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Confiança da indústria volta a subir
O Índice de Confiança do Empresário Industrial

(Icei), da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
avançou 0,7 ponto em dezembro de 2021 em relação a
novembro, ao subir de 56 para 56,7.  A alta interrompe
uma sequência de três quedas, quando o Icei recuou 7,2

pontos.  Esse índice varia entre 0 e 100, tendo uma linha
de corte em 50 pontos. Dados acima de 50 indicam con-
fiança e abaixo falta de confiança. Foram entrevistadas
1.471 empresas entre 1º e 7 de dezembro. O indicador
está acima da média histórica de 54,1 pontos. No entan-

to, na comparação com dezembro do ano passado há
um recuo. O Icei caiu de 63,1 para 56,7. “Essa queda rele-
va que a confiança está menos disseminada e intensa do
que no final de 2020”, diz a CNI. A percepção para os
próximos seis meses está 60,1 pontos. PÁGINA 2

Pressionada pelos combustíveis,
a inflação oficial, medida pelo IPCA
(Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo), teve variação de
0,95% em novembro. É a maior taxa
para o mês desde 2015 (1,01%),
apontou nesta sexta-feira o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística). Com o resultado, o IP-
CA se aproxima de 11% em 12 me-
ses. Até novembro, a alta acumula-
da chegou a 10,74% -estava em
10,67% até outubro. Trata-se do
maior avanço em 12 meses desde
novembro de 2003 (11,02%). Ape-
sar de ter ficado em um nível alto, a
taxa do último mês de novembro
(0,95%) veio abaixo das previsões
do mercado financeiro. Analistas
consultados pela agência Bloom-
berg projetavam variação de 1,10%
para o período. "A Black Friday aju-
da a explicar a queda tanto no lan-
che quanto nos itens de higiene
pessoal. Observamos várias pro-
moções de lanches, principalmente
nas redes de fast-food no período.
E, no caso dos itens de higiene pes-
soal, várias marcas nacionais de-
ram descontos nos preços dos pro-
dutos em novembro", explicou o
analista do IBGE Pedro Kislanov
(foto), gerente do IPCA.  PÁGINA 2

Júri condena
quatro réus
pelas 242
mortes da Kiss 

TRAGÉDIA IPCA

O Tribunal do Júri condenou
nesta sexta-feira os quatro réus
julgados por homicídio e tentati-
va de homicídio simples por dolo
eventual pelas 242 mortes ocorri-
das no incêndio na boate Kiss,
em Santa Maria (RS). A tragédia
da madrugada de 27 de janeiro
de 2013 deixou ainda mais de 600
feridos.  O julgamento, que co-
meçou no último dia 1º, é o mais
longo da história do Judiciário
gaúcho.  Os quatro réus são os
então sócios da boate Elissandro
Spohr (condenado a 22 anos de
prisão) e Mauro Hoffmann (19
anos) e os integrantes da banda
Gurizada Fandangueira -que to-
cava no local na noite do incên-
dio- Marcelo de Jesus dos Santos
(vocalista) e Luciano Bonilha
Leão (assistente de palco), am-
bos a 18 anos. PÁGINA 5

Lula diz 
que Moro 
e Bolsonaro 
São fascistas

ELEIEÇÕES

VIAJANTE ESTRANGEIRO

O ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) criticou
"os dois que estão competin-
do" na corrida presidencial
para 2022 com ele, o ex-juiz e
ex-ministro da Justiça Sergio
Moro (Podemos) e o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL), em
entrevista para o jornal ar-
gentino Página 12. Apesar de
Lula e Bolsonaro não terem
confirmado pré-candidatura,
o tom do petista foi de rivali-
dade. "São dois personagens
muito comprometidos com a
extrema-direita. E, no caso de
Moro, ele é um personagem
perigoso: quando era juiz, ele
ousou mentir em um julga-
mento para me condenar e
me levar à prisão para impe-
dir que eu fosse eleito presi-
dente em 2018", afirmou Lu-
la. PÁGINA 5

IBGE

Governo aproveita
ataque hacker para 
adiar quarentena 

Após o ataque hacker ao Ministério da Saúde, o governo Bolsonaro
vai adiar em uma semana a aplicação das novas regras para o ingres-
so de viajantes no Brasil. As medidas entrariam em vigor neste sába-
do. Entre elas estão a exigência de quarentena de cinco dias para não
imunizados que chegarem em voos internacionais e a apresentação
de comprovante de vacinação ou teste negativo na fronteira terres-
tre. A decisão ocorreu na manhã desta sexta-feira e se dá como con-
sequência do ataque nos sistemas do ministério. O anúncio foi feito
pelo secretário-executivo da Saúde, Rodrigo Cruz (foto). "Por pre-
caução, a gente vai publicar uma portaria hoje postergando por sete
dias o início da vigência das regras que estão postas e iniciariam
amanhã", disse a jornalistas. PÁGINA 5

ABRASIL

ANO V • Edição simultânea: Rio de Janeiro e São Paulo • Sábado, domingo e segunda-feira, 11, 12 e 13 de dezembro de 2021 • Nº 1210 • R$ 1,00
www.diariodoacionista.com.br

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(27/10) 7,75%
Poupança 3
(11/12) 0,49%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,02% (nov.)
IPCA 5 0,95% (nov.)
CDI
0,25 até o dia 10/dez
OURO
BM&F/grama R$ 320,40
EURO Comercial 
Compra: 6,3500 Venda: 6,3506

EURO turismo 
Compra: 6,4392 Venda: 6,6167
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,5925 Venda: 5,5931
DÓLAR comercial
Compra: 5,6135 Venda: 5,6142
DÓLAR turismo
Compra: 5,6540 Venda: 5,8340

MELIUZ ON NM 3.85 +14.93 +0.50

BANCO PAN PN N1 13.48 +15.31 +1.79

COGNA ON ON NM 2.90 +11.97 +0.31

EZTEC ON NM 21.57 +8.99 +1.78

DEXCO ON NM 19.38 +8.15 +1.46

WEG ON NM 35.80 −1.92 −0.70

GRUPO NATURAON ATZ NM 26.15 −1.54 −0.41

GOL PN N2 19.20 −0.78 −0.15

AZUL PN N2 25.88 −0.73 −0.19

BRADESCO PN EJ N1 20.21 −0.39 −0.08

MAGAZ LUIZA ON NM 6.37 +1.43 +0.09

VALE ON NM 75.65 +0.63 +0.47

PETROBRAS PN EDJ N2 29.65 +1.23 +0.36

BRADESCO PN EJ N1 20.21 −0.39 −0.08

B3 ON NM 12.38 +5.72 +0.67

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.970,99 +0,60

NASDAQ Composite 15.630,601 +0,73

Euro STOXX 50 4.200,53 -0,17

CAC 40 6.991,68 -0,24

FTSE 100 7.291,78 -0,40

DAX 15.623,31 -0,10

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 1,38% / 107.758,34 / 1.467,10 / Volume: 22.148.971.094 / Quantidade: 3.656.262

Inflação oficial é a maior 
para novembro desde 2015 

11-dez-21 | 5:51 AM BRT



2

Economia

Mercado aposta em
inflação menor e Bolsa
sobe pela 2a semana
CLAYTON
CASTELANI/FOLHAPRESS

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) subiu 1,38%
nesta sexta-feira, fechando o
dia em 107.758 pontos. É a
segunda alta semanal conse-
cutiva. O ganho em dezem-
bro chega a 5,71%, mas no
acumulado de 2021 há perda
de 9,46%.

O dólar subiu 0,69%, a R$
5,614. A renovação da alta da
inflação nos Estados Unidos
reforçou para o mercado de
câmbio a ideia de aperto mo-
netário na economia america-
na e, consequentemente, de
valorização da moeda do país.

A pressão sobre o câmbio
foi parcialmente contida pela
intervenção do BC (Banco
Central), que vendeu US$ 687

milhões (R$ 3,8 bilhões) em
leilão de moeda à vista nesta
sexta. Essa foi a primeira ope-
ração do tipo desde 19 de ou-
tubro deste ano.

Em relação ao fechamento
da semana passada, o dólar
caiu 1,1%.

As ações da Magazine Luiza
subiram 1,27% e lideraram as
negociações entre os papéis
com maior volume nesta sex-
ta, superando Petrobras e Va-
le, que subiram 1,09% e 0,76%,
nessa ordem.

As maiores altas do dia fo-
ram do Banco Pan (15,31%) e
da Méliuz (14,93%).

Dow Jones, S&P 500 e Nas-
daq subiram 0,61%, 0,95% e
0,73%, respectivamente.

O barril do petróleo Brent,
referência global, avançou
1,29%, a US$ 75,38 (R$ 418,79).

Sábado, domingo e segunda-feira, 11, 12 e 13 de dezembro de 2021
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Inflação oficial é a maior
para novembro desde 2015 
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

P
ressionada pelos com-
bustíveis, a inflação ofi-
cial, medida pelo IPCA

(Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo), teve varia-
ção de 0,95% em novembro. É a
maior taxa para o mês desde 2015
(1,01%), apontou nesta sexta-fei-
ra (10) o IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística).

Com o resultado, o IPCA se
aproxima de 11% em 12 meses.
Até novembro, a alta acumulada
chegou a 10,74% -estava em
10,67% até outubro. Trata-se do
maior avanço em 12 meses des-
de novembro de 2003 (11,02%).

Apesar de ter ficado em um ní-
vel alto, a taxa do último mês de
novembro (0,95%) veio abaixo
das previsões do mercado finan-
ceiro. Analistas consultados pela
agência Bloomberg projetavam
variação de 1,10% para o período.

A taxa de 0,95% representa
uma desaceleração -avanço me-
nor- frente a outubro. Na oca-
sião, a alta do IPCA havia sido
ainda maior, de 1,25%.

Em 12 meses, o IPCA está dis-
tante do teto da meta de inflação
perseguida pelo BC (Banco Cen-
tral). O teto é de 5,25% em 2021.

O centro é de 3,75%.
Conforme o IBGE, sete dos

nove grupos de produtos e servi-
ços pesquisados tiveram alta de
preços em novembro. A maior
variação (3,35%) e o principal
impacto (0,72 ponto percentual)
vieram dos transportes.

O grupo foi influenciado pelos
preços dos combustíveis, espe-
cialmente da gasolina (7,38%). O
item, mais uma vez, teve o princi-
pal impacto individual no IPCA
do mês (0,46 ponto percentual).

Também houve alta nos pre-
ços do etanol (10,53%). O pro-
duto respondeu pelo segundo
maior impacto no IPCA, de 0,10
ponto percentual. O óleo diesel,
por sua vez, avançou 7,48%, e o
gás veicular, 4,30%.

Com o resultado de novembro,
a gasolina acumula alta de 50,78%
em 12 meses. O etanol registra
disparada de 69,40% no acumula-
do. Já o diesel subiu 49,56%.

"Há uma inflação de insumos
básicos, como os combustíveis,
e isso ajuda a espalhar a alta de
preços pela economia. O óleo
diesel, mesmo que não seja
muito usado pelas famílias, au-
menta o custo do frete de produ-
tos", aponta o economista André
Braz, do FGV Ibre (Instituto Bra-

sileiro de Economia da Funda-
ção Getulio Vargas).

Em novembro, habitação
avançou 1,03%. Foi o segundo
maior impacto (0,17 ponto per-
centual) entre os grupos no IP-
CA. O segmento foi pressionado,
novamente, pela energia elétri-
ca mais cara (1,24%).

BLACK FRIDAY
Os dois grupos que registra-

ram queda de preços em no-
vembro foram saúde e cuidados
pessoais (-0,57%) e alimentação
e bebidas (-0,04%).

No segundo caso, o IBGE asso-
ciou o resultado principalmente à
queda da alimentação fora do do-
micílio (-0,25%). Essa redução foi
influenciada pelo recuo verifica-
do nos preços do lanche (-3,37%).

"A Black Friday ajuda a expli-
car a queda tanto no lanche
quanto nos itens de higiene pes-
soal. Observamos várias promo-
ções de lanches, principalmente
nas redes de fast-food no perío-
do. E, no caso dos itens de higie-
ne pessoal, várias marcas nacio-
nais deram descontos nos preços
dos produtos em novembro", ex-
plicou o analista do IBGE Pedro
Kislanov, gerente do IPCA.

"No Brasil, diferente de ou-

tros países, os descontos não são
centrados em um único dia. Os
descontos acabam sendo dados
ao longo do mês", completou.

Essas ofertas tendem a ser su-
cedidas por uma recomposição
dos preços em dezembro, proje-
ta Mirella Hirakawa, economista
sênior da gestora AZ Quest.
"Desconto vai e volta", diz.

Com a possível possível re-
composição dos preços, a AZ
Quest passou a estimar uma alta
de 0,87% no IPCA de dezembro.
A previsão anterior era de 0,74%.

INPC SOBE 10,96% 
O IBGE também informou

nesta sexta que o INPC (Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor) subiu 0,84% em novem-
bro, abaixo do resultado de ou-
tubro (1,16%).

Em 12 meses, o indicador
acumula alta de 10,96%. Está
abaixo dos 11,08% observados
no período anterior.

O INPC avalia os preços de
bens e serviços com maior peso
no consumo das famílias de ren-
da menor (entre um e cinco sa-
lários mínimos). É usado como
referência para correção de be-
nefícios como aposentadorias e
do salário mínimo.

MERCADOS

Pandemia de Covid reduz em 53%
transporte de passageiros em 2020

Ao longo de 2020, voos regu-
lares transportaram 44,14 mi-
lhões de passageiros no Brasil e
pouco mais de 282 mil toneladas
de carga foram movimentadas
entre aeroportos. Entretanto, o
transporte de passageiros foi o
mais afetado pela pandemia de
covid-19 no ano passado, com
redução de 53%, enquanto a
queda na movimentação aérea
de cargas foi de 29,6%. Em 2019,
antes da pandemia, 93,87 mi-
lhões de passageiros e mais de
400 mil toneladas de carga fo-
ram transportados.

Medidas de distanciamento
social foram adotadas por todo
país para combater a transmis-
são do novo coronavírus, o que
impactou a circulação de pes-
soas e produtos. .

As informações constam do
estudo Redes e Fluxos Territo-
riais: Ligações Aéreas 2019-
2020, divulgado nesta terça-feira
(10), no Rio de Janeiro, pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

Segundo a pesquisa, apenas

46 cidades brasileiras tiveram
pelo menos um voo regular de
passageiros por mês em 2020
ante 96 municípios no ano ante-
rior. O principal fluxo aéreo do
país - São Paulo-Rio de Janeiro -
teve queda de 55,6% no total de
passagens comercializadas no
ano passado.

Os maiores recuos registra-
dos de passagens comercializa-
das em 2020 foram no trajeto
Uberlândia (MG)-São Paulo,
com -69,6%, e São Paulo-Curi-
tiba, com -60,9%. Já as menores
quedas na comercialização de
passagens ao público em geral
foram São Paulo-Natal (-19%) e
Fortaleza-Brasília (-24,1%).

São Paulo é o grande hub
(entroncamento) aéreo nacio-
nal, seja como destino, origem
ou ponto intermediário de co-
nexão para passageiros e cargas.
No ano passado, movimentou
mais de 22 milhões de passagei-
ros e mais de 147 mil toneladas
de carga.

"Por sua vez, Brasília é outra
cidade que aumenta sua posi-

ção na malha ao intensificar
seus fluxos de passageiros com
as capitais da Região Nordeste,
especialmente Natal, João Pes-
soa e Maceió. 

Isso reflete o aumento de re-
lações que, por um lado, refor-
çam a posição das cidades lito-
râneas enquanto destino turís-
tico, como também refletem a
função intermediadora da ca-
pital nacional como hub com-
plementar  a  São Paulo,  au-
mentando o rol de possibilida-
des de origens e destinos des-
tas  cidades com o resto do
país" enfatiza a pesquisa.

As cidades de São Paulo, Ma-
naus, Brasília e Campinas con-
centraram mais de 85% de toda
carga aérea movimentada em
2019.

Segundo o IBGE, outro efeito
da pandemia foi a queda das ta-
rifas aéreas e, consequentemen-
te, melhoria das medidas de
acessibilidade econômica das
principais cidades que ainda
permaneceram com o atendi-
mento regular do serviço aéreo

de passageiros.
Os destinos do Sul e Sudeste,

como São José dos Campos (SP),
Joinville (SC) e Vitória (ES),
apresentam as tarifas médias
ponderadas mais baratas e, por-
tanto, maior acessibilidade eco-
nômica.

Três cidades de Rondônia
têm as tarifas médias pondera-
das mais caras do Brasil: Vilhe-
na, Cacoal e Ji-Paraná.

As quatro cidades com me-
nor acessibilidade geográfica do
país são amazonenses: Lábrea,
São Gabriel da Cachoeira, Ca-
rauari e Parintins.

De acordo com a pesquisa, o
transporte aéreo de passageiros
e cargas no Brasil é um serviço
concentrado, tanto em quanti-
dade movimentada quanto na
opção de destinos, no estrato
superior da hierarquia urbana
brasileira, ou seja, as metrópo-
les e as capitais regionais. O le-
vantamento aponta "uma notó-
ria concentração dos principais
fluxos e interações na porção
Centro-Sul do país".

2020

Confiança da indústria volta a
subir, após três meses de queda

O Índice de Confiança do
Empresário Industrial (Icei), da
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), avançou 0,7 pon-
to em dezembro de 2021 em re-
lação a novembro, ao subir de
56 para 56,7.  

A alta interrompe uma se-

quência de três quedas, quando
o Icei recuou 7,2 pontos. 

Esse índice varia entre 0 e
100, tendo uma linha de corte
em 50 pontos. Dados acima de
50 indicam confiança e abaixo
falta de confiança. Foram entre-
vistadas 1.471 empresas entre 1º

e 7 de dezembro.
O indicador está acima da

média histórica de 54,1 pontos.
No entanto, na comparação

com dezembro do ano passado
há um recuo. O Icei caiu de 63,1
para 56,7. “Essa queda releva
que a confiança está menos dis-

seminada e intensa do que no fi-
nal de 2020”, diz a CNI.

A percepção para os próxi-
mos seis meses está 60,1 pontos,
o que, segundo a CNI, mostra
que o otimismo para o próximo
semestre está mais forte e disse-
minado.

CNI

Melhora disposição 
de consumidores para
compras de Natal no RJ

PESQUISA

CRISTINA INDIO DO
BRASIL/ABRASIL 

Mais da metade dos consu-
midores do estado do Rio de Ja-
neiro, ou aproximadamente 7,8
milhões de pessoas, vão pre-
sentear parentes e amigos com
lembrancinhas e roupas nas
festas de fim de ano. De acordo
com a pesquisa do Instituto Fe-
comércio de Pesquisas e Análi-
ses (IFec RJ), realizada com 503
consumidores do estado do Rio
de Janeiro, entre os dias 26 de
novembro e 1º de dezembro,
56,5% deles pretendem presen-
tear alguém no Natal. Compa-
rado ao mesmo período de
2020, representa uma variação
positiva de 3,5 pontos percen-
tuais, mas em relação a 2019,
no período pré-pandemia, é
uma queda de 4,5 pontos.  

Dessa vez, as festas de final
de ano vão ocorrer com a po-
pulação do Rio vacinada con-
tra a covid-19. Isso mudou
muito o cenário do último ano,
quando as medidas sanitárias
indicadas por especialistas em
saúde transformaram os en-
contros de pessoas e movimen-
to do comércio, setor que tem
as comemorações como o pe-
ríodo mais importante do ano.

A pesquisa indicou ainda
que o consumidor está tam-
bém mais disposto a gastar um
pouco mais se comparado a
2020. A média saiu de R$
495,47 no ano passado, para
R$ 584,04 em 2021, um acrésci-
mo de quase R$ 90 reais.

Pelas estimativas do IFec RJ,
a movimentação financeira na
economia fluminense deve
atingir R$ 4,6 bilhões neste Na-
tal. Em 2020, ficou em R$ 3,3 bi-
lhões e em 2019, cerca de R$ 3
bilhões. “Pode ter contribuído
para o bom resultado o fato de
os empregos formais terem
apresentado números positi-
vos no estado, atrelado à reto-
mada econômica. Aos poucos,
esses consumidores podem es-
tar canalizando recursos para o
consumo”, avaliou o IFec RJ.

As preferências dos consumi-
dores são as lembrancinhas
(46,1%), roupas (46,1%), brin-
quedos (31%), calçados, bolsas e

acessórios (26,8%), perfumes e
cosméticos (22,5%), eletrônicos
(16,9%), livros ou ebooks
(12,7%), eletrodomésticos
(11,6%) e joias e bijuterias (8,1%).

Entre os pesquisados, 48,9%
se dividiram entre lojas físicas
e online. Mais da metade deles
(28,9%) pretendem fazer com-
pras em lojas físicas e 22,2%
somente online. Apesar da
mudança do cenário epide-
miológico, conforme o estudo,
o percentual de pessoas que
farão compras em lojas físicas
não voltou aos patamares de
2019. Antes da pandemia, ti-
nha ficado em 43,6%.

O diretor do IFec RJ, João
Gomes, disse que, mesmo com
o total de volume financeiro de
2021 maior maior do que no
ano passado, por conta dos
efeitos da retomada econômi-
ca, o Natal será novamente dos
pequenos presentes. “Na pes-
quisa deste ano observamos,
assim como em 2019, um gran-
de percentual de consumido-
res que vão optar por presen-
tes mais baratos, as famosas
lembrancinhas. Além disso, vi-
mos um crescimento na por-
centagem de pessoas que dis-
seram ter a intenção de fazer
suas compras no comércio ele-
trônico, comprovando que o
hábito da aquisição de itens
por meio online deve perma-
necer entre os consumidores
fluminenses”, afirmou.

FECOMÉRCIO RJ
A Federação do Comércio

de Bens, Serviços e Turismo do
Estado do Rio de Janeiro é
composta por 59 sindicatos pa-
tronais fluminenses. O setor
reúne mais de 314 mil estabele-
cimentos, que representam
dois terços da atividade econô-
mica do estado, em 68% dos es-
tabelecimentos fluminenses,
gerando mais de 1,6 milhão de
empregos formais no total. O
número equivale a 60% dos
postos de trabalho com cartei-
ra assinada no estado. A Feco-
mércio RJ administra também,
no estado do Rio, o Serviço So-
cial do Comércio (Sesc) e o Ser-
viço Nacional de Aprendiza-
gem Comercial (Senac).
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Estado do RJ anuncia
recomendações 
para festa do Réveillon

COVID-19

O governo do Rio de Janeiro
publicou nesta sexta-feira, no
Diário Oficial, que não há im-
pedimento para queima de fo-
gos e festas em ambientes
abertos ou públicos na virada
do ano. As recomendações
técnicas foram elaboradas pe-
lo Grupo Técnico de Assesso-
ramento a Eventos de Saúde
Pública, da Secretaria estadual
de Saúde.  

O texto atribui às autorida-
des a criação de medidas para
limitar o acesso do público pa-
ra evitar aglomerações. E não
recomenda shows e apresen-
tações de artistas em praças,
praias e logradouros públicos.

Capital terá dez lugares
com queima de fogos

Na última quinta-feira, o
prefeito da capital Eduardo
Paes confirmou a queima de
fogos do Réveillon mais famo-
so do Brasil, na praia de Copa-
cabana. Mais nove lugares da
cidade também vão ter shows
pirotécnicos.

Segundo Paes, o objetivo é
espalhar as festividades por
todas as regiões da capital, a
fim de evitar que a população
se dirija, prioritariamente, pa-
ra Copacabana, provocando
aglomerações.

Serão 16 minutos de quei-
ma de fogos em Copacabana,
12 minutos no Flamengo, 10
minutos na Igreja da Penha, 8
minutos no Piscinão de Ra-
mos, na Ilha do Governador,
no Parque Madureira, em
Bangu e na Praia de Sepetiba,
5 minutos no Recreio e na Bar-

ra da Tijuca.
Paes garantiu que a festa

será segura, do ponto de vista
sanitário, e lembrou que o Rio
é uma das cidades com maior
índice de vacinação contra a
covid-19. O prefeito ressaltou
que os turistas deverão vir va-
cinados, apresentando o pas-
saporte de vacina para ingres-
sar em determinados locais,
como bares e hotéis, ou pode-
rão se vacinar quando chega-
rem à cidade.

Segundo Eduardo Paes, ha-
verá pontos de vacinação con-
tra a covid-19 inclusive na orla
de Copacabana. “Estamos bus-
cando uma simplificação do
Réveillon, com fogos visíveis da
maior parte da cidade, para
que não haja concentração em
Copacabana. Teremos Réveil-
lon em 10 pontos”, disse ele,
em coletiva quinta-feira. Para
evitar grande fluxo de visitan-
tes no dia 31, a entrada de ôni-
bus fretados será proibida, com
barreiras policiais nas estradas.

Na orla de Copacabana ha-
verá 25 torres com caixas de
som. Como forma de desesti-
mular a vinda de pessoas à or-
la, não haverá reforço na frota
de ônibus nem será estendido
o horário do metrô. O trânsito
das principais vias de Copaca-
bana será bloqueado para não
moradores a partir das 19h do
dia 31 e as linhas de ônibus se-
rão desviadas para os bairros
de Botafogo e Lagoa.

Paes disse que os demais
detalhes da festa serão divul-
gados nas próximas semanas.

RJ lança edital para 
o Theatro Municipal

OCUPAÇÃO

ALANA GANDRA/ABRASIL 

O governo fluminense, por
meio da Secretaria de Estado
de Cultura e Economia Criati-
va do Rio de Janeiro (Secerc-
RJ), lançou nesta sexta-feira o
edital "Municipal em Cena",
cujas inscrições permanecerão
abertas até o dia 25 de janeiro
próximo, na plataforma De-
senvolve Cultura.  

O objetivo é garantir a demo-
cratização do acesso do Theatro
Municipal do Rio ao público e
dar oportunidades aos artistas
fluminenses. A iniciativa vai
atender 40 projetos, com incen-
tivo de R$ 80 mil para cada, tota-
lizando R$ 3,2 milhões.

O edital é voltado para pes-
soas jurídicas e vai contemplar
projetos de dança, música e
canto coral. Os artistas selecio-
nados terão a oportunidade de
se apresentar em diferentes es-
paços do Theatro Municipal,

como a Sala Mário Tavares,
Boulevard 13 de maio, palco
principal, entre outros, infor-
mou a secretária Danielle Bar-
ros. "O Theatro Municipal é a
joia da coroa fluminense e
queremos que ele seja cada
vez mais acessível não somen-
te para o público, mas também
para que mais artistas possam
se apresentar nele. Será um
privilégio poder acompanhar
novidades e atrações culturais
nos mais variados espaços do
Theatro".

A presidente da Fundação
Teatro Municipal, Clara Pauli-
no, destacou também o caráter
de formação de plateia do edi-
tal. "Sabemos o quanto a cultu-
ra fluminense precisa de novos
espaços para promover suas
apresentações; então é um
prazer poder disponibilizar di-
versos espaços do Theatro Mu-
nicipal para incentivar a arte
do nosso estado", manifestou.

Nota
AVIÃO POUSA EM CABO FRIO COM 40 
TONELADAS DE CARGA PARA A INDÚSTRIA

Segundo maior avião de carga civil do mundo, o Antonov
AN-124-100 aterrissou, na quinta-feira passada, no Aeroporto
Internacional de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de
Janeiro, trazendo 40 toneladas de carga para a indústria
fluminense. A aeronave, que chegou de Houston, nos Estados
Unidos, tem 68,9 metros de comprimento, já transportou
submarinos da Marinha americana, vagões de trem para a
Irlanda, e é também utilizada em ações humanitárias. “Essa
operação reafirma a qualificação do Rio de Janeiro como um
dos principais hubs brasileiros para exportação, importação e
distribuição de cargas. O estado possui estrutura logística de
excelência, que confere eficiência, agilidade e competitividade
para as empresas que aqui atuam”, declarou o governador
Cláudio Castro. Há pouco mais de dois meses o governo do
estado e o Aeroporto de Cabo Frio assinaram acordo de
cooperação técnica para consolidar o terminal como ativo
fundamental de infraestrutura da cadeia logística de comércio
exterior e movimentação de passageiros. 
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Júri condena os quatro
réus pelas 242 mortes
do incêndio da Kiss

SANTA MARIA

FERNANDO
CANOFRE/FOLHAPRESS

O tribunal do júri conde-
nou nesta sexta-feira os quatro
réus julgados por homicídio e
tentativa de homicídio sim-
ples por dolo eventual pelas
242 mortes ocorridas no in-
cêndio na boate Kiss, em San-
ta Maria (RS).

A tragédia da madrugada
de 27 de janeiro de 2013 dei-
xou ainda mais de 600 feridos.
A maioria das vítimas morreu
por asfixia devido a gases tóxi-
cos liberados pela queima da
espuma que havia no palco,
segundo perícias.

O julgamento, que come-
çou no último dia 1º, é o mais
longo da história do Judiciário
gaúcho. O caso foi desaforado
de Santa Maria para Porto Ale-
gre, depois que defesas ques-
tionaram formação de júri im-
parcial na cidade onde boa
parte da população foi afetada
pelo fato.

Os quatro réus são os então
sócios da boate Elissandro
Spohr (condenado a 22 anos
de prisão) e Mauro Hoffmann
(19 anos) e os integrantes da
banda Gurizada Fandanguei-
ra -que tocava no local na
noite do incêndio- Marcelo
de Jesus dos Santos (vocalis-
ta) e Luciano Bonilha Leão
(assistente de palco), ambos a
18 anos.

Ao anunciar a sentença, o
juiz Orlando Faccini Neto des-
tacou que muitas vítimas mor-
reram por terem voltado ao lo-
cal para tentar ajudar no sal-
vamento.

"No caso de perdas de en-
tes, como no presente, a pena
criminal há de comunicar aos
familiares, pais e mães enluta-
dos, o grau de respeito que
lhes devota o Estado. De ma-
neira que arriscar o esqueci-
mento desses dramas pes-
soais gerados pela prática de
um crime, implicaria justa-
mente no oposto, numa de-
monstração de que a ordem
jurídica não compreende a ví-
tima, o sujeito violado, seus
familiares, com o devido res-
peito e consideração", afir-
mou o magistrado. "Foram
mais de 240 mortes e a expres-
sividade do número de víti-
mas não divide ou arrefece as
dores ou tragédias pessoais,
multiplica-as".

Faccini Neto chegou a
anunciar a prisão imediata
dos quatro condenados, mas
depois suspendeu a ordem
porque os réus conseguiram
um habeas corpus preventivo
no Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul que suspendeu
provisoriamente o cumpri-
mento da pena. No fim do dia,
durante a coletiva de impren-
sa, ele afirmou que juiz tem
que aprender a respeitar a de-
cisão dos tribunais.

"O dolo eventual foi afirma-
do pelos jurados. Eu simples-
mente fiz algumas reflexões na
sentença sobre a consideração
de que não é algo de pouca
gravidade. Muitas vezes as
pessoas imaginam que o que-
rer é mais intenso que a assun-
ção do risco, mas, quando se
envolve muitas pessoas, a me-
ra assunção do risco já é o es-
tado subjetivo mais grave que
se possa apresentar."

Após o fim do julgamento,
Faccini Neto afirmou que o jú-
ri da boate Kiss foi o mais difí-
cil de sua carreira, por envol-
ver muitos interesses e emo-
ção. "Eu espero que seja o fim
do caso, que ele não se prorro-
gue, no sentido que se faça ne-
cessário um novo júri, uma
outra mobilização dessa or-
dem, que é um desgaste enor-
me para todos."

Spohr, apontado como res-
ponsável pelas decisões na
boate e que era conhecido co-
mo "Kiko da Kiss" na cidade,
disse durante interrogatório
no júri que foi dele a decisão
de colocar a espuma.

Spohr alegou estar seguin-
do a indicação de um enge-
nheiro, apesar de que o proje-

to encaminhado ao Ministé-
rio Público, no TAC (Termo
de Ajustamento de Conduta)
que tratava dos problemas de
vazamento de som da boate,
não citar o material. O enge-
nheiro autor do projeto, Mi-
guel Ângelo Pedroso, disse ao
júri que não indicou a espu-
ma porque ela não serve para
isolamento acústico, apenas
conforto.

Hoffmann entrou na socie-
dade quando o TAC ainda es-
tava em discussão e diz ter
suspendido o negócio por uns
meses até ver o problema so-
lucionado. Era o único dos
réus que não estava na boate
no momento do incêndio.

A defesa de Hoffmann
questionou as pessoas que fa-
laram ao júri sobre a presença
dele na boate ou se sabiam
que ele era um dos donos, an-
tes da tragédia. A maioria dis-
se nunca tê-lo visto no local,
enquanto outros relataram
sua presença nas obras da re-
forma para o TAC e na tarde
que antecedeu a tragédia.

Hoffmann disse durante o
interrogatório que não sabia
que havia espuma no local e
não sabia que a banda Guriza-
da Fandangueira se apresen-
taria na Kiss, já que agenda era
com Spohr.

Marcelo de Jesus dos San-
tos, vocalista da banda, era
quem tinha o artefato pirotéc-
nico nas mãos e que pode tê-lo
aproximado da espuma come-
çando o incêndio. Ele negou
no interrogatório que estives-
se pulando com o artefato,
mas testemunhas relataram
que ele levantava os braços
quando cantava "alto, em ci-
ma", trecho de uma música do
cantor Naldo.

Luciano Bonilha Leão, as-
sistente de palco da banda,
que confirmou ter sido o res-
ponsável por comprar o arte-
fato pirotécnico, por colocá-lo
na luva/munhequeira que
Marcelo usava e por acioná-lo
durante a apresentação.

Durante a fase de debates
do julgamento, nesta quinta-
feira, a advogada de Marcelo
de Jesus dos Santos, vocalista
da banda, chegou a exibir um
vídeo com a narração de uma
carta psicografada por uma
das vítimas do incêndio.

Em outro momento, a de-
fesa de Luciano Bonilha
Leão, assistente de palco da
banda, colocou duas cadeiras
com cartazes escritos "MP",
"Bombeiros" e "Prefeitura"
para dizer que os entes públi-
cos deveriam estar no banco
dos réus.

Nesta sexta, durante a ré-
plica da acusação, o promotor
David Medina da Silva abor-
dou a apresentação da carta
psicografada que ocorreu na
quinta, defendendo que
aquele não seria o momento
ou o local adequado para tra-
tar de questão religiosa, mes-
mo que muitos presentes te-
nham fé.

"Vamos fazer  o  contra-
ponto da carta psicografada.
Nós ouvimos ontem a voz de
um narrador se intitulando
porta-voz de uma pessoa
morta,  mas vamos ouvir  a
voz de uma pessoa viva?",
disse ele, reproduzindo um
trecho do depoimento de
Delvani Rosso, 29.

Durante as oitivas, o coro-
nel Gerson da Rosa Pereira,
ex-chefe do Comando Regio-
nal dos Bombeiros de Santa
Maria (RS) e o primeiro con-
denado no processo, em 2015,
por fraude processual, disse
que as pessoas morreram víti-
mas do gás tóxico.

"De uma coisa eu tenho
certeza, não foram vítimas de
incêndio, porque o incêndio
carboniza", afirmou. "Foi da
inalação do gás emitido por
aquela espuma que incen-
diou no dia, parece que com-
posta de cianeto, um gás letal
conhecido historicamente
muito empregado nos cam-
pos de concentração, no pe-
ríodo nazista."

ENTREVISTA

Lula diz que Bolsonaro 
e Moro são fascistas  
O

ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva
(PT) criticou "os dois

que estão competindo" na corri-
da presidencial para 2022 com
ele, o ex-juiz e ex-ministro da
Justiça Sergio Moro (Podemos)
e o presidente Jair Bolsonaro
(PL), em entrevista para o jornal
argentino Página 12. Apesar de
Lula e Bolsonaro não terem con-
firmado pré-candidatura, o tom
do petista foi de rivalidade.

"São dois personagens muito
comprometidos com a extrema-
direita. E, no caso de Moro, ele é
um personagem perigoso: quan-
do era juiz, ele ousou mentir em
um julgamento para me conde-
nar e me levar à prisão para im-
pedir que eu fosse eleito presi-

dente em 2018", afirmou Lula.
"Diria que eles são dois extre-

mistas. Bolsonaro é um fascista,
e Moro é um neofascista. Ambos
vão tentar mentir para a socie-
dade o tempo todo", completou.
A reportagem entrou em conta-
to com as assessorias do presi-
dente e do ex-juiz e aguarda res-
posta.

Segundo o petista, os dois vão
"lutar entre si para ver quem vai
para o segundo round com o PT",
em um possível segundo turno
das eleições do ano que vem para
a Presidência da República.

"Não sei se é percebido na Ar-
gentina, mas aqui sou a pessoa
mais censurada do planeta Ter-
ra. Qualquer candidato além do
PT, que tem 1% nas pesquisas,

aparece mais na televisão do que
Lula, que tem 46% ou 47% dos
votos", disse o ex-presidente.

Com a rejeição de Bolsonaro
subindo no Brasil, Lula descar-
tou a possibilidade de não ser
reconhecido como presidente
caso vença as eleições de 2022.

"O que vai acontecer no Bra-
sil é um golpe democrático: uma
grande maioria do povo brasi-
leiro rejeitará Bolsonaro e elege-
rá um candidato progressista.
Espero que seja eu. O povo bra-
sileiro se lembra de nosso lega-
do. Estou convencido de que va-
mos vencer", afirmou.

Viúvo desde 2017, Lula res-
saltou ter planos de se casar com
a noiva Janja, apelido da soció-
loga Rosângela da Silva, no ano

que vem. "Não é porque ela
queira. Preciso me casar, tenho
um compromisso com ela e es-
pero que seja antes das elei-
ções", falou.

A entrevista do Página 12 foi
feita em São Paulo, no Instituto
Lula, mas replicada nas redes
sociais do jornal nesta sexta-
feira, enquanto Lula está na
Argentina para receber o Prê-
mio Azucena Villaflor, cedido
para defensores de direitos hu-
manos.

O jornal argentino tratou o
petista como pré-candidato ao
governo brasileiro e destacou
que ele é "o candidato presiden-
cial favorito para as eleições de
outubro", segundo pesquisas de
intenção de votos.

RAQUEL LOPES, MARIANNA
HOLANDA E MARCELO
ROCHA/FOLHAPRESS

O secretário-executivo do
Ministério da Saúde, Rodrigo
Cruz (foto), disse que ainda não
é possível avaliar se houve perda
de dados após o ataque hacker
na madrugada desta sexta-feira.
Isso ainda está em processo de
investigação por ser uma base
de dados muito extensa.

"Essa é uma pergunta que to-
dos se fazem. O próprio ministé-
rio faz essa pergunta. A gente es-
tá finalizando as investigações.
Tanto a gente quanto a empresa
contratada, que hospeda os da-
dos, tem uma política de bac-
kup. Ao importar esses dados al-
gum dado pode se corromper. É
muito cedo para afirmar catego-
ricamente", avaliou.

A declaração foi dada na tar-
de desta sexta em coletiva de
imprensa realizada no Ministé-
rio da Saúde.

Cruz disse que ainda vai ser
avaliado pela pasta o que se pode
fazer para evitar um novo ataque.
Para isso, acredita ser necessário
se reunir com a Abin e a Polícia
Federal para aprimorar os pro-
cessos dentro do ministério.

Ele disse que a base de dados
que trata do registro da vacina-
ção não conseguiu ser restabele-
cida. Ainda não deu prazo para
que isso ocorra.

No entanto, há possibilidade
de comprovar que completou o
esquema vacinal por meio do car-
tão físico. Caso tenha perdido, a
pessoa pode pedir segunda via na
UBS (Unidade Básica de Saúde).

Além disso, há estados que
possuem bases de dados pró-
prias. Os estados que utilizam a
base de dados do Ministério da
Saúde também podem estar so-
frendo instabilidade.

O Ministério da Saúde tam-
bém solicitou ao Ministério das
Relações Exteriores que comuni-
que todos os países que recebem
voos diretos do Brasil para poder
informar da indisponibilidade
temporária do sistema e, nesse
período, aceitar o cartão físico.

O ataque comprometeu al-
guns sistemas da pasta, como o
e-SUS Notifica, Sistema de In-
formação do Programa Nacio-
nal de Imunização (SI-PNI), Co-
necteSUS e funcionalidades co-
mo a emissão do Certificado Na-
cional de Vacinação Covid-19 e
da Carteira Nacional de Vacina-
ção Digital.

O ministro da saúde, Marcelo
Queiroga, afirmou esperar en-
contrar e punir "exemplarmente"
os autores do ataque. Ele tam-
bém afirmou que a pasta tem co-
mo recuperar as informações.

Uma análise preliminar da
Polícia Federal constatou que
não houve sequestro de dados
do Ministério da Saúde no ata-
que hacker desta sexta-feira.

A hipótese principal das au-

toridades é a de que a ação cri-
minosa foi motivada por ativis-
mo político na internet, o cha-
mado hacktivismo. Elas avaliam
se teve perda de informações.

Segundo peritos escalados
para averiguar a situação, a con-
ta usada para o acesso ao site do
ministério foi identificada e,
agora, está sendo rastreada.

Em comunicado oficial sobre
o caso, divulgado na tarde desta
sexta, a PF informou que um in-
quérito foi instaurado "para
apuração de autoria e materiali-
dade dos crimes de invasão de
dispositivo informático, inter-
rupção ou perturbação de servi-
ço informático, telemático ou de
informação de utilidade pública
e associação criminosa".

"Foi constatado que os ban-
cos de dados de sistemas do Mi-

nistério da Saúde não foram
criptografados pelos hackers",
afirmou a polícia.

Segundo a Folha apurou, ain-
da que o Ministério da Saúde te-
nha backup dos dados, é possível
que nem todos estivessem atuali-
zados no backup. Assim, neste
momento, o governo está fazen-
do uma espécie de varredura pa-
ra ver se algum dado foi perdido.

Membros do Ministério da
Saúde disseram que o ataque
não tem atrapalhado o trabalho
operacional da pasta, tendo em
vista que não dependem dos sis-
temas afetados para realizar o
trabalho do dia a dia.

O "ransomware", tipo de ata-
que virtual que teria sido feito
no site e na plataforma, cripto-
grafa os dados e impede que eles
sejam acessados. Nesse tipo de

ataque, os criminosos costu-
mam pedir um resgate para de-
volver os dados.

Em coluna na Folha, o espe-
cialista Ronaldo Lemos explica
que "ransom" significa seques-
tro e afirma que o impacto desse
tipo de ataque é devastador. De
acordo com ele, esses ataques se
transformaram em uma opera-
ção profissionalizada, com "call
center" disponível 24 horas para
que a vítima entre em contato
com os criminosos.

Em setembro, uma página do
site da Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária) foi
hackeada. O alvo foi a seção em
que consta o formulário de De-
claração de Saúde do Viajante.

O incidente ocorreu após de-
cisão da agência de interromper
jogo de futebol pelas Eliminató-
rias da Copa do Mundo no últi-
mo domingo entre Brasil e Ar-
gentina.

O formulário que sofreu o
ataque é obrigatório para todos,
brasileiros ou não, que preten-
dem ingressar no país -e foi
preenchido com informações
falsas por quatro atletas argenti-
nos, que ocultaram sua passa-
gem pelo Reino Unido nos últi-
mos 14 dias.

Ao clicar na página, aparecia
uma bandeira da Argentina com
a frase: "Não ficamos de quaren-
ta (sic) para passear pelos seus
servidores. Vamos ser expulsos
também?".

No começo de novembro, o
divulgador científico Atila Iama-
rino, colunista da Folha, teve
seus dados pessoais alterados
no certificado de vacinação ca-
dastrado na conta do Conec-
tSUS, aplicativo administrado
pelo Ministério da Saúde.

ATAQUE HACKER
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MARIANNA HOLANDA 
E RAQUEL LOPES/FOLHAPRESS

Após o ataque hacker ao Ministério da Saú-
de, o governo Bolsonaro vai adiar em uma se-
mana a aplicação das novas regras para o in-
gresso de viajantes no Brasil. As medidas entra-
riam em vigor neste sábado.

Entre elas estão a exigência de quarentena de
cinco dias para não imunizados que chegarem
em voos internacionais e a apresentação de
comprovante de vacinação ou teste negativo na
fronteira terrestre.

A decisão ocorreu na manhã desta sexta-fei-
ra e se dá como consequência do ataque nos sis-
temas do ministério. O anúncio foi feito pelo se-
cretário-executivo da Saúde, Rodrigo Cruz.

"Por precaução, a gente vai publicar uma
portaria hoje postergando por sete dias o início
da vigência das regras que estão postas e inicia-
riam amanhã", disse a jornalistas. Segundo o
secretário, o objetivo é não prejudicar brasilei-
ros que estão fora do país e pretendem retornar.

A medida tomada para evitar o avanço do
Ômicron, nova variante de preocupação, se-
gundo a OMS (Organização Mundial  da
Saúde), foi anunciada pelo governo nesta se-
mana.

Agora, passará a valer em 18 de dezembro. A
portaria com o adiamento deve ser publicada,
em edição extra do Diário Oficial da União,
nesta sexta.

Segundo o secretário, os técnicos da pasta es-
tão trabalhando para restabelecer os dados e al-
guns sistemas já voltaram ao normal.

Segundo a reportagem apurou, ainda que o
Ministério da Saúde tenha backup dos dados, é
possível que nem todos os dados estivessem
atualizados no backup. Assim, neste momento,
o governo está fazendo uma espécie de "varre-
dura" para ver se algum dado foi perdido.

Membros do Ministério da Saúde disseram
que o ataque não tem atrapalhado o trabalho
operacional da pasta, tendo em vista que não
dependem dos sistemas afetados para realizar o
trabalho do dia a dia.

De má vontade, governo aproveita a desculpa para
adiar quarentena de viajantes não vacinados

Ministério da Saúde ainda não
sabe se houve perdas de dados 

ABRASIL
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SP recorre ao STF
para que o passaporte
vacinal seja exigido  

ESTRANGEIROS

O Governo de São Paulo
entrou com um pedido no STF
(Superior Tribunal Federal)
nesta sexta-feira para que o
passaporte vacinal seja exigi-
do de viajantes estrangeiros,
condicionando a entrada no
Brasil à apresentação do com-
provante vacinal. A Procura-
doria Geral do Estado (PGE)
solicitou a inclusão do pedido
de São Paulo na ação da Rede
Sustentabilidade que já está
em andamento na corte sobre
o tema, após a variate Ômi-
cron do novo coronavírus ser
revelada.

Na quarta-feira passada, o
Governo de SP já havia oficiado
o Ministério da Saúde sobre a
obrigatoriedade do documen-
to, seguindo orientação dos es-
pecialistas do Comitê Científi-
co da COVID-19 no Estado.

São Paulo é o principal desti-
no dos voos domésticos e inter-
nacionais do Brasil, com os três
aeroportos mais movimenta-
dos do país: Cumbica, Viraco-
pos e Congonhas. O estado re-
cebe um terço dos voos casei-
ros e dois terços do total de voos

internacionais do Brasil. Tam-
bém conta com o maior porto
da América da Latina.

O Governo Federal é o res-
ponsável pela vigilância dos
portos e aeroportos e a medida
torna-se ainda mais importan-
te diante do cenário de novas
variantes, como é o caso da
Ômicron. Somada a exigência
da comprovação de vacinação
vinculada ao passaporte, o Co-
mitê Científico do Estado con-
sidera fundamental a obrigato-
riedade da apresentação de
teste PCR negativo válido por
48 horas ou teste antígeno ne-
gativo válido por 24 horas.

As recomendações do Co-
mitê Científico da COVID-19
vêm sendo orientada em notas
técnicas emitidas pela Agên-
cia de Vigilância Sanitária
(Anvisa) com o objetivo de es-
tabelecer uma nova política de
fronteiras e de restrições, ali-
nhada as medidas de outros
países, que requerem certifi-
cados de vacinação contra
COVID-19 para o ingresso em
seus territórios, bem como a
realização de testagens.

OSLO

Jornalistas Ressa e Muratov 
recebem Nobel da Paz 
O

s jornalistas Maria
Ressa e Dmitri Mura-
tov, ganhadores do

Nobel da Paz de 2021, recebe-
ram o prêmio em Oslo, capital
norueguesa, nesta sexta-feira.
Além de defenderem a liberda-
de de imprensa, tema que deu o
tom da premiação, os dois apro-
veitaram para levantar bandei-
ras que defendem em seus paí-
ses de origem.

Ressa, repórter filipino-ame-
ricana, reiterou o apelo à refor-
ma das plataformas de mídias
sociais. A editora do site Rap-
pler, de jornalismo investigati-
vo, é uma das principais vozes
críticas ao ambiente de desin-
formação e violência contra pro-
fissionais nas redes.

"Nossa maior necessidade é
combater esse ódio e essa vio-
lência, essa lama tóxica que per-
corre nosso ecossistema de in-
formações", disse. "O que acon-
tece nas redes sociais não fica
nas redes sociais; violência onli-
ne é também violência no mun-
do real", seguiu.

Ela, que chegou a ser presa

pelo governo de Rodrigo Duter-
te com base em uma controver-
sa legislação, lembrou os cole-
gas mortos ou encarcerados co-
mo tentativa de silenciar a liber-
dade de imprensa.

Levantamento publicado na
quinta-feira passada mostrou
que 293 jornalistas estão presos
ao redor do mundo, um número
recorde, enquanto 24 foram as-
sassinados neste ano em razão
da profissão.

Como é perseguida com ou-
tros processos judiciais nas Fili-
pinas, Ressa precisou de uma
autorização da Justiça para que
pudesse viajar a Oslo. Em artigo
publicado no The New York Ti-
mes, ela afirma que o governo fi-
lipino entrou com processos
contra ela 10 vezes. "Desde que
o presidente Rodrigo Duterte as-
sumiu o poder, 22 jornalistas fo-
ram mortos, o último esta sema-
na", afirma a editora.

Já o russo Dmitri Muratov
disse que autoridades russas es-
tão promovendo ativamente
uma ideia de guerra no país e
que a invasão da Ucrânia se tor-

nou uma possibilidade real.
Ele criticou o tom de violência

que domina o Kremlin e disse
que os políticos que evitam o
derramamento de sangue têm si-
do vistos como fracos, enquanto
aqueles que ameaçam o mundo
com uma guerra são, equivoca-
damente, vistos como patriotas.

"Na cabeça de alguns políti-
cos malucos, uma guerra entre a
Rússia e a Ucrânia deixou de ser
algo impossível", disse, referin-
do-se à possibilidade da invasão
russa do país vizinho, que vem
sendo anunciada pela inteligên-
cia americana e ucraniana.

Muratov também afirmou
que o jornalismo na Rússia pas-
sa por um "vale escuro", com
mais de uma centena de jorna-
listas, meios de comunicação,
defensores dos direitos huma-
nos e ONGs rotuladas como
"agentes estrangeiros", designa-
ção usada na Guerra Fria para
classificar dissidentes e hoje da-
da a críticos do governo Putin.

"Na Rússia, isso significa 'ini-
migos do povo'", afirmou o jor-
nalista, cofundador e editor-

chefe do Novaia Gazeta (novo
jornal, em russo), um dos prin-
cipais jornais de oposição ao go-
verno Putin. Ele dedicou o prê-
mio a todos os jornalistas inves-
tigativos e a seus colegas de tra-
balho que foram assassinados -
entre eles está Anna Politkovs-
kaia, morta a tiros no dia do ani-
versário de Putin em 2006.

O prêmio de Ressa e Muratov
é o primeiro para jornalistas des-
de que o alemão Carl von Os-
sietzky o recebeu, em 1935, por
revelar o programa secreto de
rearmamento de seu país no pós-
guerra. Como lembrou Maria
Ressa, porém, o alemão não che-
gou a colocar as mãos no prêmio,
uma vez que morreu em um
campo de concentração nazista.

"Ao dar esse prêmio aos jor-
nalistas hoje, o comitê do Nobel
sinaliza um momento histórico,
um ponto existencial para a de-
mocracia", disse.

Os ganhadores do Nobel re-
cebem um certificado, uma me-
dalha de ouro e um cheque de
10 milhões de coroas suecas (R$
6,2 milhões).

Vacinação será obrigatória
para profissionais de saúde

Os deputados alemães apro-
varam ontem uma lei que obriga
os profissionais de saúde a rece-
ber a vacina contra a Covid-19,
um primeiro passo antes da am-
pliação da obrigatoriedade ao
restante da população do país,
prevista para o início de 2022.  

O projeto de lei, que visa pro-
teger grupos particularmente
vulneráveis, foi aprovado por
ampla maioria no Bundestag
(câmara baixa do Parlamento
alemão), onde os sociais-demo-
cratas (SPD), os Verdes e os libe-
rais (FDP), as forças políticas
que integram a nova coligação
governamental, têm a maioria
parlamentar.

A medida foi aprovada com
571 votos a favor e 80 contra.

Todos os que trabalham em
hospitais e lares devem estar va-
cinados ou curados da covid-19.

A medida também se aplica
aos funcionários de estabeleci-
mentos de acolhimento de pes-
soas com deficiência, de ambu-
latórios, consultórios médicos,
serviços de socorro ou centros
socioeducativos.

O projeto diz que os profis-
sionais de saúde têm "responsa-
bilidade especial" porque estão
"em contato próximo e intensivo
com grupos de pessoas com alto
risco de infeção e de doenças
graves ou fatais".

Os funcionários visados pela
nova medida terão até 15 de
março de 2022 para comprovar
a vacinação completa, caso con-

trário não poderão trabalhar.
Vários estabelecimentos da

área da saúde, em particular os
lares de idosos nos estados fede-
rados da Saxónia-Anhalt e de
Brandemburgo, tornaram-se,
nas últimas semanas, focos im-
portantes de contágio, com alto
número de mortes. 

A cadeia de contágio pelo no-
vo coronavírus é desencadeada,
às vezes, por um funcionário
não vacinado, o que reabriu o
debate sobre a vacinação obri-
gatória para todos.

Os profissionais de saúde es-
tão, em média, mais vacinados
(quase 90%) em relação à po-
pulação em geral (69,3%), de
acordo com o Instituto Robert
Koch (RKI).

ALEMANHA

Funcionário morre na
fila onde seria demido

GUARULHOS

José Benedito Pinto tinha 70
anos e há 21 era agente de porta-
ria vinculado à Proguaru, sigla
da empresa pública Progresso e
Desenvolvimento de Guaru-
lhos, município da Grande SP e
vizinho à capital, e cujo fecha-
mento foi determinado pela
prefeitura na quinta-feira passa-
da. Nesta sexta, morreu en-
quanto aguardava orientações
do processo de demissão.

Depois do anúncio de que a
empresa começaria a ser encer-
rada, a Proguaru convocou cer-
ca de 800 agentes de portaria pa-
ra a formalização das demissões
-a empresa tem cerca de 4.700
funcionários. Eles deveriam ir
ao CEU Continental.

José Benedito Pinto espera-
va, junto a outros colegas, infor-
mações sobre as dispensas. Se-
gundo o secretário-geral do Sin-
dicato dos Servidores Públicos
de Guarulhos, Rogério de Oli-
veira, uma manifestação foi or-
ganizada no local.

A entidade também havia
pedido aos trabalhadores que,
inicialmente, não fossem até lá
ou não assinassem as demis-
sões, pois a liquidação da em-
presa ainda está em discussão
na Justiça.

Enquanto aguardava, Bene-
dito Pinto passou mal. Ele foi
acolhido por guardas munici-
pais que trabalham no local e
chegou a ser atendimento pelo
Samu (Serviço de Atendimento
Médico de Urgência), mas não
resistiu.

Em nota, a empresa diz que o
funcionário tinha problemas
cardíacos e que a causa da mor-
te ainda não foi divulgada. "A
Proguaru lamenta o falecimento
do funcionário José Benedito
Pinto, 70, Agente de Portaria,
após passar mal nas dependên-
cias do CEU Continental. A em-
presa está prestando toda a as-
sistência aos familiares neste

triste momento."
Benedito Pinto era casado e

tinha filhos. Os agentes de por-
taria da Proguaru trabalhavam
principalmente nas portarias de
escolas. Eles encaminham os
alunos para dentro dos prédios
e controlam o acesso. A Progua-
ru fornecia serviços de zeladoria
aos órgãos públicos.

"O protesto estava ocorrendo
tranquilamente, havia uma cer-
ta aglomeração de pessoas e foi
durante esse ato que ele se sen-
tiu mal", diz Oliveira.

A extinção da empresa foi
aprovada em legislação no fim
do ano passado. Desde então, os
funcionários realizam greves e
protestos contra a decisão da
gestão municipal. Em setembro,
cerca de 60% das aulas presen-
ciais na cidade foram suspensas
-com a greve dos funcionários,
as escolas ficaram sem serviço
de limpeza.

A paralisação foi considera-
da não abusiva no TRT-2 (Tri-
bunal Regional do Trabalho da
2ª Região)

Em nota divulgada na quinta,
a Prefeitura de Guarulhos diz
que estudos compravam a im-
possibilidade de a Proguaru ser
recuperada economicamente.
"Com o início do encerramento,
a Proguaru começa o desliga-
mento dos funcionários de for-
ma gradativa, a fim de quitar to-
dos os encargos trabalhistas, in-
clusive valores referentes a pos-
síveis estabilidades previstas na
legislação vigente."

Os trabalhos realizados pelos
servidores da Proguaru, como
limpeza, manutenção e porta-
ria, passarão a ser feitos por em-
presas privadas, que serão con-
tratadas por meio de licitação,
segundo a prefeitura.

A Prefeitura de Guarulhos foi
procurada por email, nesta sex-
ta, e disse que o assunto está
sendo tratado pela Proguaru.

Nota
FAPESP, INSTITUTO PASTEUR E USP FIRMAM
CONVÊNIO INOVADOR DE APOIO À PESQUISA

A FAPESP, o Instituto Pasteur e a Universidade de São Paulo
(USP) assinaram um acordo para o financiamento de projetos
de jovens pesquisadores em ciências biomédicas a serem
desenvolvidos na Plataforma Científica Pasteur-USP (SPPU, da
sigla em inglês), em São Paulo, por um período de quatro
anos (os chamados grupos G4).Firmado na quarta-feira
passada, em Paris, o acordo foi assinado pelo diretor-geral do
Instituto Pasteur, Stewart Cole; pelo reitor da USP, Vahan
Agopyan, e pelo presidente da FAPESP (Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo), Marco Antonio Zago.
“A FAPESP já apoia a Plataforma Científica Pasteur-USP
financiando projetos de pesquisa em andamento. 

Britânicos abrem caminho para
extradição de Assange para os EUA

A Justiça britânica aceitou
nesta sexta-feira recurso do go-
verno dos Estados Unidos para
que o australiano Julian Assange,
50, fundador do WikiLeaks, seja
extraditado para enfrentar acusa-
ções criminais, incluindo viola-
ção de uma lei de espionagem e
conspiração contra o governo
americano.

Em janeiro, um tribunal de
primeira instância havia negado
o pedido dos EUA, alegando que
Assange corria o risco de se suici-
dar caso fosse extraditado. A de-
fesa do governo americano, por
sua vez, argumentou em outubro
que a decisão não havia dado im-
portância a outros relatórios
apresentados sobre a saúde men-
tal do australiano.

O juiz Timothy Holroyde, que
acatou o recurso, disse que estava
satisfeito com o pacote de garan-
tias apresentado por Washington,
como, por exemplo, a promessa
de não manter Assange em uma
prisão de segurança máxima no
Colorado e a transferência dele
para a Austrália para que cumpra
a pena caso seja condenado.

Já a defesa de Assange, coor-
denada pelo ex-juiz espanhol
Baltasar Garzón, alega que as
enxutas garantias apresentadas
não mudam o fato de o funda-
dor do WikiLeaks correr o risco
de se suicidar.

Ainda que abra caminho para
a extradição, o aceno positivo da-
do pela Justiça britânica nesta
sexta não é o último passo. O juiz
Holroyde detalhou que o caso
agora deve ser enviado para o Tri-
bunal de Magistrados de Wes-
tminster e para o governo do Rei-
no Unido.

Além disso, a defesa de Assan-
ge deve recorrer. Em breve co-
municado, a noiva do australia-
no, Stella Moris, disse que sua
equipe jurídica apelaria "o mais
rápido possível" da decisão judi-
cial. "Como pode ser justo extra-
ditar Julian para o próprio país
que conspirou para matá-lo?",
questionou Moris em frente ao
tribunal.

Assange foi alvo de 17 acusa-
ções relacionadas à divulgação
de uma vasta coleção de registros
militares e diplomáticos confi-
denciais dos EUA que colocaram
o país em situações delicadas em
2010. Somada, a pena máxima
seria de 175 anos de prisão. De
acordo com autoridades ameri-
canas, os vazamentos colocaram
vidas em perigo.

Entre as publicações, havia
um vídeo que mostrava helicóp-
teros americanos atirando contra
civis no Iraque, em 2007, ataque
que matou ao menos dez pessoas
em Bagdá, incluindo dois jorna-
listas da agência Reuters.

Autoridades dos EUA dizem
que mais de cem pessoas foram
colocadas em risco após as divul-
gações do WikiLeaks e cerca de
50 precisaram receber assistên-
cia, com algumas fugindo de seus
países de origem com seus fami-
liares para se mudar para os EUA
ou outro país seguro.

Ao todo, Assange passou mais
de nove anos privado de liberda-
de. Primeiro, refugiou-se em
2012 na embaixada do Equador
em Londres para não ser extradi-
tado à Suécia por acusações de
agressão sexual –arquivadas pos-
teriormente por falta de provas.

Depois, quando o ex-presi-
dente equatoriano Lenín More-
mo retirou a proteção, o austra-
liano foi levado para uma peni-
tenciária de segurança máxima
nas proximidades de Londres.

Apoiadores de Assange o
consideram um herói anti-esta-
blishment e reiteram o discurso
de que atacar o seu trabalho é
atacar o jornalismo e a liberdade
de expressão com motivações
políticas.

Diretora da ONG Repórteres
Sem Fronteiras no Reino Unido,
Rebecca Vincent disse nas redes
sociais que trata-se de um "des-
dobramento completamente ver-
gonhoso". "Isso tem implicações
alarmantes não apenas para a
saúde mental de Assange, como

também para o jornalismo e a li-
berdade de imprensa em todo o
mundo".

O editor-chefe do WikiLeaks,
Kristinn Hrafnsson, alegou que a
decisão coloca mais uma vez a vi-
da de Assange em grave ameaça,
bem como o direito dos jornalis-
tas de publicar conteúdos que go-
vernos e grandes corporações
consideram inconvenientes.

"Trata-se do direito de uma
imprensa livre publicar sem ser
ameaçada por uma superpotên-
cia intimidadora."

Já Nils Muiznieks, diretor da
Anistia Internacional para a Eu-
ropa, afirmou ao jornal britânico
The Guardian que acatar o pedi-
do de extradição significa aceitar
garantias diplomáticas falhas da-
das pelos americanos. "Se extra-
ditado para os EUA, Assange cor-
re risco real de graves violações
de direitos humanos deviso às
condições de detenção que pode-
ria equivaler a tortura e maus-tra-
tos", acrescentou.

Quem também se pronunciou
contra a extradição de Assange
foi Moscou. Em uma conta no
aplicativo de mensagens Tele-
gram, o porta-voz da diplomacia
russa descreveu a decisão como
vergonha e disse que ela repre-
senta "um novo reflexo da visão
de mundo canibal da aliança an-
glo-saxã".

INGLATERRA
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Com a decisão, a Alemanha
junta-se a outros países euro-
peus como França, Itália, Gré-
cia ou Reino Unido, que já in-
cluíram na lei a vacinação obri-
gatória para os profissionais de
saúde.

Atingida por uma nova onda
de casos de Covid-19, as autori-
dades da Alemanha já manifes-
taram vontade de ir mais longe e
impor novas medidas.

O novo chanceler alemão,
Olaf Scholz, pretende pedir ao
Parlamento que vote, até o fim
do ano, a obrigatoriedade de va-
cinação que, caso aprovada, po-
derá entrar em vigor em feverei-
ro ou março.

Pesquisa divulgada nesta sex-
ta-feira mostra que 68% dos ale-
mães são favoráveis à vacinação
obrigatória para todos os adultos,
número que está aumentando

No entanto, as autoridades
alemãs temem que a medida
desperte a raiva dos opositores
às restrições sanitárias, mobili-
zados desde o início da pande-
mia de covid-19 no país.
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