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LEILÃO

Fux barra
soltura de
condenados
da boate Kiss

STF

GASTANÇA ELEITORAL

O presidente do STF (Supre-
mo Tribunal Federal), ministro
Luiz Fux, vetou a soltura dos
quatro condenados pelas 242
mortes ocorridas no incêndio
da boate Kiss, na cidade de
Santa Maria, em 2013. Ele acei-
tou pedido feito pelo Ministério
Público Estadual para impedir
os efeitos de eventual conces-
são de habeas corpus pelo TJ-
RS (Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul) em benefício
aos quatro. O habeas corpus so-
licitado pela defesa dos conde-
nados foi concedido nesta sex-
ta-feira pelo TJ-RS. Apesar da
votação a favor da liberação, o
tribunal informou que não fo-
ram expedidos alvarás de soltu-
ra em razão da existência de or-
dem do STF. PÁGINA 5

Governo concede duas áreas 
do pré-sal por R$ 11 bilhões

Em leilão com pouca disputa, o governo concedeu nesta sexta-fei-
ra duas áreas para exploração e produção de petróleo no pré-sal. A
concorrência rendeu uma arrecadação de R$ 11 bilhões e deve gerar
investimentos de R$ 204 bilhões. O leilão desta sexta é considerado
pelo mercado a última grande oferta de blocos para exploração e

produção de petróleo do país, diante do fim do estoque de áreas de
elevado potencial no litoral brasileiro e de pressões crescentes pela
transição energética. Chamados Sépia e Atapu, os blocos concedidos
já haviam sido oferecidos ao mercado em leilão realizado em 2019,
mas não atraíram o interesse das petroleiras. PÁGINA 2

Congresso
derruba veto e
retoma fundão
de R$ 5,7 bi

Com apoio do PL e partidos aliados ao presidente Jair Bolsonaro
(PL), o Congresso Nacional derrubou nesta sexta-feira o veto ao fundo
eleitoral de R$ 5,7 bilhões no próximo ano. O valor do fundo eleitoral
constava do texto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), projeto
que cria as regras e diretrizes para a elaboração do orçamento, que re-
cebeu diversos vetos de Bolsonaro. O veto foi derrubado na Câmara
com o voto de 317 deputados federais, contra 146 contrários. Eram
necessários 257 votos. A votação uniu governistas, independentes e
oposição.  O líder do PL, deputado Wellington Roberto (PL-PB) (foto),
orientou o voto pela derrubada do veto durante a sessão. "Todos sa-
bemos que não fazemos eleição sem recursos", disse o líder. PÁGINA 5

A desembargadora Isabela Chagas negou na quinta-feira passada recurso por meio do
qual o Ministério Público do Rio de Janeiro tentava obter as quebras de sigilos bancário e
fiscal do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (foto) e outras 38 pessoas físicas e empresas
envolvidas no caso da "rachadinha". A magistrada, da 24ª Câmara Cível, rejeitou a limi-
nar solicitada pela Promotoria para reverter a decisão da juíza Neusa Regina Leite, da 14ª
Vara de Fazenda Pública, que havia negado o acesso aos dados dos investigados. PÁGINA 4

ABRASIL

AGÊNCIA SENADO

Juíza vê provas robustas, mas
nega quebra de sigilo de Flávio 

RACHADINHA

A equipe do Ministério da Economia defende deixar de reajustar a tabela do Imposto de
Renda da Pessoa Física, de acordo com  integrantes do governo . O entendimento é que a me-
dida vai causar impacto fiscal no momento em que a classe política avança sobre o Orçamen-
to em busca de mais gastos. Além disso, a equipe do ministro Paulo Guedes(foto) vai se posi-
cionar de forma contrária ao projeto apresentado no Congresso pelo senador Angelo Coronel
(PSD-BA), que corrigiria a tabela e elevaria o teto de isenção para  até R$ 3.300. PÁGINA 3

Turma de Guedes defende
deixar de reajustar tabela do IR
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PÁGINA 6

A confissão
no Advento

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(8/12) 9,25%
Poupança 3
(18/12) 0,49%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,02% (nov.)
IPCA 0,95% (nov.)
CDI
0,42 até o dia 17/dez
OURO
BM&F/grama R$ 330,54
EURO Comercial 
Compra: 6,3953 Venda: 6,3959

EURO turismo 
Compra: 6,4826 Venda: 6,6626
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,6953 Venda: 5,6959
DÓLAR comercial
Compra: 5,6833 Venda: 5,6839
DÓLAR turismo
Compra: 5,7178 Venda: 5,8978

AMERICANAS ON NM 31.22 +8.93 +2.56

LOJAS AMERICPN N1 5.82 +8.58 +0.46

SID NACIONALON 25.82 +6.04 +1.47

QUALICORP ON NM 17.14 +5.54 +0.90

VALE ON NM 80.44 +3.91 +3.03

MELIUZ ON NM 3.15 −8.16 −0.28

BANCO INTER UNT N2 32.28 −7.72 −2.70

VIA ON NM 4.91 −5.58 −0.29

BANCO INTER PN N2 10.92 −5.21 −0.60

GETNET BR UNT 3.62 −4.74 −0.18

JBS ON NM 37.66 −1.39 −0.53

VALE ON NM 80.44 +3.91 +3.03

PETROBRAS PN N2 29.69 +1.33 +0.39

MAGAZ LUIZA ON NM 6.40 +3.73 +0.23

INTERMEDICA ON NM 66.03 +3.17 +2.03

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.365,44 -1,48

NASDAQ Composite 15.169,682 -0,07

Euro STOXX 50 4.164,22 -1,08

CAC 40 6.926,63 -1,12

FTSE 100 7.269,92 +0,13

DAX 15.531,69 -0,67

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -1,04% / 107.200,56 / -1.125,77 / Volume: 59.386.086.257 / Quantidade: 4.358.563
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Bolsa cai 1,04% puxada
pelo mercado externo;
dólar registra leve alta 
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

Depois de iniciar o dia em
forte alta, o dólar amenizou o
ritmo e fechou esta sexta-feira
praticamente estável. A Bolsa
de Valores de São Paulo (Bo-
vespa) caiu sob influência do
mercado externo, após dois
dias seguidos de alta.  

O dólar comercial encerrou
esta sexta-feira vendido a R$
5,685, com alta de apenas
0,1%. A divisa chegou a subir
para R$ 5,71 na máxima do
dia, por volta das 10h, mas de-
sacelerou à medida que ex-
portadores aproveitaram a co-
tação vantajosa para vende-

rem dólares.
Com o desempenho desta

sexta, o dólar fechou a semana
com alta de 1,26%. A divisa
acumula alta de 0,87% em de-
zembro e de 9,56% em 2021.
Ao contrário dos últimos dias,
o Banco Central (BC) não in-
terveio no câmbio nesta sexta.

No mercado de ações, o dia
foi marcado por ajustes. De-
pois de duas altas seguidas, o
índice Ibovespa, da B3, fechou
esta sexta-feira aos 107.201
pontos, com recuo de 1,04%.
Na semana, o indicador caiu
0,52%, pondo fim a uma se-
quência de duas semanas de
ganhos.

Sábado, domingo e segunda feira, 18, 19 e 20 de dezembro de 2021

LEILÃO

Governo concede 2 áreas
do pré-sal por R$ 11 bilhões
NICOLA PAMPLONA/FOLHAPRESS

E
m leilão com pouca dis-
puta, o governo conce-
deu nesta sexta-feira

duas áreas para exploração e
produção de petróleo no pré-
sal. A concorrência rendeu uma
arrecadação de R$ 11 bilhões e
deve gerar investimentos de R$
204 bilhões.

O leilão desta sexta é conside-
rado pelo mercado a última
grande oferta de blocos para ex-
ploração e produção de petróleo
do país, diante do fim do esto-
que de áreas de elevado poten-
cial no litoral brasileiro e de
pressões crescentes pela transi-
ção energética.

Chamados Sépia e Atapu, os
blocos concedidos já haviam si-
do oferecidos ao mercado em
leilão realizado em 2019, mas
não atraíram o interesse das pe-
troleiras. Para esta segunda ten-
tativa, o valor dos bônus de assi-
natura foi reduzido em 70%.

"Privilegiamos o investimen-
to, o retorno à sociedade, em vez
dos bônus de assinatura", disse
após a concorrência o ministro
de Minas e Energia, Bento Albu-

querque, calculando que as ati-
vidades nos blocos vão render
R$ 300 bilhões em receita tribu-
tária durante sua vida útil.

Das 11 empresas habilitadas,
cinco participaram da concor-
rência. Nos leilões do pré-sal, o
bônus de assinatura é fixo e ven-
ce a concorrência a empresa ou
consórcio que se compromete a
entregar a maior parcela da pro-
dução ao governo.

Houve disputa apenas pela
área de Sépia, a mais cara delas:
um consórcio formado por Total
(França), Petronas (Malásia) e
Qatar Petroleum (Catar) derro-
tou a Petrobras. A estatal, porém,
exerceu seu direito de preferên-
cia previsto em lei e decidiu par-
ticipar do consórcio vencedor.

As empresas pagarão bônus
de R$ 7 bilhões e se comprome-
teram a dar à União 37,43% da
produção de petróleo do cam-
po, após desconto dos custos. O
valor representa um ágio de
149,2% em relação o mínimo es-
tabelecido.

O bloco de Atapu foi arrema-
tado por um consórcio formado
por Petrobras, Shell (Inglaterra)
e Total, que pagará bônus de

assinatura de R$ 4 bilhões e se
comprometeu a entregar à
União 31,68% da produção,
ágio de 437,86%. O grupo foi o
único a apresentar proposta pe-
la área.

"A grande notícia é que tive-
mos competição, elevando o
percentual mínimo de óleo para
a União", afirmou após o leilão o
diretor-geral da ANP (Agência
Nacional do Petróleo, Gás e Bio-
combustíveis), Rodolfo Saboia.
"Garantimos recursos que vão
ser destinados à sociedade bra-
sileira no longo prazo".

Presente ao evento, o minis-
tro da Economia, Paulo Guedes,
disse que a participação de em-
presas privadas na exploração
das áreas ajuda a acelerar o pro-
cesso de desenvolvimento da
produção nas áreas.

Sépia e Atapu são duas áreas
do chamado excedente da ces-
são onerosa, descobertas feitas
pela Petrobras durante a explo-
ração de blocos que obteve em
troca de ações em seu processo
de capitalização de 2010, mas
que ultrapassam os limites sob
domínio da estatal.

As duas já têm produção de

petróleo, com uma média de
200 mil barris por dia. Os con-
tratos preveem reembolso à Pe-
trobras pelos investimentos já
feitos. O valor do reembolso é
superior ao preço que a empresa
vai desembolsar com bônus,
disse o diretor Financeiro da
companhia, Rodrigo Araújo.

Na abertura do leilão, Saboia
disse "não ter dúvidas" da atrati-
vidade do pré-sal, que na sua
opinião deve ser beneficiado pe-
lo processo de transição energé-
tica, já que é um óleo com me-
nor teor de poluentes.

Para especialistas, os resulta-
dos dos últimos leilões e as pres-
sões cada vez maiores por restri-
ções a combustíveis fósseis indi-
cam que o Brasil não terá mais
ofertas deste porte. O último lei-
lão realizado pelo governo, em
outubro, já havia sido o pior des-
de a abertura do setor, em 1999.

Nele, foram arrematadas
apenas 5 de 92 áreas oferecidas,
com arrecadação de R$ 37 mi-
lhões, a menor entre todas as
concorrências já feitas pela ANP
com oferta de áreas marítimas.
O número de participantes tam-
bém foi o menor da história.

MERCADOS

Procon enquadra empresas
que fraudaram Black Friday

Os Procons de São Paulo e do
Rio de Janeiro notificaram Casas
Bahia, Americanas, Phillips e
Amazon por problemas durante a
Black Friday deste ano, ocorrida
em 26 de novembro.

O Procon paulista registrou
703 reclamações de consumido-
res sobre a Black Friday. Dessas,
107 foram feitas contra a B2W,
detentora de marcas como Ame-
ricanas, Submarino e Shoptime.
Outras 96 reclamações foram fei-
tas contra a Via S/A, que detém
Casas Bahia, Extra.com e Ponto
Frio. Em seguida figuram Maga-
zine Luiza (31 reclamações), Car-
refour (30) e Etna (25). Segundo o
órgão, as principais reclamações
foram atraso ou não entrega, pe-

dido cancelado após a compra,
mudança de prazo de entrega
após finalizar a compra, produto
indisponível e desconto engano-
so. Em São Paulo, o Procon notifi-
cou a Via S/A, detentora das Ca-
sas Bahia, por não cumprir oferta
de celular anunciada durante a
data. O smartphone Galaxy Note
20 da Samsung, cujo preço origi-
nal é cerca de R$ 3.500, foi oferta-
do por R$ 700. 

Segundo consumidores, a em-
presa cancelou os pedidos após a
finalização das compras. A em-
presa teve três dias para apresen-
tar sua defesa após a notificação
em 29 de novembro.

No Rio de Janeiro, o Procon
monitorou oito grandes sites de

ecommerce desde outubro. Pes-
quisas de preços e promoções de
654 produtos eletrônicos e ele-
trodomésticos que figuram entre
os mais procurados pelos consu-
midores na Black Friday foram
registradas durante o período.
No evento, o órgão também vis-
toriou estabelecimentos comer-
ciais pela capital, Baixada Flumi-
nense e Niterói.

O monitoramento mostrou
que, segundo o Procon, a Amazon
teria praticado publicidade enga-
nosa na Black Friday ao ofertar a
Smart TV Samsung Cristal 4K de
82 polegadas por R$ 16.799. Em
data anterior, o mesmo produto
foi anunciado por R$ 8.559, cerca
de metade do preço. 

COMÉRCIO

Confiança da indústria recua
em dezembro em 28 setores
PEDRO PEDUZZI/ABRASIL 

Levantamento divulgado
nesta sexta-feira pela Confede-
ração Nacional da Indústria
(CNI) mostra queda no otimis-
mo do empresário industrial em
28 dos 29 setores que compõem
o Índice de Confiança do Em-
presário Industrial (Icei), em
uma base de comparação de de-
zembro de 2021 com dezembro
de 2020 – meses em que o déci-
mo terceiro salário é pago, o que
gera aumento das expectativas
de consumo. Na comparação
com novembro, no entanto, o
nível de confiança sobe em 23
setores.  

Segundo o gerente de Analise
Econômica da CNI, Marcelo
Azevedo, o índice mede a con-

fiança do empresário para os
próximos seis meses e, no caso
de dezembro, leva em conta
também os efeitos que o décimo
terceiro terá ao longo do perío-
do. “Dezembro é um mês dife-
renciado por isso”, disse ele.

Azevedo lembra que a situa-
ção em que o país se encontrava
em dezembro de 2020 era ainda
mais diferenciada por conta da
expectativa de o auxílio emer-
gencial pago pelo governo “dar
um impulso grande” à econo-
mia. “Foi um momento atípico e
uma série de estímulos à de-
manda que se refletiu em uma
produção mais forte”, resume o
gerente da CNI.

“A indústria estava atuando
em nível acima do pré-pande-
mia por causa da situação das

pessoas, que estavam direcio-
nando parte do consumo a pro-
dutos industriais por conta do
auxílio. Com isso, houve neces-
sidade de retomada de estoques
em um cenário em que a expec-
tativa era de superação mais rá-
pida da economia”, acrescentou
Azevedo.

De acordo com o Icei – Resul-
tados Setoriais de dezembro, 28
dos 29 setores pesquisados re-
gistraram queda de confiança,
na comparação com dezembro
de 2020, ainda que, em todos os
casos, o índice se mantenha aci-
ma dos 50 pontos (margem que
diferencia confiança de falta de
confiança dos empresários para
os seis meses subsequentes).

O setor de equipamentos de
informática, produtos eletrôni-

cos e outros foi o que mais caiu (
-10,9 pontos), passando de 64
para 53,1 pontos no Icei. “Nesse
caso, temos de levar em consi-
deração o fato de que, naquele
momento [dezembro de 2020],
as pessoas estavam mudando
hábitos por causa do home offi-
ce. Esse movimento, portanto, já
aconteceu e agora está se rever-
tendo”, explica Marcelo Azeve-
do. Em novembro de 2021, o Icei
do setor estava em 51,4 pontos.

O segundo setor que mais
caiu na confiança dos empresá-
rios, na comparação de dezem-
bro de 2021 com dezembro de
2020, foi o de produtos têxteis (-
8,9 pontos, passando de 62,4 pa-
ra 53,5 pontos). Em novembro, o
Icei desse grupo estava em 52,6
pontos.

CNI

Construção prevê alta
das vendas em 2022

VAREJO

RICARDO
BALTHAZAR/FOLHAPRESS

As vendas de materiais de
construção no varejo devem fe-
char o ano com crescimento aci-
ma de 9,5% em relação a 2020,
segundo levantamento que a
Anamaco, associação do setor,
divulgou nesta sexta-feira.

Após três meses de queda,
um número maior de varejis-
tas tem registrado aumento
nas vendas, diz a entidade. Em
novembro, 33% dos associados
se disseram otimistas, em es-
pecial no Norte e no Nordeste.

Mas a expectativa que pre-
domina entre os comerciantes

é a de estabilidade nas vendas,
indicada por quase 40% dos
empresários. Outros 28% afir-
maram que suas vendas conti-
nuaram caindo em novembro.

Katia Ratnieks, consultora
da Anamaco, diz que o otimis-
mo é comum nessa época, por-
que muitas famílias aproveitam
o fim do ano para fazer conser-
tos em casa, mas as vendas de-
vem esfriar novamente depois.

A associação prevê que as
vendas crescerão 8,5% no pró-
ximo ano e aposta na procura
de materiais para acabamento
de imóveis novos entregues
nos últimos meses para alcan-
çar esse resultado.

Leilão contrata R$ 2,9
bi em investimentos

LINHAS DE TRANSMISSÃO

O governo federal leiloou
nesta sexta-feira, na B3, na capi-
tal paulista, cinco lotes de con-
cessões contendo construção e
manutenção de 902 quilôme-
tros de linhas de transmissão
elétrica e três subestações de
transformação. Os empreendi-
mentos licitados estão localiza-
dos em cinco estados: Amapá,
Bahia, Minas Gerais, Paraná e
São Paulo. As empresas vence-
doras foram as que apresenta-
ram o menor valor de Receita
Anual Permitida (RAP).  

No total, somados os cinco
lotes, são previstos R$ 2,9 bi-
lhões de investimentos privados
e criação de 6.607 empregos di-
retos, com a construção e ma-
nutenção de 902 quilômetros
em linhas de transmissão e de
três subestações. As concessões
têm prazo de 30 anos.

A licitação do primeiro lote,
que prevê obras estruturantes
em 726 quilômetros (km) de li-
nhas de transmissão elétrica em
São Paulo e no Paraná, foi venci-
da pela Taesa, com lance de RAP
de R$ 129,9 milhões, um deságio
de 47,76% do valor de referên-
cia. De acordo com a Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), o trecho leiloado supri-
rá a Região Metropolitana de
Curitiba, o que vai proporcionar
aumento da capacidade de in-
terligação elétrica das regiões
Sul-Sudeste. É prevista a criação

de 3,5 mil empregos diretos e in-
vestimento de R$ 1,7 bilhão. 

O segundo lote foi arremata-
do pela Sterlite Brazil Partici-
paões, com lance de RAP de R$
7,09 milhões, um deságio de
66,09% em relação ao valor de
referência. A licitação demanda
a construção da subestação de
transformação Olindina 2, com
potência de 450 megavolt-am-
pères (MVA), na Bahia. São pre-
vistos investimentos R$ 152,1
milhões e a criação de 507 em-
pregos diretos. Segundo a
Aneel, a obra, que deverá ser en-
tregue em 36 meses, vai expan-
dir o sistema de transmissão da
região do nordeste baiano.

O terceiro lote, que prevê a
construção e manutenção, em
42 meses, de 166 km de linhas
de transmissão na Bahia, foi
vencido pelo grupo Rialma com
lance de RAP de R$ 17,1 mi-
lhões, um deságio de 27,8% em
relação ao valor de referência.
São estimados investimentos de
R$ 170,6 milhões e geração de
487 empregos diretos. De acor-
do com a Aneel, a licitação visa o
fornecimento de energia elétri-
ca para a região oeste da Bahia.

O quarto lote foi vencido pela
Neoenergia com lance de RAP
de R$ 37,1 milhões, um deságio
de 58,6% valor de referência. A
licitação prevê a construção, em
48 meses, da subestação Estrei-
to, em Ibiraci (MG). 

O mesmo ocorreu com um no-
tebook da LG, ofertado por R$
13.599 no dia do evento e anun-
ciado por R$ 8.799,91 em data an-
terior próxima. Segundo o Pro-
con, os anúncios poderiam indu-
zir o consumidor ao erro na hora
de compra. A plataforma tam-
bém foi notificada por falta de
clareza em seu site sobre quais
itens faziam parte das promoções
da data, que incluíram descontos
de até 60%, segundo divulgação
da empresa.

Procurada, a Amazon afirmou
que não recebeu a notificação do
Procon-RJ .

O Procon carioca também no-
tificou a Americanas (B2W) pela
variação de preço nos anúncios
da Smart TV Samsung Crystal
UHD 4K de 82 polegadas. 

Dez dias antes da Black Friday,
em 16 de novembro, o televisor
era anunciado por R$ 8.999. Na
data do evento, foi ofertada por R$
9.999, com um desconto de 10%
que levava o item ao mesmo pre-
ço praticado dez dias antes.
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Turma de Paulo Guedes defende 
deixar de reajustar tabela do IR
A

equipe do Ministério
da Economia defende
deixar de reajustar a

tabela do IRPF (Imposto de Ren-
da da Pessoa Física), de acordo
com dois integrantes do gover-
no ouvidos pelo jornal Folha de
S.Paulo. O entendimento é que
a medida vai causar impacto fis-
cal no momento em que a classe
política avança sobre o Orça-
mento em busca de mais gastos.

Além disso, a equipe do mi-
nistro Paulo Guedes vai se posi-
cionar de forma contrária ao
projeto apresentado nesta se-
mana no Congresso pelo sena-
dor Angelo Coronel (PSD-BA),
que corrigiria a tabela e elevaria
o teto de isenção para quem ga-
nha até R$ 3.300 por mês (hoje,
o limite é de R$ 1.903,98).

Em sua proposta, Coronel
também acaba com uma das fai-
xas de cobrança do IRPF, a que
prevê uma alíquota de 7,5%. Nas
outras faixas, haveria reajustes
de 13,3% a 73,3%.

A renúncia é estimada em
R$ 35 bilhões. Mas, segundo o
senador, a própria Secretaria
de Política Econômica do Mi-
nistério da Economia já apon-
tou que a recuperação econô-
mica e a inflação promoverão
um crescimento estrutural da
arrecadação do IR em R$ 60 bi-
lhões anuais.

Na prática, a correção da ta-
bela reduz o pagamento de im-
postos pela população e, por is-
so, reduz a arrecadação para os
cofres públicos.

No atual entendimento do

Ministério da Economia, a cor-
reção feita pelo governo deveria
ser a que foi inserida no projeto
de lei apresentado em junho pa-
ra alterar as regras do Imposto
de Renda. O projeto foi colocado
na geladeira pelo senador, que
era relator do texto.

O programa defendido pelo
governo promovia um reajuste
mais brando que o texto do se-
nador e também continha medi-
das que geravam receitas, como
o início da tributação sobre divi-
dendos (parcela do lucro paga
pelas empresas aos seus donos
ou acionistas).

Em meio às dificuldades com
o andamento da reforma tribu-
tária, a equipe econômica che-
gou a cogitar uma correção da
tabela por meio de uma MP

(Medida Provisória), o que le-
galmente seria possível -mas a
ideia não foi adiante. A visão
agora é que a tabela não deve ser
corrigida de forma separada.

DEFASAGEM
Como mostrou a Folha de

S.Paulo nesta semana, a defasa-
gem acumulada na tabela passa
de 130% e levará os contribuin-
tes a pagarem R$ 149 bilhões a
mais do que seria devido, caso a
tabela tivesse sido reajustada
integralmente pela inflação
desde 1996.

Foi no segundo ano do gover-
no Fernando Henrique Cardoso
(PSDB) que a atualização anual
deixou de ser feita e passou a ser
esporádica, conforme a vontade
de cada governante.

Sábado, domingo e segunda feira, 18, 19 e 20 de dezembro de 2021
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RACHADINHA

Juíza vê provas robustas, mas nega quebra de sigilo de Flávio 
CAMILA
MATTOSO/FOLHAPRESS

A
d e s e m b a r g a d o r a
Isabela Chagas ne-
gou na quinta-feira

passada recurso por meio do
qual o Ministério Público do
Rio de Janeiro tentava obter
as quebras de sigilos bancário
e fiscal do senador Flávio Bol-
s o n a r o  ( P L - R J )  e  o u t r a s  3 8
p e s s o a s  f í s i c a s  e  e m p r e s a s

envolvidas no caso da "racha-
dinha".

A  m a g i s t r a d a ,  d a  2 4 ª  C â -
mara Cível, rejeitou a liminar
s o l i c i t a d a  p e l a  P r o m o t o r i a
para reverter a decisão da juí-
za Neusa Regina Leite, da 14ª
Vara de Fazenda Pública, que
havia negado o acesso aos da-
dos dos investigados.

Chagas afirmou em sua de-
c i s ã o  q u e  a  i n v e s t i g a ç ã o  j á
contém "uma quantidade ro-

busta de prova documental,
não sendo necessária a que-
bra do sigilo ou aguardar-se a
citação dos aqui réus para o
ajuizamento da ação civil pú-
blica".

O argumento é semelhante
ao apresentado por Leite, que
negou a quebra para a investi-
gação cível sob o argumento
de que a ação de improbidade
poderia ser proposta sem os
dados sigilosos. Estes, na ava-

liação da juíza, poderiam ser
autorizados no curso do pro-
cesso.

C o m o  o  j o r n a l  F o l h a  d e
S.Paulo revelou no mês passa-
do, a Promotoria abriu uma
nova frente para tentar acesso
aos dados bancários dos acu-
sados de envolvimento no ca-
so da "rachadinha" após o STJ
(Superior Tribunal de Justiça)
anular as quebras autorizadas
na apuração criminal.

Castro sanciona lei
que ajuda a combater
racismo religioso 

MÃE BEATA DE IEMANJÁ

O Estado do Rio de Janeiro
passará a contar com o "Obser-
vatório Mãe Beata de Iemanjá
sobre o Racismo Religioso", com
objetivo de monitorar violência
praticada ou tentada contra gru-
pos e religiões de matriz africa-
na. É o que prevê a Lei 9.512,
sancionada pelo governador
Cláudio Castro e publicada em
edição extraordinária do Diário
Oficial na quinta-feira passada.

De acordo com o texto, o Ob-
servatório terá a missão de cole-
tar, ordenar e analisar dados. O
programa poderá ser coordena-
do pela Secretaria de Estado res-
ponsável pelas políticas para o
desenvolvimento social e direi-
tos humanos. A pasta responsá-
vel pelo projeto deverá ainda
criar um canal telefônico para o
recebimento de denúncias.

Para fortalecer as ações de

combate ao racismo religioso, a
lei dá a possibilidade de o Obser-
vatório atuar em conjunto com o
Conselho Estadual de Defesa e
Promoção da Liberdade Religio-
sa (CONEPLIR) na execução de
políticas públicas de prevenção
e enfrentamento desses casos.

Segundo a norma, o progra-
ma tem os seguintes objetivos:
acompanhar e analisar informa-
ções sobre racismo religioso, pa-
dronizar e integrar o sistema de
armazenamento dos dados so-
bre violência contra grupos e ter-
reiros de religiões de matriz afri-
cana, além de publicar, anual-
mente, relatório com indicado-
res e sugestões de medidas que
contribuam para a redução de
casos. A lei é de autoria da depu-
tada Renata Souza (PSOL) e
coautoria de outros parlamenta-
res da Alerj.

Governo apresenta plano
urbanístico da Mangueira

FAVELA-BAIRRO

O Governo do Estado apre-
sentou, nesta sexta-feira, em
audiência pública, o projeto de
requalificação urbanística do
Complexo da Mangueira, na
Zona Norte do Rio. Orçada em
R$ 500 milhões, a iniciativa
atende a demandas antigas dos
moradores e inclui melhorias
nas áreas de infraestrutura,
acessibilidade e mobilidade ur-
bana.  O projeto prevê a cons-
trução de dois planos inclina-
dos, que ligarão as ruas Viscon-
de de Niterói e São Luiz Gonza-
ga até o ponto mais alto da co-
munidade, permitindo uma li-
gação de qualidade entre os
modais ferroviário e rodoviário.
Estão incluídas também a aber-
tura de ruas, construção de cer-
ca de 400 unidades habitacio-
nais, além de praças, escola de
Ensino Médio, biblioteca par-
que e três creches.

Executado pela Secretaria de
Estado de Infraestrutura e
Obras e com recursos do leilão
da Cedae, o pacote de obras in-
clui a criação de um boulevard
cultural, com reverência a gran-
des nomes da Mangueira, como
Cartola e Nelson Sargento.

“Vamos levar mais qualida-
de de vida para os moradores e
trabalhar para reforçar a impor-
tância da comunidade por meio
da homenagem a seus baluar-
tes, como Cartola e Nelson Sar-
gento. Além de dar condições
de vida digna ao povo da Man-
gueira, vamos atrair mais turis-
tas para a comunidade, fazendo

a roda da economia girar e
criando novos empregos”, afir-
mou o governador Cláudio Cas-
tro. Segundo o secretário de Es-
tado de Infraestrutura e Obras
(Seinfra), Max Lemos, a propos-
ta da audiência pública, realiza-
da na quadra da Estação Pri-
meira de Mangueira, foi mos-
trar as intervenções previstas e
ouvir as considerações dos mo-
radores sobre o projeto.

“A participação da comuni-
dade na audiência pública é es-
sencial para a construção de um
projeto que atenda às deman-
das atuais e possa garantir a me-
lhoria da qualidade de vida da
população. Já estamos com o
projeto planilhado e orçado,
mas precisávamos ouvir os an-
seios da comunidade com toda
a transparência possível”, des-
tacou Lemos.

OBRAS AGUARDADAS  
Para o presidente da Asso-

ciação de Moradores do Com-
plexo da Mangueira, Edivaldo
Vicente Gomes Junior, o Junior
Mangueira, as obras são aguar-
dadas pela comunidade há
anos. Ele lembrou que as últi-
mas intervenções aconteceram
em 1994.

“Será um momento de gran-
de alegria para a comunidade,
porque estamos há muitos anos
sem melhorias. Os moradores
estão precisando de obras que
levem saneamento básico, ur-
banização e áreas de lazer - ex-
plicou Junior Mangueira.

Nota
ESTADO ANTECIPA PAGAMENTO DO SUPERARJ 

O Governo do Estado realizou nesta sexta-feira, o pagamento
de dezembro aos beneficiários do programa SuperaRJ. Foram
R$ 34,9 milhões depositados em 115 mil cartões ativos. Este é
o terceiro mês seguido em que o Governo antecipa o
pagamento do programa de auxílio financeiro direcionado a
famílias sob a linha da pobreza e extrema pobreza e a
trabalhadores que ficaram desempregados durante a pandemia
da Covid-19. Desde outubro, o pagamento a todos os
beneficiários é feito em uma data única. O prazo máximo
definido para o depósito dos valores nos cartões do programa
é o dia 25 de cada mês.

PRIMAVERA: Sol com muitas nuvens 
durante o dia, com chuva a qualquer hora.

Manhã Tarde Noite
05:03 18:36

21º27º 80%Rio de Janeiro
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Fux rejeita HC e barra
soltura de condenados
no caso da boate Kiss

STF

CRISTINA
CAMARGO/FOLHAPRESS

O presidente do STF (Su-
premo Tribunal Federal), mi-
nistro Luiz Fux, vetou a soltura
dos quatro condenados pelas
242 mortes ocorridas no in-
cêndio da boate Kiss, na cida-
de de Santa Maria, em 2013.

Ele aceitou pedido feito pe-
lo Ministério Público Estadual
para impedir os efeitos de
eventual concessão de habeas
corpus pelo TJ-RS (Tribunal
de Justiça do Rio Grande do
Sul) em benefício aos quatro.

O habeas corpus solicitado
pela defesa dos condenados
foi concedido nesta sexta-feira
pelo TJ-RS. Apesar da votação
a favor da liberação, o tribunal
informou que não foram expe-
didos alvarás de soltura em ra-
zão da existência de ordem do
STF. O tribunal também afir-
mou que não foi comunicado
oficialmente a respeito, ape-
nas pela imprensa.

O juiz de primeira instân-

cia, Orlando Faccini Neto, que
presidiu o júri e decretou as
prisões, publicou um despa-
cho após a decisão dos desem-
bargadores confirmando que
os quatro acusados não de-
vem ser soltos. Faccini Neto
afirma que a decisão de Fux
susta os efeitos da concessão
de habeas corpus.

Em sua decisão, publicada
na quinta-feira, Fux reitera a
determinação de cumprimen-
to imediato das penas atribuí-
das aos réus Elissandro Calle-
garo Spohr, sócio-proprietário
da Kiss, Marcelo de Jesus dos
Santos, vocalista da banda Gu-
rizada Fandangueira, Mauro
Londero Hoffmann, sócio-
proprietário da boate, e Lucia-
no Bonilha Leão, assistente de
palco da banda.

Após a condenação, Fux já
havia determinado a prisão
imediata dos quatro, ao derru-
bar liminar do TJ do Rio Gran-
de do Sul que impedia a execu-
ção das penas. Agora o tribu-
nal julga o mérito do pedido.

GASTANÇA ELEITORAL

Congresso derruba veto e
retoma fundão de R$ 5,7 bi
C

om apoio do PL e par-
tidos aliados ao presi-
dente Jair Bolsonaro

(PL), o Congresso Nacional der-
rubou nesta sexta-feira o veto ao
fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões
no próximo ano.

O valor do fundo eleitoral
constava do texto da LDO (Lei
de Diretrizes Orçamentárias),
projeto que cria as regras e dire-
trizes para a elaboração do orça-
mento, que recebeu diversos ve-
tos de Bolsonaro.

O veto foi derrubado na Câ-
mara com o voto de 317 deputa-
dos federais, contra 146 contrá-
rios. Eram necessários 257 vo-
tos. A votação uniu governistas,
independentes e oposição.

Horas mais tarde, os senado-
res também derrubaram o veto
presidencial e restabeleceram o
fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões,

por 53 votos contra 21. Eram ne-
cessários 41 votos.

O item que trata do valor do
fundão eleitoral foi analisado
numa votação separada durante
a sessão do Congresso. A grande
margem de votos foi resultado
de uma grande articulação dos
parlamentares, que envolveu os
partidos da base do governo, in-
cluindo o PL, nova legenda de
Jair Bolsonaro, além de parte da
oposição.

Com a derrubada do veto, o
fundo de financiamento da
campanha de 2022 será o maior
da história. O fundão foi criado
em 2017 e, até então, ficou em
torno de R$ 2 bilhões nos anos
eleitorais.

O governo evitava oficial-
mente apoiar a derrubada do
veto, mas as lideranças no Con-
gresso decidiram liberar a ban-

cada para votarem, em um claro
sinal em favor do fundão.

"Entendendo que essa será
uma decisão pessoal, partidária
de cada parlamentar que estará
em ano eleitoral no próximo
ano, e nós deixaremos, então, a
posição em aberto, por essa
consequência. Há uma infor-
mação partidária sobre esse ve-
to especificamente", afirmou o
líder do governo no Congresso,
senador Eduardo Gomes
(MDB-TO).

O presidente, que pretende
concorrer à reeleição em 2022,
se beneficia da derrubada do
próprio veto. Bolsonaro se filiou
ao PL, partido que integra o cen-
trão e ocupou a 8ª colocação no
ranking das siglas que mais re-
ceberam dinheiro na campanha
de 2018.

O l íder  do PL,  deputado

Wellington Roberto (PL-PB),
orientou o voto pela derruba-
da do veto durante a sessão.
"Todos sabemos que não faze-
mos eleição sem recursos",
disse o líder.

Na Câmara, apenas quatro
partidos orientaram formal-
mente contra o aumento do fun-
dão eleitoral: PSL, Podemos,
Novo e PSOL. Também houve
votos do Cidadania e de alguns
deputados do PSD a favor do ve-
to de Bolsonaro. O deputado
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) foi
contrário à expansão.

No Senado, Podemos, Cida-
dania e Rede tentaram barrar a
ampliação dos recursos para o
fundo. O PSDB não se posicio-
nou. O senador Flávio Bolsona-
ro (PL-RJ) votou contra a indica-
ção do partido e se posicionou
contra o valor de R$ 5,7 bilhões.

60% dizem não confiar em nada do
que fala Bolsonaro, mostra Datafolha

O índice de brasileiros que
nunca acreditam no que diz o
presidente Jair Bolsonaro (PL)
bateu numericamente o recorde
em seu mandato, diz a mais re-
cente pesquisa do Datafolha.

São agora 60% dos 3.666 ou-
vidos com 16 anos ou mais em
191 cidades que não acreditam
na falação do presidente. Já 26%
confiam às vezes e 13%, sempre
no que afirma o mandatário.

A margem de erro é de dois
pontos para mais ou menos, o
que faz os índices estarem em-
patados tecnicamente com os
registrados na pesquisa ante-
rior, de setembro: 57% de nunca

confiam, 28% de às vezes con-
fiam e 15%, de nunca confiam,
mas a curva é mais pronunciada
ladeira acima na desconfiança.

Neste período, a logorreia
presidencial deu uma folga re-
lativa no campo institucional,
com o fim da campanha aberta
contra o Judiciário, simbolizada
nos atos golpistas nos quais Bol-
sonaro discursou no 7 de Se-
tembro.

Como a crise chegou a um
ponto de ruptura, e mesmo alia-
dos recomendaram ao presi-
dente calma, de lá para cá Bol-
sonaro tratou de entregar as
chaves do governo para o cen-

trão, com a chegada do PP à Ca-
sa Civil e outros órgãos, e filiou-
se ao PL, partido do grupo antes
espezinhado.

Isso não o calou, claro. Ele
continua promovendo uma
campanha de desinformação
em relação à pandemia da Co-
vid-19, quando por exemplo dis-
se que a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária queria "fechar
o espaço aéreo de novo" –algo
que nunca aconteceu.

O que a Anvisa defende é
controle na entrada de visitantes
estrangeiros não vacinados, de-
vido à emergência da variante
mais transmissível ômicron do

novo coronavírus.
Na quinta-feira passada,

continuando sua batalha contra
a vacinação, disse que iria di-
vulgar os nomes dos funcioná-
rios da agência que aprovaram
a imunização de crianças de 5 a
11 anos.

Em outubro, afirmou que va-
cinados contra a Covid-19 esta-
riam desenvolvendo Aids, uma
mentira que lhe rendeu uma
abertura de inquérito.

Também chamou recente-
mente de "cascata" a agressão
documentada de seguranças da
Presidência a jornalistas, entre
outros episódios.

PESQUISA

Defensorias dão 10 dias para governo
informar sobre vacinação de crianças
MÔNICA BERGAMO/FOLHAPRESS

A DPU (Defensoria Pública da
União) e a Defensoria Pública de
São Paulo deram dez dias para
que o Ministério da Saúde expli-
que quando e como se dará a va-
cinação de crianças contra a Co-
vid-19, especialmente as com de-
ficiência ou com comorbidades.

Os órgãos afirmam que, no
Brasil, muitas delas não têm fre-
quentado as aulas e mesmo te-
rapias de forma presencial por
causa do risco de infecção pelo
novo coronavírus.

"Tal fato leva a prejuízos para
seu desenvolvimento, e a vaci-
nação permitirá um retorno em
fevereiro para escolas com
maior segurança, garantindo o
acesso à educação e à saúde,
bem como outras atividades",
dizem em ofício.

A DPU e a Defensoria paulista
ainda destacam que a União Eu-
ropeia e países como Estados
Unidos, Costa Rica, Colômbia e
Uruguai já começaram a vacinar
as crianças.

O ofício conjunto enviado ao
Ministério da Saúde é assinado
pelos defensores João Paulo Do-
rini, Renata Flores Tibyriçá, Ro-
drigo Gruppi Carlos da Costa e
Daniel Palotti Secco.

Apesar da liberação da imuni-
zação para crianças a partir de
cinco anos, anunciada na quinta-
feira passada pela Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitá-
ria), a vacinação de crianças con-
tra a Covid não vai começar ime-
diatamente. O Ministério da Saú-
de afirma que ainda terá de fazer
mais debates para decidir sobre a
imunização desse grupo.

De acordo com especialistas

ouvidos pela reportagem, a vaci-
nação de crianças é segura e re-
presenta um importante instru-
mento contra a pandemia de
Covid. Embora os menores nor-
malmente não tenham casos
graves da doença, eles podem
ser um importante vetor de
transmissão do vírus.

Especialistas consideram ne-
cessário ter no mínimo 80% da
população total vacinada para
barrar a circulação do vírus. A
preocupação com a transmissi-
bilidade do coronavírus aumen-
ta com o surgimento de varian-
tes, como a Ômicron.

Em resposta à promessa do
presidente Jair Bolsonaro (PL) de
expor os responsáveis por aprovar
a vacinação de crianças no Brasil,
a Anvisa afirmou nesta sexta-feira
que repudia qualquer ameaça.

Bolsonaro, que sempre criti-

cou a vacina contra a Covid e
tentou barrar a imunização de
menores de 18 anos, disse nesta
quinta que pretendia divulgar o
nome dos técnicos "para que to-
do mundo tome conhecimento
quem são essas pessoas e obvia-
mente forme seu juízo".

As principais associações da
indústria farmacêutica divulga-
ram nota nesta sexta em defesa
da Anvisa. Apesar de não cita-
rem Bolsonaro, o texto foi uma
resposta às ameaças feitas pelo
chefe do Executivo.

"O conhecimento e a serieda-
de dos técnicos da Anvisa são
inquestionáveis, haja vista sua
atuação irreparável diante do
cenário caótico vivido nesse
tempo de pandemia", disse nota
assinada por 16 entidades, co-
mo o Sindusfarma, a Interfarma
e a Pró-Genéricos."

COVID-19

Moraes concede prisão
domiciliar a Zé Trovão
com uso de tornozeleira 

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS

RAFAEL NEVES E SARA
BAPTISTA/FOLHAPRESS

O ministro do STF (Supremo
Tribunal Federal) Alexandre de
Moraes (foto) concedeu, nesta
sexta-feira, prisão domiciliar ao
militante bolsonarista Marcos An-
tônio Pereira Gomes, o Zé Trovão.

Ele está preso desde 26 de
outubro, após ter passado dois
meses foragido. Moraes aten-
deu ao pedido da defesa de Zé
Trovão, ao qual a PGR (Procu-
radoria-Geral da República)
não se opôs por ele ter se apre-
sentado voluntariamente à PF,
e converteu a prisão preventi-
va em prisão domiciliar.

O caminhoneiro usará tor-

nozeleira eletrônica e está im-
pedido de usar redes sociais e
se comunicar com os demais
investigados. Ele também só
poderá dar entrevistas com
prévia autorização judicial.

A prisão de Zé Trovão foi de-
cretada no dia 3 de setembro
pelo ministro Alexandre de
Moraes, a pedido da PGR (Pro-
curadoria-Geral da República).

Deputados bolsonaristas,
como Carla Zambelli (PSL-SP),
entraram com pedido de ha-
beas corpus ao caminhoneiro,
que foi rejeitado. Ele então fi-
cou foragido no exterior até o
dia 26 de outubro, quando se
entregou à Polícia Federal em
Joinville, em Santa Catarina.

Edson Fachin é eleito
presidente do TSE;
Moraes fica na ‘reserva’ 

CORTE ELEITORAL

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Edson Fa-
chin substituirá Luís Roberto
Barroso na presidência do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE).
A vice-presidência será do mi-
nistro Alexandre de Moraes.
Ambos devem tomar posse no
fim de fevereiro de 2022, após
o recesso do Judiciário, inicia-
do nesta sexta.

Fachin deve ficar à frente
da Justiça Eleitoral até agosto,
quando será substituído por
Moraes -que trabalhará à
frente do tribunal durante as

eleições do ano que vem. Em
setembro, Fachin assume a vi-
ce-presidência do STF. A elei-
ção desta sexta, por 6 votos a
1, de Fachin ocorreu no en-
cerramento dos trabalhos da
Corte e foi feita de forma ele-
trônica.

O TSE é composto por sete
ministros -três do Supremo
Tribunal Federal (STF), dois
do Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) e dois juristas nomea-
dos pelo presidente da Repú-
blica, a partir de lista tríplice
indicada pelo STF.

04 não aparece para depor na 
PF sobre negócios de sua empresa
CAMILA MATTOSO/FOLHAPRESS

Jair Renan, filho 04 do presi-
dente Jair Bolsonaro, não apare-
ceu para depor nesta sexta-feira
no inquérito que investiga os
negócios de sua empresa.

Como mostrou a coluna Pai-
nel, da Folha de S.Paulo, a Polí-
cia Federal apura a relação de
uma empresa do filho do presi-

dente com firmas que têm con-
tratos com o governo federal.

O advogado Frederick Was-
sef, que representa Jair Renan,
disse ao Painel que não comen-
taria atos da investigação em ra-
zão do sigilo, mas argumentou
que filho do presidente foi aco-
metido por uma gripe.

"Jair está de cama, sob forte
medicação, acometido dessa vi-

rose que se espalhou pelo Rio de
Janeiro e São Paulo. Juntei peti-
ção com atestado médico e os
remédios que ele está toman-
do", disse Wassef.

O inquérito sobre Jair Renan
tramita na PF do Distrito Federal.

Os investigadores responsá-
veis pelo caso pediram recente-
mente informações do inquérito
das milícias digitais para usar no

caso. Caberá ao ministro Alexan-
dre de Moraes, do Supremo Tri-
bunal Federal, decidir se autori-
za ou não o compartilhamento.

O motivo do pedido é a cita-
ção ao empresário Allan Lucena
nos dois casos, que seria parceiro
comercial de Jair Renan e no ca-
so das milícias digitais aparece
em conversas com o jornalista
bolsonarista Oswaldo Eustáquio.
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Homem que jogou extintor
em policiais pega 5 anos 

A Justiça americana conde-
nou, nesta sexta-feira, mais um
homem que participou da inva-
são ao Capitólio nos EUA, em ja-
neiro deste ano. A pena de 5 anos
e 3 meses de prisão de Robert
Scott Palmer, 54, é a maior profe-
rida até aqui contra um insurgen-
te que participou de um dos
maiores atentados à democracia
do país –cinco pessoas morreram
na ocasião.

A sentença também é a primei-
ra envolvendo agressão e resis-
tência aos policiais, com o uso de
uma arma definida pelo Departa-
mento de Justiça como "perigosa
e mortal": um extintor de incên-
dio. Mais de 140 pessoas enfren-
tam a mesma acusação.

Durante o ataque à sede do Le-
gislativo, Palmer borrifou o líqui-
do de um extintor e depois o arre-
messou em direção aos policiais
que tentavam conter o avanço de
ativistas pró-Donald Trump. Ele
também lançou uma prancha e
uma vara de madeira.

Na ocasião, insuflados pelo en-
tão presidente, milhares de mani-
festantes buscaram interromper a
cerimônia de certificação da vitó-

ria do democrata Joe Biden na
eleição, alegando ter havido frau-
des, o que nunca foi comprovado.

De acordo com o jornal The
Washington Post, Palmer confes-
sou ser culpado em outubro, ga-
rantindo um acordo de que sua
pena seria entre 46 e 57 meses.
Depois de ter sido preso, porém,
o agora condenado mudou o dis-
curso e disse que havia agido em
legítima defesa, já que policiais
teriam disparado balas de borra-
cha e gás lacrimogêneo em sua
direção.

Nesta sexta, ele apresentou
uma terceira versão e confessou
ter arremessado os objetos pri-
meiro, dizendo que os disparos
dos policiais teriam sido uma rea-
ção a isso. Em meio ao vaivém de
argumentos, seu intervalo de pe-
na subiu para entre 63 e 78 meses.

A juíza do caso, Tanya Chut-
kan, fixou então a pena mais bai-
xa, de 63 meses (5 anos e 3 me-
ses), a mesma solicitada pelos
promotores. "Tenho que deixar
claro [com essa pena] que as
ações em que você se envolveu
não devem acontecer novamen-
te. (Aquele que) tentar atingir vio-

lentamente o governo terá uma
punição absolutamente firme",
disse a magistrada, segundo a
emissora de televisão CBS News.

Palmer, por sua vez, afirmou
estar "muito envergonhado" do
que fez e disse ter assistido, quan-
do estava na prisão, uma filma-
gem de si mesmo em um progra-
ma de notícias da emissora de TV
MSNBC. "Fiquei horrorizado, ab-
solutamente arrasado ao me ver
ali." Em uma carta à juíza no mês
passado, ele escreveu que agora
"percebe que os apoiadores de
Trump foram enganados por
aqueles que, naquele momento,
tinham muito poder", citando o
ex-presidente e "os que agiam em
seu nome".

Durante os trâmites proces-
suais, a defesa também adotou a
tese de que o republicano teria
enganado seus militantes. "Pal-
mer foi ao Capitólio por ordem do
ex-presidente. Como muitos ou-
tros que participaram da rebelião,
ele cegamente seguiu as muitas fi-
guras que falsa, mas persistente-
mente, alegavam que a eleição ti-
nha sido roubada", escreveram
seus advogados.

INVASÃO DO CAPITÓLIO

Justiça libera tratamento com
ivermectina e homem morre

Um americano de 52 anos
morreu no último dia 12 vítima de
Covid-19 após a esposa entrar na
Justiça para conseguir o direito de
tratá-lo com ivermectina, remé-
dio ineficaz para a doença que
não tem autorização do FDA
(Food and Drug Administration),
órgão equivalente à Anvisa nos
Estados Unidos, para o tratamen-
to da infecção pelo coronavírus.

Segundo a imprensa america-
na, Keith Smith, engenheiro que
vivia em York, na Pensilvânia, foi
diagnosticado com Covid em 10
de novembro, passou três sema-
nas internado e estava intubado
desde 21 de novembro.

Foi sua esposa, Darla Smith,
com quem estava casado havia 24
anos, quem entrou na Justiça para
obrigar o hospital a tratar o mari-

do com ivermectina, remédio
usado para tratamento de piolho
e sarna, entre outros. Mesmo sem
eficácia, o remédio foi ampla-
mente usado ao redor do mundo
e inclusive prescrito por médicos
sem restrição no Brasil.

A ideia de recorrer à Justiça, se-
gundo o jornal York Daily Record,
surgiu após Darla ler sobre casos
similares na Justiça do condado,
todos com a ajuda do mesmo ad-
vogado, que vive em Buffalo, no
estado de Nova York. Para entrar
com a ação, ela teve ajuda de um
grupo que advoga pelo uso do
medicamento, sugere endereços
onde comprar o remédio, fornece
vídeos e tutoriais para aplicação e
tem inclusive uma loja que vende
roupas e acessórios com elogios à
ivermectina e críticas ao que cha-

ma de censura.
Em 3 de dezembro, o juiz do

Tribunal do Condado de York,
Clyde Vedder decidiu não obrigar
o hospital a fazer o tratamento
com o remédio, mas permitiu que
Darla procurasse um médico in-
dependente para administrar o
medicamento. Keith recebeu
duas doses de ivermectina, a pri-
meira em 5 de dezembro, dois
dias após a decisão.

O estado de saúde do paciente,
porém, piorou, e o tratamento ser
suspenso, até que ele morreu no
domingo. Não se sabe se ele esta-
va vacinado contra a Covid-19.
Darla havia escrito, segundo o
York Daily Record, que não tinha
certeza se o remédio seria eficaz,
mas que queria tentar de qual-
quer forma.

EUA/COVID

Crianças 
com sinais 
de tortura são
resgatadas 

Três irmãos, de 4, 7 e 11
anos, foram resgatados de
uma residência em São Roque,
no interior de São Paulo, pelo
Conselho Tutelar da cidade,
com auxílio da Polícia Civil.
Todas apresentavam ferimen-
tos pelo corpo e, segundo o ir-
mão mais velho, passavam até
três dias sem comer. Os tios,
responsáveis por eles, estão fo-
ragidos.

No dia 9 de dezembro, o
mais velho, de 11 anos, teria
fugido de casa para buscar
comida em uma escola. A di-
reção então acionou o Con-
selho Tutelar e a polícia. Ao
chegarem na residência, os
profissionais encontraram os
dois outros irmãos do garoto,
uma menina de 4 anos e um
menino de 7, com deficiên-
cia mental.

Segundo relato do mais ve-
lho, ele era obrigado a traba-
lhar para o tio em uma confec-
ção de calçados e era punido
se atrasasse a entrega de pro-
dutos. A irmã mais nova já te-
ria sido obrigada a ficar de cas-
tigo por horas dentro de uma
geladeira.

Em nota à reportagem, a
SSP-SP (Secretaria de Segu-
rança Pública do Estado de
São Paulo) informou que caso
é investigado, sob sigilo, por
meio de inquérito policial ins-
taurado pela Delegacia de São
Roque.

"As crianças foram encami-
nhadas a um abrigo e passam
bem. Outros detalhes serão
preservados por envolver me-
nor de idade e para garantir
autonomia ao trabalho poli-
cial", informou o órgão.

Os tios das crianças conti-
nuam foragidos. Eles tinham
obtido a guarda das crianças
por sofrerem agressões da mãe
biológica. O Conselho Tutelar
do município se recusou a co-
mentar o caso. Procurada, a
prefeitura ainda não se mani-
festou sobre o assunto.

INTERIOR

Estado libera
R$ 66,9 mi
para Hospital
São Paulo

O Vice-Governador Rodrigo
Garcia autorizou nesta sexta-
feira o repasse de R$ 66,9 mi-
lhões para o Hospital São Pau-
lo, Hospital de Ensino da Esco-
la Paulista de Medicina da Uni-
versidade Federal de São Paulo
(UNIFESP). O valor soma R$ 6
milhões para complemento do
custeio assistencial deste ano e
outros R$ 60,9 milhões para
2022, por meio do programa
Mais Santas Casas. 

O novo repasse representa
um aumento superior a R$ 4,5
milhões em relação ao valor
anual previamente destinado
ao Hospital São Paulo por meio
de convênios. “Viemos aqui
hoje na UNIFESP para agrade-
cer o apoio do Hospital São
Paulo no enfrentamento da
COVID-19 e trazer a grande
notícia do aumento dos repas-
ses dos recursos do Governo de
SP para a instituição, reconhe-
cendo este trabalho e dando
mais condições da unidade
ampliar o seu atendimento já a
partir de 2022”, disse Garcia.

Desde 2019, o Governo do
Estado já repassou R$ 167,8
milhões ao serviço, que repre-
sentam um incremento supe-
rior a 37% nos recursos previs-
tos pelo SUS por meio do teto
de Média e Alta Complexidade,
definido pelo Ministério da
Saúde. O Hospital São Paulo
oferece atendimento de alta
complexidade em todas as es-
pecialidades, além de ser o
hospital universitário da UNI-
FESP, oferecendo programas
de residência médica e multi-
profissional. 

ESCOLA PAULISTA

Fritura de Johnson
ganha novo impulso
com derrota eleitoral  
LUCAS ALONSO/FOLHAPRESS

A
inda é cedo para dizer
que os dias de Boris
Johnson no governo

do Reino Unido estão contados.
Mas o premiê britânico enfrenta
uma onda de derrotas -diante
da opinião pública, devido a
uma série de escândalos recen-
tes, dentro do próprio partido e
em disputas eleitorais, como
aconteceu nesta sexta-feira.

É possível que sua única ale-
gria nas últimas semanas tenha
sido o nascimento de mais uma
filha.

Em meio a um processo de
fritura ao qual vem sendo sub-
metido por membros de sua
própria legenda, Boris assumiu
a responsabilidade, em nível
pessoal, pela derrota do Partido
Conservador em North Shrops-
hire -historicamente, um reduto
dos conservadores.

Um olhar menos atento sobre
o resultado do pleito regional
poderia não perceber a dimen-
são da perda, afinal North
Shropshire, isoladamente, não
tem peso tão decisivo no jogo
político britânico em âmbito na-
cional. Mas a maneira como a

votação se desenrolou e o sim-
bolismo dos resultados estão
sendo considerados um pre-
núncio da derrocada dos con-
servadores -ou, mais especifica-
mente, de Boris.

A liberal democrata Helen
Morgan conquistou quase 6.000
votos a mais que o conservador
Neil Shastri-Hurst. Perder even-
tualmente faz parte do jogo, mas
o último pleito em North
Shropshire, em 2019, teve vitória
do partido de Boris com 23 mil
votos de vantagem.

Além disso, os legisladores do
Partido Conservador domina-
vam a região há quase 200 anos e
nunca haviam sido derrotados
desde que North Shropshire foi
criada em sua forma atual, em
1983. Vale lembrar ainda que a
eleição só foi convocada porque o
último ocupante do cargo, o con-
servador Owen Paterson, renun-
ciou após acusações de conflito
de interesses entre vida pública e
privada. Boris tentou mudar re-
gras para ajudá-lo a permanecer
no cargo, mas não teve sucesso.

"Nesta noite, o povo de North
Shropshire falou em nome do
povo britânico. Eles disseram em
voz alta e clara: 'Boris Johnson, a

festa acabou'", disse Morgan em
seu discurso de vitória. "Seu go-
verno, movido por mentiras e pa-
po furado, será responsabilizado.
Será examinado, será contestado
e pode e será derrotado."

A conta dessa derrota está
sendo cobrada do primeiro-mi-
nistro -e ele, seguindo a metáfo-
ra, já assinou a ordem de paga-
mento. "Claramente, a votação
em North Shropshire é um resul-
tado muito decepcionante, e eu
entendo totalmente a frustração
das pessoas", disse Boris em uma
entrevista coletiva nesta sexta.

"Eu ouço o que os eleitores
estão dizendo em North Shrops-
hire e, com toda humildade, te-
nho que aceitar esse veredito.
Claro que assumo a responsabi-
lidade pessoal."

Apesar da hegemonia históri-
ca na região, vários correligioná-
rios de Boris previam a derrota.
Mas mesmo eles ficaram surpre-
sos com a extensão da vitória da
oposição. "Os eleitores em North
Shropshire estavam fartos e nos
deram um chute, e acho que
queriam nos enviar uma mensa-
gem", disse Oliver Dowden, pre-
sidente do Partido Conservador,
em entrevista à Sky News.

REINO UNIDO

PRIMAVERA: Nublado com aberturas de sol à  tarde. 
Pode garoar de manhã e à noite.

Manhã Tarde Noite
05:16 18:51
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Orani João Tempesta, O.Cist 
Arcebispo do Rio de Janeiro

Cardeal Tempesta

A confissão
no Advento

A Igreja, como Mãe misericordiosa, propõe que sem-
pre devemos nos confessar, mas proporciona dois

momentos mais oportunos em que devemos realizar a
nossa confissão sacramental: no período da Quaresma,
em que nos preparamos para celebrarmos a Páscoa do
Senhor, e durante o período do Advento, em que nos
preparamos para celebrarmos o Natal de Jesus. As pa-
róquias em geral fazem o mutirão de confissões para
anteder as pessoas, convocando os padres da forania
própria para ajudar nessa missão de reconciliação.

O tempo do Advento é marcado pela vigilância e
oração, e vivemos a feliz expectativa da vinda do Se-
nhor. Somos convidados a nos preparar para essa vin-
da de Jesus, realizando a nossa confissão sacramental.
É o momento de limpar o nosso coração para acolher o
Menino Jesus.

Da mesma forma que preparamos a nossa casa para
acolher a nossa família na noite de Natal, decorando,
colocando luzinhas, montando a árvore de Natal e o
presépio, somos convidados a preparar o nosso cora-
ção, limpando-o de todas as impurezas e preparando-o
para acolher o Menino Jesus que virá. O grande exem-
plo de Deus que prepara Maria para ser a mãe do Seu
Filho nos exorta a nos prepararmos bem para o Natal.

A confissão é um ato de reconciliação com Deus. Se
durante o ano estávamos afastados da Igreja e longe do
amor de Deus, esse é o momento oportuno de nos
aproximarmos d’Ele. Quando nos confessamos, é o
próprio Deus que em seu amor nos acolhe e perdoa os
nossos pecados. O sacerdote é um instrumento de
Deus naquele momento e em nome d’Ele nos acolhe.
Não devemos ter medo de nos confessar, pois o sacer-
dote que ali estará nos acolherá com seu amor, do mes-
mo modo que Deus nos acolheria. 

A confissão é um gesto libertador, ou seja, nos liber-
tamos do pecado que nos amarrava e ficamos livres pa-
ra amar a Deus e ao próximo. Dessa maneira ficamos
livres para celebrarmos com alegria o Natal do Senhor
e em comunhão com Deus e com os irmãos. 

Para viver bem o tempo do Advento e do Natal, que é
um tempo de alegria e paz, é importante estar com o co-
ração aberto e leve, pronto para amar e servir a Deus e
ao próximo. Para ajudar a todo o povo de Deus para es-
se momento de confissão sacramental, as igrejas dispo-
nibilizam nesse período diversos horários para a reali-
zação da confissão auricular. Os fiéis são convidados a
irem até a sua paróquia realizarem a confissão e assim
terem a oportunidade de recomeçarem novamente. 

A confissão é sempre a oportunidade de um reco-
meço, ou seja, de termos a oportunidade de trilhar no-
vos caminhos e não cairmos nos mesmos erros. O Na-
tal, assim como a Páscoa, nos dá a oportunidade desse
recomeço, no qual podemos amar mais a Deus e ao
próximo. 

Para realizarmos uma boa confissão é necessária
uma preparação. Essa preparação se dá através do exa-
me de consciência completo de todos os nossos peca-
dos. Um bom exame de consciência deve conter: os pe-
cados cometidos contra Deus, contra o próximo, contra
si mesmo e contra a criação (natureza).  Os dez manda-
mentos, os sete pecados capitais ou um roteiro de exa-
me de consciência podem te ajudar nessa reflexão.

Nunca devemos chegar na Igreja e já irmos direto
para a confissão. Primeiro devemos nos preparar, pe-
dindo ao Espírito Santo o auxílio necessário para a
confissão. Além de realizarmos o exame de consciên-
cia. Após isso, podemos nos aproximar do sacerdote e
fazer a confissão. Outro ato que faz parte do Sacramen-
to da Confissão é o Ato de Contrição, que devemos fa-
zer no final de nossa confissão, com o intuito de não
mais pecar. 

A confissão nos ajuda também a repartir a angústia,
o remorso do pecado que nos atormenta e descobrir
novos caminhos de libertação e felicidade. Um sacra-
mento em que nos encontramos frente a frente com a
infinita misericórdia e com o Amor de Deus. A confis-
são é a celebração do amor que concede o perdão, de-
ve expressar a ação do Espírito de Jesus ressuscitado. A
graça de Deus, uma vez perdida por causa do pecado, é
reconquistada pelo arrependimento. 

Durante o período do Advento, as paróquias pro-
movem celebrações penitenciais, que nos ajudam a
nos introduzir no mistério do amor de Deus. A celebra-
ção penitencial nos ajuda a preparar o nosso exame de
consciência e refletirmos em nossos pecados. Ao final
da celebração, somos convidados a refletirmos no que
foi falado e realizarmos a confissão sacramental auri-
cular (individual). 

Durante o período do Advento, acendemos as qua-
tro velas da coroa do Advento, somos convidados a
deixar as “ações das trevas”, ou seja, o pecado, e prati-
carmos as “ações da luz”, ou seja, trilhar os caminhos
de Deus e viver a vida longe do pecado. A espiritualida-
de do tempo do Advento nos ajuda a adentrarmos no
mistério que está sendo celebrado e, ainda, a viven-
ciarmos melhor o que está prestes a acontecer. A me-
lhor forma de nos prepararmos é através da oração, vi-
gilância e confissão sacramental. 

Ainda há tempo de fazermos nossa confissão sacra-
mental para celebrarmos o Natal do Senhor. Procure a
sua paróquia e veja os horários e dias de confissão auri-
cular, se tiver oportunidade, leve a sua família, para
que todos possam celebrar da melhor forma o Natal do
Senhor. 

É tempo de converter o coração para Deus, de aplai-
nar os caminhos e endireitar as veredas. Apontemos
para todos o “Cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo”.
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