaro apresentou pro-
jeto de lei sobre o tema em
2019, mas nem sequer há rela-
tor escolhido ao texto na Câ-
mara. A iniciativa enfrenta for-
te resistência no Congresso.

As GLOs são operações de
segurança autorizadas pelo
Poder Executivo que podem
ter duração de meses. Elas in-
cluem a participação de agen-
tes de segurança civis e milita-
res, como das Forças Armadas
e da Polícia Federal.

"Quando pega um garoto
das Forças Armadas, prestan-
do serviço militar, nós bota-
mos um fuzil no peito dele. Ele
vai cumprir a missão, dá um
problema, e você vai botar esse
moleque 20 anos atrás das gra-
des? Qual crime ele come-
teu?", disse Bolsonaro.

País é condenado por feminicídio em
decisão pioneira de corte internacional
ANNA VIRGINIA
BALLOUSSIER/FOLHAPRESS

O Brasil foi julgado por femi-
nicídio e perdeu: a Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos
reconheceu, em decisão pionei-
ra, a responsabilidade interna-
cional do Estado pelo assassinato
de Márcia Barbosa de Souza 23
anos atrás.

No dia 17 de junho de 1998,
por volta das 19h, Márcia rece-
beu um telefonema de seu algoz.
Chegara havia pouco tempo em
João Pessoa. Aércio Pereira da Li-
ma, então deputado estadual pe-
lo PFL (atual DEM) local, queria
encontrá-la. Pouco depois, esta-
vam juntos num motel.

Na manhã seguinte, um pe-
destre viu alguém tirar um corpo
de dentro de um veículo, num
terreno baldio em um bairro da
capital paraibana. Era Márcia. A
autópsia apontou asfixia por su-
focamento como causa da morte,
precedida por espancamento.

O desfecho judicial é histórico
por dois motivos, segundo Meli-
na Fachin, professora de direito

constitucional da Universidade
Federal do Paraná que serviu de
testemunha técnica no julga-
mento intitulado "[Márcia] Bar-
bosa de Souza versus Brasil".

Primeiro que o país, enquanto
aparelho estatal, nunca havia si-
do condenado por feminicídio
antes, diz Fachin. "E é também o
primeiro caso que a corte julga
sobre o tema da imunidade, um
precedente super importante pa-
ra estabelecer esse instituto à luz
dos direitos humanos."

Refere-se à imunidade parla-
mentar que teria atrasado em
quase uma década a responsabi-
lização penal do assassino.

Com quatro mandatos conse-
cutivos, Aércio tinha o mesmo
tempo na Assembleia Legislativa
da Paraíba do que Márcia tinha
de vida. Naquela época, com-
preendia-se que parlamentares
só poderiam ser processados cri-
minalmente com anuência dos
pares. O deputado homicida, co-
mo a Justiça concluiria anos de-
pois, foi protegido pelos seus
conterrâneos.

Já então, juristas apontavam

que esse regime de imunidade
violava parâmetros internacio-
nais de proteção de direitos hu-
manos.

É razoável, na hipótese de cri-
me comum, condicionar a ins-
tauração de processo contra par-
lamentares a seus companheiros
de Casa? O dispositivo "conver-
te-se de prerrogativa institucio-
nal em privilégio pessoal, inacei-
tável e inadmissível pela lógica e
pelos princípios de um verdadei-
ro Estado democrático de Direi-
to", escreveu a advogada Flávia
Piovesan, hoje parte da Comis-
são Interamericana de Direitos
Humanos, em artigo publicado
pela Folha em 2001.

Naquele mesmo ano, uma
emenda constitucional determi-
nou que a Justiça não precisa
mais de aval de deputados ou se-
nadores para processar um cole-
ga deles por crimes ocorridos
após o início do mandato. Os
parlamentares, contudo, ainda
podem suspender o caso, se as-
sim desejarem.

O veredito do tribunal não
foca apenas a vítima e seus pa-

rentes, explica Melina Fachin. O
Estado fica obrigado, por exem-
plo, a criar um plano nacional
para sensibilizar agentes que
investigam crimes sob a ótica de
gênero.

Não são mudanças imediatas,
justamente por serem estrutu-
rais, e dependem da cooperação
do país condenado. "Se o Estado
não toma medidas, a corte dá lá
seu puxão de orelha, mas a gente
não tem, no direito internacio-
nal, muitas garras e dentes", afir-
ma Fachin.

Caso o Brasil ignore a decisão,
porém, a CIDH não tem poder
para impor sanções ou tomar ou-
tras medidas punitivas contra o
país. No máximo, ela pode suge-
rir que a OEA (Organização dos
Estados Americanos), à qual é li-
gada, expulsse um membro. Mas
isso nunca aconteceu.

Aércio sempre se declarou
inocente do assassinato de Már-
cia. Admitiu que encontrou, sim,
a jovem na data, mas não num
motel, e sim em sua casa. Teriam
discutido oportunidades de em-
prego, conforme sua versão.

DIREITOS HUMANOS
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PHILLIPPE WATANABE/FOLHAPRESS

Uma nova variante da Covid, com múltiplas
mutações e potencialmente mais contagiosa, foi
detectada na África do Sul, país que vê sinais de
uma nova onda da pandemia.

O anúncio foi feito ontem por cientistas e pelo
governo da África do Sul.

A variante B.1.1.529 apresenta um número
"extremamente alto" de mutações e "podemos ver
que ela tem potencial para se espalhar muito ra-
pidamente", afirmou o virologista Túlio de Oli-
veira, em entrevista coletiva online supervisiona-
da pelo Ministério da Saúde da África do Sul.

Além da potencial maior capacidade de dis-
seminação, também há preocupação quanto a
mutações ligadas a um possível escape imune,
ou seja, possibilidade de redução de eficácia de
vacinas. Apesar disso, os cientistas não têm co-
mo fazer afirmações mais precisas sobre isso.

Oliveira aponta que há mais de 30 mutações
na proteína S (spike), através da qual o vírus se
liga em células humanas para efetuar a inva-
são, o que faz com que essa variante seja muito
diferente das cepas que circulam no mundo.

Dados preliminares apontam que a variante
aumentou rapidamente na província de Gau-
teng, a mais populosa do país e que inclui Pretó-
ria e Johannesburgo, e já pode estar presente
nas outras oito províncias do país.

Segundo Oliveira, a vigilância genômica
aponta que a B.1.1.529, em menos de duas se-

manas, já se sobressai em relação às infecções
pelas outras variantes da Covid, logo após
"uma devastadora onda da Delta".

Pesquisadores afirmam que cerca de 90% dos
novos casos em Gauteng poderiam estar asso-
ciados à variante B.1.1.529.

A nova variante, ainda sem um nome deri-
vado de letras gregas, como a alfa e a delta -o
que deve mudar em breve, após reunião de
autoridades de saúde com a OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde)– é passível de detec-
ção facilmente a partir de exames PCR, sem
necessidade de sequenciamento genético. Isso
poderia, diz Oliveira, facilitar a vigilância
global da cepa.

O NICD (Instituto Nacional de Doenças
Transmissíveis da África do Sul), porém, não
atribui o crescimento de caso locais à nova va-
riante. Mais de 1.200 casos novos em 24 horas
foram registrados na quarta-feira, contra cem
no início do mês. Os dados diáros dessa quinta,
publicados pelo NICD, já apontam para 2.465
novas infecções.

O ministro da Saúde, Joe Phaahla, afirmou
que o aumento "exponencial" das infecções foi
provocado por esta nova variante, o que repre-
senta "uma grande ameaça".

A equipe de Oliveira, do instituto de pesquisa
KRISP, vinculado à Universidade de Kwazulu-
Natal, foi a que descobriu a beta altamente con-
tagiosa -e uma das quatro variantes rotuladas
como preocupantes pela OMS- no ano passado.

Nova variante potencialmente mais
transmissível, é detectada na África do Sul

Ministro é contra cobrar 
vacina para entrar no Brasil

VALTER CAMPANATO/ABRASIL
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Macron dá maior honraria
da França a Randolfe, líder
da oposição a Bolsonaro
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

Oito dias após receber Lula
(PT) no Palácio do Eliseu, em
Paris, com honrarias de chefe
de Estado, o presidente fran-
cês, Emmannuel Macron, mar-
cou data para a entrega da
maior honraria do país ao se-
nador Randolfe Rodrigues (Re-
de-AP) (foto).

A comenda Légion d'honneur,
a mais alta distinção da França e
uma das condecorações mais fa-
mosas do mundo , será entregue a
Randolfe no dia 6 de dezembro. A
cerimônia, tradicionalmente rea-
lizada em Paris, acontecerá na
embaixada francesa em Brasília,
por causa da pandemia.

O senador é o vice-presidente
da CPI da Covid e um dos maio-
res adversários do governo de
Jair Bolsonaro. Ele é o único bra-
sileiro e o único político que se-
rá agraciado neste ano.

O governo francês afirma que

a condecoração é um reconhe-
cimento pela atuação do parla-
mentar no enfrentamento da
Covid-19 no Brasil -Randolfe foi

o vice-presidente da CPI da Co-
vid- e por sua "defesa fervorosa"
do meio ambiente e do Acordo
de Paris, "como ilustra seu forte
comprometimento com a luta
pela preservação das reservas
na Amazônia" e seu "incansável
dedicação ao desenvolvimento
das regiões limítrofes do Amapá
e da Guiana Francesa."

Desde 1804, a honraria já foi
concedida aos ex-presidentes
Fernando Henrique Cardoso,
José Sarney e Juscelino Kubits-
chek, ao escritor Paulo Coelho, a
dom Pedro II e ao Marechal
Rondon, entre outras personali-
dades brasileiras.

A definição da data de ceri-
mônia para a entrega da conde-
coração a Randolfe acontece na
mesma semana em que Bolso-
naro chamar de "provocação" o
encontro entre Lula e Macron,
dizendo que o petista e o man-
datário francês "falam a mesma
linguagem".

FRANÇA

Escolas de 
SP aplicam
segunda dose
contra Covid 

Alunos da Emef (Escola
Municipal de Ensino Funda-
mental) Chiquinha Rodri-
gues, no Campo Belo (zona
sul da capital paulista), for-
maram fila na manhã de on-
tem para tomar a segunda
dose da vacina contra a Co-
vid-19 na própria escola em
que estudam.

A Secretaria Municipal da
Saúde informou que, até o
meio-dia, 35 pessoas haviam
recebido o imunizante no lo-
cal, 32 delas pela segunda
dose e outras três, que rece-
beram a vacina pela primei-
ra vez.

Os estudantes da unidade
foram os primeiros da capital
a serem imunizados pelo
programa da prefeitura, que
teve início nesta quinta-feira,
que visa levar agentes de saú-
de até as unidades das redes
municipal e estadual para
aplicar o imunizante. A ação
foi acompanhada pelo secre-
tário municipal da Saúde,
Edson Aparecido, e pelo se-
cretário de Educação, Fer-
nando Padula.

No total, 107 escolas mu-
nicipais e estaduais se orga-
nizaram para vacinar seus
alunos no primeiro dia da
campanha. Escolas particu-
lares ainda não fazem parte
da ação, mas a intenção é que
sejam atendidas em um ou-
tro momento.

Estão aptos a serem vaci-
nados todos os adolescentes
entre 12 e 17 anos que te-
nham tomado a primeira do-
se há pelo menos 21 dias.

A ação é mais uma tentati-
va da gestão Ricardo Nunes
(MDB) em conseguir avançar
na vacinação dos adolescen-
tes, que ainda patina na capi-
tal. Dados da prefeitura indi-
cam que, até a última terça-
feira, 893.268 pessoas entre
12 e 17 anos haviam tomado
a primeira dose, o que repre-
senta 105,8% de cobertura
vacinal. No entanto, apenas
338.553 pessoas já foram
imunizadas pela segunda
vez, algo em torno de 40,1%.

"Com a vacinação nas es-
colas, será possível comple-
tar o ciclo vacinal dos adoles-
centes e garantir as segundas
doses para esse público", dis-
se Edson Aparecido.

Para que o estudante seja
imunizado é necessário en-
viar uma autorização por es-
crito, em modelo disponibili-
zado e encaminhado pela
UBS (Unidade Básica de Saú-
de) mais próxima da escola.
O documento assinado pelo
responsável também pode
ser encaminhado para a dire-
ção da escola através de apli-
cativo de mensagem, como
Whatsapp. É obrigatória tam-
bém a apresentação da car-
teira de vacinação do estu-
dante no ato da aplicação.

Lidia Mariana de Acevedo,
35 anos, estava radiante ao
ver o filho tomar a vacina, in-
clusive fazendo questão de
fotografar o momento da
aplicação do imunizante. Ela
trabalha na Emef Chiquinha
Rodrigues, por meio de um
programa criado pela prefei-
tura para o desenvolvimento
de boas práticas de higieniza-
ção e segurança em tempos
de pandemia.

"Ele iria se vacinar hoje no
posto de saúde. A melhor coi-
sa que fizeram foi a vacina-
ção na escola, porque muitos
pais, às vezes, não têm condi-
ções de levar os filhos para
vacinar", disse.

O filho de Lidia, Julio Cesar
Acevedo Teixeira, 13, aluno
do 7° ano, que havia tomado a
primeira dose em setembro,
estava entusiasmado com a
quantidade de repórteres
com quem conversou."To-
mar na escola foi uma expe-
riência diferente. Eu gostei de
ser entrevistado."

A prefeitura informou que
pretende divulgar ainda nes-
ta quinta-feira um balanço
da quantidade de vacinados
no primeiro dia da ação.

CORONAVÍRUS

França aperta regras e
retoma uso de máscaras

COVID-19

ANA ESTELA DE SOUSA
PINTO/FOLHAPRESS

Doses de reforço da vacina
anti-Covid para todos os adul-
tos, mais restrições aos não imu-
nizados e máscaras obrigatórias
em espaços internos foram as
medidas anunciadas ontem na
França para conter o que o país
chama de "quinta onda".

"Não estou anunciando um
bloqueio, nem toque de reco-
lher, nem fechamento de em-
presas, nem limitações de movi-
mento", frisou o ministro da Saú-
de, Olivier Véran, no anúncio.

"Optamos por combinar li-
berdade com responsabilida-
de. Acreditamos que podemos
ultrapassar esta onda sem ter
que recorrer a medidas mais
restritivas, se utilizarmos de
forma eficaz as cartas que te-
mos em mãos", disse ele.

Nas últimas semana, essas

medidas mais restritivas foram
impostas -e reacenderam pro-
testos e conflitos- em vários
países da União Europeia, en-
tre eles a Áustria, a Holanda, a
Letônia e a Eslováquia.

Na França, o reforço de va-
cina será dado cinco meses
após a imunização completa,
mesmo intervalo anunciado
pelo governo italiano. Sem a
injeção extra, os certificados
de vacina deixarão de valer se-
te meses após a vacinação
completa, medida que entra
em vigor em janeiro.

Resultados negativos de tes-
tes PCR para o Sars-Cov-2
também terão sua validade re-
duzida, de 72 horas para 24 ho-
ras, a partir da próxima segun-
da-feira. "Quem não se vaci-
nou e quer ter acesso ao passe
de saúde deve fazer o teste to-
dos os dias, à sua própria cus-
ta", disse Véran.

Acidente em mina de
carvão deixa ao menos
52 mortos na Sibéria
A

o menos 52 pessoas
morreram após um
acidente em uma mi-

na de carvão na Rússia ontem.
Pela manhã, tarde na Rússia, o
governo confirmava 11 mortes,
enquanto equipes de resgate
tentavam socorrer os corpos das
vítimas e outras 35 pessoas que
ainda estavam presas sob a terra.

O socorro, porém, precisou
ser interrompido devido ao risco
de explosões. Conforme os no-
vos números divulgados pela
Tass, principal agência de notí-
cias russa, três resgatistas mor-
reram enquanto tentavam so-
correr as vítimas,.

Houve um incêndio provoca-
do por resíduos de carvão no
duto de ventilação da mina, lo-
calizada na região de Kemerovo,
na Sibéria.

Antes mesmo da atualização
no número de mortes, o gover-
nador regional Sergei Tsivilev
decretou luto oficial de três dias
e disse que, além dos óbitos con-
firmados e dos que ainda estão
presos na mina, há dezenas de
vítimas recebendo atendimento
médico, várias delas com sinto-
mas de intoxicação por fumaça.

Imagens de emissoras locais
mostram equipes de resgate e
ambulância chegando ao com-
plexo onde a mina está localiza-
da, em uma região a cerca de
3.500 km de Moscou.

De acordo com as autorida-
des, havia em torno de 285 pes-
soas trabalhando quando a fu-
maça começou a se espalhar,
das quais 239 conseguiram che-
gar à superfície.

"Por enquanto, não há fuma-
ça densa, então esperamos que
não haja fogo", disse Tsivilev em
vídeos compartilhados em seu
canal no Telegram. Segundo ele,
porém, o sistema de comunica-
ção subterrâneo, que permitiria
o contato com os trabalhadores
que ainda estão na mina, não
está funcionando.

Ainda de acordo com o go-
vernador, os níveis de metano e
CO2 na área da mina estão mui-
to altos, motivo pelo qual as
operações de resgate foram
temporariamente suspensas.

Na televisão estatal, o presi-
dente Vladimir Putin disse que
conversou com o governador e
descreveu o acidente como um
"grande infortúnio".

"Infelizmente a situação não
está ficando mais fácil. E há um
perigo para as vidas das equipes
de resgate. Esperamos que eles
possam salvar o maior número
de pessoas possível", disse Putin.

O braço regional do Comitê
Investigativo da Rússia infor-
mou que abriu um processo pa-
ra apurar as causas do acidente -
a princípio, um inquérito crimi-
nal, que deve analisar se houve

negligência por parte dos gesto-
res da mina. O local pertence à
empresa privada Siberian Busi-
ness Union.

A mina, que começou a ope-
rar em 1956, registrou um aci-
dente em outubro de 2004,
quando uma explosão de gás
metano deixou 13 mortos. Em
1981, outra explosão matou cin-
co pessoas.

Os acidentes em minas da
Rússia, assim como em outras re-
giões da antiga União Soviética,
frequentemente são relaciona-
dos à falta de respeito às normas
de segurança, à má gestão ou à
deterioração das instalações.

O acidente mais grave dos úl-
timos anos deixou mais de 100
mortos em 2007, também em
Kemerovo, quando houve uma
explosão na mina Ulyanovs-
kaya. Em 2010, na mesma re-
gião, foram 91 mortos e mais de
100 feridos em novo acidente.

Em agosto de 2017, oito tra-
balhadores desapareceram após
uma inundação em uma mina
de diamantes na Sibéria explo-
rada pelo grupo russo Alrosa,
maior produtor mundial. A em-
presa suspendeu os trabalhos de
resgate após três semanas de
busca pelos desaparecidos. Em
outubro de 2019, um acidente
em uma represa ilegal de uma
mina de ouro na Sibéria deixou
17 mortos.

RÚSSIA

PRIMAVERA: Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o dia e à noite.

Manhã Tarde Noite
05:12 18:36
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Orani João Tempesta, O.Cist 
Arcebispo do Rio de Janeiro

Cardeal Tempesta

Dia Nacional
de Ação de

Graças

Na quarta quinta-feira de novembro, na última se-
mana do ano litúrgico, ontem, foi comemorado o

Dia de Ação de Graças. Esse dia é celebrado, principal-
mente, nos Estados Unidos, onde é feriado, conhecido
como “Thanksgiving Day”. Esse dia também é celebra-
do no Canadá e nas ilhas do Caribe, como um dia de
gratidão a Deus. É um dia repleto de orações e festas
pelos bons acontecimentos ocorridos durante o ano.

No início, a comemoração era feita no outono, e a
primeira aconteceu em 1621. Após terem tido um in-
verno bastante rigoroso, as pessoas organizaram uma
festa para celebrar a colheita produtiva. Desde então,
em todos os anos seguintes, a festa para agradecer as
boas colheitas do ano passou a ser tradição. Em 1863, o
presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, de-
cretou oficialmente que a quarta quinta-feira de no-
vembro seria o Dia de Ação de Graças, para expressar
gratidão a Deus e, também, demonstrar gratidão às
pessoas.

Nos Estados Unidos, no Dia de Ação de Graças, mui-
tas pessoas viajam para se reunir com os seus familia-
res, onde celebram o dia e consomem pratos tradicio-
nais e iguarias. No Brasil, a data foi instituída pela Lei
781, de 17 de agosto de 1949, pelo presidente Eurico
Gaspar Dutra, por sugestão do embaixador Joaquim
Nabuco, que ficou entusiasmado com as comemora-
ções que vira em 1909, na Catedral de São Patrício,
quando fora embaixador em Washington.

Embora seja uma festa mais celebrada na América
do Norte, tem um sentido religioso bem amplo e boni-
to. Dar glória a Deus, agradecer pelas graças, dons e
bênçãos que d’Ele recebemos todos os dias de nossa vi-
da, são ações fundamentais à nossa fé. Uma das ora-
ções eucarísticas da Santa Missa diz: “Na verdade, é
justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-Vos
graças, sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai Santo,
criador do mundo e fonte de vida” (Or. E. VI). Outra
oração diz: “Na verdade, é justo e bom agradecer-Vos,
Deus Pai, porque constantemente nos chamais a viver a
felicidade completa (…)” (Or. E, VII).

Tudo o que somos e temos, recebemos de Deus: a vi-
da, a alma, o ser, o alimento, o ar que respiramos, as fa-
culdades intelectivas; exatamente tudo é dádiva de
Deus. Se meditássemos detalhadamente isso, passaría-
mos o dia todo agradecendo os dons que recebemos
(sem cessar) de Deus.

São Paulo nos lembra que, em Deus, “nós existi-
mos, nos movemos e somos”; em tudo, dependemos
d’Ele. A Missa é, acima de tudo, um ato de Ação de
Graças, em que, por meio de Cristo na pessoa do sa-
cerdote, oferecemos ao Pai toda a Criação, simboliza-
da no pão e no vinho que serão transformados no Cor-
po e no Sangue de Cristo.

“Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar sal-
mos de louvor ao Deus Altíssimo! Anunciar pela manhã
vossa bondade” (Sl 91,2). “Minha boca anunciará todos
os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis” (Sl
70,14-15).

“Dai graças ao Senhor, gritai Seu nome, anunciai en-
tre as nações seus grandes feitos! Cantai, entoai Salmos
para Ele, publicai todas as suas maravilhas!” (Sl 104,1).

A nossa ação de graças se confunde com o devido
louvor que devemos prestar a Deus. São Leão Magno,
Papa e doutor da Igreja, dizia: “Usa como convém as
criaturas visíveis, assim como usa a terra, o mar, o céu,
o ar, as fontes e os rios; e faze reverter para o louvor e a
glória do Criador tudo o que há neles de belo e admirá-
vel”.

“Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, e eterna é a
sua misericórdia!” Ainda que temos tantos motivos pa-
ra chorar e lamentar por causa da Covid-19, somos cha-
mados a sermos gratos a Deus por tanta graça por Ele
recebidas. Tenhamos condições de nesse dia agradecer
o dom da vida, da família, da fé. Que Deus, nosso pai,
nos ajude a sermos eternamente gratos.

Trump encontra e elogia
assassino de negros

O ex-presidente dos EUA Do-
nald Trump se encontrou com
Kyle Rittenhouse, jovem que foi
absolvido pela Justiça após atirar
em três pessoas com um fuzil,
matando duas delas, em um pro-
testo antirracista no ano passado.

Em entrevista à Fox News na
terça-feira passada, Trump falou
que o encontro entre os dois foi
em sua casa de Mar-a-Lago, na
Flórida, e disse que Rittenhouse
foi submetido a "má conduta do
Ministério Público", que ele não
deveria ter sofrido um julgamen-
to e que "estaria morto se não ti-
vesse puxado o gatilho".

"Ele é um jovem muito bom.
Acabou de sair de Mar-a-Lago e
nunca deveria ter passado por
isso. Isso foi conduta indevida
da promotoria e está acontecen-
do em todos os Estados Unidos
agora com os democratas", disse
o ex-presidente.

Kyle Rittenhouse, 18, foi jul-
gado por ter atirado com um fu-
zil AR-15 em Joseph Rosen-
baum, Anthony Huber e Gaige
Grosskreutz -os dois primeiros
morreram devido aos ferimen-
tos. À época, ele tinha 17 anos.

Seu julgamento, que opôs o
argumento da promotoria de

que Rittenhouse atirou de forma
imprudente nos homens à afir-
mação do adolescente de que
agiu em legítima defesa, polari-
zou os EUA. Os debates em torno
do caso voltaram a expor feridas
abertas na sociedade americana
em torno dequestões controver-
sas como o acesso a armas.

Após mais de três dias de de-
liberações, o júri composto por
12 integrantes anunciou o vere-
dicto, inocentando Rittenhouse
de duas acusações de homicí-
dio, uma de tentativa de homicí-
dio e duas de ameaça à seguran-
ça pública.

EUA
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