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Vendas do
comércio
caem 0,1% 
em outubro

IBGE

Em um cenário de pressão
inflacionária, juros mais altos e
renda fragilizada, o volume de
vendas do comércio varejista
do país recuou 0,1% em outu-
bro, na comparação com se-
tembro. O IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca) divulgou o dado ontem. O
desempenho ficou abaixo das
expectativas do mercado. Ana-
listas consultados pela agência
Bloomberg esperavam alta de
0,7% nas vendas. Outubro foi o
terceiro mês seguido com va-
riação negativa no varejo, em-
bora o IBGE considere a taxa
mais recente como relativa es-
tabilidade, já que ficou próxi-
ma de zero. Segundo André
Perfeito, economista-chefe da
Necton Investimentos, o resul-
tado reforça os sinais de perda
de fôlego da atividade econô-
mica. "O dado de outubro veio
muito pior do que o esperado.
Há, nitidamente, um cenário
de fraqueza no comércio vare-
jista", afirma. "Isso é resultado
de um cenário perverso para a
renda dos brasileiros. Temos
inflação elevada e juros subin-
do", completa. Frente a outu-
bro de 2020, quando o comér-
cio ensaiava reação após a che-
gada da pandemia, as vendas
caíram 7,1%, indicou o IBGE.
Nessa comparação, a estimati-
va de analistas era de uma re-
tração menor, de 6,1%. Com o
desempenho de outubro, o co-
mércio ficou 0,1% abaixo do
patamar pré-pandemia. O IB-
GE considera fevereiro de 2020
como nível pré-crise. PÁGINA 2

BC sobe Selic em 1,5 ponto 
e taxa chega a 9,25% ao ano

Conforme sinalizado na reunião anterior, o Copom (Comitê de
Política Monetária) do Banco Central elevou ontem a taxa básica (Se-
lic) novamente em 1,5 ponto percentual, a 9,25% ao ano. A taxa é a
maior em quatro anos, quando atingiu 9,25% em julho de 2017, ainda
no governo de Michel Temer (MDB). Na reunião anterior, em outu-
bro, o BC elevou a taxa também em 1,5 ponto percentual e indicou

que faria nova alta da mesma magnitude em seguida. De acordo com
o relatório Focus desta semana, em que o BC divulga projeções do
mercado, economistas esperam que os juros fechem 2022 a 11,25%
ao ano. Com a Selic acima de 8,5% ao ano, o cálculo do rendimento
da poupança muda e passa a ser de 0,5% ao mês mais a TR (Taxa Re-
ferencial) para todas as cadernetas. PÁGINA 2

A secretária extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Mi-
nistério da Saúde, Rosana Leite de Melo (foto), não recomenda a
realização do carnaval em 2022. Ela argumenta que festas com
grandes aglomerações podem aumentar a transmissão da doença.
Segundo Leite, apesar de o país já estar com alta cobertura vacinal,
nesses eventos há dificuldade de manter protocolos não farmacoló-
gicos que são importantes para evitar a contaminação. Entre eles o

uso de máscara, medida de distanciamento e higiene das mãos. A
declaração foi dada em audiência pública na Câmara dos Deputa-
dos ontem. "O carnaval é uma festa que nós nos aglomeramos, que
nós estamos juntos. É impossível você não ficar aglomerado nessas
festas. E nós sabemos que mesmo o indivíduo estando com o seu
esquema vacinal completo, até com dose de reforço, ele pode se
contaminar", avaliou. PÁGINA 5

COVID-19

BALANÇA

Secretária de saúde pede que
carnaval de 2022 seja suspenso

As exportações brasileiras deverão atingir, no próximo ano, US$
262,379 bilhões, o que representará queda de 4,7% em relação aos
US$ 275,316 bilhões estimados para 2021. As importações, porém,
poderão crescer 4,5% ante os US$ 218,094 bilhões projetados para es-
te ano, atingindo US$ 227,855 bilhões.  A previsão para a balança co-
mercial em 2022, divulgada ontem pela Associação de Comércio Ex-
terior do Brasil (AEB), indica que o superávit poderá alcançar US$

34,524 bilhões, com queda de 39,7% em relação aos US$ 57,222 bi-
lhões estimados para 2021. De acordo com a AEB, o aumento das im-
portações e a queda das exportações provocarão contribuição nega-
tiva do comércio exterior no cálculo do Produto Interno Bruto (PIB,
soma de todos os bens e serviços produzidos no país) de 2022. Além
do cenário interno de indefinição com a proximidade das eleições, o
principal fator a afetar a balança serão as commodities . PÁGINA 3

AEB projeta queda das exportações em 2022    STF anula
condenação
de 14 anos de
Sérgio Cabral
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Divórcio online:
uma solução na

pandemia

Justiça
Direito &

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(27/10) 7,75%
Poupança 3
(9/12) 0,49%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,02% (nov.)
IPCA 5 1,03% (out.)
CDI
0,18 até o dia 8/dez
OURO
BM&F/grama R$ 319,43
EURO Comercial 
Compra: 6,2791 Venda: 6,3220

EURO turismo 
Compra: 6,3617 Venda: 6,5417
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,5773 Venda: 5,5779
DÓLAR comercial
Compra: 5,5332 Venda: 5,5338
DÓLAR turismo
Compra: 5,5771 Venda: 5,7571

CVC BRASIL ON NM 16.10 +9.60 +1.41

GOL PN N2 18.68 +9.18 +1.57

EZTEC ON NM 20.82 +6.44 +1.26

MARFRIG ON NM 22.59 +6.31 +1.34

MRV ON ED NM 12.25 +5.88 +0.68

MAGAZ LUIZA ON NM 6.81 −10.63 −0.81

PETRORIO ON NM 20.97 −4.38 −0.96

GETNET BR UNT 3.84 −3.76 −0.15

CCR SA ON ED NM 12.71 −3.12 −0.41

TELEF BRASILON 49.08 −1.76 −0.88

PETROBRAS PN EDJ N2 29.35 −0.03 −0.01

VALE ON NM 75.76 −0.75 −0.57

MAGAZ LUIZA ON NM 6.81 −10.63 −0.81

ITAUUNIBANCOPN EJ N1 22.74 −0.96 −0.22

PETROBRAS ON EDJ N2 31.08 −0.35 −0.11

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.754,75 +0,10

NASDAQ Composite 15.786,987 +0,64

Euro STOXX 50 4.234,95 -0,90

CAC 40 7.014,57 -0,72

FTSE 100 7.337,35 -0,03

DAX 15.687,09 -0,80

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,50% / 108.095,53 / 537,86 / Volume: 28.625.082.618 / Quantidade: 4.017.198
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Bovespa sobe 0,5% 
e dólar cai 1,5% em 
dia de otimismo 

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) emendou a
sua quinta alta consecutiva
ontem com investidores rea-
gindo de forma positiva à pro-
mulgação parcial da PEC dos
Precatórios. A aprovação do
texto reduz incertezas sobre a
capacidade do governo para
pagar o Auxílio Brasil em 2022.

Uma onda de otimismo
também impulsionou o exte-
rior, após estudos iniciais di-
vulgados pela Pfizer indica-
rem que a terceira dose da va-
cina fabricada pela empresa é
capaz de neutralizar a variante
Ômicron do coronavírus.

O Ibovespa (Índice Boves-
pa), subiu 0,5%, 108.095 pon-
tos. O dólar recuou 1,49%, a R$
5,5350.

Nos Estados Unidos, os ín-
dices Dow Jones, S&P 500 e
Nasdaq subiram 0,10%, 0,31%

e 0,64%, respectivamente.
Investidores apostaram,

principalmente, em ações re-
lacionadas a viagens. No Bra-
sil, a operadora de turismo
CVC e a aérea Gol saltaram
9,60% e 9,18%.

A queda mensal de 0,1%
nas vendas mensais do varejo,
divulgada nesta quarta pelo
IBGE, ajudou a reduzir a curva
de juros futuros em 0,11 ponto
percentual. A taxa DI para
2023 passou de 11,48% para
11,37% ao ano.

O dado do varejo reforçou o
desempenho fraco da econo-
mia. Isso levou investidores a
apostarem que o Banco Cen-
tral confirmaria o aumento já
esperado da taxa Selic em 1,5
ponto percentual, o que de fa-
to aconteceu.

O petróleo Brent subiu
0,87%, a US$ 76,10 (R$ 424,43).

Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021
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BC sobe Selic em 1,5 ponto 
e taxa chega a 9,25% ao ano
LARISSA GARCIA/FOLHAPRESS

C
onforme sinalizado na
reunião anterior, o Co-
pom (Comitê de Polí-

tica Monetária) do Banco Central
elevou ontem a taxa básica (Se-
lic) novamente em 1,5 ponto per-
centual, a 9,25% ao ano.

A taxa é a maior em quatro
anos, quando atingiu 9,25% em
julho de 2017, ainda no governo
de Michel Temer (MDB).

Na reunião anterior, em ou-
tubro, o BC elevou a taxa tam-
bém em 1,5 ponto percentual e
indicou que faria nova alta da
mesma magnitude em seguida.

De acordo com o relatório Fo-
cus desta semana, em que o BC
divulga projeções do mercado,
economistas esperam que os ju-
ros fechem 2022 a 11,25% ao ano.

Com a Selic acima de 8,5% ao
ano, o cálculo do rendimento
da poupança muda e passa a ser

de 0,5% ao mês mais a TR (Taxa
Referencial) para todas as ca-
dernetas.

A decisão veio em linha com
as projeções do mercado. Le-
vantamento feito pela Bloom-
berg mostrou que todos os ana-
listas consultados esperavam
elevação de 1,5 ponto na Selic.

O ciclo atual de alta da taxa
básica é o mais agressivo desde
2002, com elevações bruscas, e é
o que terá maior diferença entre
a taxa inicial e a final desde a
criação do sistema de metas pa-
ra inflação, em 1999.

O choque de juros é uma res-
posta do BC à escalada de preços
observada desde o fim do ano
passado e às sucessivas revisões
para cima das expectativas de in-
flação para o próximo ano.

Para este ano, há consenso
no mercado e no BC de que a in-
flação deve estourar a meta fixa-
da pelo CMN (Conselho Mone-

tário Nacional) em 3,75% -com
1,5 ponto percentual de tolerân-
cia para cima e para baixo.

As estimativas crescem se-
mana a semana.

Segundo o Focus, o indicador
deve ficar em 10,18% em 2021,
4,93 pontos percentuais acima
do máximo permitido. Há um
mês, a projeção era de 9,33%.

No horizonte relevante -para
quando o BC entende que a po-
lítica monetária faz efeito- as ex-
pectativas de inflação vêm cres-
cendo. Para 2022 e 2023 as pro-
jeções estão em 5,02% e 3,50%,
respectivamente, ambas acima
do centro das metas para os pe-
ríodos, de 3,5% e 3,25%.

Para o próximo ano, o núme-
ro já está acima do máximo per-
mitido no intervalo de tolerân-
cia, que é de 5%.

A escalada de preços no país
começou no fim do ano passado
decorrente de uma série de cho-

ques, como mudança na deman-
da por alimentos na pandemia,
problemas em safras com chuvas
e geadas, elevação nos preços
das commodities acompanhada
de desvalorização do real, e ago-
ra a crise hídrica, que encareceu
a conta de luz do brasileiro.

O cenário foi agravado pela
percepção do mercado de piora
no regime fiscal, quando o go-
verno pode ser negligente com
as contas públicas.

O controle da inflação é a
principal atribuição da autori-
dade monetária. Para isso, o BC
define a meta da taxa básica de
juros.

Quando a inflação está alta, o
Copom sobe os juros com o ob-
jetivo de reduzir o estímulo na
atividade econômica, o que di-
minui o consumo e equilibra os
preços. Caso contrário, o BC po-
de reduzir juros para estimular a
economia.

MERCADOS

Congresso promulga parte
de PEC dos Precatórios 
IDIANA TOMAZELLI, RENATO
MACHADO E THIAGO
RESENDE/FOLHAPRESS

Após acordo fechado na noite
anterior para o fatiamento da
proposta, o Congresso Nacional
promulgou ontem a PEC (Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção) dos Precatórios, aposta do
governo para poder pagar o au-
xílio emergencial de ao menos
R$ 400 a 17 milhões de famílias
até dezembro de 2022.

O trecho a ser promulgado,
no entanto, garante apenas par-
te do espaço necessário no Or-
çamento para atender às despe-
sas extras previstas para o ano
que vem, incluindo o novo pro-
grama social.

As partes em comum pro-
mulgadas abrem uma folga de
R$ 62,2 bilhões no próximo

ano. Outros R$ 48,6 bilhões
ainda dependerão da votação
de outra PEC na Câmara e no
Senado.

A sessão de promulgação foi
marcada por uma série de ma-
nifestações contrárias dos se-
nadores, que apontaram rom-
pimento do acordo durante a
votação no Senado. Os parla-
mentares questionaram a pro-
mulgação de dois artigos, sem
as alterações feitas pelos sena-
dores, que retiram a vinculação
dos gastos pelo governo fede-
ral. Assim, alegam que a PEC
poderia abrir brecha para o go-
verno gastar livremente os re-
cursos.

A PEC dos Precatórios que
foi aprovada na Câmara altera-
va a regra de cálculo do teto de
gastos, que limita o avanço das
despesas à inflação, e fixava

um limite para o pagamento de
dívidas judiciais  da União,
contra as  quais  já  não cabe
mais recurso.

O texto sofreu modificações
no Senado, o que tornava neces-
sária uma nova votação pelos
deputados.

Na terça-feira passada, os
presidentes da Câmara, Arthur
Lira (PP-AL), e do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG),
anunciaram um acordo para
promulgar a parte da PEC que fi-
cou inalterada. Isso incluiria a
mudança no teto de gastos, mas
não o limite para pagamento de
dívidas judiciais.

O acerto prevê que a pro-
posta que criará o subteto pa-
ra os precatórios,  como são
c h a m a d a s  a s  d í v i d a s  j u d i -
ciais, deve ser apreciada no-
vamente pela 

CALOTE

Selic altera rendimento da poupança
CLAYTON CASTELANI/FOLHAPRESS

A alta da taxa básica de juros,
a Selic, que ontem passou de
7,75% para 9,25% ao ano, vai
mexer também com a correção
da poupança. Investimento pre-
ferido dos brasileiros, a cader-
neta passará a render 0,5% ao
mês mais a TR (Taxa Referen-
cial), o que ocorre sempre que a
Selic fica acima de 8,5% ao ano.

Com a taxa básica até 8,5% ao
ano, a poupança rende o equi-
valente a 70% da Selic.

Mesmo com a mudança, a
poupança manterá severa des-
vantagem em relação à maioria
das aplicações de renda fixa e ain-
da perderá feio para a inflação.

Considerando os efeitos da
nova Selic sobre os rendimentos
médios de uma cesta de nove in-
vestimentos, o buscador de apli-
cações financeiras Yubb esti-
mou que a poupança passará a
entregar uma variação anual de
6,17%, acima dos 5,42% que ela
estava pagando.

Isso ainda representará, po-
rém, uma perda de 3,64% em re-

lação à inflação de 10,18% proje-
tada para 2021 na última pes-
quisa Focus, do Banco Central.

A poupança é o segundo pior
investimento analisado pelo
Yubb, perdendo apenas para o
CDB (Crédito de Depósito Ban-
cário) oferecido por grandes
bancos, cuja variação real (des-
contada a inflação) estimada fi-
cará negativa em 3,92%.

Os CDBs emitidos por ban-
cos pequenos ficarão apenas
0,60% atrás do aumento do cus-
to de vida.

As debêntures incentivadas
ampliarão sua vantagem e se-
guirão como os únicos investi-
mentos capazes de entregar ga-
nhos (3,30%) acima da inflação,
considerando as opções analisa-
das pela Yubb.

Debêntures regularmente
apresentam ganhos em perío-
dos de preços em alta porque
são parcialmente atreladas à in-
flação, além de contarem com
isenção do IR (Imposto de Ren-
da). Esses ativos, porém, são
emitidos por empresas privadas
e podem ser considerados arris-

cados. A compra é indicada a in-
vestidores com capacidade de
avaliar a saúde financeira do
emissor.

Apesar do rendimento nega-
tivo das demais aplicações em
relação à variação do custo de
vida, a ampliação da Selic colo-
ca alguns investimentos de
renda fixa conservadores em
patamares próximos ao da in-
flação.

Com rendimento real negati-
vo de 0,06% ao ano, as LCs (Le-
tras de Câmbio) aparecem co-
mo a melhor opção conservado-
ra para quem busca proteção da
renda fixa. Na mesma família, as
LCIs (Letras de Crédito Imobi-
liário) e as LCAs (Letras de Cré-
dito do Agronegócio) ficarão no
vermelho em 0,77% e 1,1%, res-
pectivamente.

Bernardo Pascowitch, funda-
dor do Yubb, destaca que a alta
da Selic amplia a vantagem da
renda fixa sobre os investimentos
em renda variável e torna o cená-
rio especialmente desafiador pa-
ra empresas que possuem ações
listadas na Bolsa de Valores.

"O desconto que os investi-
dores demandam na avaliação
de uma empresa sobe quando o
juro é mais alto, consequente-
mente, o preço da ação cai por-
que os investidores exigem um
retorno maior", diz Pascowitch.

O Ibovespa, índice de refe-
rência da Bolsa brasileira, está
negativo em 9,4% em 2021.

Desde maio de 2012, quan-
do a taxa básica de juros está
abaixo ou igual a 8,5% ao ano, a
rentabilidade da poupança
equivale a 70% da Selic, mais a
TR (Taxa Referencial), que está
praticamente zerada há cerca
de três anos.

A regra determina, porém,
que nos períodos em que a Selic
supera 8,5%, o rendimento volta
a ser igual ao aplicado aos depó-
sitos realizados nas cadernetas
antes de maio de 2012, apelida-
das de poupança antiga, que é
de 0,5% ao mês, mais a variação
da TR.

Considerando a Selic de
9,25% e a TR atual, o rendimento
anual da poupança correspon-
deria a 6,17%.

Vendas do comércio
caem 0,1% e pioram
cenário para economia

IBGE

Em um cenário de pressão
inflacionária, juros mais altos e
renda fragilizada, o volume de
vendas do comércio varejista do
país recuou 0,1% em outubro,
na comparação com setembro.
O IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) divulgou
o dado ontem. O desempenho
ficou abaixo das expectativas do
mercado. Analistas consultados
pela agência Bloomberg espera-
vam alta de 0,7% nas vendas.

Outubro foi o terceiro mês
seguido com variação negativa
no varejo, embora o IBGE con-
sidere a taxa mais recente como
relativa estabilidade, já que fi-
cou próxima de zero. Segundo
André Perfeito, economista-
chefe da Necton Investimentos,
o resultado reforça os sinais de
perda de fôlego da atividade
econômica.

"O dado de outubro veio
muito pior do que o esperado.
Há, nitidamente, um cenário de
fraqueza no comércio varejista",
afirma. "Isso é resultado de um
cenário perverso para a renda
dos brasileiros. Temos infla-
ção elevada e juros subindo",
completa. Frente a outubro de
2020, quando o comércio en-
saiava reação após a chegada
da pandemia, as vendas caí-
ram 7,1%, indicou o IBGE.
Nessa comparação, a estimati-
va de analistas era de uma re-
tração menor, de 6,1%.

Com o desempenho de outu-
bro, o comércio ficou 0,1% abai-
xo do patamar pré-pandemia. O
IBGE considera fevereiro de
2020 como nível pré-crise.

No acumulado deste ano, até
outubro, o varejo ainda regis-
trou avanço, estimado em 2,6%.
Em período maior, de 12 meses,
também houve crescimento de
2,6%. As duas taxas, contudo, já
foram maiores ao longo de 2021.

Cristiano Santos, gerente da
pesquisa do IBGE, associou a
perda de fôlego aos efeitos da es-
calada da inflação, das restri-
ções ao crédito e da renda do
trabalho em declínio. 

"São os principais fatores",
disse. A inflação ganhou força
no país com a pressão de itens
como combustíveis e energia

elétrica. No acumulado de 12
meses até outubro, o IPCA (Ín-
dice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo) registrou alta
de 10,67%. A marca de dois dígi-
tos é a maior desde janeiro de
2016 (10,71%). Para tentar con-
ter a inflação, o Copom (Comitê
de Política Monetária do Banco
Central) deve aumentar nova-
mente a taxa básica de juros, a
Selic, nesta quarta-feira.

Enquanto isso, a renda mé-
dia do trabalho vem caindo no
Brasil. O indicador atingiu o me-
nor nível para o terceiro trimes-
tre da série histórica do IBGE,
iniciada em 2012, conforme da-
dos divulgados no último dia 30.

O rendimento mais baixo re-
flete a volta de informais ao mer-
cado de trabalho, com salários
menores, e a inflação mais forte,
segundo analistas. 

Na visão de Perfeito, o de-
sempenho do comércio em ou-
tubro sinaliza que o quarto tri-
mestre começou "mal", e a pers-
pectiva até o final de 2021 não é
muito animadora.

Os últimos três meses do
ano reúnem datas importantes
para o comércio. Depois de ini-
ciar o trimestre no vermelho,
com o recuo em outubro, o va-
rejo teve uma Black Friday
morna em novembro, sem o
registro de multidões em lojas,
cenas que costumavam ocorrer
em anos anteriores.

Em dezembro, o setor vive a
expectativa com o Natal, mas o
contexto de dificuldades amea-
ça os negócios da data, pondera
Perfeito. "Talvez o Natal seja fra-
co. A Black Friday já não teve da-
dos tão bons", diz. 

Segundo o IBGE, cinco das
oito atividades pesquisadas no
comércio tiveram taxas negati-
vas em outubro, frente a se-
tembro.

Houve recuos em livros, jor-
nais, revistas e papelaria (-1,1%),
móveis e eletrodomésticos (-
0,5%), combustíveis e lubrifi-
cantes (-0,3%), hipermercados,
supermercados, produtos ali-
mentícios, bebidas e fumo (-
0,3%) e artigos farmacêuticos,
médicos, ortopédicos, de perfu-
maria e cosméticos (-0,1%). 

Nota
STF VALIDA DECISÃO 
QUE SUSPENDE DESPEJOS 
ATÉ MARÇO DE 2022

O Supremo Tribunal
Federal (STF) formou
ontem maioria de votos
para confirmar a decisão
que estendeu até 31 de
março de 2022 a proibição
de despejos e reintegrações
de posse contra famílias
vulneráveis durante a
pandemia de Covid-19. Até
o momento, sete ministros
seguiram o voto proferido
pelo relator, ministro Luís
Roberto Barroso, que, na
semana passada, estendeu
o prazo até março do ano
que vem e estabeleceu que
a medida vale para imóveis
rurais e urbanos. Em outra
decisão sobre o caso,
assinada em junho deste
ano, Barroso proibiu os
despejos até 3 de
dezembro. As decisões
foram motivadas por uma
ação protocolada pelo
PSOL e entidades de
direitos humanos.
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Relator da privatização
da Eletrobras no TCU
retira processo de pauta

ENERGIA

JULIO WIZIACK/FOLHAPRESS

O ministro do TCU (Tribu-
nal de Contas da União) Arol-
do Cedraz retirou da pauta de
votação, ontem, o processo de
privatização da Eletrobras.

Durante a sessão, o minis-
tro Walton Alencar perguntou
a Cedraz qual o motivo para "a
retirada do processo mais im-
portante do dia".

Cedraz explicou ter recebi-
do "novas manifestações do
poder executivo e da socieda-
de" sobre possíveis fragilida-
des do modelo de privatiza-
ção. Ele afirmou, no entanto,
que apresentará o relatório e
seu voto na próxima semana.

Segundo servidores do TCU,
não houve manifestações no-
vas nesta manhã que justificas-
sem o adiamento. Todos os
questionamentos feitos pelo
Ministério Público de Contas
junto ao TCU foram enviados
ao relator há mais de um mês.

A reportagem teve acesso a
esse documento. Nele há di-
versos pontos controversos
apontados pelo procurador
Rodrigo Medeiros de Lima.

Os principais apontam para
subavaliação de cerca de R$ 16
bilhões nos ativos da Eletro-
bras pela escolha de um mo-
delo de precificação suposta-
mente equivocado.

O procurador também veri-
ficou problemas no adianta-
mento para 2022 de R$ 5 bi-
lhões a serem transferidos do
bônus de outorga para a
amortização do preço da ener-
gia para os consumidores resi-
denciais.

Essa redução na tarifa ocor-
rerá por meio de um depósito
na CDE (Conta de Desenvolvi-
mento Energético) que, ao tér-
mino da operação de privati-
zação da estatal, contará com
R$ 29 bilhões. Uma parte (R$ 5
bilhões) seria antecipada para
amenizar o preço da energia já
em 2022, ano eleitoral.

Como mostrou o jornal Fo-
lha de S.Paulo, recentemente,
os maiores geradores e os prin-
cipais consumidores de ener-
gia encaminharam uma carta
ao Ministério de Minas e Ener-
gia, BNDES e EPE (Empresa de
Pesquisa Energética) para re-
clamar que a modelagem de
privatização da Eletrobras
considera dados que permiti-
rão ao governo receber entre
R$ 10 bilhões e R$ 20 bilhões a
mais do que o devido no pro-
cesso de venda de ações, pre-
visto para o próximo ano.

O Ministério de Minas e
Energia está reavaliando essas
distorções e, segundo assesso-
res no TCU, o assunto também
será analisado por Cedraz.

Um atraso de uma semana
não vai prejudicar o cronogra-
ma da privatização programa-
do pelo governo. Caso o mi-
nistro demore mais a apresen-
tar seu voto, a venda das ações
da União na B3, a Bolsa de São
Paulo, pode atrasar. A previ-
são inicial é que ocorra em
maio de 2022. Se isso não se
confirmar, haverá riscos de
que o processo fique para o
próximo governo devido às
campanhas eleitorais, o que
significará um forte revés para
o governo.

BALANÇA

AEB projeta queda das
exportações e do superávit 
A

s exportações brasilei-
ras deverão atingir, no
próximo ano, US$

262,379 bilhões, o que represen-
tará queda de 4,7% em relação
aos US$ 275,316 bilhões estima-
dos para 2021. As importações,
porém, poderão crescer 4,5%
ante os US$ 218,094 bilhões pro-
jetados para este ano, atingindo
US$ 227,855 bilhões. 

A previsão para a balança co-
mercial em 2022, divulgada on-
tem pela Associação de Comér-
cio Exterior do Brasil (AEB), in-
dica que o superávit poderá al-
cançar US$ 34,524 bilhões, com
queda de 39,7% em relação aos
US$ 57,222 bilhões estimados
para 2021. 

De acordo com a AEB, o au-
mento das importações e a que-
da das exportações provocarão
contribuição negativa do co-
mércio exterior no cálculo do
Produto Interno Bruto (PIB, so-
ma de todos os bens e serviços
produzidos no país) de 2022.

Além do cenário interno de
indefinição com a proximidade
das eleições, o principal fator a
afetar a balança comercial bra-

sileira serão as commodities
(produtos primários com cota-
ção internacional), cujos preços
estão muito elevados, mas sem
sustentação para isso, disse o
presidente executivo da AEB,
José Augusto de Castro, à Agên-
cia Brasil. "Os preços das com-
modities devem cair em 2022",
afirmou.

Os preços do petróleo e do
minério de ferro, por exemplo,
já estão caindo, e a projeção é
que, no próximo ano, tenham
redução de 18,5% e 34,1%, res-
pectivamente. Quanto à soja
em grão, cuja previsão é de ex-
pansão do preço em torno de
11,8% em 2022, Castro alertou
que "a tendência é que caia al-
guma coisa". Juntos, soja, pe-
tróleo e minério de ferro deve-
rão responder por 37,5% das ex-
portações totais, o que significa
retração se comparado ao esti-
mado para 2021 (40,7%). Se-
gundo a AEB, a soja deverá ser o
produto líder nacional da pauta
de exportação, com US$ 45 bi-
lhões, o que representará novo
recorde.

Já as importações continuam

crescendo, devido à falta de
componentes, contêineres e na-
vios, o que obriga as empresas a
comprar no exterior. Com isso,
muitos produtos têm tido au-
mento de preços e quantum
(quantidade) significativo nas
importações. 

Um deles é o gás natural, que
aumentou 98% em quantidade e
88% em preço. Também tiveram
altas expressivas adubos (22%
em volume e 48% em preço) e
medicamentos (15% em quanti-
dade e 52% em preço).

Para José Augusto de Castro,
o câmbio não terá efeito algum
sobre a balança comercial, por-
que o país já se acostumou com
ele em patamar elevado. "Teori-
camente, teria algum efeito so-
bre a exportação de manufatu-
rados, mas, na prática, a gente
vê que o custo Brasil é muito ele-
vado, e o câmbio não é suficien-
te para compensar esse fator".

Na importação, onde o câm-
bio alto poderia funcionar como
um fator de barreira, Castro ex-
plicou que, sem produção de di-
versas mercadorias no mercado
doméstico, "as empresas são ob-

rigadas a importar ou fechar".
O Brasil continua refém das

commodities, disse Castro, ao
destacar que os 15 principais
produtos de exportação do país
são commodities. Para o presi-
dente executivo da AEB, ainda
vai demorar muito tempo para
que os manufaturados assu-
mam a liderança no comércio
externo brasileiro. "Sem refor-
mas, não tem condições de ex-
portar manufaturados", enfati-
zou Castro. Ele ressaltou a ne-
cessidade da reforma tributária,
dizendo que, sem ela, o país
continuará a exportar custos tri-
butários. "Isso inviabiliza as ex-
portações. A curto prazo, não
consigo enxergar nada para a
exportação de manufaturados".

Castro lembrou que, no ano
2000, 59% das exportações do
Brasil eram produtos manufatu-
rados, de maior valor agregado,
e que hoje são apenas 26%. "Es-
sa diferença significa empregos
que deixaram de ser gerados in-
ternamente e aumento de im-
portação. Porque quando a gen-
te deixa de produzir aqui, passa
a importar."

Senado aprova MP que libera 
venda direta de etanol aos postos
WASHINGTON LUIZ/FOLHAPRESS

Por unanimidade, senadores
aprovaram ontem a medida pro-
visória que autoriza a comercia-
lização direta de etanol hidrata-
do combustível por produtores e
importadores com o posto re-
vendedor, sem a intermediação
de distribuidoras, antes obriga-
tória. O texto vai a sanção.

O Senado acatou todas as
mudanças feitas pela Câmara na
proposta. Uma delas retirou um
dos principais itens da MP, o
que permitia aos postos reven-
derem combustíveis de mais de
uma marca.

A possibilidade de flexibiliza-
ção gerou conflitos e confusão no
mercado. Além disso, críticos
afirmavam que ela levaria os con-
sumidores a serem enganados.

"A flexibilização discutida,
tendente a favorecer o posto re-
vendedor pela promoção do
rompimento com práticas res-
tritivas ao livre mercado, não

serviria, porém, como argumen-
to para afrontar contratos entre
os revendedores varejistas e os
distribuidores de combustíveis,
os quais contemplassem cláusu-
las dessa natureza", afirmou o
relator, senador Otto Alencar
(PSD-BA).

Como alternativa, foi incluí-
da a autorização para a revenda
varejista de gasolina e etanol hi-
dratado fora do estabelecimento
autorizado, limitada ao municí-
pio onde está localizado. Para
isso, será necessário regulamen-
tação da ANP (Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis).

Também foi incluída na ver-
são final a previsão de que não
será necessário que a empresa
demonstre vinculações a outros
agentes da indústria de biocom-
bustíveis para obter a outorga de
autorização de atividade de
compra e venda de etanol.

Em outro trecho, foi alterada
a lei que estabelece os crimes

contra a ordem econômica para
que o crime de usar gás liquefei-
to de petróleo fique restrito ao
uso apenas para fins automoti-
vos. Atualmente, é proibido o
uso em motores de qualquer es-
pécie, saunas, caldeiras e aque-
cimento de piscinas, ou para
fins automotivos.

Para evitar perda de arrecada-
ção, o texto faz mudanças na le-
gislação que trata da contribui-
ção para o PIS/Pasep e para a Co-
fins (Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social).

A medida tenta garantir que a
carga tributária das contribui-
ções sociais incidente sobre a
cadeia do etanol será a mesma
tanto na hipótese de venda dire-
ta do produtor ou importador
para o revendedor varejista
quanto naquela intermediada
por um distribuidor.

Os parlamentares retiraram,
no entanto, trecho que vedava as
isenções da base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep e

da Cofins que existem atualmen-
te para as cooperativas.

O governo editou a MP com a
intenção de tentar ampliar a
competição no mercado de
combustíveis. A aposta era que o
preço da gasolina fosse reduzido
em até R$ 0,50 por litro, como
resultado do aumento da com-
petição.

A promessa de ganhos com
as mudanças é questionada pelo
mercado de combustíveis e po-
tenciais prejuízos ao consumi-
dor foram tema de uma contes-
tação dos Procons em consulta
pública da ANP para debater as
mudanças.

Distribuidoras e a defesa da
concorrência se preocupam es-
pecificamente com a possibili-
dade de venda de combustíveis
de outras marcas nos postos. Pa-
ra os órgãos de defesa do consu-
midor, a medida fere dispositi-
vos legais que garantem o direi-
to à informação clara, precisa e
adequada.

COMBUSTÍVEL

Abate de frangos 
e suínos no Brasil
registra recorde

IBGE

O país registrou recordes nos
abates de frangos e de suínos no
terceiro trimestre deste ano, se-
gundo informações divulgadas
ontem pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IB-
GE). De acordo com o IBGE, fo-
ram abatidos 13,72 milhões de
suínos e 1,54 bilhão de frangos
no país no período, os maiores
patamares desde o início da
pesquisa, em 1997.  

O abate de suínos foi 4,5%
maior do que o registrado no
trimestre anterior e 7,8% a
mais na comparação com o
terceiro trimestre de 2020. Já o
número de frangos abatidos foi
0,7% superior ao segundo tri-
mestre deste ano e 1,2% maior
do que o terceiro trimestre do
ano passado.

O abate de bovinos, por outro
lado, teve o patamar mais baixo
para um terceiro trimestre des-
de 2004, com 6,94 milhões de
cabeças. Isso representou per-

das de 2% em relação ao segun-
do trimestre deste ano e de
10,7% na comparação com o
terceiro trimestre de 2020.

OVOS, LEITES E COURO
No terceiro trimestre de 2021,

a produção de ovos de galinha
chegou a 1 bilhão de dúzias,
queda de 1,8% em relação ao
terceiro trimestre de 2020 e alta
de 1,5% frente ao trimestre se-
gundo trimestre deste ano.

A aquisição de leite cru pelas
unidades beneficiadoras foi de
6,19 bilhões de litros, queda de
4,9% em relação ao terceiro tri-
mestre de 2020 e aumento de
6,1% ante o segundo trimestre
deste ano.

Já a aquisição de couro pelos
curtumes investigados pelo IB-
GE teve quedas de 10,4% em re-
lação ao adquirido no 3° trimes-
tre de 2020 e de 2,2% na compa-
ração com o segundo trimestre
deste ano. 
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A Petrobras vai pagar um va-
le-gás de R$ 100 para 300 mil fa-
mílias em todo o país a partir
deste mês. A entrega do benefí-
cio para compra do gás de cozi-
nha, vendido em botijões de 13
quilos, foi aprovada pela estatal
e divulgada ontem.

Segundo a empresa, os 300
mil auxílios serão destinados a
famílias em situação de vulne-
rabilidade social. A projeção é
que, com a medida, cerca de 1,2
milhão de pessoas sejam bene-
ficiadas indiretamente. Nesta
primeira fase, a Petrobras irá
investir R$ 30 milhões em um
programa social de apoio a fa-
mílias em situação de vulnera-
bilidade.

Ao todo, a verba destinada ao
programa é de R$ 300 milhões, a
serem gastos até o final de 2022.
Parte dos valores será para insti-
tuições sem fins lucrativos que
são parceiras da companhia em
projetos socioambientais.

"Essas instituições atuam nas
proximidades das nossas opera-
ções e fornecerão o auxílio para
90 mil famílias em situação de
vulnerabilidade social que vi-
vem nessas comunidades", diz
nota da companhia.

As outras 210 mil famílias
que vão receber o vale-gás de
R$ 100 serão atendidas por
meio de parcerias com a Funda-
ção Banco do Brasil  e outras
empresas e instituições, como
Vibra e Fundación Mapfre, den-

tro da campanha "Brasileiros
pelo Brasil", realizada pela Fun-
dação BB.

Dentro do programa, ainda
há os outros R$ 270 milhões a
serem aplicados ao longo de
2022, cujas definições de desti-
nação dos valores seguem em
fase de estudos, diz a estatal.

VALE-GÁS DO GOVERNO 
O benefício pago pela Petro-

bras é diferente do Programa
Auxílio Gás, do governo federal,

aprovado há algumas semanas
pelo Congresso e que também
começará a valer neste mês.
Neste caso, serão beneficiadas
5,58 milhões de famílias inscri-
tas no CadÚnico (Cadastro
Único).

Essas famílias vão receber
um vale-gás no valor de R$ 52,
segundo informações do Minis-
tério da Cidadania. O benefício
também começa a ser pago
neste mês. As datas de recebi-
mento serão divulgadas pelo
governo, em calendário próprio
do programa.

Têm direito ao benefício as
famílias inscritas no CadÚnico
com renda familiar mensal per
capita (por pessoa da família)
menor ou igual a meio salário
mínimo (R$ 550 neste ano).
Também serão beneficiadas as
famílias que tenham integrantes
no BPC (Benefício de Pretação
Continuada). O valor recebido
de Auxílio Brasil não vai contar
na análise do critério de renda
familiar.

BENEFÍCIO

“Essas instituições atuam nas

proximidades das nossas operações e

fornecerão o auxílio para 90 mil famílias

em situação de vulnerabilidade social

que vivem nessas comunidades”

NOTA DA COMPANHIA

Petrobras vai pagar vale-gás 
de R$ 100 a 300 mil famílias
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GOVERNOS DO PSDB

Ministério Público de SP
retoma acordo com Ecovias
FELIPE BÄCHTOLD/FOLHAPRESS

A
pós ser inicialmente
barrado em setembro,
o acordo de colabora-

ção firmado entre a concessio-
nária de estradas Ecovias e a
Promotoria do Patrimônio Pú-
blico de São Paulo foi homolo-
gado na terça-feira passada pelo
Conselho Superior do Ministé-
rio Público paulista.

Em comunicado a investido-
res na terça, a empresa infor-
mou que teve conhecimento da
homologação e que mais escla-
recimentos e detalhes serão for-
necidos nos próximos dias. A in-
formação foi antecipada pelo
jornal O Estado de S. Paulo.

Para que seja consumado,
porém, o acordo ainda precisará
de aval do Judiciário, por meio
de um juiz de primeira instân-
cia. A colaboração se refere a ir-
regularidades cometidas de
1998 a 2015. O período com-
preende as gestões de Mário Co-
vas, José Serra e Geraldo Alck-
min, todos do PSDB.

Em troca de pagamentos que
somam R$ 638 milhões e de au-
xiliar na produção de provas, a
empresa obtém o direito de não
ser processada na esfera cível.

Segundo pessoa a par da ne-
gociação, por iniciativa do go-
verno estadual, o acordo não
prevê mais a redução no valor
do pedágio cobrado dos usuá-

rios, como havia sido estabeleci-
do inicialmente.

O rateio dos pagamentos de-
ve ocorrer desta maneira: R$ 400
milhões para construção de um
boulevard na zona sul de São
Paulo, R$ 50 milhões para obras
de segurança na rodovia An-
chieta e o restante repassado ao
estado, de maneira parcelada.

O caso ainda está sob sigilo, e
o Ministério Público não se pro-
nuncia sobre a decisão.

Em setembro, o Conselho Su-
perior anulou o compromisso
firmado com a empresa, mas,
diante da argumentação dos
promotores, decidiu agora auto-
rizar a negociação. O conselho é
um órgão colegiado da cúpula

da instituição.
A Ecovias é a responsável pela

administração do sistema An-
chieta-Imigrantes, que liga a capi-
tal paulista ao litoral. A tarifa de
pedágio para o trecho de São Pau-
lo a Santos custa hoje R$ 30,20.

Procurado pela reportagem, o
governo do estado afirmou que
caberia à Artesp (Agência de
Transporte do Estado de São Pau-
lo) se pronunciar sobre o caso. A
agência ainda não se manifestou.

O PSDB, quando o acordo
veio à tona em 2020, disse ter
"absoluta convicção de que os
atos administrativos das gestões
de Mário Covas, Geraldo Alck-
min e José Serra seguiram estri-
tamente o definido por lei".

Dimas Ramalho é eleito presidente
do Tribunal de Contas de São Paulo
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

O conselheiro Dimas Rama-
lho foi eleito ontem para a presi-
dência do TCE-SP (Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo).
Esta será a segunda vez em que
ele presidirá a corte -seu primei-
ro mandato foi exercido em 2016.

Ramalho será responsável pe-
la gestão do órgão de controle ex-
terno da administração pública
paulista em 2022. Sua cerimônia
de posse está prevista para o mês
de fevereiro do próximo ano.

A eleição desta quarta ainda
alçou à vice-presidência do tri-
bunal o conselheiro Sidney Be-
raldo e, para o posto de correge-
dor, o conselheiro Renato Mar-
tins Costa.

Ex-deputado federal e esta-
dual, Ramalho já foi secretário
estadual de Habitação de São
Paulo e secretário municipal de
Serviços da capital. Ele também
atuou como membro do Minis-
tério Público de São Paulo, ocu-
pando os cargos de promotor e
procurador de Justiça.

"Nossa missão é descobrir e
construir o que será o controle
externo no pós-pandemia. As
demandas da população muda-
ram. A gestão pública e o con-
trole externo precisam mudar",
afirma Ramalho, que chegou ao
TCE-SP em 2012.

"Estamos no meio de uma re-
visão do planejamento estraté-
gico e também começamos a
trabalhar com a nova lei de lici-
tações. É um momento de muita
novidade e de oportunidades
para aprimorar o serviço que

entregamos à sociedade", segue.
O Tribunal de Contas do Es-

tado de São Paulo é responsável
por analisar as contas anuais do
governador e dos prefeitos de
todos os municípios paulistas,
exceto a capital. A instituição
ainda julga as contas dos órgãos
estaduais e municipais dos po-
deres Executivo, Legislativo e
Judiciário, além das autarquias.

Atualmente, os orçamentos
de todos os entes submetidos ao
órgão alcançam a soma aproxi-
mada de R$ 355 bilhões.

TCE

Ex-funcionário acusa Extra de
vender carnes e frios vencidos

Um ex-funcionário acusa
uma unidade do supermercado
Extra no Cambuci, na zona sul
de São Paulo, de vender carnes,
frios e embutidos com a data de
validade vencida. A denúncia foi
confirmada pela Prefeitura de
São Paulo, que investiga o caso.

De acordo com o fatiador de
frios Wellington Pereira da Silva,
34, os empregados eram orien-
tados a lavar as carnes com água
antes de colocá-las à venda no-
vamente. No caso dos frios, o
processo era diferente: abrir a
embalagem original, fatiar os
alimentos e disponibilizá-los
em um balcão para os clientes.
O funcionário gravou vídeos que

supostamente mostram a lava-
gem dos alimentos vencidos na
unidade, em locais sujos, para
serem posteriormente pesados e
vendidos. Exibem também uma
sala alagada.

Silva afirma que denunciou a
irregularidade à Vigilância Sani-
tária, que fiscalizou o local. Se-
gundo ele, uma supervisora do
estabelecimento chegou a levar
produtos vencidos ao lixo en-
quanto agentes conversavam
com a gerente e a chefe de re-
cursos humanos.

Por meio de nota, o Extra afir-
mou que investiga o caso e que
"proíbe categoricamente qual-
quer ato que contrarie as nor-

mas e procedimentos relativos à
qualidade e segurança alimen-
tar". Segundo a empresa, a ge-
rente da unidade do Cambuci
foi demitida após a denúncia vir
a público.

A denúncia foi feita pelo site
G1 e confirmada à reportagem
pela Covisa (Coordenadoria de
Vigilância em Saúde), da Secre-
taria Municipal de Saúde. Em
nota, a pasta informa que o local
chegou a ser interditado parcial-
mente e é acompanhado pela
Unidade de Vigilância em Saúde
Sé desde 17 de agosto.

"Na ocasião (17 de agosto),
foram identificadas irregulari-
dades que resultaram na lavra-

tura de Auto de Infração e Ter-
mo de Interdição Parcial de Es-
tabelecimento", diz a Covisa.

Segundo a prefeitura, o Extra
Cambuci tem sido vistoriado
regularmente. A última visita
foi feita na terça-feira passada.
A unidade segue aberta aos
clientes.

Policiais do DPPC (Departa-
mento de Polícia de Proteção à
Cidadania) foram à loja na ter-
ça-feira e não encontraram irre-
gularidades, informa a SSP-SP
(Secretaria da Segurança Públi-
ca do Estado de São Paulo). A 2ª
Delegacia de Polícia de Saúde
Pública abriu um inquérito para
investigar a denúncia.

SUPERMERCADOS

PRIMAVERA: Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Noite com muitas nuvens.
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O ano de 2020 foi bastante atípico. A pandemia
do coronavírus mudou totalmente a dinâmi-

ca familiar - transformou o trabalho e a educação
presenciais em virtuais, e acentuou a convivência
entre os pais e os filhos e também entre os casais.

Segundo levantamento do Colégio Notarial do
Brasil – Conselho Federal (CNB/CF), o segundo
semestre de 2020 contabilizou o maior número
de divórcios registrados em cartórios no Brasil –
43,8 mil processos, um número 15% maior do
que o mesmo período de 2019.

Um dos maiores problemas quando o casal de-
cide se divorciar, além da pensão alimentícia e
guarda dos filhos, é a partilha de bens, e o processo
pode demorar bastante tempo e ficar muito caro.

Por esse motivo, muitos casais vêm optando,
quando não possuem filhos menores ou incapa-
zes e o divórcio é consensual, por não realizá-lo
através de uma ação judicial, e sim em cartório,
através do chamado divórcio extrajudicial, esta-
belecido pela Lei 11.441/2007:

"Art. 1.124-A. A separação consensual e o di-
vórcio consensual, não havendo filhos menores
ou incapazes do casal e observados os requisitos
legais quanto aos prazos, poderão ser realizados
por escritura pública, da qual constarão as dispo-
sições relativas à descrição e à partilha dos bens
comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acor-
do quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome
de solteiro ou à manutenção do nome adotado
quando se deu o casamento."

Mas como ficaram os divórcios durante a pan-
demia, nesse período de isolamento social força-
do?  No dia 26 de maio de 2020, o Conselho Na-
cional de Justiça editou o Provimento 100/2020,
tornando possível, entre outras providências,
que o divórcio pudesse ser realizado de forma
online, através do sistema e-Notariado e com o
auxílio de um advogado.

Se você quer se divorciar de forma virtual, vo-
cê poderá contratar um advogado especializado
na área também de forma online, solicitando
uma consulta, para que ele ajude no seu         caso.

Além disso, é preciso solicitar um "certificado
e-notariado" em um cartório credenciado. De-
pois que obtiver o certificado digital, acesse o
link: https://www.e-notariado.org.br/customer,
faça login com sua credencial e inicie o pedido
de divórcio ou separação.

Desta forma, quando o divórcio é amigável e
não há pendências sobre a guarda, visitas e pen-
são, ele pode ser realizado online em sua totali-
dade – cabe ao juiz receber a petição e já autori-
zar o divórcio, dispensando as partes de compa-
recem a uma audiência.

Para garantir a veracidade e segurança do pro-
cesso, o CNJ exigiu a realização de chamadas por
videoconferência, para que as partes sejam iden-
tificadas e possam consentir sobre os termos do
divórcio e do ato notarial eletrônico. Após isso, o
ato será assinado pelo tabelião e pelas partes, e
sua segurança jurídica será garantida através da
criptografia.

É importante ressaltar que não é qualquer ca-
sal que poderá realizar o divórcio online. Como
mencionado, assim como no divórcio extrajudi-
cial, é preciso haver consenso entre o casal e eles
não podem ter filhos menores ou incapazes.

A exceção são alguns cartórios do Rio de Janei-
ro, Rio Grande do Sul e São Paulo, que permitem
o divórcio extrajudicial mesmo que haja filhos
menores e incapazes, se questões relativas à
guarda, visitas e pensão tiverem sido estabeleci-
das judicialmente.  

Nos casos em que não há consenso entre o ca-
sal, infelizmente o divórcio não poderá ser online.
Ele terá que ser resolvido na Justiça, através de um
divórcio litigioso, que é extremamente desgastante
emocionalmente, mais demorado e mais custoso.

Anderson Albuquerque
Sócio do Albuquerque & Alvarenga Advogados

Justiça
Divórcio online: uma
solução na pandemia

Direito &

Tels.: (21) 3556-3030
96865-1628

(11) 2655-1899

Símbolo da Cidade, Avenida
Paulista chega aos 130 anos 

Em uma definição que se tor-
nou célebre, o historiador da ar-
quitetura Benedito Lima de To-
ledo (1934-2019) disse que São
Paulo é como "um palimpsesto –
um imenso pergaminho cuja es-
crita é raspada de tempos em
tempos, para receber outra no-
va, de qualidade literária infe-
rior, no geral".

Não é à toa que a avenida
Paulista, "única por sua posição
na cidade e insubstituível em
sua elegância", está no texto de
Toledo entre os exemplos do
que a cidade foi capaz de criar e
apagar, "sem remorsos".

Em 130 anos, que completou
ontem, a avenida vem se modifi-
cando em maior ou menor esca-
la, mas persiste como um sím-
bolo da capital –embora seu no-
me, proposto pelo engenheiro

uruguaio Joaquim Eugênio de
Lima, que a concebeu, fosse
uma homenagem a todos os
nascidos no estado.

A primeira destruição foi a de
seu nascimento, transformando
em loteamento de luxo a trilha
de tropeiros no espigão do Caa-
guaçu, a "mata grande" da qual
só sobrou o parque em frente ao
Masp –nascido como Villon em
1892, um ano depois da avenida,
e hoje batizado Tenente Siquei-
ra Campos, mas conhecido
mesmo como Trianon, nome
que ganhou ao ser remodelado
em 1911.

Os dois lados do amplo bule-
var afrancesado que ali surgiu se
encheram de palacetes, primei-
ro de barões do café, depois de
imigrantes endinheirados.

Se a arquitetura eclética pau-

listana é até hoje tão admirada,
isso se dá em parte por ela ser o
registro material da época em
que a cidade ia cunhando para
si a ideia de locomotiva do de-
senvolvimento do país. Esse
mesmo fausto, porém, arrasaria
com as mansões da Paulista.

A expansão residencial do
centro rumo ao sudoeste deu à
avenida seus primeiros edifí-
cios. O pioneiro surgiu em 1936,
na esquina da Frei Caneca.

Em pouco tempo o predinho
que custou à via três casas, com
seis andares de apartamentos
para locação, ficaria pequeno
no panorama –até ele próprio
ceder, nos anos 1970, abrindo
espaço para o edifício Sul Amé-
rica Seguros, projeto de Maurí-
cio Kogan.

Um a um foram ruindo os ca-

CAPITAL

sarões senhoriais sob as bolas
de demolição para dar lugar às
sedes do capital semeado lá
atrás como café e indústria.

Alguns palacetes ainda estão
lá, como o último a ser construí-
do. Desenhado por Ramos de
Azevedo para sua filha Lúcia e
inaugurado em 1935, é hoje a
Casa das Rosas.

Atualmente talvez fosse mais
difícil levar ao chão essas cons-
truções; entre os anos 1970 e
1980, quando a verticalização se
incrementou na avenida, os ór-
gãos de patrimônio tinham
atuação menos consolidada.
Ainda em 1996 a mansão da fa-
mília Matarazzo, que tinha seu
tombamento discutido, virou pó
em uma noite.

Por anos o terreno foi um es-
tacionamento; hoje é o shop-
ping Cidade de São Paulo, avis-
tado das generosas varandas do
edifício Saint-Honoré, bem em
frente, projeto de Artacho Jura-
do, um dos arquitetos empreen-
dedores que mais bem explora-
ram a necessidade de acomodar
a classe média no bem servido
centro expandido.
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STF anula condenação
de Cabral da Operação
Fatura Exposta

SEGUNDA TURMA

A decisão da Segunda Tur-
ma do STF (Supremo Tribu-
nal Federal) de terça-feira
passada de considerar o juiz
Marcelo Bretas incompeten-
te para atuar nas ações da
Operação Fatura Exposta
derruba pela primeira vez
uma condenação contra Sér-
gio Cabral e abriu brechas
para a queda de outros casos
envolvendo o ex-governador
do Rio de Janeiro.

A Fatura Exposta investigou
desvios na Secretaria de Saúde
de Rio de Janeiro. Os ministros
entenderam que não havia co-
nexão entre os desvios no se-
tor com a corrupção apurada
na Secretaria de Obras, alvo da
Operação Calicute, primeira
ação contra Cabral.

O STF decidiu considerar
Bretas incompetente para jul-
gar a Fatura Exposta e deter-
minou a redistribuição do ca-
so. As decisões estão nulas até
que o novo juiz analise a con-
validação ou não dos atos da
7ª Vara Federal Criminal.

Pelos termos publicados no
Supremo, podem se tornar in-
válidos até mesmo as cautela-
res de bloqueio de bens dos
investigados e o recebimento
da denúncia.

Advogados e investigadores

viram na decisão uma brecha
para derrubar outros casos, já
que apenas algumas das 33
ações penais contra Cabral na
7ª Vara, de Bretas, têm relação
direta com a Secretaria de
Obras.

"A concessão da ordem
transcende, entretanto, as
operações de saúde, uma vez
que, nos fundamentos, os mi-
nistros rechaçam as argumen-
tações, até então trazidas pelo
MPF e pelo juiz Marcelo Bre-
tas para fixação da sua compe-
tência em operações que não
envolvam empreiteiras, como
o caso da Eletronuclear, Ope-
ração Saqueador e Operação
Calicute", afirmou a advogada
Patrícia Proetti, que defende
Cabral.

A condenação anulada na
Fatura Exposta impunha uma
pena de 14 anos e 7 meses ao
ex-governador, que agora so-
ma 399 anos e 11 meses de pri-
são em 21 condenações ainda
válidas.

A decisão ainda não tem
efeito sobre a manutenção da
prisão de Cabral. Os cinco
mandados de prisão preventi-
va contra ele permanecem vá-
lidos e exigem alterações mais
profundas no entendimento
de seu caso para cair.

COVID-19

Secretária de saúde pede que
carnaval de 2022 seja suspenso
RAQUEL LOPES/FOLHAPRESS

A
secretária extraordi-
nária de Enfrenta-
mento à Covid-19 do

Ministério da Saúde, Rosana
Leite de Melo, não recomenda a
realização do carnaval em 2022.
Ela argumenta que festas com
grandes aglomerações podem
aumentar a transmissão da
doença.

Segundo Leite, apesar de o
país já estar com alta cobertura
vacinal, nesses eventos há difi-
culdade de manter protocolos
não farmacológicos que são im-
portantes para evitar a contami-
nação. Entre eles o uso de más-
cara, medida de distanciamento
e higiene das mãos.

A declaração foi dada em au-
diência pública na Câmara dos
Deputados ontem.

"O carnaval é uma festa que
nós nos aglomeramos, que nós
estamos juntos. É impossível vo-
cê não ficar aglomerado nessas
festas. E nós sabemos que mes-
mo o indivíduo estando com o
seu esquema vacinal completo,
até com dose de reforço, ele po-
de se contaminar", avaliou.

"É extremamente arriscado
por tudo que nós já passamos,
não só nós brasileiros, mas que

o mundo já passou em relação a
isso, fazer esse tipo de reunião,
de comemorações no atual mo-
mento. É claro que estamos em
dezembro, e em fevereiro ou
março as coisas podem mudar.
Mas hoje a nossa posição é que
isso seja pensado com extrema
cautela e não recomendamos no
momento", finalizou.

Entidades como a Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária), Fornatur (Fórum Na-
cional dos Secretários e Dirigen-
tes Estaduais de Turismo), CNM
(Confederação Nacional dos
Municípios) e Conass (Conse-
lho Nacional de Secretários de
Saúde) avaliaram que é preciso
ter prudência com esse tipo de
evento.

"A gente sabe que é uma festa
de congregação, de aproxima-
ção. Sinceramente, a gente não
vê como essas festas podem ter
rigor das medidas não farmaco-
lógicas", avaliou Fernando
Avendanho, assessor técnico do
Conass.

Doreni Caramori, presidente
da Abrape (Associação Brasileira
de Promotores de Eventos), dis-
cordou que não possa haver Car-
naval. Para ele, proibir a celebra-
ção demonstraria uma precau-
ção seletiva por parte do poder

público, visto que já estão ocor-
rendo festas de grande porte.

"A maioria esmagadora de
carnavais têm tamanho e condi-
ções operacionais inferiores a
muitos eventos que já acontece-
ram e já comprovadamente não
influenciara no aumento dos nú-
meros. De modo que o debate
que devemos fazer aqui é o deba-
te das condições para a continui-
dade do processo de retomada
que talvez não permita a realiza-
ção de eventos para 15 milhões
de pessoas, 18 milhões de pes-
soas, mas permite a realização de
um conjunto grande de eventos
que não impactam nas curvas
epidemiológicas", ressaltou.

O temor de uma nova onda
de contágio da Covid-19, ainda
mais com a descoberta da va-
riante ômicron, tem feito diver-
sas cidades cancelarem a folia.
Em muitas das cidades, porém,
os vetos se restringem somente
à esfera pública. Prefeituras do
interior e do litoral de São Paulo
anunciaram nos últimos dias o
cancelamento em massa de ati-
vidades carnavalescas em 2022.

A discussão foi além e houve
entidades que também defen-
deram o passaporte vacinal pa-
ra a entrada em eventos e tam-
bém para a entrada de turistas

no Brasil.
Apesar da recomendação da

Anvisa, o governo federal não
adotou a exigência do passapor-
te da vacina para o turista que
quiser entrar no Brasil. A medi-
da escolhida foi uma quarente-
na de cinco dias de viajantes não
vacinados.

Bruno Wendling, presidente
do Fornatur, avaliou que não
implementar regras mais rígidas
pode acarretar na perda da ima-
gem de destino turístico sério e
responsável que o país tem.

A Anvisa tem alertado que a
ausência de um passaporte da
vacina para entrar no Brasil po-
de transformar o país em um
destino de férias para pessoas
que se recusam a tomar o imu-
nizante.

"Esse protocolo de não co-
brar vacinação completa para
turistas internacionais, mas
apenas uma quarentena de cin-
co dias do qual a gente não sabe,
de fato, qual será o controle, não
é a medida que nós precisa-
mos", avaliou Wendling.

Avendanho lembrou que o
Conass e Conasems (Conselho
Nacional de Secretarias Munici-
pais de Saúde) fizeram uma no-
ta em conjunto defendendo o
passaporte vacinal.

Câmara rejeita requerimento e 
freia projeto sobre contraterrorismo 
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS

A Câmara dos Deputados re-
jeitou ontem requerimento de
urgência para apreciação do
projeto sobre ações contraterro-
ristas que cria um grupo de ope-
rações subordinado ao presi-
dente da República e prevê ex-
cludente de ilicitude para agen-
tes de segurança.

O projeto, contestado por or-
ganizações de direitos humanos
por supostamente abrir brecha
para reprimir movimentos so-
ciais, foi aprovado em comissão
especial em meados de setembro.

A intenção do autor do texto,
deputado Vitor Hugo (PSL-GO),
era aprovar a urgência e levar o
projeto ao plenário.

No entanto, o placar foi de

228 a 199 –para ser aprovado, o
requerimento precisava ter re-
cebido o apoio de pelo menos
257 deputados.

Líder do PSOL na Câmara, a
deputada Talíria Petrone (RJ)
comemorou a rejeição do re-
querimento. "A democracia saiu
vitoriosa hoje. Mas um projeto
tão grave entrar em pauta é um
escândalo", afirmou.

"Inadmissível um tipo penal
amplo que poderia perseguir
movimentos sociais e organiza-
ções políticas. Inadmissível a
criação de um sistema de inteli-
gência paralelo que nos remete
ao DOI-CODI da ditadura civil-
empresarial-militar. Que bom
que a defesa das liberdades de-
mocráticas, dos direitos huma-
nos e da livre manifestação ven-

ceu a ânsia autoritária bolsona-
rista. Ditadura nunca mais."

No final de setembro, o presi-
dente da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL), já havia sinalizado que,
mesmo passando na comissão
especial, o texto estava "longe de
pauta" no plenário.

O projeto é de autoria do de-
putado Vitor Hugo, bolsonarista
e que foi líder do governo na Câ-
mara. O texto foi apresentado
em março de 2019. Em junho
deste ano, Lira, eleito com o
apoio do presidente Jair Bolso-
naro, criou a comissão especial
para analisar o tema.

O texto é criticado por organi-
zações de defesa dos direitos
humanos por trazer um concei-
to aberto de terrorismo e por au-
torizar a aplicação das medidas

em atos que, mesmo não tipifi-
cados como terrorismo, "sejam
ofensivos para a vida humana
ou efetivamente destrutivos em
relação a alguma infraestrutura
crítica, serviço público essencial
ou recurso-chave."

O receio é que na definição se-
jam incluídos movimentos so-
ciais. Em nota, a organização de
direitos humanos Conectas diz
que na proposta não há qualquer
elemento que diferencie o ato ter-
rorista de crimes comuns e que
os únicos requisitos para que se
configurem são "resultados gené-
ricos como 'perigo para a vida hu-
mana' e 'afetar a definição de po-
líticas públicas', que nem sequer
precisam se concretizar, uma vez
que basta que o agente 'aparente
ter a intenção' de causá-los".

SEGURANÇA

Câmara convida
general Heleno para
explicar garimpo 

AMAZÔNIA

Uma comissão da Câmara
dos Deputados aprovou ontem
convite ao general Augusto He-
leno, ministro do GSI (Gabinete
de Segurança Institucional) da
Presidência, para explicar a au-
torização do avanço de garimpo
em áreas preservadas na Ama-
zônia. A decisão de Heleno de
autorizar o avanço de sete proje-
tos de exploração de ouro numa
região amazônica praticamente
intocada foi revelada em repor-
tagem do jornal Folha de S.Pau-
lo. O requerimento, de autoria
do deputado Elias Vaz (PSB-
GO), foi aprovado em votação
simbólica na Comissão de Fisca-
lização Financeira e Controle. O
documento inicial buscava con-
vocar o ministro, mas acabou
sendo convertido em convite
por falta de apoio.

Por se tratar de convite, o mi-
nistro não é obrigado a compa-
recer. O requerimento também
estendeu o convite a membros
da Agência Nacional de Minera-
ção. Heleno, que despacha no
Palácio do Planalto e se coloca
como um dos principais conse-
lheiros de Jair Bolsonaro (PL), é
secretário-executivo do Conse-
lho de Defesa, órgão que aconse-
lha o presidente em assuntos de
soberania e defesa.

Como representante do con-
selho, ele autorizou sete frentes
de pesquisa de ouro na fronteira
do Brasil com a Colômbia e a Ve-
nezuela, na região conhecida co-
mo Cabeça do Cachorro. É a pri-
meira vez que isso ocorre em pe-
lo menos dez anos. Cabe ao mi-
nistro do GSI dar aval ou o não a
projetos de mineração na faixa
de fronteira, numa largura de
150 km. Com base em projetos
encaminhados pela ANM
(Agência Nacional de Minera-
ção), o general autorizou em
2021 sete projetos de pesquisa
de ouro na região de São Gabriel
da Cachoeira (AM).

O MPF (Ministério Público
Federal) no Amazonas abriu
procedimento de apuração para
analisar as autorizações assina-
das pelo ministro, também nesta
segunda. O ministro do GSI de-
fendeu as autorizações dadas.
"Folha de S.Paulo ignora a Lei
6.634/79 e o decreto 85.064/80. É
legal autorizar a pesquisa/lavra
de minerais, na faixa de frontei-
ra, inclusa a Amazônia. Respei-
tadas a legislação e o meio am-
biente, continuaremos a mapear
nossas riquezas pelo bem do
Brasil e do nosso povo", afirmou
o ministro em postagem em
uma rede social.

Familiares de vítimas
da Kiss deixam júri 

DEPOIMENTO

Familiares de vítimas do in-
cêndio da Kiss deixaram o salão
do júri em protesto ao depoi-
mento de Cezar Schirmer
(MDB), que era o prefeito da ci-
dade de Santa Maria (RS) na
época da tragédia. A saída coleti-
va aconteceu nesta quarta (8),
quando o político falava sobre
multas aplicadas à boate em
seus primeiros anos de funcio-
namento.

Ao responder às perguntas do
juiz Orlando Faccini Neto, Schir-
mer criticou o inquérito policial
sobre o incêndio que deixou 242
mortos na cidade gaúcha e de-
fendeu que a prefeitura não teve
responsabilidade no caso. A in-

vestigação apontou responsabi-
lidade do poder publico na tra-
gédia, mas o então prefeito não
foi indiciado por causa do foro. 

"Não fiz nada, nada, absolu-
tamente nada, que pudesse
comprometer a mim, e nenhum
servidor da prefeitura agiu de tal
forma que tenha contribuído pa-
ra o que aconteceu naquela noi-
te, que foi incêndio, apenas isso,
com vítimas fatais, e eu lastimo
muito tudo que ocorreu, profun-
damente. 

Até hoje, isso me entristece
muito", declarou ele, que atual-
mente ocupa o cargo de secretá-
rio de Planejamento e Assuntos
Estratégicos de Porto Alegre.

Nota
ADVOGADOS DIZEM QUE MORO FEZ TENTATIVA 'TORPE'
DE ENGANAR AO ACUSAR STF DE ERRO JUDICIÁRIO

O grupo Prerrogativas, que inclui juristas, advogados,
professores, pareceristas e ex-membros do Ministério Público, se
manifestou ontem sobre o pedido de arquivamento do processo
contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso do
tríplex de Guarujá (SP), emitido na segunda-feira passada pelo
MPF (Ministério Público Federal). A prescrição foi consentida
pelo MPF sob o argumento de que o STF (Supremo Tribunal
Federal) já havia anulado as condenações de Lula -decisão do

Lula vê Brasil encalacrado e cobra
aliados de sua campanha em 2022
TAYGUARA RIBEIRO/
FOLHAPRESS

O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) disse ontem
que a situação do Brasil está
"encalacrada", ao citar dados
sociais e da economia. Ele falou
em "podridão" no país, atacou
as elites e se colocou como pré-
candidato com "disposição".

O petista disse que não poderá
voltar ao Planalto para fazer me-
nos do que fez em suas primeiras
gestões (2003-2006 e 2007-2010),
sem citar os dois mandatos da ex-

presidente Dilma Rousseff (2011-
2014 e 2015-2016).

Lula participou de um con-
gresso organizado pela Força
Sindical, em São Paulo. Em seu
discurso, pediu aos sindicalistas
que estejam na trincheira da
campanha eleitoral de 2022 e
em um eventual novo mandato
seu na Presidência da República
a partir de 2023.

Na mesma fala, sempre de
improviso, o petista cobrou seus
aliados a disputarem as eleições
no ano que vem. Segundo ele, se
os trabalhadores não entrarem

em campanha, os empresários é
que serão eleitos para o Con-
gresso Nacional.

No mesmo discurso aos sindi-
calistas, o petista atacou o minis-
tro Paulo Guedes (Economia),
criticou a reforma trabalhista em
discussão no Congresso com
apoio do governo federal e co-
brou um Estado forte que possa
proporcionar benefícios à popu-
lação e à classe trabalhadora.

Lula também criticou o pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) pe-
la recusa ao passaporte da vaci-
nação.

Um dia antes, o governo deci-
diu exigir uma quarentena de
cinco dias de viajantes não vaci-
nados que entrarem no Brasil.
Pela nova regra, quem apresen-
tar o certificado de imunização
contra a Covid e teste negativo
poderá cruzar a fronteira sem
passar pelo período de isola-
mento.

A mudança contraria o dis-
curso negacionista de Bolsona-
ro. Hora antes, em evento no Pa-
lácio do Planalto, o presidente
comparou o passaporte da vaci-
na a uma coleira.

ELEIÇÕES

Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021

País
5

plenário da Corte proferida em abril de 2021. De acordo com o
órgão, o STF "decretou a nulidade de todos os atos decisórios"
do então juiz federal Sergio Moro, "razão pela qual foram
tornados sem efeito todos os atos que consubstanciaram marcos
interruptivos da prescrição". Ao comentar o parecer, o
Prerrogativas afirma que não se trata de um caso que terá sua
prescrição determinada em função da demora processual, mas,
sim, porque as provas, "que sequer demonstravam culpa alguma
do ex-presidente, foram tidas pelo Supremo Tribunal Federal
como absolutamente inválidas, em razão de distorções
processuais levadas a efeito pelo ex-juiz". 
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Fecomércio lança
instituto para promover
sustentabilidade

MEIO AMBIENTE

ALANA GANDRA/ABRASIL - 
RIO DE JANEIRO

Levantamento do Instituto
Fecomércio de Pesquisas e
Análises (IFec RJ) confirmou a
demanda da sociedade por so-
luções que respeitem e preser-
vem o meio ambiente. O estudo
revelou que 76,1% dos habitan-
tes do estado do Rio de Janeiro
levam em consideração a pre-
servação do meio ambiente em
suas atitudes, um aumento de
12,9 pontos percentuais em re-
lação ao levantamento efetua-
do em 2019.   

Ainda conforme o levanta-
mento, 42,8% estão dispostos a
pagar um valor maior por pro-
dutos ambientalmente ade-
quados. O estudo foi realizado
em outubro, com 243 cidadãos
fluminenses.

A questão das mudanças cli-
máticas também foi abordada
pela pesquisa e revelou que
65,4% dos fluminenses consi-
deram que elas estão associa-
das às suas ações rotineiras;
22% não consideram que estão
associadas; e outros 12,3% não
souberam informar.

A pesquisa serviu de base
para o lançamento ontem do
Instituto Fecomércio de Sus-
tentabilidade (IFeS), o primei-
ro instituto desse porte ligado
a uma Federação do Comér-
cio no país, no caso a Feco-
mércio RJ. 

Um dos objetivos principais
do IFeS é estabelecer uma alter-
nativa segura na implantação
de programas que atuam no
desenvolvimento do empreen-
dedorismo social e ambiental,
como elemento de promoção
do crescimento humano, em-
presarial e das instituições, de
modo a otimizar as práticas
sustentáveis presentes na rela-
ção entre empresários e consu-
midores do comércio de bens,
serviços e turismo fluminense.

Melhoria dos negócios
O presidente do Sistema Fe-

comércio RJ, Antonio Florencio
de Queiroz Junior, salientou
que o IFeS contribuirá para um
futuro melhor e mais sustentá-
vel para todos os cidadãos flu-
minenses. “Entre os diversos
benefícios que o Instituto Feco-
mércio de Sustentabilidade
proporcionará à economia do
Rio de Janeiro, destaco a me-
lhoria no ambiente de negó-
cios, a meta do Plástico Zero
(100% reciclado até 2030) e o
aumento da adesão de todo se-
tor empresarial”.

A meta é tornar esse projeto
modelo para outras federações
do Brasil, disse Queiroz Junior.
“A sustentabilidade caminha
na mesma direção e em parale-
lo ao desenvolvimento econô-
mico, garantindo a manuten-
ção do negócio alinhado às leis
vigentes e às expectativas do
consumidor, cada vez mais exi-
gente com os comportamentos

éticos e sustentáveis apresenta-
dos pelas empresas”, afirmou.

Pioneiro nesse segmento, o
IFeS dará início a diversas ini-
ciativas e propõe uma série de
benefícios à sociedade, como
geração de emprego e renda,
orientação ao comércio local,
apoio às cooperativas de cata-
dores, preservação dos recur-
sos naturais, entre outros.

Durante o lançamento foi
apresentado o primeiro projeto
piloto do IFeS, que é o programa
RePET. Trata-se de uma máqui-
na de coleta automatizada,
construída especificamente pa-
ra o descarte de garrafas pet e
suas tampinhas plásticas. A ini-
ciativa tem como base a logística
reversa pós-consumo, processo
que consiste na coleta e encami-
nhamento à reciclagem (ou ou-
tra destinação adequada) de
produtos e seus resíduos após o
descarte do consumidor final.

Nessa primeira fase, todos
os colaboradores do Sistema
Fecomércio RJ poderão deposi-
tar as garrafas na máquina mo-
delo, que ficará instalada na se-
de da Fecomércio RJ, no bairro
do Flamengo, zona sul da cida-
de. A população também pode-
rá fazer o descarte no formato
“Doador anônimo”, mas seus
benefícios serão indiretos. O
projeto fundamenta-se em três
pilares: operação, rastreabili-
dade e comprovação legal e in-
teração com o consumidor.

PREMIAÇÃO
As garrafas serão encami-

nhadas gratuitamente às coo-
perativas de catadores cadas-
tradas no sistema, para serem
comercializadas com a indús-
tria da reciclagem de resíduos.
A doação das garrafas resultará
em premiações para os colabo-
radores, que poderão ganhar
benefícios do Sistema Comér-
cio, como hospedagens nos ho-
téis Sesc RJ, descontos em cur-
sos do Senac RJ, entre outros.

Além das garrafas plásticas,
serão arrecadadas as tampi-
nhas plásticas, que vão ser des-
tinadas aos projetos “Rodando
com Tampinhas” e “Pet Solidá-
rio”. Ao longo do processo se-
rão gerados relatórios deta-
lhando a ‘performance’ do im-
pacto gerado pelo projeto. O
Sistema Fecomércio RJ fará o
acompanhamento em tempo
real dos volumes resgatados e
dos indicadores de sustentabi-
lidade atrelados à ação.

O diretor do IFeS, Vinícius
Crespo, ressaltou que o setor
privado “tem um papel essen-
cial no processo de amadureci-
mento das práticas de sustenta-
bilidade, pois tem a agilidade
necessária para impulsionar as
inovações e tecnologias e, ain-
da, atuar como influenciador e
engajador dos mais diversos
públicos – governos, fornece-
dores, colaboradores e consu-
midores”.

OMS

Ômicron chega a 57 países e
hospitalizações devem subir
A

variante Ômicron já
foi notificada em 57
países, e o número de

pacientes que precisarão de in-
ternação hospitalar provavel-
mente aumentará à medida que
ela se dissemina, alertou a Orga-
nização Mundial da Saúde
(OMS).  

Em seu relatório epidemioló-
gico semanal, a OMS disse que
mais dados são necessários para
avaliar a gravidade da doença
causada pela Ômicron e se suas
mutações podem reduzir a pro-
teção da imunidade induzida
pelas vacinas.

"Mesmo que a gravidade seja
igual, ou possivelmente até me-
nor, que a da variante Delta, é de

se esperar que as hospitaliza-
ções aumentem se mais pessoas
se infectarem e que ocorra um
lapso de tempo entre um au-
mento na incidência de casos e
um aumento na incidência de
mortes", afirmou a agência.

No dia 26 de novembro, a
OMS declarou a Ômicron, de-
tectada primeiramente no sul da
África, como uma "variante
preocupante". Trata-se da quin-
ta variante da SARS-CoV-2 a re-
ceber essa designação.

O número de casos de covid-
19 relatados na África do Sul do-
brou na semana encerrada em 5
de novembro, quando passou
de 62 mil. Aumentos de incidên-
cia "muito grandes" são vistos

na Suazilândia, Zimbábue, Mo-
çambique, Namíbia e Lesoto, in-
formou a organização.

A disseminação da Ômicron,
somada ao aumento dos exames
e às taxas baixas de vacinação,
pode ter desempenhado um pa-
pel, acrescentou a OMS.

"Análises preliminares indi-
cam que as mutações presentes
na variante Ômicron podem di-
minuir a atividade neutralizado-
ra de anticorpos, resultando em
uma proteção reduzida da imu-
nidade natural", disse a OMS so-
bre o risco de infecção.

ALEMANHA
A Alemanha registrou ontem

o maior número de mortes diá-

rias por Covid-19 desde feverei-
ro, enquanto luta para deter
uma quarta onda da pandemia.
Foram contabilizados 527 óbi-
tos, elevando o total a 104.047,
segundo o Instituto de Doenças
Infecciosas Robert Koch.

Um total de 69.601 infecções
novas foram registradas, 2.415 a
mais do que o mesmo período
da semana passada.

No momento, apenas 69,1%
da população está totalmente
vacinada. Na semana passada, o
país concordou em permitir o
acesso das pessoas não vacina-
das apenas a negócios essen-
ciais, como mercados, farmá-
cias e padarias, e a acelerar a
campanha de vacinação.

Após mico, polícia solta saudita
confundido com assassino

A polícia francesa liberou on-
tem o homem saudita detido em
um aeroporto perto de Paris por
suspeita de participação no as-
sassinato do jornalista Jamal
Khashoggi, crítico do regime do
príncipe herdeiro Mohammed
bin Salman.

Os oficiais concluíram que
houve uma confusão de identi-
dade e que não se tratava de
Khaled Aedh Al-Otaibi, ex-guar-
da real da Arábia Saudita apon-
tado como envolvido no crime.
À agência de notícias AFP, uma
autoridade disse que o detido
era um homônimo.

Os promotores do caso co-
municaram a liberação do sau-
dita após confirmarem que ele
não se enquadrava em um man-
dato emitido pela Turquia para
dois ex-assessores do príncipe
herdeiro e que serviu de base
para a prisão.

Horas antes, porém, mem-
bros da embaixada saudita em
Paris já afirmavam que o detido
não tinha relação com o caso.
Falando sob condição de ano-
nimato ao jornal americano
Washington Post, com o qual
Khashoggi colaborava, uma au-
toridade disse que se tratava de
de equívoco de identidade, já
que o verdadeiro Al-Otaibi já
estava preso.

O jornalista foi visto pela últi-
ma vez entrando no consulado
saudita em Istambul, na Tur-
quia, onde foi em busca de do-
cumentos necessários para seu
casamento com uma mulher
turca. Acredita-se que o assassi-
nato tenha ocorrido em 2 de ou-

tubro de 2018, quando foi es-
quartejado, mas até hoje seus
restos mortais não foram en-
contrados.

A notícia da prisão de um dos
suspeitos -quando se pensava
que ele era de fato o homem
procurado- desencadeou uma
onda de reações, com grupos de
direitos humanos e a noiva de
Khashoggi, Hatice Cengiz, ma-
nifestando alívio.

Após o anúncio do engano, a
organização não governamen-
tal Repórteres Sem Fronteiras
afirmou "continuar totalmente
comprometida em garantir que
todos os envolvidos no assassi-
nato sejam levados à Justiça
perante um Judiciário inde-
pendente".

Relatório das Nações Unidas
publicado há dois anos mostrou
que Al-Otaibi era membro de
uma equipe de 15 homens en-
volvida no assassinato do jorna-
lista e enviada à Turquia por au-
toridades sauditas.

Uma investigação da CIA, a
agência de inteligência america-
na, concluiu que a morte foi or-
denada por Bin Salman, mas a
procuradoria-geral saudita ne-
gou o envolvimento do líder e
culpou um grupo de agentes en-
viado a Istambul para repatriar
Khashoggi.

A operação teria então saído
do controle quando o jornalista
foi amarrado e recebeu uma in-
jeção com grande quantidade
de uma droga que provocou
uma overdose.

Segundo a CIA, Khalid bin
Salman, irmão do príncipe e

embaixador saudita nos EUA à
época do crime, ligou para o jor-
nalista dias antes e o aconselhou
a ir ao consulado em Istambul
para pegar os documentos, dan-
do garantias de que ele estaria
em segurança.

Não está claro se Khalid sa-
bia do plano para matar Khas-
hoggi, mas a ligação teria sido
ordenada por Bin Salman.
"Não há como isso [o assassi-
nato] ter acontecido sem ele
estar consciente ou envolvi-
do", afirmou uma autoridade
americana sobre o príncipe
saudita.

Em 2019, um tribunal saudi-
ta condenou cinco pessoas à
morte e outras três à prisão por
envolvimento no caso. Mais
tarde, porém, anulou o veredic-
to final e transformou as penas
de morte em prisões com penas
de sete a 20 anos. Na época, as
Nações Unidas classificaram o
julgamento como uma "paródia
de justiça".

A prisão por engano ocorreu
três dias depois de o presidente
francês, Emmanuel Macron,
reunir-se com Bin Salman na
Arábia Saudita. 

O encontro foi apontado co-
mo o primeiro em terras saudi-
tas envolvendo grandes líderes
ocidentais desde o assassinato
de Khashoggi.

Paris considera o país uma
peça-chave para ajudar a forjar
a paz em toda a região com o
Irã, bem como personagem im-
portante na luta contra facções
fundamentalistas no Oriente
Médio.

FRANÇA

Cidades
cancelam
festas de
Réveillon
GIULIANA
MIRANDA/FOLHAPRESS

Lisboa, Porto, Coimbra e
outros municípios de Norte a
Sul de Portugal decidiram
cancelar as comemorações
de Réveillon.

O aumento nos casos de
Covid-19 nas últimas sema-
nas e a preocupação com a
variante Ômicron do corona-
vírus fizeram com que várias
cidades decidissem não rea-
lizar eventos que favoreçam
aglomerações, como shows e
outros espetáculos culturais,
na noite da virada.

A decisão quanto aos tradi-
cionais de fogos de artifício,
porém, não foi unanimidade.
Enquanto o Porto decidiu can-
celar a queima, algumas cida-
des da região do Algarve, por
exemplo, têm planos de man-
ter o espetáculo pirotécnico.

Na capital portuguesa, a
Câmara Municipal (equiva-
lente à Prefeitura) aguarda
um parecer da DGS (Dire-
ção-Geral da Saúde) antes de
bater o martelo.

"Estamos à espera das au-
toridades (de saúde). Eu gos-
taria muito de ter a capacida-
de de fazer os fogos de artifí-
cio, mas estamos, neste mo-
mento, a analisar a situação.
Concertos e tudo o que era tí-
pico numa noite de 31 (de de-
zembro), isso não vai ter lugar,
infelizmente", disse o prefeito
de Lisboa, Carlos Moedas.

PORTUGAL

Rioprevidência voltará
exigir prova de vida

A PARTIR DE JANEIRO

A Prova de Vida para apo-
sentados e pensionistas do
Estado do Rio de Janeiro, que
recebem pelo Fundo Único
de Previdência Social do Esta-
do do Rio de Janeiro – Riopre-
vidência, volta a ser obrigató-
ria a partir de janeiro de 2022.
O procedimento continua o
mesmo dos anos anteriores:
aposentados e pensionistas
do Rioprevidência deverão
comparecer a qualquer agên-
cia do banco Bradesco no mês
de aniversário, sempre nos
dias úteis, entre 11 e 25. Mais
de 257 mil  pessoas devem
realizar a prova de vida no
próximo ano.

A comprovação anual de vi-
da tem como objetivo evitar
fraudes e promover melhorias
na base de dados e na folha de

pagamento do funcionalismo
estadual. O procedimento está
suspenso desde março de
2020, devido à pandemia do
novo coronavírus, sem prejuí-
zo para aposentados ou pen-
sionistas.

Ainda que o beneficiário
possua portabilidade em outro
banco, a prova de vida deverá
ser realizada no Bradesco.
Quem não realizar o procedi-
mento poderá ter o pagamento
suspenso até que regularize a
situação. Todos os segurados
deverão estar munidos de
identidade, CPF e comprovan-
te de residência (com a data
de, no máximo, três meses) ou
o modelo de declaração de re-
sidência indicada na Portaria
RioPrev nº 432 de 30 de no-
vembro de 2021.

Cúpula da Democracia deve
discutir novo modelo de sanções 
RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS

Há décadas, os Estados Uni-
dos apostam em bloqueios eco-
nômicos para tentar pressionar
governos autoritários a deixar o
poder em países estrangeiros, ou
ao menos a parar de cometer
abusos. Os casos de Cuba e Vene-
zuela, no entanto, mostram que a
tática tem falhas: os dois países se
empobreceram muito, mas os re-
gimes questionados pelos ameri-
canos seguem no poder.

Para evitar que situações as-
sim se repitam, o governo de Joe
Biden busca repaginar o uso das
sanções econômicas e elaborar
novas táticas para pressionar
governos que perseguem oposi-
tores, desrespeitam direitos hu-
manos e roubam dinheiro pú-
blico. O plano, que está sendo
divulgado aos poucos, é adotar
bloqueios mais estreitos e dire-

cionados, convencer mais paí-
ses a endossar essas barreiras e
avançar no combate à corrup-
ção, de modo a fechar portas pa-
ra que ditadores enviem recur-
sos ilícitos ao exterior.

Novos anúncios devem ser
feitos em meio à Cúpula da De-
mocracia, um encontro virtual
com líderes de cerca de 110 paí-
ses - incluindo o Brasil -, convo-
cado por Biden para buscar for-
mas de combater o autoritaris-
mo e a corrupção. O evento será
realizado hoje e amanhã.

Em outubro, o Departamento
do Tesouro -que aplica puni-
ções financeiras- concluiu uma
revisão da política de sanções.
"A análise apontou que, fre-
quentemente, as sanções são
usadas por nós como uma ferra-
menta de primeiro recurso, sem
que realmente haja uma análise
estratégica sobre o objetivo de-

las", aponta Juan Gonzalez, di-
retor sênior e responsável por
América Latina no Conselho de
Segurança Nacional, ligado à
Casa Branca.

A partir disso, os EUA preten-
dem passar a ligar as medidas a
objetivos mais claros. Atual-
mente, é comum que as sanções
sejam adotadas por tempo inde-
terminado. De modo geral, os
indivíduos ou empresas que são
alvo das medidas não podem fa-
zer negócios com o governo ou
com companhias americanas, e
podem ter seus bens nos EUA
congelados. Empresas que des-
cumprirem os bloqueios e fize-
rem transações com as pessoas
ou entidades sob embargo ficam
sujeitas a punições, o que leva
ao isolamento comercial dos
países atingidos.

Todos os países podem emi-
tir restrições, assim como enti-

dades como a ONU e a União
Europeia, mas o peso delas vai
depender da importância de
suas economias no cenário glo-
bal. Os vetos funcionam de for-
mas variadas: podem atingir in-
divíduos, empresas, governos,
setores industriais inteiros de
uma região e até navios e
aviões. O bloqueio pode ter in-
tensidades variadas, como bar-
rar só a venda de um tipo de
produto, como armas de fogo,
ou impedir qualquer transação
financeira com empresas de de-
terminado país.

No longo prazo, as sanções
geram problemas econômicos
mais graves. Indústrias podem
não conseguir importar peças
para consertar seu maquinário,
por exemplo, o que paralisa ser-
viços e linhas de produção, ge-
rando efeitos em cascata na
economia.

REGIMES AUTORITÁRIOS

PRIMAVERA: Sol com algumas nuvens e chuva passageira
durante o dia. À noite o tempo fica firme.
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