
cyan magenta  amarelo  preto

A Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação do projeto
de lei que permite que a iniciativa privada explore e construa fer-
rovias por meio de outorga de autorização. Os deputados rejeita-
ram tentativa de alteração do texto -o principal foi aprovado de
maneira simbólica na segunda-feira. Agora, o projeto segue para
sanção do presidente Jair Bolsonaro (PL). Atualmente, empresas
só podem explorar a malha ferroviária do país após participarem

de um leilão de concessão realizado pelo governo. Ontem, em al-
moço da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, o ministro
Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) disse que o governo de-
ve enviar uma medida provisória para combater o que chamou de
descasamento da lei, para "não perder o que está sendo feito." "Fa-
lar em autorizações ferroviárias é retomar um tema perdido no iní-
cio do século 20", disse. PÁGINA 3

Projeto que facilita ferrovias vai a sanção
CÂMARA

O setor de serviços no Brasil co-
meçou o quarto trimestre no ver-
melho. Em outubro, amargou que-
da de 1,2% no volume, frente a se-
tembro, informou ontem o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística). O desempenho apro-
funda os sinais de perda de fôlego
do setor em meio a um contexto de
fragilidades na atividade econômi-
ca. Trata-se da segunda redução
consecutiva de serviços. É a maior
para outubro desde 2016. Em se-
tembro, o recuo havia sido de 0,7%.
O resultado de outubro ficou abai-
xo das projeções do mercado. Ana-
listas consultados pela agência
Reuters projetavam alta mensal de
0,1%. Segundo Rodrigo Lobo (fo-
to), gerente da pesquisa do IBGE,
uma combinação de fatores explica
o desempenho negativo. Atividade
econômica fraca, inflação alta e ba-
se de comparação mais elevada em
ramos de serviços que cresceram
na pandemia, como os relaciona-
dos à tecnologia, fazem parte dessa
lista. Atividade econômica fraca,
inflação alta e base de comparação
mais elevada em ramos de serviços
que cresceram na pandemia, como
os relacionados à tecnologia, fazem
parte dessa lista. PÁGINA 2

IBGE

GENOCÍDIO

Setor de serviços aprofunda
crise e cai pelo 2o mês seguido

IBGE

Moraes rejeita pedido
de Aras e mantém
inquérito de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes (foto), do STF (Supremo Tribunal
Federal), manteve a instauração de inquérito contra o presidente Jair
Bolsonaro (PL) pela falsa associação que fez entre a vacina contra a Co-
vid-19 e o risco de se contrair o vírus da Aids. Na decisão de ontem, Mo-
raes rejeitou os argumentos do procurador-geral da República, Augusto
Aras, para que esse inquérito fosse revisto. Aras alegou na segunda-feira
passada que a Procuradoria já apura a situação e que a existência do in-
quérito configuraria dupla apuração dos mesmos fatos, o que é ilegal. O
ministro deu prazo de 24 horas para que a Procuradoria-Geral da Repú-
blica envie ao tribunal o procedimento preliminar sobre os mesmos fa-
tos aberto na instituição sob pena, se desrespeitada a ordem. PÁGINA 5
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Fux manda
prender 4
condenados
da boate Kiss

SANTA MARIA

O presidente do STF (Su-
p r e m o  T r i b u n a l  F e d e r a l ) ,
Luiz Fux, determinou ontem
que os quatro condenados
no Tribunal do Júri por ho-
micídio e tentativa de homi-
cídio simples por dolo even-
tual pelo incêndio na boate
Kiss devem cumprir pena de
prisão imediatamente. A tra-
gédia da madrugada de 27 de
j a n e i r o  d e  2 0 1 3 ,  e m  S a n t a
Maria (RS), deixou 242 mor-
tos e mais de 600 pessoas fe-
ridas. A maioria das vítimas
morreu por asfixia devido a
gases tóxicos liberados pela
queima da espuma que havia
no palco, segundo a perícia.
O julgamento foi finalizado
no último dia 10 e o juiz do
caso, Orlando Faccini Neto,
chegou a decretar  a  prisão
dos réus,  mas a  1ª  Câmara
Criminal do Tribunal de Jus-
tiça do Rio Grande do Sul re-
vogou a medida. O Ministé-
rio Público do Rio Grande do
Sul, então, recorreu ao STF e
obteve sucesso. Assim, todos
deverão ser presos. PÁGINA 5

Aneel 
sobe tarifas 
da energia 
de Angra 

PRESSÃO

No momento em que o go-
verno lança um novo programa
de refinanciamento de distri-
buidoras para evitar aumento
de custos para os consumido-
res, a Aneel (Agência Nacional
de Energia Elétrica) concedeu,
ontem, um aumento de 39,8%
na energia produzida pelas usi-
nas nucleares de Angra 1 e 2.
Com o reajuste, a tarifa de An-
gra 1 e 2 será de R$ 349,15 por
megawatt-hora (MWh) a partir
do próximo ano, contra R$
249,64 por MWh neste ano. O
novo valor entra em vigor a par-
tir de 1º de janeiro. O preço de
referência da energia no merca-
do hoje é de cerca de R$ 190 o
MWh. A nova tarifa será aplica-
da por índices diferentes para
cada distribuidora e varia de
acordo com a quantidade de
energia que cada uma delas
compra da Eletronuclear, que
controla as duas usinas. A alta
média, no entanto, será de
0,75%, segundo a Aneel. Boa
parte da alta da tarifa das usinas
de Angra se deve ao déficit gera-
do em anos anteriores. PÁGINA 3

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(8/12) 9,25%
Poupança 3
(15/12) 0,49%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,02% (nov.)
IPCA 0,95% (nov.)
CDI
0,31 até o dia 14/dez
OURO
BM&F/grama R$ 319,95
EURO Comercial 
Compra: 6,4079 Venda: 6,4085

EURO turismo 
Compra: 6,4934 Venda: 6,6734
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,6455 Venda: 5,6461
DÓLAR comercial
Compra: 5,6931 Venda: 5,6937
DÓLAR turismo
Compra: 5,7248 Venda: 5,9048

MARFRIG ON NM 23.57 +6.80 +1.50

JBS ON NM 37.28 +5.34 +1.89

BRF SA ON NM 20.26 +3.58 +0.70

RUMO S.A. ON NM 18.54 +2.32 +0.42

BRADESCO PN N1 20.14 +1.51 +0.30

BANCO PAN PN N1 10.82 −12.18 −1.50

LOCAWEB ON NM 13.20 −11.11 −1.65

MELIUZ ON NM 3.26 −10.68 −0.39

BANCO INTER UNT N2 33.51 −8.29 −3.03

BANCO INTER PN N2 11.07 −7.67 −0.92

PETROBRAS PN N2 29.12 −1.19 −0.35

VALE ON NM 77.85 −0.01 −0.01

MAGAZ LUIZA ON NM 5.74 −5.12 −0.31

BRADESCO PN N1 20.14 +1.51 +0.30

ITAUUNIBANCOPN N1 21.78 +0.97 +0.21

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.544,18 -0,30

NASDAQ Composite 15.237,639 -1,14

Euro STOXX 50 4.151,88 -0,71

CAC 40 6.895,31 -0,69

FTSE 100 7.218,64 -0,18

DAX 15.453,56 -1,08

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -0,58% / 106.759,92 / -623,40 / Volume: 25.916.113.599 / Quantidade: 4.018.871
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Bolsa volta a cair com
avanço da Ômicron 
e pressão dos juros

O avanço da variante
Ômicron do coronavírus vol-
tou a atemorizar investido-
res ontem, provocando a se-
gunda queda seguida dos
principais índices mundiais
de ações, já pressionados pe-
la inflação global e pela con-
sequente elevação das taxas
de juros.

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa), recuou
0,58%, a 106.759 pontos, ali-

nhado à baixa do mercado
americano, onde Dow Jones,
S&P 500 e Nasdaq cederam
0,30%, 0,75% e 1,14%, respecti-
vamente.

Impulsionado pela curva
ascendente dos juros futuros
nos Estados Unidos, o dólar
avançou 0,35%, a R$ 5,694.

As bolsas de Londres, Paris
e Frankfurt fecharam em que-
da de 0,18%, 0,69% e 1,08%,
nessa ordem.

Quarta-feira, 15 de dezembro de 2021

IBGE

Setor de serviços amplia crise
e recua pelo 2o mês seguido
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

O
setor de serviços no
Brasil começou o
quarto trimestre no

vermelho. Em outubro, amar-
gou queda de 1,2% no volume,
frente a setembro, informou on-
tem o IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística).

O desempenho aprofunda os
sinais de perda de fôlego do setor
em meio a um contexto de fragi-
lidades na atividade econômica.

Trata-se da segunda redução
consecutiva de serviços. É a
maior para outubro desde 2016.
Em setembro, o recuo havia si-
do de 0,7%.

O resultado de outubro ficou
abaixo das projeções do merca-
do. Analistas consultados pela
agência Reuters projetavam alta
mensal de 0,1%.

Segundo Rodrigo Lobo, ge-
rente da pesquisa do IBGE, uma
combinação de fatores explica o
desempenho negativo.

Atividade econômica fraca, in-
flação alta e base de comparação
mais elevada em ramos de servi-
ços que cresceram na pandemia,
como os relacionados à tecnolo-
gia, fazem parte dessa lista.

Com a baixa de outubro, o se-
tor de serviços reduziu a distância
positiva em relação ao patamar
pré-pandemia. Ficou 2,1% acima
do nível de fevereiro de 2020.

Essa diferença já foi maior.
Em agosto deste ano, os serviços
chegaram a operar 4,1% acima

do pré-crise.
"A gente percebe uma perda

de ritmo do setor", disse Lobo.
Serviços envolvem uma gran-

de variedade de negócios, de ba-
res e restaurantes a instituições
financeiras, de tecnologia e de
ensino. O setor é o principal em-
pregador do país.

Durante a pandemia, a pres-
tação de serviços diversos sofreu
um choque. O baque ocorreu
porque o setor reúne atividades
dependentes da circulação de
clientes, que foi reduzida pelas
restrições para conter a Covid-
19. Hotéis, bares, restaurantes e
eventos fazem parte da lista de
negócios impactados.

O que amenizou o tombo ge-
rado pelo coronavírus foi o
avanço de serviços ligados à tec-
nologia. Essas atividades tive-
ram demanda aquecida no pe-
ríodo de isolamento social.

Em outubro, o recuo foi dis-
seminado no setor. Houve que-
das em quatro das cinco ativida-
des investigadas pelo IBGE. O
destaque negativo veio de servi-
ços de informação e comunica-
ção (-1,6%).

"O segmento que mostrou o
principal impacto negativo foi o
de telecomunicações. Essa que-
da é explicada pelo reajuste nas
tarifas de telefonia fixa, que
avançaram 7,33% nesse mês. A
pressão vinda dos preços acabou
impactando o indicador de volu-
me do subsetor (informação e
comunicação)", explica Lobo.

A atividade de outros serviços
(-6,7%) também caiu em outu-
bro. Segundo o IBGE, a ativida-
de é muito heterogênea. Em ou-
tubro, foi impactada principal-
mente pela menor receita das
empresas que atuam no proces-
so de pós-colheita, fazendo o
beneficiamento de produtos
agrícolas. Houve ainda o impac-
to da queda de corretoras de tí-
tulos e valores mobiliários.

As outras duas atividades que
recuaram dentro do setor de ser-
viços foram serviços profissio-
nais, administrativos e comple-
mentares (-1,8%) e transportes,
armazenagem e correio (-0,3%).

Conforme Lobo, as perdas de
serviços profissionais refletem
as dificuldades da atividade eco-
nômica. Isso ocorre porque o ra-
mo reúne muitas empresas que
atendem o mercado corporati-
vo, disse o analista.

"O ritmo da atividade econô-
mica pode ser percebido em ser-
viços profissionais, administra-
tivos e complementares."

Em transportes, um dos da-
dos que chamaram atenção foi o
recuo do transporte aéreo (-
5,3%). Nesse caso, houve o efei-
to da inflação das passagens aé-
reas, de acordo com Lobo.

Entre as cinco atividades que
compõem serviços, a única taxa
positiva em outubro foi registra-
da por serviços prestados às fa-
mílias, que subiram 2,7%. Foi o
sétimo avanço consecutivo.
Nesse período, a alta acumulada

foi de 57,3%.
Os serviços prestados às fa-

mílias envolvem os ramos de
alojamento e alimentação. Ape-
sar do avanço em outubro, a ati-
vidade ainda está 13,6% abaixo
do pré-pandemia, a maior dis-
tância negativa da pesquisa. Ou
seja, a retomada é incompleta
até o momento.

Nesta terça, o IBGE também
informou que, na comparação
com outubro de 2020, o setor
de serviços como um todo cres-
ceu 7,5%.

No ano, o setor acumula alta
de 11%. Em período maior, de 12
meses, o avanço foi de 8,2%.

Com o impulso da vacinação
contra a Covid-19 e da reabertu-
ra da economia, os serviços de
caráter presencial apostam em
uma melhora dos negócios até o
final do ano.

A recuperação, por outro la-
do, é ameaçada pelo cenário de
escalada da inflação, juros mais
altos e dificuldades no mercado
de trabalho. Em conjunto, esses
fatores abalam o poder de com-
pra das famílias.

Antes de divulgar o desempe-
nho de serviços, o IBGE apresen-
tou outros dois indicadores seto-
riais referentes a outubro: produ-
ção industrial e vendas do varejo.
Ambos ficaram no vermelho.

A produção das fábricas re-
cuou 0,6% em outubro, a quinta
baixa consecutiva. Já o comércio
encolheu 0,1% no mesmo mês, o
terceiro recuo em sequência.

MERCADOS

Taxa de juros
deve continuar
a subir, diz ata
do Copom

A taxa básica de juros, a
Selic, deve subir novamente
na próxima reunião do Co-
mitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central
(BC), em fevereiro de 2022.
A previsão está na ata da úl-
tima reunião do comitê, di-
vulgada ontem. A taxa Selic
sofreu a sétima alta segui-
da,  na última semana,  ao
passar de 7,75% para 9,25%
ao ano.  

“Para a próxima reunião, o
comitê antevê outro ajuste da
mesma magnitude [1,5 ponto
percentual]”, diz a ata do Co-
pom.

Ao avaliar os riscos para
inflação, o Copom avalia que
“novos prolongamentos das
políticas fiscais [aumento de
gastos públicos] de resposta
à pandemia que pressionem
a demanda agregada (procu-
ra por bens e serviços) e pio-
rem a trajetória fiscal podem
elevar os prêmios de risco
(relação entre risco e rendi-
mentos de investimentos)
do país”.

“Apesar do desempenho
mais positivo das contas pú-
blicas, o comitê avalia que
questionamentos em relação
ao arcabouço fiscal elevam o
risco de desancoragem das
expectativas de inflação,
mantendo a assimetria altis-
ta no balanço de riscos. Isso
implica maior probabilidade
de trajetórias para inflação
acima do projetado de acor-
do com o cenário básico”,
acrescenta.

BC

Projeção de PIB negativo 
no 4o trimestre ganha força 

A retração de atividade nos
principais setores da economia,
serviços, comércio e produção
industrial, no mês de outubro,
reforça o quadro de fraqueza
econômica no Brasil. Diante da
queda generalizada, um número
maior de analistas já projeta PIB
(Produto Interno Bruto) negati-
vo no quarto trimestre de 2021.

A deterioração do cenário fi-
cou mais nítida ontem, após o
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) divulgar
o resultado de serviços em ou-
tubro.

Na comparação com setem-
bro, o volume do setor, o princi-
pal da economia nacional, teve
baixa de 1,2%. Foi a segunda re-
tração em sequência. Em setem-
bro, o setor havia registrado que-
da de 0,7%.

Antes de divulgar o dado de
serviços, o IBGE havia confirma-
do recuos de 0,6% na produção
industrial e de 0,1% nas vendas
do varejo no mesmo mês de ou-
tubro. Ou seja, os três setores
pesquisados começaram o quar-
to trimestre no vermelho.

A perda de força na retomada
ocorre em meio a um contexto
de inflação alta, juros elevados e
dificuldades no mercado de tra-
balho.

Para o economista-chefe da
consultoria MB Associados, Ser-
gio Vale, os números de outubro
divulgados pelo IBGE sugerem
um cenário complicado até de-
zembro.

Por ora, a MB ainda estima
um PIB com variação positiva de
0,1% no quarto trimestre, mas a
tendência é de revisão para o
campo negativo em breve, com a

entrada de novos dados.
"Estamos caminhando para

um PIB negativo", diz Vale.
"Alguns resultados já sinali-

zam que novembro não foi um
mês muito favorável. Indicado-
res de confiança mostraram
queda, a Black Friday não foi
muito boa. Há o efeito da infla-
ção, dos juros maiores e das in-
certezas", completa.

O economista João Leal, da
gestora Rio Bravo, considera
que a atividade econômica se
encontra em um quadro de es-
tagnação.

A Rio Bravo ainda projeta PIB
com leve variação positiva no
quarto trimestre, entre 0,1% e
0,3%, mas não descarta um de-
sempenho negativo, diz Leal.

"A palavra que melhor resu-
me os últimos meses na econo-
mia é estagnação. Não consegui-
mos crescer", afirma.

"Não dá para descartar PIB
negativo no quarto trimestre. A
gente pode ter novas surpresas e
caminhar nessa direção", acres-
centa.

Em nota, o Banco Original
afirmou que o desempenho de
serviços em outubro trouxe um
viés de baixa para as projeções
do PIB, o que deve forçar revi-
sões.

As estimativas atuais do ban-
co para o indicador são de avan-
ços de 0,2% no trimestre e de
4,8% no ano de 2021.

"Com todas as pesquisas do
IBGE surpreendendo negativa-
mente as nossas projeções, fica
claro o viés negativo sobre a nos-
sa projeção de PIB, hoje em 0,2%
t/t e 4,8% para o fechamento de
2021. Para 2022, o recado é o

mesmo. Revisaremos oficial-
mente os nossos números em
nossa próxima reavaliação men-
sal de cenário", diz o Original.

Segundo economistas, o re-
cuo de 1,2% do volume do setor
de serviços pode ser associado a
fatores como a fraqueza da ativi-
dade econômica no geral e a in-
flação mais forte.

Mesmo com o recuo, o setor
ainda está 2,1% acima do nível
pré-pandemia, de fevereiro de
2020. A questão é que essa dife-
rença já foi maior. Em agosto
deste ano, os serviços chega-
ram a operar 4,1% acima do
pré-crise.

Com a derrubada de medidas
restritivas e a reabertura de ativi-
dades econômicas na pandemia,
analistas esperavam uma recu-
peração mais consistente dos
serviços.

O problema, segundo os es-
pecialistas, é que a piora de indi-
cadores macroeconômicos aba-
la o processo de retomada.

"Há uma situação de enfra-
quecimento geral da economia.
Não está sobrando tanta renda
para o consumo de serviços. A
inflação corrói parte da renda
disponível", diz Vale, da MB.

Ao recuar 0,6% em outubro, a
produção industrial ficou 4,1%
abaixo do pré-pandemia. Foi a
quinta queda consecutiva do se-
tor, que ainda sofre com a escas-
sez de insumos e o avanço dos
custos produtivos.

As vendas do varejo, por sua
vez, ficaram 0,1% abaixo do pré-
crise. O recuo de 0,1% em outu-
bro foi o terceiro em sequência
para o comércio, abalado pela
escalada inflacionária.

2021

IBGE abre 1.812 
vagas temporárias 
para o Censo de 2022  

CONCURSO

CRISTIANE
GERCINA/FOLHAPRESS

O IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística)
está com inscrições abertas
para contratar temporários
para o Censo 2022. São dois
processos seletivos que so-
mam 1.812 vagas.

Ao todo, são 31 postos para
o cargo de coordenador censi-
tário de área, com salário de R$
3.677,27, e 1.781 vagas para
agente censitário de adminis-
tração e informática, cuja re-
muneração mensal oferecida é
de R$ 1.700. Todas exigem en-
sino médio.

As inscrições vão até as
23h59 do dia 10 de janeiro de
2022 e devem ser feitas no site
ibfc.org.br. O valor é de R$ 66
para o cargo de coordenador
censitário de área e de R$ 44
para agente censitário de ad-
ministração e informática. As
provas estão previstas para o
dia 20 de fevereiro.

As contratações integram os
primeiros cargos para o Censo
Demográfico de 2022 que, ao
todo, terá 207 mil postos, con-
forme autorização publicada
no Diário Oficial da União de 3
dezembro. Ainda não há previ-
são para a abertura das demais
chances.

Para agente censitário de
administração e informática
há vagas para trabalhar em di-
versas cidades, em todos os es-
tados do país. Já para o cargo
de coordenador de área, os
postos são nos estados de Ala-
goas, Espírito Santo, Minas
Gerais, Mato Grosso, Pernam-
buco, Piauí, Rondônia, Rorai-
ma, São Paulo e Tocantins.

Além do salário, o IBGE vai
pagar auxílio-alimentação, au-
xílio-transporte, e auxílio pré-
escolar, assim como férias e
13º salário proporcionais. Para
os cargos da área de informáti-
ca, a previsão do contrato é de
até cinco meses. Para coorde-
nador, o trabalho temporário
deve ter duração de até sete
meses. A jornada é de 40 horas
semanais.

As exigências para os dois
cargos são as mesmas. Além
do ensino médio, é preciso ter
18 anos completos na data da
contratação, ser brasileiro ou
português (conforme as re-
gras de equiparação da nacio-
nalidade), não ser MEI (mi-

croempreendedor individual)
e estar em dia com as obriga-
ções políticas e militares (no
caso dos homens), entre ou-
tras. Servidores da ativa ou
aposentados não podem par-
ticipar da seleção.

Atraso no Censo O recen-
seamento do país deveria ter
ocorrido em 2020, mas a pan-
demia de Covid-19 impediu o
início do processo de conta-
gem populacional, que ocorre
de dez em dez anos. Além dis-
so, a destinação de uma verba
de valor menor que o pedido
pelo IBGE também provocou o
adiamento do processo, que
seria realizado neste ano.

Na segunda-feira, em nota,
o instituto reafirmou que o va-
lor necessário para a realiza-
ção do Censo Demográfico
2022 é de R$ 2,292 bilhões,
sendo que R$ 2 bilhões já
constam no Ploa 2022 (Projeto
de Lei Orçamentária Anual) e
R$ 292, 9 milhões foram auto-
rizados pela Secretaria Espe-
cial do Tesouro e Orçamento,
que virão do FGE (Fundo de
Garantia à Exportação), super-
visionado pelo Ministério da
Economia.

A liberação dos valores aten-
de determinação do STF (Su-
premo Tribunal Federal). "O
IBGE segue trabalhando em to-
do o país nas várias etapas ope-
racionais preparatórias para
entregar à sociedade brasileira
um censo demográfico com
qualidade técnica e cobertura
em conformidade com a credi-
bilidade e a reputação que o
instituto construiu ao longo de
seus 85 anos", diz a nota.

DEVOLUÇÃO DE TAXAS
O IBGE começou, em 3 de

dezembro, a devolver as taxas
de inscrição para candidatos
que iriam participar do pro-
cesso seletivo simplificado pa-
ra o Censo 2021, que foi cance-
lado em outubro. Para conse-
guir os valores, o trabalhador
deve pedir o reembolso no
Portal do IBGE.

Segundo o instituto, o total
será restituído em até 40 dias
após a solicitação. A mesma
orientação vale também para
ressarcimento aos inscritos no
processo seletivo simplificado
do Censo 2020. O depósito só
será realizado em conta-cor-
rente no nome e no CPF do
candidato.

Tels.: (21)

3556-3030
96865-1628
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Projeto que facilita
construção de ferrovias
privadas vai a sanção

CÂMARA

WASHINGTON LUIZ E
DANIELLE BRANT/FOLHAPRESS

A Câmara dos Deputados
concluiu ontem a votação do
projeto de lei que permite que a
iniciativa privada explore e
construa ferrovias por meio de
outorga de autorização.

Os deputados rejeitaram
tentativa de alteração do texto -
o principal foi aprovado de ma-
neira simbólica na segunda-fei-
ra. Agora, o projeto segue para
sanção do presidente Jair Bol-
sonaro (PL).

Atualmente, empresas só
podem explorar a malha ferro-
viária do país após participa-
rem de um leilão de concessão
realizado pelo governo.

Ontem, em almoço da
Frente Parlamentar do Em-
preendedorismo, o ministro
Tarcísio Gomes de Freitas (In-
fraestrutura) disse que o go-
verno deve enviar uma medi-
da provisória para combater o
que chamou de descasamento
da lei, para "não perder o que
está sendo feito."

"Falar em autorizações fer-
roviárias é retomar um tema
perdido no início do século 20",
disse. "A gente está tendo a
oportunidade de, olhando para
o passado e também perceben-
do o que os outros países fa-
zem, dar um passo importante
na direção do reequilíbrio da
matriz de transportes, para a
gente ter um transporte mais
eficiente, mais sustentável e
mais barato."

Com as novas regras do pro-
jeto, o Poder Executivo poderá
abrir processo de chamamento
público para identificar a exis-
tência de interessados em obter
a autorização para construir
novas ferrovias ou assumir a
administração das que estão
ociosas ou em processo de de-
volução ou desativação.

A autorização será formali-
zada por meio de contrato por
prazo determinado que deverá
ter duração de 25 a 99 anos.

Essa mudança é semelhante
ao que está previsto em uma
MP (Medida Provisória) edita-
da pelo governo no fim de agos-
to. No entanto, os parlamenta-
res decidiram priorizar um pro-
jeto de lei de autoria apresenta-
do em 2018 pelo então senador
José Serra (PSDB-SP). Assim, a
medida provisória deve valer
somente até perder a validade,
em fevereiro.

O relator do projeto na Câ-
mara, deputado Zé Vitor (PL-
MG), defendeu as alterações e
afirmou que elas são necessá-
rias para estimular a ampliação
da malha ferroviária nacional.
Ele ainda considera que o novo
modelo torna esse tipo de
transporte uma alternativa "in-
teressante para os investidores
de longo prazo".

"Estima-se que a iniciativa
privada estaria disposta a in-
vestir, inicialmente, cerca de R$
100 bilhões em ferrovias sob re-
gime de direito privado, cifra
que dificilmente o orçamento
público comportaria", disse.

Apesar de ter sido relatado
pelo petista Jean Paul Prates
(RN) no Senado, parlamentares
do partido na Câmara tentaram

adiar a votação do projeto com
o argumento de que era neces-
sário realizar mais discussões
sobre o tema.

"O que está se estabelecen-
do são monopólios, e com inse-
gurança, porque nós nem sabe-
mos se essas empresas que pe-
dem autorização têm realmen-
te condições de levar à frente os
seus projetos ou querem sim-
plesmente ter a reserva na mi-
neração, o chamado direito mi-
nerário de se sentarem em ci-
ma daquela autorização para
negociarem por um valor mais
alto", disse o deputado Carlos
Zarattini (PT-SP).

Durante o processo de auto-
rização, o regulador ferroviário,
no caso a ANTT (Agência Na-
cional de Transportes Terres-
tres), deverá decidir sobre as
propostas recebidas. Se houver
uma única proposta, a autori-
zação será expedida para essa
empresa.

Quando houver mais de um
interessado, a agência precisa-
rá promover processo seletivo
público e observar os princípios
da legalidade, da impessoalida-
de, da moralidade, da publici-
dade e da eficiência.

O processo seletivo irá con-
siderar como um dos critérios
de julgamento a maior oferta de
pagamento pela outorga.

A proposta também permite
que o interessado em obter a
autorização para a exploração
de novas ferrovias, novos pátios
e demais instalações acessórias
possa requerê-la diretamente à
ANTT em qualquer momento.

Além disso, a concessionária
ferroviária federal com contrato
vigente na data de publicação
da lei poderá requerer a adap-
tação de seu contrato de con-
cessão para o de autorização.

O projeto prevê que as ope-
radoras ferroviárias podem se
associar voluntariamente sob a
forma de pessoa jurídica de di-
reito privado, sem fins lucrati-
vos, para promover a autorre-
gulação.

Por meio desse instrumento,
as operadoras poderão instituir
normas voluntárias de padrões
técnico-operacionais, realizar a
conciliação de conflitos entre
os membros, além de coorde-
nar, planejar e cooperar no
controle operacional das ma-
lhas ferroviárias operadas pelos
membros do autorregulador
ferroviário.

O governo já concedeu nove
autorizações de construção e
operação de ferrovias dentro do
programa Pró-Trilhos, criado
por meio da medida provisória.

De acordo com o Ministério
dos Transportes, as estradas de
ferro autorizadas têm potencial
de agregar 3.500 quilômetros
de novos trilhos à rede ferroviá-
ria, com R$ 50 bilhões em in-
vestimentos privados.

Entre as empresas autoriza-
das está a Ferroeste, que já atua
como concessionária. As outras
são ingressantes no setor: a
companhia de celulose Bracell,
a administradora do Terminal
Portuário de Alcântara, Grão
Pará, a consultoria Macro De-
senvolvimento, a empresa do
setor de portos Petrocity e a mi-
neradora Planalto Piauí.

ENERGIA

Governo pressiona e Aneel
aumenta tarifas de Angra
JULIO WIZIACK/FOLHAPRESS

N
o momento em que o
governo lança um novo
programa de refinan-

ciamento de distribuidoras para
evitar aumento de custos para os
consumidores, a Aneel (Agência
Nacional de Energia Elétrica) con-
cedeu, ontem, um aumento de
39,8% na energia produzida pelas
usinas nucleares de Angra 1 e 2.

Com o reajuste, a tarifa de An-
gra 1 e 2 será de R$ 349,15 por
megawatt-hora (MWh) a partir
do próximo ano, contra R$

249,64 por MWh neste ano. O no-
vo valor entra em vigor a partir de
1º de janeiro. O preço de referên-
cia da energia no mercado hoje é
de cerca de R$ 190 o MWh.

A nova tarifa será aplicada por
índices diferentes para cada dis-
tribuidora e varia de acordo com
a quantidade de energia que ca-
da uma delas compra da Eletro-
nuclear, que controla as duas
usinas. A alta média, no entanto,
será de 0,75%, segundo a Aneel.

Boa parte da alta da tarifa das
usinas de Angra se deve ao défi-
cit gerado em anos anteriores

decorrentes da diferença entre a
tarifa cobrada e os custos da usi-
na, que foram superiores no
momento de alta do preço do
combustível usado para a gera-
ção da energia.

Com esse reajuste, o governo
terá de lidar com mais pressão
sobre os preços da energia, es-
pecialmente para os grandes
consumidores (indústrias). O
insumo já é o que mais pesa na
cesta utilizada para o cálculo da
inflação medida pelo IPCA.

Como o reajuste era inevitá-
vel, a Aneel vem avaliando ou-

tras formas de amenizar o im-
pacto da alta de custos de gera-
ção nas tarifas no próximo ano.
Existe pressão do governo de Jair
Bolsonaro para evitar um tarifa-
ço durante a campanha em que
o presidente tentará a reeleição.

Nesta semana, depois de me-
ses de espera pelo mercado, o
governo editou uma nova medi-
da provisória com uma segunda
rodada do prometido socorro fi-
nanceiro às distribuidoras. Es-
ses empréstimos serão incorpo-
rados na conta de luz dos consu-
midores nos anos seguintes.

Petrobras anuncia 
redução no preço da gasolina
em 3,1% nas refinarias
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

A Petrobras anunciou ontem
que cortará em 3,1% o preço de
venda da gasolina em suas refi-
narias. A redução, de R$ 0,10 por
litro, começa a valer hoje e
acompanha a queda das cota-
ções internacionais do produto.

É a primeira redução no pre-
ço do combustível desde o dia
12 de junho. Após o corte, o pre-
ço médio de venda da gasolina
nas refinarias da estatal será de
R$ 3,09 por litro. Não houve alte-
ração no preço do óleo diesel.

Com a redução hoje, a alta
acumulada do preço de refinaria
da gasolina em 2021 cai para 68%.
Nas bombas, o combustível acu-
mulava, até a semana passada,
aumento de 36% no ano, já des-
contada a inflação do período.

Em nota, a Petrobras afirmou
que o ajuste "reflete, em parte, a
evolução dos preços internacio-
nais e da taxa de câmbio, que se
estabilizaram em patamar infe-
rior para a gasolina". Nas últimas
semanas, os preços internacio-
nais foram impactados por te-

mores sobre a variante Ômicron.
O cenário levou o presidente

Jair Bolsonaro (PL) a afirmar no
início do mês que a Petrobras
estava prestes a anunciar redu-
ção de preços. O reajuste não
ocorreu na semana indicada pe-
lo presidente da República, mas
uma semana depois.

As declarações de Bolsonaro
geraram um novo processo na
CVM (Comissão de Valores Mo-
biliários) para apurar o cumpri-
mento das regras de divulgação
de notícias, fatos relevantes e
comunicados por empresas
com ações negociadas em bolsa.

No dia seguinte, a Petrobras
divulgou nota dizendo que não
havia decisão tomada sobre rea-
justes e reforçando que não an-
tecipa eventuais decisões a au-
toridades.

Logo após a repercussão,
Bolsonaro negou ter tido infor-
mações privilegiadas. "Precisa
ter bola de cristal para saber que
tem que diminuir o preço da ga-
solina, caindo o (petróleo)
Brent? Caiu acho que US$ 10. Eu
falei isso aí, pronto: 'informação

privilegiada'", disse a apoiado-
res no dia 6.

A escalada dos preços dos
combustíveis durante o ano pro-
vocou estragos na popularidade
do presidente e foi o principal
fator de pressão inflacionária no
país, empurrado o IPCA acumu-
lado em 12 meses para 10,74%
em outubro, o maior valor para
o período desde 2003.

A política de preços da Pe-
trobras trabalha com um con-
ceito conhecido como paridade
de importação, que simula
quanto custaria para trazer os
combustíveis do exterior para o
mercado interno. O modelo é
criticado pela oposição e por
sindicatos, mas defendido pelo
setor de petróleo.

"A Petrobras reitera seu
compromisso com a prática de
preços competitivos e em equi-
líbrio com o mercado, ao mes-
mo tempo em que evita o re-
passe imediato para os preços
internos, das volatilidades ex-
ternas e da taxa de câmbio cau-
sadas por eventos conjuntu-
rais", afirmou a estatal.

COMBUSTÍVEIS

BB prorroga
mutirão de
renegociação
de dívidas

O Banco do Brasil prorro-
gou o mutirão de renegociação
de dívidas. As condições espe-
ciais podem ser acessadas até
o dia 30 de dezembro. O prazo
anterior era 17 deste mês.

Nesse período, os descon-
tos chegam a até 95%, para li-
quidação à vista de dívidas
vencidas. Também estão dis-
poníveis descontos nas taxas
de juros e prazo de até 100 me-
ses para renegociação a prazo
de operações vencidas.

Segundo o Banco do Brasil,
o mutirão teve início no dia 6
deste mês e, desde então, mais
de 42 mil operações foram rea-
lizadas, totalizando R$ 634 mi-
lhões renegociados em todo o
país. De acordo com o banco,
todos os clientes que estive-
rem com dívidas vencidas e
não pagas podem buscar uma
solução adequada a sua capa-
cidade de pagamento. 

As condições estão disponí-
veis para pessoas físicas, pro-
dutores rurais e pessoas jurídi-
cas, que tenham dívidas ina-
dimplidas oriundas de opera-
ções de crédito pessoal, cartão
de crédito, cheque especial e
outras.

ATÉ DIA 30

Arrecadação do setor de seguros
nacional deve crescer 12,6%
ALANA GANDRA/ABRASIL 

A Confederação Nacional das
Seguradoras (CNSeg) estimou
ontem que a arrecadação do se-
tor, excluindo dados dos segu-
ros saúde e de danos pessoais
causados por veículos automo-
tores de via terrestre (DPVAT),
deverá fechar 2021 com cerca de
R$ 303,4 bilhões, aumento de
12,6% sobre 2020.  

“Só algo muito grave poderá
levar a um crescimento inferior
a dois dígitos”, externou o presi-
dente da CNSeg, Marcio Corio-
lano. A projeção considera os 12
meses móveis até outubro deste
ano, atualizados este mês.

Para esse resultado, contri-
buem os segmentos de danos e
responsabilidades, com expan-
são de 13,3% sobre o ano passa-
do, cobertura de pessoas – pla-
nos de risco (12,9%), cobertura
de pessoas – planos de acumu-
lação (14%), capitalização
(3,5%) e saúde suplementar
(7,1%, nos quatro trimestres
móveis findos no 3º trimestre).

Segundo o executivo, já se ve-
rificou este ano uma recupera-
ção muito forte do mercado. As
projeções para o futuro serão in-
fluenciadas pelas condições da
economia brasileira e terão ex-
pansão sobre uma base mais
gorda deste ano, indicou.

Para 2022 ante 2021, as previ-
sões da indústria de seguros são
de evolução da arrecadação sem
saúde e sem DPVAT, de 2,6%,
em um cenário pessimista, e 9%,
em cenário otimista. Coriolano
afirmou que o setor de seguros
“é muito sensível aos atributos
de produção, emprego e renda”.
Considerou que a crise sanitária
levou as pessoas a optarem por
suprir necessidades básicas e só
depois pensar em seguro. Desta-
cou, entretanto, que 73% dos
brasileiros ganham abaixo de
dois salários-mínimos e é preci-
so que o mercado pense em
atender essa parcela da popula-
ção, principalmente com mi-
crosseguros e seguros inclusivos.

INFLAÇÃO E JUROS
O presidente da CNSeg ava-

liou que as projeções para o últi-
mo trimestre de 2021 dependem
dos efeitos mais altos da inflação
e dos juros sobre a demanda por
seguros. Ele acredita que “a
competição deverá continuar
mais forte, levando a uma dife-
renciação de negócios, com seg-
mentação de produtos e criação
de novos produtos que alcan-
cem o bolso do consumidor”.
Comentou, contudo, que ainda
é cedo para dizer se a inflação e
a taxa de juros podem compro-
meter de fato o setor.

O presidente da Federação
Nacional de Seguros Gerais
(FenSeg), Antonio Trindade,
afirmou que 2021 foi um ano de
grande aprendizagem para o se-
tor de seguros. Em razão das no-
vas tecnologias, os seguros de
riscos cibernéticos subiram
165%. Tiveram bom desempe-
nho também os seguros de da-
nos e responsabilidades, com ar-
recadação de janeiro a setembro
de R$ 66 bilhões, mais 15% sobre
2020; seguro rural (+45%); segu-
ro residencial (+16%); seguro de
riscos de engenharia (+25%); se-
guro de automóveis (+7%). 

A perspectiva, segundo Trin-
dade, é esses segmentos conti-
nuarem evoluindo positiva-
mente.

Para o presidente da Federa-
ção Nacional de Saúde Suple-
mentar (FenaSaúde), João Al-
ceu, não dá para não falar da
pandemia da covid-19, que afe-
tou, em particular, os seguros de
saúde e de vida. Desde março do
ano passado até agora, o setor
de saúde suplementar como um
todo registrou 500 mil interna-
ções por covid, 6 milhões de
exames de covid, a um custo da
ordem de R$ 26 bilhões, não
previsto. 

“É um impacto na veia das
operadoras de saúde”. Disse
que apesar das mortes por co-

vid-19 em todo o país, as segura-
doras de saúde atenderam todos
os seus clientes dentro das bases
contratadas. A base de benefi-
ciários, que sofreu redução de
300 mil pessoas no início da
pandemia, já adicionou 1,9 mi-
lhão desde junho de 2020.

INCERTEZAS
O presidente da Federação

Nacional de Previdência Privada
e Vida (FenaPrevi), Jorge Nasser,
lembrou que 2021 continuou
mostrando um cenário desafia-
dor e de incertezas provocadas
pela covid-19. Até outubro, as in-
denizações decorrentes das
mortes pela doença alcançaram
mais de R$ 5,5 bilhões, sem con-
tar as devoluções por morte nos
planos de previdência. Os sinis-
tros pagos até outubro somaram
R$ 14,2 bilhões.

Já o presidente da Federação
Nacional de Capitalização (Fe-
naCap), Marcelo Farinha, co-
mentou que de janeiro a outu-
bro deste ano, a capitalização
cumpriu o seu papel, com arre-
cadação de R$ 17 bilhões. A ca-
pitalização é a segunda camada
de proteção da sociedade, disse.
A primeira é o Estado. A expec-
tativa de Marcelo Farinha é o
segmento de capitalização cres-
cer a dois dígitos em 2022, atin-
gindo entre 14% e 15%.

CNSEG
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9,3 milhões de
consumidores têm
créditos para vencer 

NOTA FISCAL PAULISTA

LUCIANA LAZARINI E CRISTIANE
GERCINA/FOLHAPRESS

Um total de 9.278.941 de
consumidores tem até as 17h
da próxima sexta-feira para
transferir créditos da Nota Fis-
cal Paulista que estão parados
há um ano e serão cancelados
se não forem resgatados no
prazo. Os consumidores têm,
no total, R$ 8.220.973,93 em
créditos que poderão ser per-
didos neste mês. Os valores fo-
ram liberados na conta-cor-
rente do programa do governo
de SP em dezembro de 2020,
informou a Secretaria da Fa-
zenda e Planejamento.

Desde outubro,  o prazo
para resgatar os créditos da
Nota Fiscal Paulista caiu de 5
anos para 12 meses. Ou seja,
os valores que foram libera-
dos há 12 meses e não são
resgatados são cancelados e o
recurso volta para os cofres
do estado.

A alteração do prazo de va-
lidade ocorreu por meio do ar-
tigo 62 da lei nº 17.293/2020.
Em outubro ocorreu o primei-

ro cancelamento de créditos
antigos com o prazo menor.
Neste primeiro cancelamento,
48 milhões de consumidores
tinham R$ 1 bilhão em crédi-
tos para vencer.

Uma parte dos créditos é de
consumidores que não têm
cadastro no programa, ou seja,
os contribuintes que podem
nem saber que têm dinheiro
para receber. Isso pode ocor-
rer com compras online feitas
em grandes redes, em que o
consumidor informa o núme-
ro do CPF no cadastro.

O primeiro passo para re-
cuperar o dinheiro é entrar no
site do programa, verificar o
saldo e pedir a transferência
para uma conta-corrente ou
poupança que esteja no nome
do consumidor. 

Para transferir os recursos
para uma conta-corrente ou
poupança, o consumidor tam-
bém pode utilizar o aplicativo
oficial da Nota Fiscal Paulista
pelo tablet ou smartphone, di-
gitar o CPF/CNPJ e senha ca-
dastrada e solicitar a opção
desejada.

INFLUENZA

Surto de gripe chega a SP com
vírus que escapa da vacina
CLÁUDIA COLLUCCI/FOLHAPRESS

O
vírus influenza A
H3N2, o mesmo asso-
ciado à epidemia de

gripe Rio de Janeiro, está circu-
lando em São Paulo e já provoca
aumento de atendimentos nos
prontos-socorros e internações.

Segundo a infectologista Nan-
cy Bellei, professora da Unifesp e
coordenadora da testagem do
Hospital São Paulo, entre segun-
da-feira passada e ontem, já são
nove pessoas hospitalizadas com
o H3N2. Em uma semana, já são
19 casos de internações. Ano pas-
sado, de março a junho, período
de pico da gripe, foram 12 casos.

"Nós estamos numa epide-
mia de H3N2, não tenho dúvi-
das disso. No consultório, estou
atendendo vários casos, minha

filha teve, vários amigos dela ti-
veram", afirma a médica.

O virologista Celso Granato,
diretor clínico do Grupo Fleury,
também diz que aumentou o
diagnóstico do H3N2 nas amos-
tras analisadas, mas ainda não
tem um número fechado. "Foi o
que aconteceu no Rio. Lá au-
mentou mais dez vezes a positi-
vidade nos exames. Agora tá
chegando aqui."

Embora a vacina contra a gri-
pe usada no programa de imu-
nização tenha na sua composi-
ção a cepa H3N2, não é a mesma
que circula agora no Rio e em
São Paulo. Essa, chamada de
Darwin (cidade na Austrália on-
de ela foi identificada pela pri-
meira vez), não está coberta pe-
la atual vacina.

"Todos os anos a gente muda

a receita da vacina (contra o
H3N2). Para 2022, a OMS já mu-
dou. Será a influenza A H3N2
Darwin. É a cepa que a Fiocruz
identificou no surto do Rio", ex-
plica Nancy Bellei.

Celso Granato diz que, mes-
mo que a vacina tivesse a cepa
Darwin, a imunização contra ví-
rus respiratório não dura mais
do que seis meses. "É um surto
extemporâneo. A gente não tem
surto em dezembro. Juntou tu-
do: a vacina que não protege
muito, as pessoas tomaram há
mais de seis meses e as pessoas
estão deixando de usar másca-
ras, estão se aglomerando."

Tanto Granato quanto Bellei
dizem que o melhor a ser feito é
que as pessoas continuem usan-
do máscaras e evitando aglome-
rações.

"Do ponto de vista biológico,
não vale a pena orientar as pes-
soas a se revacinarem. Vale a pe-
na usar máscara, mantendo o
distanciamento. São as mesmas
recomendações da Covid", afir-
ma a médica.

"Usar máscaras e lavar as mãos
são as vacinas universais", diz
Granato.

A principal diferença entre os
vírus, segundo ela, é que a letali-
dade é menor do que a da Covid,
comparando os mesmos grupos
de risco.

Mas os casos, mesmo leves,
são piores que os da Covid leve.
"O paciente tem febre alta, cala-
frios, miagia e cefaleia impor-
tantes, mal-estar, fica sem apeti-
te, não consegue levantar da ca-
ma. A maioria dos casos leves de
Covid não tem isso."

Rodízio de
veículos é
suspenso até
14 de janeiro

A Prefeitura de São Paulo
informou ontem que o rodí-
zio municipal de veículos
será suspenso a partir  da
próxima segunda-feira e
voltará a vigorar em 17 de
janeiro. As demais restri-
ções existentes na capital
paulista seguem mantidas
ao longo da segunda em se
tratando de rodízio de veí-
culos pesados (caminhões),
Zona de Máxima Restrição à
Circulação de Caminhões e
Zona de Máxima Restrição
aos Fretados.

O rodízio municipal de
veículos restringe a circula-
ção de carros no anel viário
da cidade das 7h às 10h e
também das 17h às 20h.

Durante o horário de res-
trição, os veículos não po-
dem circular no centro ex-
pandido da capital, incluin-
do as vias que delimitam o
chamado minianel viário,
formado pelas marginais
Tietê e Pinheiros, avenidas
dos Bandeirantes e Afonso
D´Escragnole Taunay, com-
plexo viário Maria Maluf,
avenidas Tancredo Neves e
Juntas Provisórias, viaduto
Grande São Paulo e avenidas
Professor Luís Inácio de
Anhaia Melo e Salim Farah
Maluf.

RÉVEILLON

Doria atrasa em dois
meses nomeação para
conselho da Fapesp

SEM MOTIVO

CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

O governador de São Paulo,
João Doria (PSDB), segurou
por dois meses a nomeação de
três conselheiros da Fapesp
(Fundação de Apoio à Pesqui-
sa do Estado de São Paulo).

Desde outubro, 3 dos 12 as-
sentos do órgão estavam vagos
após o encerramento do man-
dato dos ex-conselheiros Car-
mino de Souza, João Fernando
Gomes de Oliveira e Pedro
Wongtschowski.

A demora na nomeação fez

com que o Conselho Superior
da fundação adiasse a aprova-
ção do orçamento da entidade
para 2022, que seria definida
em reunião em novembro. O
próximo encontro está marca-
do hoje.

Seis horas depois de ser
procurado pela reportagem
ontem, o governo de São Paulo
publicou edição extra do Diá-
rio Oficial no qual traz decreto
assinado por Doria recondu-
zindo Wongtschowski e no-
meando Dimas Covas e Thel-
ma Krug para o conselho.

Funcionário foi avisado de falha
antes de montanha-russa operar
TOTE NUNES/FOLHAPRESS

Antes de o carrinho iniciar a
subida da montanha-russa
Montezum no último sábado,
frequentadores do parque Hopi
Hari, em Vinhedo, no interior de
São Paulo, alertaram funcioná-
rios aos gritos de que a trava de
segurança do equipamento ha-
via se soltado.

A afirmação foi feita à repor-
tagem ontem pelo analista de
sistemas Caio Matos. Ele conta
que estava na plataforma de es-
pera quando a montanha-russa
iniciou o percurso. Segundo
Matos, ele e outras pessoas na
plataforma gritaram para indi-
car o problema.

Naquele dia, a trava de segu-
rança se soltou na mão de um
dos frequentadores quando o
brinquedo já estava na rota da
primeira subida. A viagem teve
de ser interrompida, e os usuá-
rios precisaram ser resgatados

do alto do aparelho.
"Vi quando o rapaz (que esta-

va sentado na cadeira com pro-
blemas) reclamou. Mas não foi
nada alarmante", disse Matos.
"Mas logo em seguida, quando o
carrinho começou a se movi-
mentar, outras pessoas começa-
ram a gritar. Eu mesmo gritei. E
foram mais de três vezes que as
pessoas gritaram, mas o funcio-
nário dizia que, se a trava não
estivesse fechada, o carrinho
não andaria."

"Uma mulher que estava ao
lado do rapaz, acho que era pa-
rente dele, começou a gritar
muito, mas o carrinho não pa-
rou", continua Caio.

"O mais absurdo não foi o
problema técnico, mas um
monte de gente pedindo para
que o brinquedo parasse e ele
não parou. O mais absurdo é a
gente ver esse tipo de pedido
ser, assim, descartado", con-
cluiu ele.

Antes de atingir o pico para a
descida de uma rampa, os fre-
quentadores levantaram as
mãos em forma de xis –um sinal
de alerta instituído pelo próprio
parque para avisar que está ha-
vendo algum problema ou al-
guém pedindo para que o brin-
quedo seja parado. Foi só então
que o brinquedo parou e teve
início a operação de resgate das
pessoas.

O analista conta que chegou
a ver o desespero do rapaz. "Ele
tava tremendo. As pessoas que
estavam em volta dele estavam
chorando", conta.

Matos diz que não conseguiu
falar com os funcionários depois
que o incidente aconteceu. "Eles
evacuaram a área, não deixaram
a gente ficar lá, mas eu queria
dizer umas boas para eles."

A cena do carrinho paralisa-
do no alto da montanha-russa
assustou quem estava em brin-
quedos próximos, como o ana-

lista de suporte Carlos Eduardo
Oliveira Viana, 32.

"Nossa! Dava para ver o rapaz
com a trava na mão. Eu conheço
dezenas de parques no Brasil e
fora do Brasil, em Orlando, Ohio
(ambos nos Estados Unidos), e
posso dizer que em todos eles
aquela trava não é a trava re-
dundante, como diz a diretoria
do Hopi Hari. É a trava princi-
pal", diz ele.

"Acho que ele (o frequenta-
dor) estava desprotegido, sim.
Tanto que foi o primeiro a ser re-
tirado pelos funcionários", afir-
ma. Segundo Viana, a interven-
ção do pessoal de apoio do par-
que foi rápida.

Cerca de 6.000 pessoas pas-
saram pelo parque no sábado. A
Montezum tem capacidade para
transportar até 12 mil pessoas
por dia.

Anteriormente, a direção do
parque divulgou uma nota ofi-
cial sobre o incidente.

HOPI HARI
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Empresas cedem e aceitam
instalar antenas de celular 
MARIANA
ZYLBERKAN/FOLHAPRESS

As empresas de telefonia ce-
lular apresentaram ao prefeito
de São Paulo, Ricardo Nunes
(MDB), ontem, o plano de insta-
lação de 286 antenas em bairros
da periferia da cidade onde há
falhas de transmissão do sinal
de internet. O prazo de implan-
tação é de até um ano.

O plano deve integrar como
substitutivo ao projeto de lei
que irá regulamentar a instala-
ção de equipamentos de trans-
missão do sinal de telefonia mó-
vel e de internet móvel. Ele está
previsto para ser apreciado em
segunda votação nesta terça em
sessão plenária da Câmara Mu-
nicipal.

A inclusão das chamadas
áreas prioritárias no texto da lei
foi alvo de uma série de embates
entre o setor, o Executivo e o Le-
gislativo municipais.

Os vereadores adiaram a se-
gunda votação do texto por falta
de uma sinalização concreta por
parte das empresas de que os
bairros periféricos seriam in-
cluídos no plano de expansão de
telefonia celular.

Aprovado por unanimidade
em primeiro turno em junho na
Casa, o texto foi reformulado e a
liderança do governo incluiu
uma contrapartida em forma de

desconto no pagamento da ou-
torga para as operadoras que
instalarem antenas nas áreas
periféricas da capital paulista.

Na reunião desta terça, as
empresas se comprometeram a
instalar 101 antenas na zona
norte, 104 na zona sul e 81 na zo-
na leste, totalizando 286 equipa-
mentos. As instalações devem
ser concluídas em até 90 dias
após a liberação do alvará pela
prefeitura.

Na ata da reunião, porém, as
empresas condicionaram a ins-
talação das antenas na periferia
ao atendimento das "necessi-
dades técnicas das redes de te-
lecomunicações" no projeto de
lei a ser aprovado, sem dar mais
detalhes.

Os bairros prioritários foram
definidos pelas secretarias mu-
nicipais de Saúde e de Educa-
ção. Nesses locais, a falta de si-
nal atrapalha, por exemplo, o
acesso de prontuários eletrôni-
cos nos postos de saúde e o es-
tudo online de alunos da rede
municipal.

Segundo a  prefei tura,  há
dez distritos em São Paulo sem
cobertura de internet, e cerca
de 100 mil alunos da rede mu-
nicipal não têm acesso às au-
las online.

Na zona sul, os bairros aten-
didos no substituto ao projeto
de lei são Jardim São Luís, Pe-

dreira, Cidade Dutra, Jardim
Ângela, Grajaú, Parelheiros,
Marsilac, Santo Amaro e So-
corro.

Na zona norte, os bairros lis-
tados são Anhanguera, Perus,
Jaraguá, Pirituba, Brasilândia,
Cachoerinha, Mandaqui e Tre-
membé.

Na zona leste, serão prioriza-
dos os distritos Jardim Helena,
Lageado, Guaianases, José Bo-
nifácio, Parque do Carmo, Cida-
de Tiradentes, Iguatemi, São Ra-
fael, Sapopemba, Itaquera e Er-
melino Matarazzo.

A discussão sobre o tema na
Câmara Municipal se arrasta
desde as gestões de João Doria
(PSDB) e Bruno Covas (PSDB).
O projeto, feito pelo Executivo,
foi criado para simplificar o li-
cenciamento das ERBs (esta-
ções rádio-base), ERBs móvel
(estações rádio-base móvel) e
mini ERBs (estações rádio-base
de pequeno porte) usadas para
transmissão do sinal de telefo-
nia móvel e de internet móvel
3G e 4G e para a futura imple-
mentação do 5G.

Considerada defasada pelo
setor de telecomunicações, a lei
que regulamenta a instalação
de antenas na cidade de São
Paulo é de 2004 e chegou a ser
considerada inconstitucional
pelo STF (Supremo Tribunal
Federal).

BAIRROS DA PERIFERIA
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Moraes rejeita pedido
de Aras e mantém
inquérito de Bolsonaro

GENOCÍDIO

O ministro Alexandre de
Moraes, do STF (Supremo Tri-
bunal Federal), manteve a ins-
tauração de inquérito contra o
presidente Jair Bolsonaro (PL)
pela falsa associação que fez
entre a vacina contra a Covid-
19 e o risco de se contrair o ví-
rus da Aids.

Na decisão de ontem, Mo-
raes rejeitou os argumentos do
procurador-geral da Repúbli-
ca, Augusto Aras, para que es-
se inquérito fosse revisto.

Aras alegou na segunda-fei-

ra passada que a Procuradoria
já apura a situação e que a
existência do inquérito confi-
guraria dupla apuração dos
mesmos fatos, o que é ilegal.

O ministro deu prazo de 24
horas para que a PGR (Procu-
radoria-Geral da República)
envie ao tribunal o procedi-
mento preliminar sobre os
mesmos fatos aberto na insti-
tuição sob pena, se desrespei-
tada a ordem, de desobediên-
cia à ordem judicial e obstru-
ção de Justiça.

PESQUISA IPEC

Lula lidera corrida eleitoral 
com folga e atinge quase 50%
N

a primeira pesquisa
Ipec após a filiação de
Sergio Moro ao Pode-

mos e do início das articulações
para a candidatura do ex-juiz
para presidente, as intenções de
voto seguem com números está-
veis, com o ex-presidente Lula
na liderança da corrida eleitoral.

Nos dois cenários analisados
no levantamento do Ipec, divul-
gado pelo G1 ontem, o petista
tem mais intenções de voto do
que todos os outros possíveis
candidatos somados.

Na primeira simulação de
candidatos à Presidência da Re-
pública no pleito de 2022, Lula
(PT) apresenta 48% das inten-
ções de voto. O presidente Jair
Bolsonaro (PL) aparece em se-
gundo, com 21%; Sergio Moro
(Podemos) registra 6%.

Em seguida aparecem Ciro
Gomes (PDT) com 5%; André Ja-
nones (Avante) com 2%; João
Doria (PSDB) também com 2%;
Cabo Daciolo (PMN) com 1% e
Simone Tebet (MDB) com 1%.

Alessandro Vieira (Cidada-
nia), Felipe d'Ávila (Novo), Leo-
nardo Péricles (UP) e Rodrigo

Pacheco (PSD) não registraram
intenções de voto. Brancos e
Nulos somam 9%. Não sabem
ou não responderam, 5%.

No segundo cenário, com um
número reduzido de candida-
tos, Lula segue na liderança e
aparece com 49% dos votos, Bol-
sonaro tem 22% e Moro vem em
terceiro com 8%. Na sequência
estão Ciro Gomes com 5% e João
Doria com 3%. Brancos e nulos
somam 9% e não sabe ou não
respondeu, 3%.

A pesquisa foi realizada do
dia 9 ao dia 13 de dezembro e
ouviu 2.002 pessoas. A margem
de erro do levantamento é de 2
pontos percentuais para mais
ou para menos e o nível de con-
fiança é de 95%. Os dados foram
coletados em 144 municípios
brasileiros.

A pesquisa Ipec anterior foi
divulgada em setembro e mos-
trava intenções de voto para
presidente parecidas. No levan-
tamento, o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva liderava os
dois possíveis cenários analisa-
dos na época.

Na primeira simulação de

possíveis candidatos, Lula apre-
sentava 48%, Bolsonaro, 23%, Ci-
ro Gomes (PDT), 8%, João Doria
(PSDB), 3%, e Luiz Henrique
Mandetta (DEM), 3% de inten-
ções. Os votos brancos ou nulos
somam 10%. Não sabiam ou pre-
feriram não responder são 4%.

O levantamento foi feito en-
tre os dias 16 e 20 de setembro e
a margem de erro da pesquisa é
de dois pontos percentuais para
mais ou para menos.

No segundo cenário analisa-
do pelo instituto, com outros
concorrentes, Lula teria 45% das
intenções de voto, e Bolsonaro
aparecia com 22%.

Ciro Gomes, com 6%, vinha
na sequência; o ex-juiz Sergio
Moro teria 5%; o apresentador
José Luiz Datena aparecia com
3% das intenções; o governador
de São Paulo, João Doria, tem
2%; Mandetta tem 1%; o presi-
dente do Senado, Rodrigo Pa-
checo, teria 1%; e o senador
Alessandro Vieira (Cidadania-
SE) e a também senadora Simo-
ne Tebet (MDB-MS) não pon-
tuaram.

Brancos e nulos somaram

9%. Não sabiam ou não respon-
deram somaram 5% dos eleito-
res ouvidos pela pesquisa do
Ipec em setembro.

A pesquisa de setembro foi
realizada antes de o ex-juiz Ser-
gio Moro se filiar ao Podemos e
começar as articulações para o
lançamento de sua pré-candi-
datura.

A pesquisa Ipec divulgada
nesta terça também mostrou
queda na avaliação positiva do
governo Bolsonaro. Segundo os
dados, 19% dos brasileiros con-
sideram a gestão ótima ou boa,
25% regular, 55% ruim ou péssi-
ma e 1% não sabe ou não res-
pondeu.

No levantamento anterior,
realizado no mês de setembro,
22% dos brasileiros considera-
vam a gestão ótima ou boa, 23%
regular, 53% ruim ou péssima e
1% não sabe ou não respondeu.

O Ipec foi criado em fevereiro
por ex-executivos do Ibope Inte-
ligência, que encerrou suas ati-
vidades em janeiro deste ano
em razão do término de um
acordo de licenciamento com a
Kantar Group.

Governo Bolsonaro publica portaria às
pressas para liberar verba de emendas

Em semana decisiva para o
Palácio do Planalto no Congres-
so, o governo reagiu às pressas e
prorrogou o prazo para libera-
ção de emendas parlamentares
após ser avisado da insatisfação
de aliados do presidente Jair
Bolsonaro (PL).

Um decreto publicado em
maio trouxe regras para alguns
gastos públicos e passou a tra-
var, a partir desta semana, a des-
tinação de emendas que ainda
não tinham sido autorizadas.

Alertado da insatisfação entre
governistas, o Planalto correu
para conseguir destravar o uso
de mais de R$ 6 bilhões em
emendas de relator, que têm sido
usadas em negociações políticas
entre o Executivo e o Legislativo.
Esse é o valor que ainda falta ser
liberado até o fim deste ano.

Como mostrou o jornal Folha
de S.Paulo, a solução foi por
meio de uma portaria do Minis-
tério da Economia. O ato foi pu-
blicado na tarde de ontem, em
edição extra do Diário Oficial da
União, e é assinado pelo minis-
tro Paulo Guedes.

Emenda parlamentar é a for-
ma como deputados e senado-
res conseguem destinar dinhei-
ro do Orçamento para obras e
projetos nas bases políticas. A
engenharia montada para a dis-

tribuição desses recursos histo-
ricamente privilegia aliados de
quem está no governo.

Na gestão Bolsonaro, esses ti-
pos de acordos ganharam mais
corpo a partir de 2020 com a
criação da emenda de relator.
Isso deu mais espaço ao Con-
gresso dentro do Orçamento.
Em troca, o presidente ganhou
uma base governista mais fiel e
evitou a abertura de um proces-
so de impeachment contra o
presidente.

O governo agora tenta orga-
nizar a base aliada no Congresso
para conseguir concluir a vota-
ção da PEC (proposta de emen-
da à Constituição) dos Precató-
rios, que viabiliza o aumento de
gastos, como o Auxílio Brasil de
R$ 400, em ano eleitoral.

Além disso, o Planalto quer
aproveitar a disposição em ace-
lerar votações do Congresso para
aprovar o Orçamento de 2022 e
projetos de interesse de Guedes.

A informação de que havia
um entrave para a liberação de
emendas de relator (prometidas
em negociações prévias com
congressistas) gerou críticas nos
bastidores de líderes alinhados
ao governo na segunda-feira
passada.

O Planalto identificou a insa-
tisfação. Integrantes do governo

dizem que, depois de essas
emendas terem ficado semanas
bloqueadas por decisão do STF
(Supremo Tribunal Federal),
um dia de entrave na liberação
de emendas de relator atrapa-
lharia toda a articulação política
do governo.

O STF chegou a bloquear o
uso das emendas de relator,
mas, após uma operação mon-
tada pelo Planalto e pela cúpula
do Congresso, os recursos foram
liberados.

Hoje existem quatro tipos de
emendas: as individuais (que to-
do deputado e senador tem di-
reito), as de bancada (congres-
sistas de cada estado definem
prioridades para a região), as de
comissão (definida por inte-
grantes dos colegiados do Con-
gresso) e as do relator (criadas
por congressistas influentes a
partir de 2020 para beneficiar
redutos eleitorais).

De R$ 16,9 bilhões previstos
no Orçamento como emendas
de relator, foram liberados R$
10,6 bilhões até agora.

O decreto de maio foi assina-
do por Bolsonaro e por Guedes.
O objetivo foi estabelecer regras
para os gastos previstos em 2021.

Um dos artigos determinou
que alguns gastos precisam ser
empenhados (primeira fase de

uma despesa) até 10 de dezem-
bro. O empenho representa a re-
serva do dinheiro que está pre-
visto no Orçamento. Essa exi-
gência vale também para as
emendas de relator.

O decreto de maio tem uma
brecha. Se o gasto for autorizado
por Guedes, a despesa poderá
ser empenhada e, consequente-
mente, executada após o prazo.

Por isso, a saída costurada
pelo Planalto envolveu a publi-
cação da portaria, o que, segun-
do integrantes do governo, é su-
ficiente para destravar a libera-
ção das emendas. O ato desta
terça prorroga o prazo para em-
penho até 31 de dezembro.

Os R$ 16,9 bilhões de emen-
das de relator deste ano estão
distribuídos em oito ministérios
-Saúde e Desenvolvimento Re-
gional representam as maiores
cifras, com R$ 7,5 bilhões e R$
5,7 bilhões, respectivamente.

Até a semana passada, os ór-
gãos do governo podiam dar iní-
cio à execução da verba normal-
mente, ou seja, eles mesmos fa-
ziam o empenho e reservavam o
dinheiro para bancar a despesa.

Sem a portaria de Guedes pu-
blicada nesta terça, caberia ao
ministro ter de autorizar a libe-
ração de cada novo gasto, como
emendas parlamentares.

CONGRESSO

Passaporte da vacina é
exigido de forma parcial
na chegada ao Brasil

COVID-1

VICTORIA DAMASCENO E
RAQUEL LOPES/FOLHAPRESS

Após a Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária)
informar na segunda-feira que
passaria a exigir o certificado de
vacinação nos aeroportos e fron-
teiras terrestres, a determinação
passou a ser cumprida de forma
parcial no Aeroporto Internacio-
nal de Guarulhos, na Grande
São Paulo.

Embora a maior parte dos
passageiros tenha que apresen-
tar o documento, alguns ainda
conseguiam entrar no país on-
tem sem mostrá-lo.

A apresentação do compro-
vante para viajantes que ve-
nham do exterior se tornou obri-
gatória depois de decisão limi-
nar (provisória) concedida por
Luís Roberto Barroso, ministro
do STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) no último sábado.

Isso significa que todos aque-
les que entram no país por aero-
portos ou fronteiras terrestres
devem apresentar o certificado
de vacinação.

Lizbeth Kormann, 28, foi um
dos viajantes que entrou no país
na manhã desta terça sem apre-
sentar o documento. Ela vinha
dos Estados Unidos em um voo
da American Airlines.

A engenheira de energia mo-
ra em Phoenix com o marido e
veio passar as festas de final de
ano com a família. Kormann
concorda com a exigência, mas
acredita que falta direcionamen-
to sobre como os procedimentos
são realizados.

"Eu acredito que seja bom,
mas não sei até que ponto vai ser
efetivo. A partir do momento em
que alguém não tem, o que será
feito? A pessoa não vai poder en-
trar no país? Então, não sei quão
efetivo vai ser", afirma.

Não foram cobrados da enge-
nheira nenhum dos documen-
tos obrigatórios para entrar no
país, como o exame negativo de
Covid-19, a DSV (Declaração de
Saúde do Viajante), além do
comprovante de vacinação.

Segundo a determinação, só
estão dispensados de apresentar
o documento aqueles que vêm
de países que comprovadamen-
te não possuem imunizantes
disponíveis ou caso comprovem
que não receberam a aplicação
por razões médicas.

Em Guarulhos, usuários rela-
taram desorganização na área
do desembarque e na imigração.
Por outro lado, diziam que havia
mais atendentes do que o co-
mum para verificar a documen-
tação exigida dos viajantes.

Afirmaram também que não
tinham clareza sobre o momen-
to em que a documentação de-
veria ser apresentada. Enquanto
alguns mostraram o compro-
vante somente para a compa-
nhia aérea no embarque, outros
tiveram que apresentar às auto-
ridades brasileiras quando che-
garam no país.

Lucas Michalaros, 23, chegou
dos Estados Unidos sem que exi-
gissem o certificado de vacina-
ção, a DSV ou o teste no Brasil,

apenas apresentou os documen-
tos para a companhia aérea. Ao
chegar ao país, o estudante pe-
gou sua mala, passou pela alfân-
dega e se dirigiu para a imigra-
ção, onde escaneou o seu passa-
porte em uma máquina, que li-
berou sua saída sem que tivesse
que mostrar a papelada.

Em nota, a Anvisa declara
que a medida foi implementada
ao longo desta segunda, quando
notificou os postos de fronteira,
especialmente aeroportos, para
o cumprimento imediato da de-
cisão do STF.

A agência reguladora esclare-
ceu que para a implantação da
cobrança do passaporte de vaci-
na utiliza dados da DSV (Decla-
ração de Saúde do Viajante), que
permite às equipes dos aeropor-
tos realizar análise de inteligên-
cia, voltada para os voos e via-
jantes de maior preocupação.

Além da verificação desses
casos, a Anvisa realiza, de forma
amostral, a abordagem de pas-
sageiros para verificação da
comprovação de vacinação e de-
mais documentos necessários.

"O regramento para a entrada
de viajantes no país deve ser
cumprido por todos. A verifica-
ção por amostra não exime a res-
ponsabilidade de todos os pas-
sageiros em relação ao cumpri-
mento das restrições estabeleci-
das no país", disse em nota.

Havia a expectativa de que o
governo Bolsonaro publicasse
nesta segunda (13) uma portaria
para se adequar às medidas, mas
na contramão do esperado, no
mesmo dia a AGU (Advocacia-
Geral da União) recorreu e pediu
ao ministro Luís Roberto Barro-
so que revogue a própria decisão
de exigir o passaporte da vacina
daqueles que desembarcam em
aeroportos.

O documento, assinado pe-
lo advogado-geral da União
Bruno Bianco, solicita que
"brasileiros e estrangeiros resi-
dentes no Brasil possam re-
gressar ao país na hipótese de
não portarem comprovante de
imunização, desde que cum-
pram com a quarentena".

Além disso, a AGU pede que
seja aceita a entrada de viajan-
tes que cumpram quarentena
e apresentem a comprovação
de que contraíram a doença e
se curaram.

A proposta anterior do gover-
no Bolsonaro era liberar, em
aeroportos, viajantes não vaci-
nados que se comprometessem
a fazer uma quarentena de cinco
dias ao chegar no Brasil.

O documento pode ser apre-
sentado em formato físico ou di-
gital, e as vacinas aceitas são
aquelas autorizadas pela Anvisa,
a OMS (Organização Mundial da
Saúde) ou pela autoridade sani-
tária do país em que as doses fo-
ram aplicadas.

Os viajantes poderão optar
pelo teste antígeno, feito até 24
horas antes de embarcar para o
país, ou o RT-PCR, que pode ser
realizado com no máximo 72 ho-
ras de antecedência. A DSV deve
ser preenchida até 24 horas an-
tes do embarque.

Fux manda prender 4 condenados
no júri por tragédia da boate Kiss
MATHEUS TEIXEIRA/FOLHAPRESS

O presidente do STF (Supre-
mo Tribunal Federal), Luiz Fux,
determinou ontem que os qua-
tro condenados no Tribunal do
Júri por homicídio e tentativa de
homicídio simples por dolo
eventual pelo incêndio na boate
Kiss devem cumprir pena de pri-
são imediatamente.

A tragédia da madrugada de
27 de janeiro de 2013, em Santa
Maria (RS), deixou 242 mortos e
mais de 600 pessoas feridas. A
maioria das vítimas morreu por
asfixia devido a gases tóxicos li-
berados pela queima da espuma
que havia no palco, segundo a
perícia.

O julgamento foi finalizado

no último dia 10 e o juiz do caso,
Orlando Faccini Neto, chegou a
decretar a prisão dos réus, mas a
1ª Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul
revogou a medida.

O Ministério Público do Rio
Grande do Sul, então, recorreu
ao STF e obteve sucesso. Assim,
todos deverão ser presos.

Os quatro condenados são os
então sócios da boate Elissandro
Spohr (condenado a 22 anos e 6
meses de prisão) e Mauro Hoff-
mann (19 anos e 6 meses) e os in-
tegrantes da banda Gurizada
Fandangueira - que tocava no lo-
cal na noite do incêndio- Marce-
lo de Jesus dos Santos (vocalista)
e Luciano Bonilha Leão (assis-
tente de palco), ambos a 18 anos.

O ministro determinou a sus-
pensão do habeas corpus con-
cedido pelo TJ-RS "a fim de haja
o cumprimento imediato das
penas atribuídas aos réus".

Fux afirmou que, quando é
"atestada a responsabilidade
penal dos réus pelo Tribunal do
Júri, deve prevalecer a soberania
do seu veredito".

Citou ainda que a jurispru-
dência do STF permite a prisão
imediata nesses casos e fez críti-
cas à decisão do tribunal gaúcho
de segunda instância no caso.

"Considerando a altíssima re-
provabilidade social das condu-
tas dos réus, a dimensão e a ex-
tensão dos fatos criminosos,
bem como seus impactos para
as comunidades local, nacional

e internacional, a decisão im-
pugnada do TJ-RS causa grave
lesão à ordem pública ao des-
considerar, sem qualquer justi-
ficativa idônea, os precedentes
do STF", disse.

O magistrado ainda mencio-
na a "elevada culpabilidade em
concreto dos réus", que foram
resultado de "tragédia interna-
cionalmente conhecida, com
242 vítimas fatais e mais de 600
feridos".

O ministro afirma que o pa-
cote anticrime incluiu no Códi-
go de Processo Penal que "a
apelação interposta contra deci-
são condenatória do Tribunal
do Júri a pena igual ou superior
a 15 anos de reclusão não terá
efeito suspensivo".

SANTA MARIA
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Castro apresenta
balanço positivo 
da gestão de 2021 

SECRETARIADO

O governador Cláudio Cas-
tro fez a última reunião do ano
com o secretariado, ontem,
apresentou um balanço da
gestão em 2021 e projetou
ações para 2022. A mensagem
destacada no encontro, reali-
zado no Centro de Conven-
ções Sulamérica, na Cidade
Nova, no Rio, foi a de que o de-
ver de casa está sendo cumpri-
do e de que o Rio de Janeiro
está de volta aos trilhos.

“Agradeço a todos os meus
secretários pela jornada de
2021. O processo de transfor-
mação do estado está apenas
no começo, mas já estamos
colhendo os bons resultados
de uma gestão equilibrada, pé
no chão e que fez, em meses, o
que havia se perdido nos últi-
mos anos. O Rio de Janeiro
voltou a olhar para todos os
setores da sociedade, para
quem mais precisou durante a
pandemia e resgatou a credi-
bilidade que há muito lhe fal-
tava”, declarou o governador.

Outros aspectos destacados
como determinantes nesta no-
va etapa do estado foram a
transparência nos processos
conduzidos e o restabeleci-
mento do diálogo entre os po-
deres para avançar em maté-
rias de extrema importância
para o futuro do Rio de Janeiro,
como o ingresso no Novo Regi-
me de Recuperação Fiscal.

O governador mencionou
resultados positivos em todas
as áreas. Na Saúde, por exem-
plo, foram aplicadas 25 mi-
lhões de doses da vacina con-
tra a Covid-19, imunizando
mais de 75% dos fluminenses,
graças a uma distribuição efi-
caz e igualitária. Na Economia,

a recuperação de 100% dos
empregos perdidos na pande-
mia. Além disso, os pagamen-
tos dos servidores ativos e ina-
tivos e pensionistas foi anteci-
pado ao longo de 14 meses.

O governo combateu o crime
organizado, atingindo o menor
número de homicídios da série
histórica e ultrapassou a marca
de mil milicianos presos desde
o fim do ano passado. Destaque
também para o uso das câmeras
nos uniformes de agentes, que
começa no fim do ano.

2022 NO AZUL 
Cláudio Castro mostrou,

ainda, que o futuro começou a
ser planejado com eficiência.
O ano de 2022 terá início com
as contas no azul: pela primei-
ra vez em cinco anos o Projeto
de Lei Orçamentária Anual
enviado à Assembleia Legisla-
tiva não possui previsão de dé-
ficit. A concessão dos serviços
de saneamento, realizada em
2021, vai beneficiar 10 milhões
de pessoas com água de quali-
dade e garantiu R$ 27 bilhões
em investimentos obrigatórios
por parte dos vencedores da
primeira fase do leilão.

“Os avanços que virão a par-
tir da concessão serão enor-
mes, e nós não usamos um real
dos recursos para pagar folha
ou despesas ordinárias. Vamos
conseguir universalizar a água,
algo básico que ainda faltava
para milhões de pessoas no Rio
de Janeiro. E esse aporte, sim,
será totalmente investido em
obras de infraestrutura, como
as previstas no PactoRJ, o maior
programa de desenvolvimento
da história fluminense”, frisou
o governador.

GUERRA

Putin pede reunião com a
Otan sobre crise na Ucrânia
IGOR GIELOW/FOLHAPRESS

E
m mais um dia de inten-
sa atividade diplomáti-
ca acerca da crise entre

Rússia e o Ocidente, o presiden-
te Vladimir Putin pediu uma
reunião urgente com os Estados
Unidos e seus parceiros na Otan
para discutir a situação na fron-
teira da Ucrânia.

Ao mesmo tempo, Putin mar-
cou uma conferência por vídeo
com seu principal aliado no ce-
nário internacional, o líder chi-
nês Xi Jinping. Ambos conversa-
rão hoje sobre a tensão euro-
peia, adicionando uma dimen-
são nova ao conflito em curso.

Putin disse ao telefone para o
presidente finlandês, Sauli Niins-
to, que Moscou quer "iniciar ne-
gociações imediatas com os EUA
e com a Otan para desenvolver
garantias legais internacionais
para a segurança de nosso país".

Mais tarde, ele repetiu o dis-
curso para o seu colega francês,
Emmanuel Macron. Essencial-
mente, Putin disse o mesmo que
havia relatado ao americano Joe
Biden na semana passada e ao
premiê britânico, Boris Johnson,
na segunda-feira passada.

O russo diz que deslocou cer-
ca de 100 mil soldados para re-
forçar suas fronteiras ocidentais
para se defender de um incre-
mento na atividade militar na
Ucrânia, percebendo aí a ideia

de uma retomada militar de
Kiev dos territórios controlados
no leste do país por rebeldes
pró-Rússia desde 2014.

Naquele ano, Putin reagiu à
derrubada do governo aliado no
vizinho anexando a Crimeia e
fomentando a guerra civil no
leste, que já matou 14 mil pes-
soas e está indefinida.

Agora o Ocidente acusa o rus-
so de estar planejando a mesma
coisa: invadir a Ucrânia, o que
naturalmente Putin nega. Todos
os líderes, a começar por Biden,
prometeram sanções sem pre-
cedentes contra Moscou em ca-
so de ataque.

Com o atual movimento, o
russo quer aproveitar a falta de
resolução europeia para forçar
uma solução a seu contento. Ou
seja, manter a Ucrânia e países
ex-soviéticos como a Geórgia fora
do guarda-chuva militar ociden-
tal, mantendo forças adversárias
distantes de suas fronteiras.

Na Belarus, ele já tem isso ga-
rantido pelo apoio que dá à di-
tadura de Aleksandr Lukachen-
ko, que nesta quarta encarcerou
por 18 anos um líder oposicio-
nista como parte da repressão
que exerce desde que fraudou
mais uma eleição presidencial,
em 2020.

A Ucrânia segue em campa-
nha para denunciar o risco de
ser atacada, e pede mais apoio
ocidental. Putin reclama do for-

necimento de equipamento mi-
litar ocidental, como drones e
mísseis antitanque, para Kiev. O
orçamento militar americano
para 2022, em análise no Sena-
do, prevê US$ 300 milhões de
ajuda para os ucranianos.

Já na semana passada, a Rús-
sia também alertou para uma
nova crise dos mísseis, remeten-
do ao impasse em torno de Cuba
em 1962 e as negociação fracas-
sadas sobre esse tipo de arma na
Europa em 1983, episódios que
quase levaram à guerra nuclear.

Como os EUA deixaram o
INF, um tratado que impedia a
instalação de mísseis de alcance
intermediário com capacidade
nuclear na Europa, Moscou diz
manter uma moratória unilate-
ral sobre isso e teme que os
americanos movam as armas
para a Ucrânia.

Isso deixaria a capital russa a
poucos minutos de uma explosão
atômica, alega o Kremlin. É fato
que todas as principais cidades
do Leste Europeu também estão
suscetíveis a isso, já que Moscou
tem mísseis do gênero, modelo
Iskander-M, instalados no encra-
ve europeu de Kaliningrado.

Tecnicidades à parte, a Otan
mordeu a isca russa. Seu secre-
tário-geral, Jens Stoltenberg, foi
a público nesta terça para dizer
que a aliança não irá instalar na-
da do tipo na Ucrânia ou em ou-
tros países orientais da Europa.

Ponto para Putin, que tem como
objetivo final a promessa de que
o clube militar não mais irá se
expandir a leste.

Aí a coisa é mais difícil, mas a
situação no solo e o risco de uma
ação militar podem pesar. Poli-
ticamente, Putin foi buscar o
apoio de Xi, com quem divide
uma cooperação bélica cada vez
maior, ante a percepção de que
os EUA vão agir ativamente para
conter Pequim e Moscou.

A situação está delicada em
toda a região que vai do mar Ne-
gro ao Báltico. No primeiro, pal-
co de um encontro nada amisto-
so entre russos e britânicos em
junho, uma fragata francesa
passou a ser monitorada por for-
ças de Putin na Crimeia.

Na semana passada, caças
russos interceptaram aviões de
combate e de espionagem de
Paris e de Washington na região.

Enquanto isso, o presidente
da Ucrânia falou com o premiê
italiano, Mario Draghi, para pe-
dir apoio. Em entrevista ao jor-
nal italiano La Repubblica, Vo-
lodimir Zelenski havia se quei-
xado de vetos alemães ao forne-
cimento de alguns tipos de ar-
mas para a Ucrânia, algo que
Berlim não confirmou.

Comparando a crise atual
com a de 2014, Zelenski pintou
um quadro sombrio, dizendo
que haveria "muito mais per-
das" em caso de invasão russa.

Malta é 1o país
europeu a
liberar cultivo
de maconha

O Parlamento de Malta,
país insular no mar Mediter-
râneo, aprovou, ontem, o
cultivo pessoal e o uso re-
creativo da maconha, tor-
nando-se o primeiro país eu-
ropeu a homologar uma le-
gislação do tipo. O texto foi
aprovado por 36 votos a 27,
sendo que todos os governis-
tas (de centro-esquerda) vo-
taram a favor da medida, ao
contrário da oposição.

Vários países da União Eu-
ropeia já descriminalizaram
o consumo e possuem mode-
los tolerantes à droga, mas as
leis ainda são consideradas
pouco claras.

Na Holanda, por exemplo,
cerca de 150 cafeterias têm li-
cença para comercializar a
substância, ainda que a ven-
da de maconha seja proibida
no país –a aparente contradi-
ção se explica na "política da
tolerância" adotada por Ams-
terdã há pelo menos quatro
décadas.

Por lá, os chamados cof-
feeshops devem vender no
máximo 5 gramas de maco-
nha por pessoa, nunca para
menores de idade, e não po-
dem ter mais do que 500 gra-
mas no estabelecimento.

Em Portugal, a posse e o
consumo de Cannabis e de
outras drogas foram descrimi-
nalizados em 2001. Só é consi-
derado crime se a pessoa esti-
ver com mais de dez doses da
substância. A Espanha, por
sua vez, admite a produção
para consumo pessoal, mas o
comércio e o consumo em
público são proibidos.

Já Luxemburgo havia
anunciado em outubro sua
intenção de autorizar o culti-
vo de maconha em casa e seu
consumo na esfera privada,
mas o parlamento ainda não
aprovou a medida. Soma-se
aos esforços europeus o de-
sejo do novo governo alemão
de legalizar o uso recreativo.

Em Malta, a expectativa é
que o texto aprovado pelo
Parlamento seja ratificado
pelo presidente George Vella,
que é médico. Quando ele 

USO RECREATIVO

PGE ganha ação judicial e
garante benefícios fiscais

SETOR ATACADISTA

Com base na defesa apre-
sentada pela Procuradoria Ge-
ral do Estado (PGE-RJ), o Órgão
Especial do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro jul-
gou improcedente ação de in-
constitucionalidade movida
pelo Ministério Público e, por
unanimidade, garantiu a vigên-
cia da lei estadual que criou o
novo regime tributário para o
setor atacadista no estado. 

Em seu voto, o desembarga-
dor Celso Ferreira Filho, relator
do processo, destacou a condu-
ção que o governo está dando
às políticas públicas do estado.

“Felizmente, tudo leva a crer
que o atual governador Cláudio
Castro vem conseguindo con-
tornar as circunstâncias estig-
matizantes com competência,
dinamismo e sobriedade”, afir-
mou o desembargador, referin-
do-se às dificuldades impostas
pela pandemia de Covid-19. A
Lei 9.025, sancionada pelo go-
vernador Cláudio Castro em se-
tembro de 2020, aprimorou o
Programa de Fomento ao Co-
mércio Atacadista e Centrais de
Distribuição, o RioLog, conce-
dendo incentivo fiscal para o
setor com redução de 20% para
12% na alíquota de ICMS para
operações no estado, e 1,1% no
imposto para as transações in-
terestaduais. A Justiça já havia
negado o pedido de liminar do
Ministério Público para sus-

pender os efeitos da lei 9.025.
Agora, ao acolher a defesa
apresentada pela Procuradoria
Geral do Estado (PGE-RJ), o
Órgão Especial do Tribunal de
Justiça negou por inteiro a re-
presentação de inconstitucio-
nalidade e, por unanimidade,
rejeitou o requerimento do Mi-
nistério Público.

No voto, o desembargador
Celso Ferreira Filho chama a
atenção para o fato de que a
lei que incentiva o setor ataca-
dista foi sancionada sob uma
"atmosfera sombria" de reces-
são, com a paralisação da ati-
vidade econômica provocada
pela pandemia da Covid-19. 

E demonstrou preocupa-
ção de não converter as leis
estaduais em atos lesivos aos
interesses da sociedade.  O
relator rejeitou também as
alegações de que a lei flumi-
nense violaria os princípios
da economia e da eficiência,
por suposta renúncia de re-
ceitas.   “O projeto de Lei que
culminou com a Lei 9.025/20
foi precedido de estudos de
impacto orçamentário-finan-
ceiro, apresentados pela Se-
cretaria de Fazenda, razão
pela qual  não vislumbro a
alegada violação aos princí-
pios da economicidade, efi-
ciência e da responsabilidade
fiscal”, declarou o magistra-
do em seu voto.

Nota
ESTADO E PETRÓPOLIS INAUGURAM 
ESPAÇO DOS DIREITOS HUMANOS

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos, em parceria com a Prefeitura de Petrópolis,
inaugurou ontem, o Espaço dos Direitos Humanos no Centro
de Referência de Assistência Social (Cras) de Petrópolis, na
Região Serrana. O local vai abrigar unidades de três programas
estaduais da área de assistência social: um Núcleo de
Atendimentos às Vítimas de Intolerância Religiosa (Navir), um
Núcleo de Atendimento para Familiares de Desaparecidos e
Documentação (Nafadd) e o Centro de Cidadania LGBTI-
Serrana II (CCLGBTI).

Reino Unido aprova medidas
contra Covid, mas expõe
racha no governo de Johnson

O Parlamento do Reino Unido
aprovou, ontem, um novo pacote
de medidas para conter o corona-
vírus no país, mas os bastidores
da votação expuseram fragilida-
des no governo do primeiro-mi-
nistro Boris Johnson.

O conjunto apelidado de
"Plano B" prevê ações como a
expansão da obrigatoriedade do
uso de máscaras e a exigência do
certificado de vacinação em cer-
tos locais, como boates e gran-
des eventos.

De acordo com o governo, as
medidas se justificam pela ne-
cessidade de garantir que os
hospitais britânicos não entrem
em colapso nas próximas sema-
nas à medida que o país identifi-
ca um número crescente de ca-
sos da variante Ômicron – foram
mais de 4.700 registros até esta
terça, com ao menos dez pes-
soas hospitalizadas.

A aprovação do Plano B tam-
bém se deu após uma série de de-
clarações incisivas do primeiro-
ministro britânico a respeito da
pandemia de coronavírus. No do-
mingo passado, Boris falou sobre
uma inevitável "forte onda" da
Ômicron no Reino Unido. Na se-
gunda-feira, anunciou a primeira
morte relacionada à nova cepa no
país e pediu que as pessoas des-
cartem a ideia de que a mutação é
mais branda.

Nesta terça, pouco antes do
início dos debates que antecedem
as votações no Parlamento, o pre-
miê voltou a alertar seu gabinete
sobre a iminência de um "enorme
aumento" de casos da Ômicron
entre os britânicos, o que justifi-
caria a imposição das medidas
previstas no Plano B.

Durante a sessão, o secretário
de Saúde, Sajid Javid, também
anunciou o fim das restrições de
viagem impostas a 11 países afri-
canos. Segundo ele, a medida
perdeu significado agora que a
transmissão da Ômicron no Rei-
no Unido e no mundo tem se da-
do de forma comunitária, e não
mais a partir de viajantes.

O passe sanitário se tornou, no
entanto, o ponto mais sensível en-

tre os parlamentares do Partido
Conservador, o mesmo de Boris.
Em geral, essa parcela dos correli-
gionários do premiê consideram
a exigência do documento um
atentado à liberdade individual.

Na votação, segundo o jornal
britânico The Guardian, foram
mais de cem conservadores que
se opuseram à medida, dos 126
que votaram contra, enquanto
369 se posicionaram favoravel-
mente.

O parlamentar Andrew Brid-
gen, por exemplo, disse, antes da
votação, que alguns legisladores
estavam determinados a "traçar
um limite no que diz respeito a
qualquer erosão adicional das li-
berdades civis".

Steve Baker, que foi vice-secre-
tário do brexit (a saída do Reino
Unido da União Europeia), afir-
mou que "estas medidas são equi-
vocadas, desproporcionais e não
há evidências suficientes de que
são necessárias".

O ex-ministro David Johnson
descreveu a introdução do passe
sanitário como "totalmente erra-
da". "As pessoas certamente de-
vem ser encorajadas a receber a
vacina, mas, em última análise,
têm que assumir a responsabili-
dade por sua própria saúde", ar-
gumentou, em entrevista à agên-
cia de notícias Reuters.

Assim, como vinha sendo pre-
visto por analistas, o líder britâni-
co só conseguiu a aprovação do
Plano B porque recebeu apoio de
parlamentares da oposição.

Houve ainda conservadores
que usaram a votação como uma
oportunidade para expressar sua
insatisfação com a gestão Boris
Johnson. Para eles, o homem que
conduziu o partido a uma vitória
ampla nas eleições de 2019 está
desperdiçando o êxito da legenda
por meio de erros e escândalos.

Pesa contra Boris, por exem-
plo, a revolta da opinião pública
com uma festa que teria sido rea-
lizada em Downing Street, sede
do governo, durante a época de
Natal de 2020, quando celebra-
ções presenciais estavam proibi-
das em razão de restrições sanitá-

rias. O episódio levou à renúncia
de uma assessora do premiê na
semana passada e continua ren-
dendo acusações de hipocrisia ao
alto escalão do governo.

No último sábado, o tabloide
Sunday Mirror publicou uma foto
que mostra Boris e dois de seus
funcionários reunidos também
em Downing Street para uma es-
pécie de quiz virtual –embora as
regras vigentes à época proibisse
esse tipo de reunião em ambien-
tes fechados.

Boris também foi responsabili-
zado na semana passada por uma
reforma feita em sua residência
oficial com verba não declarada
oriunda de uma doação privada.
A Comissão Eleitoral multou a le-
genda do primeiro-ministro em
16,2 mil libras (R$ 121 mil) por
deixar de relatar a doação de 67,8
mil libras (R$ 499 mil), e o Partido
Conservador terá que pagar mais
1.550 libras (R$ 11,4 mil) pela irre-
gularidade.

Há ainda queixas contra Boris
por tentar mudar normas parla-
mentares para ajudar aliados po-
líticos, por suas férias luxuosas no
exterior, pelos vínculos duvidosos
de seu governo com algumas em-
presas, e por acusações de clien-
telismo na designação de cadeiras
na Câmara dos Lordes (equiva-
lente ao Senado).

Apesar do descontentamento
com a gestão do premiê, no en-
tanto, membros do Partido Con-
servador dizem que ainda não há
clima para pensar em substituí-lo
–o que se deve, principalmente, à
ausência de um nome que reúna
apoio suficiente para formar
maioria no Parlamento.

Falando em anonimato à
Reuters, um veterano do partido
do premiê disse que Boris em
um dia ruim é melhor que qual-
quer outro aspirante ao cargo
em um dia bom. O líder britâni-
co é conhecido por seu escapis-
mo, a capacidade de desviar de
um ou outro escândalo em sua
vida pessoal ou política. Mas o
acúmulo de queixas tem cobra-
do um preço em seus índices de
popularidade.

ÔMICRON

PRIMAVERA: Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã Tarde Noite
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