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cyan magenta  amarelo  preto

Em passo de
cágado, Saúde
tenta recuperar
Conecte SUS

INTERESSE NISSO AI

Depois do ataque hacker aos
sistemas do Ministério da Saú-
de, o Conecte SUS completa,
ontem, 12 dias fora do ar. Ain-
da não é possível emitir o com-
provante de vacinação contra a
Covid. No último dia 10, o Mi-
nistério da Saúde sofreu ataque
de hackers na madrugada, ti-
rando o seu portal do ar. A Polí-
cia Federal investiga o caso,
mas uma análise preliminar
constatou que não houve se-
questro de dados da pasta. A
hipótese principal das autori-
dades é a de que a ação crimi-
nosa foi motivada por ativismo
político na internet, o chamado
hacktivismo. Elas avaliam se
houve perda de informações.
Depois, o Ministério da Saúde
sofreu novo ataque no dia 13.
"Em relação a esse (ataque), foi
algo de menor monta. PÁGINA 5

O baixo volume de vencimentos em novembro fez a Dívida Pú-
blica Federal (DPF) subir após dois meses seguidos de queda. Se-
gundo números divulgados ontem pelo Tesouro Nacional, a DPF
passou de R$ 5,373 trilhões em outubro para R$ 5,49 trilhões em no-
vembro, alta de 2,34%.   O Tesouro prevê que a DPF continuará a
subir. De acordo com o Plano Anual de Financiamento (PAF), revi-
sado no fim de maio, o estoque da DPF deve encerrar 2021 entre R$

5,5 trilhões e R$ 5,8 trilhões. A Dívida Pública Mobiliária (em títu-
los) interna (DPMFi) subiu 2,48%, passando de R$ 5,106 trilhões em
outubro para R$ 5,233 trilhões em novembro. No mês passado, o
Tesouro emitiu R$ 85 bilhões em títulos a mais do que resgatou,
principalmente em papéis vinculados à taxa Selic (juros básicos da
economia). Além da emissão líquida, houve a apropriação de R$
41,83 bilhões em juros. PÁGINA 2

Dívida Pública sobe e encosta em R$ 5,5 tri
TESOURO

O Ministério da Saúde fará, a partir
de hoje, consulta pública sobre a vaci-
nação contra a Covid-19 para crianças
de 5 a 11 anos, autorizada pela Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária) na semana passada. A consulta,
cuja previsão foi publicada no Diário
Oficial da União ontem, ficará dispo-
nível no site oficial da pasta até 2 de ja-
neiro, "para que sejam apresentadas
contribuições, devidamente funda-
mentadas". Depois disso, o ministério
terá mais três dias para decidir sobre a
adesão de crianças desta faixa etária
no PNI (Programa Nacional de Imuni-
zação), conforme prazo estipulado
pelo ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga (foto). Há uma ação no Su-
premo Tribunal Federal (STF) sobre o
tema, e o relator Ricardo Lewandows-
ki autorizou ao governo apresentar o
plano de vacinação para a faixa etária
apenas no dia 5. PÁGINA 5

GENOCÍDIO

BOLSONARO-EM CHEFE

Queiroga enrola com consulta
pública sobre vacina de criança

ABRASIL

O governo Jair Bolsonaro (PL) (foto) estuda a
possibilidade de elevar o salário máximo de de-
legado da Polícia Federal para o teto do funcio-
nalismo público, atualmente em R$ 39.293,92 –
o mesmo de um ministro do STF (Supremo Tri-
bunal Federal). De acordo com integrantes do

governo que participam das negociações, os
valores ainda não foram fechados, e é provável
que as definições ocorram só em janeiro. Será
necessário acomodar demandas dos policiais
dentro que for disponibilizado no Orçamento
de 2022. PÁGINA 3

Gasto de
brasileiro 
no exterior 
quase dobra 

NOVEMBRO

Os brasi leiros gastaram
US$ 618,5 milhões em viagens
internacionais em novembro,
quase o dobro do registrado
no mesmo mês do ano passa-
do, de US$ 328,9 milhões. Os
dados foram divulgados pelo
Banco Central ontem. O volu-
me também é maior que o ob-
servado no mês anterior. Em
outubro, foram US$ 530,9 mi-
lhões. Em novembro de 2019,
os turistas estrangeiros de-
sembolsaram US$ 1,24 bilhão
lá fora.  O aumento se deu
após flexibilização de restri-
ções e avanço da vacinação
contra Covid, mas o dólar al-
to,  o  medo do contágio e  a
perda de renda ainda impac-
tam as viagens internacio-
nais. PÁGINA 2

EUA incluem
em lista de
terrorismo
rede no Brasil 

AL QAEDA

O governo dos EUA incluiu
uma rede brasileira de indiví-
duos e empresas supostamente
ligada à Al Qaeda na lista de ter-
rorismo do Departamento do
Tesouro, informou a embaixada
americana ontem. Haytham Ah-
mad Shukri Ahmad Al-Maghra-
bi, 35, egípcio naturalizado brasi-
leiro, Mohamed Sherif Moha-
med Awadd, 48, de nacionalida-
de egípcia e síria, e Ahmad Al-
Khatib, 52, de nacionalidade
egípcia e libanesa, terão bens e
contas nos EUA congelados.
Também são alvo de sanções as
empresas Home Elegance Co-
mércio de Móveis, cujo nome
fantasia é Marrocos Móveis e
Colchões, e Enterprise Comércio
de Móveis e Intermediação de
Negócios. PÁGINA 6

Governo tenta ‘subornar’ PF com
‘proposta indecente’ de salário 

/ABRASIL

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(8/12) 9,25%
Poupança 3
(23/12) 0,49%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,02% (nov.)
IPCA 0,95% (nov.)
CDI
0,52 até o dia 22/dez
OURO
BM&F/grama R$ 330,60
EURO Comercial 
Compra: 6,4209 Venda: 6,4216

EURO turismo 
Compra: 6,5193 Venda: 6,6993
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,7195 Venda: 5,7201
DÓLAR comercial
Compra: 5,6659 Venda: 5,6665
DÓLAR turismo
Compra: 5,7158 Venda: 5,8958

GETNET BR UNT 4.06 +23.40 +0.77

BANCO PAN PN EJ N1 10.76 +8.32 +0.83

MELIUZ ON NM 3.31 +6.77 +0.21

GRUPO SOMA ON NM 13.05 +3.08 +0.39

BTGP BANCO UNT EJ N2 21.95 +2.57 +0.55

REDE D OR ON EJ NM 42.75 −5.67 −2.57

MAGAZ LUIZA ON NM 6.16 −4.05 −0.26

GRUPO NATURAON NM 25.77 −4.02 −1.08

HAPVIDA ON NM 11.05 −3.24 −0.37

COGNA ON ON NM 2.4 −3.15 −0.08

VALE ON NM 79.92 −0.52 −0.42

PETROBRAS PN N2 28.16 −0.14 −0.04

BRADESCO PN EDJ N1 19.18 +0.47 +0.09

MAGAZ LUIZA ON NM 6.16 −4.05 −0.26

EMBRAER ON NM 23.60 +2.16 +0.50

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.753,89 +0,74

NASDAQ Composite 15.521,892 +1,18

Euro STOXX 50 4.209,91 +0,88

CAC 40 7.051,67 +1,24

FTSE 100 7.341,66 +0,61

DAX 15.593,47 +0,95

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -0,24% / 105.243,72 / -256,16 / Volume: 18.686.718.605 / Quantidade: 2.941.685

PÁGINA 4

A decisão de
não ter filhos e
a autonomia da

mulher

Justiça
Direito &
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Economia

Dólar cai 1,2% e volta
para a faixa de R$ 5,66;
Bolsa tem leve queda

Em uma sessão marcada
por um maior apetite por risco
entre os investidores em esca-
la global, o dólar registrou
queda de 1,25% frente ao real
ontem, cotado a R$ 5,667 para
venda.

Os índices acionários dos
Estados Unidos fecharam em
alta, com ganhos de 1,02% do
S&P 500 e de 1,18% do Nasdaq.
O Dow Jones avançou 0,74%.
Aqui, a moeda contabilizou re-
centemente seis altas em oito
sessões, período em que rom-
peu a barreira dos R$ 5,70 e
acumulou um salto de 3,7%.

O alívio no dólar em todo o
mundo nesta sessão pode ter
sido também exacerbado pela
menor liquidez, conforme in-
vestidores reduzem o ritmo an-
tes do Natal e do Ano Novo. No
Brasil, o volume de contratos
de dólar futuro negociados na
B3 mal superava 170 mil, 28%
abaixo da média de 21 sessões
(cerca de um mês) e 33%
aquém da média de 42 pregões.

Em meio à menor liquidez,
o BC (Banco Central) proveu
dólares ao mercado. A autori-

dade monetária vendeu o lote
integral ofertado de US$ 700
milhões (R$ 4 bilhões) em
swaps cambiais "novos" e,
posteriormente, adiou o ven-
cimento de US$ 731 milhões
(R$ 4,18 bilhões) nesses deri-
vativos.

As incertezas sobre a políti-
ca fiscal acabaram pesando
para o desempenho da Bolsa
de Valores de São Paulo (Bo-
vespa) que fechou com leve
queda de 0,24%, aos 105.243
pontos.

Entre as maiores baixas do
dia, se destacaram papéis de
consumo, como Magazine
Luiza (-4,05%, a R$ 6,16) e Na-
tura (-4,02%, a R$ 25,77), bem
do setor de saúde -Rede D´or
recuou 5,67%, para R$ 42,75,
enquanto Hapvida cedeu
3,24%, a R$ 11,05.

Na ponta contrária, as
ações da Getnet saltaram
23,4%, para R$ 4,06, após a
companhia anunciar na vés-
pera o pagamento de cerca de
R$ 250 milhões a título de ju-
ros sobre o capital próprio aos
acionista.
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TESOURO

Dívida Pública sobe 2,34% 
e encosta em R$ 5,5 trilhões
WELLTON MÁXIMO/ABRASIL

O
baixo volume de ven-
cimentos em novem-
bro fez a Dívida Pú-

blica Federal (DPF) subir após
dois meses seguidos de queda.
Segundo números divulgados
ontem pelo Tesouro Nacional, a
DPF passou de R$ 5,373 trilhões
em outubro para R$ 5,49 trilhões
em novembro, alta de 2,34%.  

O Tesouro prevê que a DPF
continuará a subir. De acordo
com o Plano Anual de Financia-
mento (PAF), revisado no fim de
maio, o estoque da DPF deve
encerrar 2021 entre R$ 5,5 tri-
lhões e R$ 5,8 trilhões.

A Dívida Pública Mobiliária
(em títulos) interna (DPMFi) su-
biu 2,48%, passando de R$ 5,106
trilhões em outubro para R$
5,233 trilhões em novembro. No
mês passado, o Tesouro emitiu
R$ 85 bilhões em títulos a mais
do que resgatou, principalmente
em papéis vinculados à taxa Se-
lic (juros básicos da economia).

Além da emissão líquida,
houve a apropriação de R$ 41,83
bilhões em juros. Por meio da
apropriação de juros, o governo
reconhece, mês a mês, a corre-
ção dos juros que incide sobre
os títulos e incorpora o valor ao
estoque da dívida pública.

No mês passado, o Tesouro
emitiu R$ 102,77 bilhões em títu-
los da DPMFi, o segundo menor
nível do ano. No entanto, o baixo
volume de vencimentos no mês
passado fez a emissão líquida
continuar com saldo positivo. Em
novembro, venceram R$ 17,77 bi-
lhões, quase a totalidade em títu-
los corrigidos pela inflação.

A alta só não foi maior por-
que a Dívida Pública Federal ex-
terna (DPFe) caiu 0,41%, pas-
sando de R$ 267,41 bilhões em
outubro para R$ 266,3 bilhões
em novembro. O principal fator
foi a pequena queda de cerca de
0,4% do dólar no mês passado.

COLCHÃO
Depois de cair nos últimos

dois meses, o colchão da dívida
pública (reserva financeira usa-
da em momentos de turbulência
ou de forte concentração de ven-
cimentos) voltou a subir em no-
vembro. Essa reserva passou de
R$ 1,011 trilhão em outubro para
R$ 1,097 trilhão no mês passado.

Atualmente, o colchão cobre
quase um ano de vencimentos
da dívida pública. Nos próximos
12 meses, está previsto o venci-
mento de R$ 1,155 trilhão em tí-
tulos federais.

Nos primeiros meses da pan-
demia da Covid-19, o governo
queimou parte desse colchão
para compensar a instabilidade
no mercado financeiro. Em no-
vembro do ano passado, o Ban-
co Central teve de repassar ao
Tesouro R$ 325 bilhões para aju-
dar a recompor essa reserva. O
restante está sendo feito com as
novas emissões.

Em abril, a Emenda à Consti-
tuição do Novo Marco Fiscal,
originária da PEC Emergencial,
reforçou o colchão com mais R$

140 bilhões da desvinculação do
superávit de fundos públicos.

COMPOSIÇÃO
O baixo volume de venci-

mentos e a alta emissão de títu-
los vinculados à taxa Selic mu-
daram a composição da DPF. A
proporção desse tipo de papel
subiu de 36,15% para 36,69%. O
PAF prevê que o indicador feche
2021 entre 33% e 37%. Esse tipo
de papel voltou a atrair o inte-
resse dos compradores por cau-
sa das recentes altas da Selic.

A fatia de títulos prefixados
(com rendimento definido no
momento da emissão) caiu de
29,04% para 28,89%. O PAF pre-
vê que a parcela da Dívida Pú-
blica Federal corrigida por esse
indicador terminará o ano entre
31% e 35%. O Tesouro tem lan-
çado menos papéis prefixados,
por causa da turbulência no
mercado financeiro nos últimos
meses. Esses títulos têm deman-
da maior em momento de esta-
bilidade econômica.

MERCADOS

Itapemirim será multada por
desrespeito aos consumidores 
SUZANA
PETROPOULEAS/FOLHAPRESS

O Procon de São Paulo
anunciou que multará a Itape-
mirim Transportes Aéreos pela
suspensão abrupta de serviços
da companhia na última sexta-
feira.

O órgão afirma que a resposta
da empresa a seus questiona-
mentos não atendeu às expecta-
tivas e que a multa, que pode
chegar a R$ 11 milhões, será
aplicada diante do desrespeito
aos consumidores.

Ainda segundo o Procon,
mais de 133 mil passageiros -
considerando viagens de ida e
volta no período de 17 de de-
zembro a 17 de fevereiro- foram
afetados pelo problema, segun-
do resposta da companhia. 

"Diante da gravidade da si-
tuação,  a  empresa deve dar
u m a  s o l u ç ã o  i m e d i a t a  a o s
passageiros -seja a realocação
em outro voo ou a devolução
dos valores. A equipe de fisca-
lização aplicará multa e estão
sendo analisadas providên-

cias no âmbito criminal", dis-
se o Procon.

Nas respostas ao Procon, a
ITA afirmou que projeta reto-
mar suas atividades em 17 de fe-
vereiro de 2022.

A empresa teve 24 horas, en-
cerradas na terça-feira passada
às 18h, para informar ao Procon
quais providências seriam to-
madas. De acordo com o órgão,
a empresa limitou-se a afirmar
que dará o apoio e realizará o
reembolso dos afetados.

"A suspensão abrupta das
suas atividades revela falta de
planejamento, de respeito pelos
consumidores e mostra que a
empresa não tinha condições de
operar", analisou o órgão.

Procurada para comentar a
decisão do órgão de defesa do
consumidor, a Itapemirim infor-
mou que os questionamentos
"foram respondidos tempestiva-
mente", e que não tem medido
esforços para realocar os passa-
geiros.

Ainda segundo o Procon, a
empresa informou que a sus-
pensão ocorreu devido a proble-

mas ocasionados pela empresa
terceirizada que prestava servi-
ços técnicos de atendimento de
rampa nas aeronaves e opera-
ções de carga, além de atendi-
mento a passageiros.

Os funcionários da presta-
dora de serviços teriam aban-
donado os postos de trabalho
na sexta passada,  enquanto
um acordo previa que as ope-
rações aconteceriam até 10 de
janeiro.

Em nota, a Itapemirim reite-
rou o argumento e disse que de-
tinha prazo para programação e
contratação de funcionários
próprios. "No mais, pontua que
ofertou garantias para que o
prestador de serviço continuas-
se com o serviço, para progressi-
vamente realizar a contratação
dos funcionários necessários
para substituição dos serviços
prestados", afirmou.

Para o Procon, a ITA, ciente
da previsão do fim da atuação
da empresa parceira, deveria ter
tomado medidas para evitar a
suspensão inesperada dos servi-
ços aéreos.

AÉREA

Confiança do
consumidor
sobe em
dezembro

O Índice de Confiança do
Consumidor (ICC), divulgado
ontem pelo Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV Ibre), subiu
0,6 ponto em dezembro, fican-
do em 75,5 pontos. Em médias
móveis trimestrais, o índice
variou 0,1 ponto, para 75,6
pontos, depois de cair por três
meses seguidos. No ano, o in-
dicador fecha 2021 em queda
de 2,6 pontos. 

A coordenadora das Sonda-
gens do Instituto, Viviane Seda
Bittencourt, explica que o ano
foi difícil, principalmente para
os consumidores de menor
poder aquisitivo, refletindo o
aumento das diferenças so-
ciais também no ICC.

Para ela, o ano de 2022 será
"desafiador" para a melhora da
confiança do consumidor ge-
ral e também para a "diminui-
ção da desigualdade na per-
cepção dos desafios econômi-
cos por famílias com diferen-
tes níveis de renda".

FGV

Gasto de brasileiro no exterior
quase dobra em novembro
LARISSA GARCIA/FOLHAPRESS

Os brasileiros gastaram US$
618,5 milhões em viagens inter-
nacionais em novembro, quase
o dobro do registrado no mesmo
mês do ano passado, de US$
328,9 milhões. Os dados foram
divulgados pelo Banco Central
ontem.

O volume também é maior
que o observado no mês ante-
rior. Em outubro, foram US$
530,9 milhões.

O nível, contudo, ainda está

abaixo do registrado antes da
pandemia de Covid-19. Em no-
vembro de 2019, os turistas es-
trangeiros desembolsaram US$
1,24 bilhão lá fora.

O aumento se deu após flexi-
bilização de restrições e avanço
da vacinação contra Covid, mas
o dólar alto, o medo do contágio
e a perda de renda ainda impac-
tam as viagens internacionais.

Nos últimos meses, a tendên-
cia de alta nos gastos de turistas
no exterior se manteve, mas
com o surgimento da nova va-

riante Ômicron e retomada de
medidas de restrição em alguns
países, esse movimento pode se
reverter.

"No segundo semestre deste
ano, era essa a tendência que se
configurava (de recuperação),
mas a nova variante adiciona in-
certeza", ressaltou o chefe-ad-
junto do departamento de esta-
tísticas do BC, Renato Baldini.

Segundo ele, a evolução vai
depender de como a nova cepa
se comporta. "Podemos prosse-
guir na recuperação (em via-

gens) ou permanecer caminhan-
do mais lentamente", ponderou.

Os turistas estrangeiros, por
sua vez, gastaram US$ 320,3 mi-
lhões no Brasil em novembro,
54,5 milhões a mais que em ou-
tubro e US$ 134,9 milhões acima
do mesmo mês de 2020.

A variante Ômicron foi identi-
ficada e registrada pela primeira
vez na África do Sul em novem-
bro deste ano. Ela já percorreu ao
menos 77 países, inclusive o Bra-
sil, de acordo com a OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde).

BC

Receita tem debandada
de até 500 chefes após
aumento para policiais

REPRESÁLIAS

RENATO MACHADO E MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS

Após a aprovação do Orça-
mento para o ano de 2022, que
privilegiou os policiais federais
com reajuste, os auditores fis-
cais da Receita Federal deram
início a um movimento articu-
lado de entrega de cargos de
chefia, que atinge algumas das
principais unidades do país.

O Sindifisco (Sindicato Na-
cional dos Auditores Fiscais da
Receita) estima que pelo me-
nos 500 profissionais já abri-
ram mão de seus cargos co-
missionados em protesto. Isso
significa que eles deixam os
cargos comissionados, mas se-
guem na carreira, uma vez que
são profissionais concursados.

O sindicato já tem a confir-
mação de que 324 auditores
da Receita abriram mão de
seus cargos comissionados. O
número é certamente maior,
argumenta o sindicato, pois
ainda não foi possível conso-
lidar todos os arquivos que já
chegaram das unidades re-
gionais. 

Esses profissionais atuam
em pelo menos cinco regiões
fiscais do país, que englobam
os estados de São Paulo, Rio
de Janeiro, Espírito Santo, Pa-
raná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Rio Grande do
Norte, Pernambuco, Alagoas e
Paraíba.

A categoria estima que o
maior impacto da mobilização
vai se dar no setor de aduanas.
Apenas a 8ª região, do estado
de São Paulo, por exemplo, é
responsável por 40% da arre-
cadação do país, além de con-
centrar os maiores aeroportos
do país e o Porto de Santos,
principal porta de entrada pa-
ra produtos importados.

Os profissionais da Receita
ainda afirmam que o governo
do presidente Jair Bolsonaro

conseguiu um grande feito, ao
conseguir unir contra si adver-
sários históricos dentro da Re-
ceita Federal, os auditores fis-
cais e os analistas tributários.

As duas categorias divulga-
ram uma nota na noite de ter-
ça-feira passada, na qual afir-
mam que havia um acordo de
2016 que previa a instituição
de bônus por desempenho e
produtividade. No entanto, es-
ses bônus, alegam, estão con-
gelados desde então.

"Chegamos à votação da lei
orçamentária de 2022 humi-
lhados pelo descaso, aviltados
ao constatar que até recursos
ordinários da Receita Federal,
necessários à continuidade
das atividades da máquina ar-
recadadora, são carreados pa-
ra o reajuste de categorias de
outros órgãos, a despeito de
haver, dentro do Ministério da
Economia, um acordo pregres-
so a ser honrado", afirmou a
nota conjunta do Sindifisco e
do Sindireceita.

Na terça-feira, o Congres-
so Nacional aprovou o orça-
mento de 2022,  após uma
grande polêmica envolvendo
os repasses para o fundo elei-
toral e o reajuste para poli-
ciais,  que configuram uma
das principais bases de apoio
do presidente Jair Bolsonaro
na sociedade.

A peça orçamentária desti-
na R$ 4,9 bilhões para o cha-
mado fundão, após grande ar-
ticulação de partidos da oposi-
ção e da base do presidente
Bolsonaro, como o próprio
partido do mandatário, o PL.

Além disso, por pressão do
Palácio do Planalto, contra-
riando a orientação da Econo-
mia -o ministro Paulo Guedes
está em férias- foi incluído no
parecer do relator Hugo Leal
(PSD-RJ) a reserva de R$ 1,7
bilhão para reajuste para poli-
ciais federais.
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Investimento direto
estrangeiro no Brasil
sobe e soma US$ 4,6 bi

BC

Os investimentos diretos de
estrangeiros no Brasil somaram
US$ 4,6 bilhões em novembro,
alta de 68% em relação ao mês
anterior. Os dados foram divul-
gados pelo Banco Central on-
tem. O volume ficou acima da
previsão do BC para o mês, que
era de US$ 3,9 bilhões.

Em outubro, houve ingresso
líquido de US$ 2,5 bilhões (R$
26,389 bilhões) na modalidade.
Naquele mês, o nível de aplica-
ções ficou 44% abaixo de se-
tembro (US$ 4,59 bilhões). Em
novembro de 2020, o volume
foi de US$ 2,3 bilhões.

Em 12 meses, os investimen-
tos diretos acumularam entra-
da de US$ 51,5 bilhões, o equi-
valente a 3,17% do PIB (Produ-
to Interno Bruto). Os investi-
mentos diretos são realizados
por empresas que preferem es-
tabelecer um relacionamento

de médio e longo prazo com
um país, assim, são menos vo-
láteis que os investimentos fi-
nanceiros, como compra de
ações ou de títulos públicos.

No novembro, US$ 4,8 bi-
lhões foram aportados no Brasil
por meio de participação no ca-
pital de empresas, quando a
matriz estrangeira injeta recur-
sos em troca de uma fatia do
negócio local. Na modalidade,
a remuneração para a compa-
nhia investidora é feita a partir
da distribuição de lucros.

Já os empréstimos inter-
companhia, quando a matriz
concede crédito a sua subsidiá-
ria brasileira, registraram saída
líquida de US$ 172 milhões.
Nesse caso, o retorno da em-
presa estrangeira é feito com
pagamento de parcelas fixas
em um prazo determinado,
com juros.

BOLSONARO-EM CHEFE

Governo tenta ‘subornar’ PF 
com reajuste absurdo de salário 
O

governo Jair Bolsonaro
(PL) estuda a possibili-
dade de elevar o salário

máximo de delegado da Polícia
Federal para o teto do funciona-
lismo público, atualmente em R$
39.293,92 –o mesmo de um mi-
nistro do STF (Supremo Tribunal
Federal).

De acordo com integrantes do
governo que participam das ne-
gociações, os valores ainda não
foram fechados, e é provável que
as definições ocorram só em ja-
neiro. Será necessário acomodar
demandas dos policiais dentro
que for disponibilizado no Orça-
mento de 2022.

O Ministério da Justiça chegou
a pedir reserva de R$ 2,9 bilhões
para implementar o reajuste para
as corporações policiais do go-
verno federal -entre elas PF, PRF
(Polícia Rodoviária Federal) e
Depen (Departamento Peniten-
ciário Nacional).

No entanto, o relator do Orça-
mento de 2022, deputado Hugo
Leal (PSD-RJ), destinou valor me-
nor, de R$ 1,7 bilhão, para au-
mentos salariais. Por isso, o go-
verno passa agora a analisar o que
cabe nesse espaço.

O pedido de reajuste foi feito
diretamente por Bolsonaro, após
o relator resistir à inclusão da re-
serva orçamentária. O presidente
busca manter apoio entre os inte-
grantes de sua base eleitoral con-
forme o calendário da disputa pe-
lo Planalto em 2022 se aproxima.

Hoje, delegados da PF ganham
entre R$ 23.693 e R$ 30.937 e, com
a reestruturação, os vencimentos
ficariam de R$ 28.889 a R$ 39.293.
Portanto, o aumento em análise
seria de até 27%.

O aumento ficaria bem acima
da inflação oficial acumulada,
medida pelo IPCA (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo), que foi de 19,1% desde
janeiro de 2019 -quando os poli-
ciais tiveram o último reajuste.

Um senador ou deputado,
por exemplo, ganha R$ 33.763
por mês. O presidente da Repú-
blica recebe R$ 30.934,70 -Bol-
sonaro, porém, acumula outros
benefícios e recebe, por mês, R$
41,6 mil.

Integrantes do serviço público
conseguem receber valores aci-
ma do teto do STF porque recur-
sos como auxílio-moradia, auxí-
lio-educação e auxílio-creche,

por exemplo, podem ficar fora
desse limite.

Neste ano, o Congresso discu-
tiu a inclusão de parte dos benefí-
cios no teto salarial, mas a pro-
posta não foi adiante.

Os policiais quase ficaram sem
indicativo de reajuste no próximo
ano, porque o Ministério da Eco-
nomia havia mandado pedido de
reserva dos recursos, mas sem
apontar uma compensação orça-
mentária.

A situação gerou uma disputa
dentro do governo e no Congres-
so, e fez com que integrantes do
Ministério da Justiça, em especial
o ministro Anderson Torres, pas-
sassem o fim de semana em reu-
niões para destravar a proposta.

Quando os defensores do rea-
juste no governo perceberam que
poderiam ter perdido a fatia do
Orçamento e acionaram Bolsona-
ro, as tratativas avançaram. O pre-
sidente ligou e fez o pedido de
reajuste para o relator.

As categorias fazem parte da
base de apoio de Bolsonaro, que
deverá disputar reeleição. Segun-
do o Datafolha, ele aparece em se-
gundo nas intenções de voto, com
22%, contra 48% do ex-presidente

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em
cenário de primeiro turno.

A última parcela de reajuste
salarial concedida aos policiais
entrou em vigor no início de
2019, por força de uma lei apro-
vada ainda no governo Michel
Temer (MDB).

Como mostrou a Folha, po-
rém, um milhão de servidores
públicos estão sem reajuste há
cinco anos. São categorias que
estão na base da pirâmide de sa-
lários no Executivo federal e tive-
ram o último aumento em 1º de
janeiro de 2017.

O governo chegou a estudar a
possibilidade de conceder au-
mento para todas as carreiras em
ano eleitoral. No entanto, diante
da falta de recursos, rapidamente
foi necessário escolher algumas
poucas categorias, com preferên-
cia àquelas mais próximas de Bol-
sonaro.

O pedido para beneficiar os
policiais veio do próprio presi-
dente na época, segundo relatos.
O cálculo feito pelo Planalto é
que, se fosse dado reajuste a todos
os servidores, a porcentagem se-
ria tão baixa que o ganho político
seria zero.

Nota
IPEA REVISA PREVISÃO DO PIB DE 
2021 E EXPANSÃO DEVE SER DE 4,5%

A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a
soma de todas as riquezas produzidas no país, foi revista para baixo
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Os dados
divulgados ontem passam a estimativa de PIB de 4,8%, no trimestre
terminado em setembro, para 4,5%. Em 2020, o PIB do Brasil caiu
4,1%. As informações são da Agência Brasil. De acordo com a

Quinta-feira, 23 de dezembro de 2021

Economia
3

análise trimestral da economia brasileira, feita no documento Visão
Geral da Conjuntura, a redução levou em conta os indicadores de
atividade econômica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) do terceiro trimestre e de outubro, que foram abaixo do
esperado. Os impactos negativos de outubro devem ser atenuados
pelos indicadores mensais de novembro. A expectativa do Ipea é que
os dados consolidados do mês passado apresentem crescimento de
0,6% na produção industrial; de 0,4% no faturamento real dos
serviços; e de 0,3% nas vendas do comércio varejista. 
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TRANSPORTE

Secretaria sugere elevar tarifa
de ônibus em SP para R$ 5,10
FÁBIO PESCARINI/FOLHAPRESS

À
s vésperas de a Prefei-
tura de São Paulo
anunciar o novo preço

da tarifa de ônibus na cidade, a
Secretaria Municipal de Trans-
porte e Mobilidade Urbana e os
técnicos da SPTrans vão sugerir
ao prefeito Ricardo Nunes
(MDB) o aumento de R$ 4,40 pa-
ra R$ 5,08, com possibilidade de
arredondamento para R$ 5,10 ou
para R$ 5, como forma de recom-
posição da inflação dos últimos
dois anos.

O reajuste de tarifa foi debatido
na manhã de ontem, durante reu-
nião extraordinária online do
Conselho Municipal de Trânsito e
Transportes. O prefeito não parti-
cipou do evento.

Nunes deverá comunicar o no-
vo valor das passagens dos ônibus
para a Câmara Municipal até o
fim desta semana, para valer já a
partir do próximo dia 1º.

O prefeito disse na semana
passada que ainda negocia com
o governo federal apoio finan-
ceiro para que a União custeie a
gratuidade na passagem de ido-
sos, o que poderia evitar o rea-
juste em geral.

A reposição da inflação para
definir o novo valor da tarifa foi
explicada por George Gidali, dire-
tor de Gestão da SPTrans, durante
a reunião, e confirmada por Levi
dos Santos Oliveira, secretário
municipal de Transporte e Mobi-
lidade Urbana. Os dois frisaram
que o prefeito ainda vai definir se

haverá reajuste no preço da pas-
sagem e de quanto.

Em nota no começo da tarde
desta quarta, a prefeitura disse
que os dados sobre tarifas, cus-
tos e subsídio do sistema muni-
cipal de ônibus apresentados na
sessão serão encaminhados ao
gabinete do prefeito, "que anali-
sará os números em conjunto
com as secretarias de Governo e
da Fazenda, para posterior to-
mada de decisão".

O índice usado foi o IPCA, o
oficial para medir a inflação no
Brasil, que atingiu 15,51% no acu-
mulado de dezembro de 2019 a
novembro de 2021, segundo
apresentado. Não houve reajuste
de tarifa nos últimos dois anos na
cidade de São Paulo.

Ambos foram criticados pela
falta de transparência na apresen-
tação da sugestão de reajuste, que
ficou para o fim da reunião.

"Nós iremos encaminhar ao
Executivo a proposta que foi apre-
sentada, da reposição das perdas
inflacionárias", afirmou Oliveira.
"Mas a decisão ficará a cargo do
Executivo."

Segundo a SPTrans, empresa
ligada à prefeitura que controla o
transporte por ônibus na cidade
de São Paulo, o custo do sistema é
de R$ 8,71 por passageiro, pratica-
mente o dobro do preço cobrado
aos usuários.

Neste ano, a prefeitura gastará
R$ 3,3 bilhões com subsídios para
equilibrar a tarifa. No ano passa-
do, o valor foi de R$ 3.315,9 bi-
lhões, segundo tabelas apresenta-

das pela SPTrans na reunião ex-
traordinária desta quarta.

"Mesmo se a gente der um au-
mento da tarifa de R$ 0,50, por
exemplo, continuaremos com R$
2.950 bilhões de subsídio", afir-
mou o prefeito na última quinta
(16), durante evento em Pinhei-
ros, na zona oeste da capital.

"Se não tivesse o subsídio, a ta-
rifa seria de R$ 6,20", disse Nunes,
completando que a "prefeitura es-
tá fazendo todos os esforços para
não ter aumento da tarifa, mas
não que não pode deixar que o
sistema seja colapsado".

Andréa Compri, superinten-
dente de Receita e Remuneração
da SPTrans, apresentou dados so-
bre queda de usuários. A estimati-
va é que o sistema feche este ano
com 5,15 milhões de passageiros
transportados contra 5,2 milhões
em 2020 e 8,9 milhões em 2019,
antes da pandemia. A estimativa
para 2022 é de 7,45 milhões.

Segundo ela, houve uma que-
da de 8,9% na frota de ônibus em
circulação na cidade durante a
pandemia do novo coronavírus.

Sem dizer quanto isso pode re-
presentar no valor da nova tarifa,
ela citou o aumento no número
de veículos com ar-condicionado
nas ruas da capital, que passou de
6,8 mil em 2019, antes da pande-
mia, para 9,2 mil neste ano.

Andréa também citou a alta
do óleo diesel, de 63% desde
abril do ano passado, como jus-
tificativa da elevação dos custos
no transporte.

O secretário executivo tam-

bém disse que vai mostrar ao pre-
feito que a cada R$ 0,10 na tarifa
básica a receita tarifária aumenta
R$ 104 milhões nos 12 primeiros
meses.

O Idec (Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor), que par-
ticipou da reunião, lançou nesta
quarta uma campanha pela inter-
net contra o aumento de tarifa de
ônibus no Brasil.

"O instituto defende que exis-
tem outros caminhos para com-
pensar a crise financeira do setor,
que é nacional", disse o Idec. "O
usuário do serviço não pode ser o
único responsável a pagar pelas
consequências de contratos de
concessão elaborados e gerencia-
dos de forma ineficiente."

Não houve reajuste de tarifa
em 2021, em meio à pandemia.
Apesar de prefeitura e governo es-
tadual terem mantido o valor das
passagens, no fim de 2020 foi re-
vogada a gratuidade no transpor-
te coletivo municipal e intermu-
nicipal para pessoas entre 60 e 64
anos, o que inclui trem e metrô.

Na última sexta-feira, o vice-
governador Rodrigo Garcia
(PSDB) afirmou que a gestão João
Doria (PSDB) estava conversando
com a prefeitura para decidir se
haverá reajuste em conjunto com
metrô e CPTM (Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos).

Durante inauguração da esta-
ção Vila Sônia, da linha 4-amarela
do metrô, Garcia falou em res-
ponsabilidade fiscal, mas não
quis dizer se o reajuste já valerá
para o dia 1º.

Piores horários para pegar a estrada
neste fim de ano em São Paulo 

Cerca de 8 milhões de veículos
deverão circular nas principais
estradas paulistas neste fim de
ano. Por isso, o motorista deve
evitar os horários de pico se não
quiser passar longos períodos do
feriadão preso dentro do carro
nas estradas 

Somente nas estradas sob con-
cessão que ligam a capital ao inte-
rior ou ao litoral de São Paulo, até
3 de janeiro, durante as festas de
Natal e de Ano-Novo, são espera-
dos 5 milhões de veículos. O cál-
culo é da Artesp (Agência Regula-
dora de Transporte do Estado de
São Paulo).

Já nas estradas administradas
pelo DER (Departamento de Es-
tradas de Rodagem), a previsão é
que outros 2,8 milhões de veícu-
los rodem no período de folga
prolongada.

Apenas para o Natal, a Artesp
diz que a expectativa de veículos
no sistema Castello Branco-Ra-
poso Tavares é que o fluxo seja de

580 mil veículos até a próxima se-
gunda-feira.

Na Anhanguera e na Bandei-
rantes devem circular 698 mil
veículos rumo ao interior, no
período.

Já na Ayrton Senna-Carvalho
Pinto são esperados 815 mil veí-
culos (nos dois sentidos).

No sistema Anchieta-Imigran-
tes, a concessionária Ecovias, que
administra o trecho, espera que
474 mil veículos sigam em direção
à Baixada Santista.

A concessionária Ecovias vai
implantar a Operação Subida 2 X
8 das 8h até 1h da segunda (27).
Nesse esquema, os veículos po-
dem subir a serra pelas duas pis-
tas da Imigrantes e pela pista nor-
te da Anchieta, enquanto a desci-
da é feita somente pela pista sul
da Anchieta.

Na rodovia dos Tamoios, que
faz a ligação entre o vale do Paraí-
ba e o litoral norte do estado, a es-
timativa é que 257 mil veículos

circulem até a próxima segunda.
Já a concessionária que ad-

ministra o rodoanel Mário Co-
vas (trechos sul e leste) aguarda
mais de 940 mil veículos duran-
te o Natal.

Para o Réveillon, a estimativa é
de movimento ainda maior nas
rodovias paulistas, segundo a
agência e as concessionárias.

Em rodovias federais, há a ex-
pectativa que cerca de 1,4 milhão
de veículos deixem São Paulo e
Rio de Janeiro e circulem pela ro-
dovia Presidente Dutra, no perío-
do. Só hoje, a concessionária No-
va Dutra estima 9.300 veículos por
hora deixando a capital paulista,
entre 10h e 22h.

Na rodovia Régis Bittencourt,
são esperados cerca de 2,8 mi-
lhões de veículos circulando entre
São Paulo e Curitiba, com uma
média de 174 mil veículos por dia
em cada uma das seis praças de
pedágio ao longo do trecho sob
concessão.

A concessionária Arteris Fer-
não Dias, que administra a Fer-
não Dias, estima que cerca de 3,3
milhões de veículos devem passar
pela rodovia entre esta quinta e 3
de janeiro de 2022. O fluxo maior
deve se concentrar nas extremi-
dades da rodovia, entre Guaru-
lhos (Grande SP) e Bragança Pau-
lista (a cerca de 85 km da capital
paulista) e entre Contagem e Ita-
tiaiuçu, em Minas Gerais.

O Detran-SP (Departamento
de Trânsito) alerta para que mo-
toristas tenham cuidado nas via-
gens de fim de ano com base em
estatísticas.

Segundo o órgão estadual, le-
vantamento do Infosiga, ferra-
menta do governo estadual com
dados sobre acidentes, mostra
que entre os dias 24 de dezembro
e 1º de janeiro o total de mortes é
6,7% maior nas vias e rodovias do
estado, comparando-se a outros
dias. A análise abrangeu o perío-
do de 2015 a 2020.

FERIADÃO

Rede estadual terá aula extra em
janeiro para compensar faltas

A rede estadual de ensino de
São Paulo terá aulas de recupe-
ração durante o mês de janeiro
para os alunos que faltaram em
até 75% das aulas durante o ano
letivo de 2021.

O número de estudantes que
vão precisar do reforço ainda se-
rá definido pelos conselhos de
cada escola até hoje. As aulas
extras irão ocorrer entre os dias
4 e 21 de janeiro, e há possibili-
dade de continuar nas férias de
julho.

As aulas de recuperação se-
rão ministradas de forma híbri-
da, ou seja, o aluno poderá
acompanhá-las online, e irão in-
cluir o conteúdo que estiver
mais defasado em cada turma.

Desde agosto, quando as au-
las voltaram a ser presenciais
com a capacidade total das sa-
las, a frequência tem beirado os
90%, segundo o chefe de gabine-
te da secretaria estadual de Edu-
cação, Henrique Pimentel.

Os conselhos de classe são
formados por professores, pais
de alunos, funcionários e alu-
nos, e serão os responsáveis por
selecionar os estudantes que
precisam das aulas extras.

A adesão ao programa de re-
cuperação não representa ga-
rantia de aprovação do ano leti-
vo. "Se o aluno faltar e não
aprender o conteúdo, será re-
provado", diz Pimentel.

A medida, segundo a secreta-

ria estadual de Educação, visa
dar nova chance de aprendiza-
do aos alunos que tiveram pro-
blemas com o ensino remoto
durante a pandemia.

"A reprovação gera evasão es-
colar. Por isso, nesse período de
pandemia, é muito importante
manter um calendário de recu-
peração", diz o chefe de gabine-
te da pasta.

Segundo Pimentel, o progra-
ma de recuperação já havia sido
instituído na rede estadual, mas
a ideia é retomá-lo com mais
frequência neste período pós-
pandemia.

Desde a chegada do corona-
vírus, alunos mais pobres têm ti-
do menos acesso ao ensino re-

moto e menos oportunidades de
voltar à sala de aula.

No fim de agosto, a gestão
João Doria (PSDB) retirou da lis-
ta de matriculados das escolas
estaduais uma série de alunos
sob a justificativa de que eles
deixaram de frequentar as aulas.

Questionada, a secretaria não
respondeu quantos alunos fo-
ram retirados das listas de ma-
trícula nem confirmou o motivo
da exclusão, que ocorreu pela
classificação de "não compare-
cimento".

Segundo resolução de outu-
bro do ano passado, a vaga do
aluno que atingiu um determi-
nado número de faltas é libera-
da para outro.

EDUCAÇÃO

VERÃO: Sol com muitas nuvens. Períodos com chuva. 
À noite o tempo fica firme.

Manhã Tarde Noite
05:18 18:53
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Anotícia amplamente divulgada nos noticiários nacio-
nais de que operadoras de planos de saúde passaram a

exigir a autorização do cônjuge para a implantação do dis-
positivo intrauterino (DIU) em mulheres ensejou não ape-
nas medidas de apuração promovidas pela Agência Nacio-
nal de Saúde (ANS), mas provocou a necessidade em deba-
ter a violência simbólica que atravessa a questão sob a pers-
pectiva de gênero e que não se restringe ao parco funda-
mento do planejamento familiar. Vale dizer, inicialmente,
que a medida foi tomada em meio a pandemia do coronaví-
rus, reconhecida pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD - de que não é apenas uma emer-
gência em saúde, mas uma realidade que impacta o desen-
volvimento humano de todos os aspectos, reservando, às
mulheres – e como atentou a Organização das Nações Uni-
das – ONU e outras organizações de defesa dos direitos hu-
manos como a Human Rights Watch já em março de 2020,
impactos que vulnerabilizam os seus direitos sexuais e re-
produtivos. Senão uma premonição, uma realidade concre-
ta e simbólica. Afinal, e como bem atentou Simone de Beau-
voir – um forte nome da segunda onda do movimento femi-
nista -, “basta uma crise política, econômica ou religiosa pa-
ra que os direitos das mulheres sejam questionados”.

Não à toa, a decisão dos planos de saúde remete a prá-
ticas cunhadas de “violência simbólica”, por Bourdieu,
tratando-se daquela que “se dá na criação contínua de
crenças no processo de socialização, que leva o indivíduo
a se posicionar no espaço social, seguindo os padrões e
costumes do discurso. Devido a esse conhecimento do
discurso dominante, a violência simbólica é manifesta-
ção desse conhecimento através do reconhecimento da
legitimidade desse discurso dominante”.

Um discurso dominante que recai na ideia de que o desti-
no da mulher é o casamento, a procriação e o cuidado com os
filhos e o marido, nos ensinamentos de hooks de que a ma-
ternidade é uma vocação da mulher e que as que não são
mães estão condenadas a um destino de frustração no plano
emocional, ou mesmo nas construções que recaem no que
ZANELLO bem explica sobre a “culpa materna”, ou seja, de
que elas se culpam também por não desejarem ser mães ou
por se arrependerem de ter tido um filho. Isso sem mencio-
nar o espírito da tal “glorificação” que permeia a ideia de que
ser mãe é mais importante do que ser pai, afastando-o de
suas responsabilidades no cuidado com os filhos.

É evidente que o argumento de que o papel da mulher na
procriação não deve ser causa de discriminação, da mesma
forma no que diz respeito aos meandros que giram em torno
dos direitos que ela tem de decidir livre e responsavelmente
sobre ter filhos, o número e o intervalo entre os seus nasci-
mentos. O direito ao reconhecimento, desfrute, exercício e
proteção de todos os direitos humanos e liberdades per-
meiam os direitos das mulheres, incluindo-se neste com-
pêndio o direito a autonomia e os direitos sexuais e reprodu-
tivos, que, como direitos fundamentais, compõem o princí-
pio da dignidade da pessoa humana.

O ser humano está composto de uma aura de interdição
de violência (JOAS, 2012); não se trata apenas de uma ques-
tão de planejamento familiar, mas de uma questão que afe-
ta a liberdade reprodutiva da mulher, protegida contra
qualquer tipo de violência – sexual e institucional inclusive,
de modo a concluir que a decisão de não ter filhos é indivi-
dual, ao passo que a decisão de ter filhos, é do casal.

A conduta dos planos de saúde afronta inegavelmente a
Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discri-
minação contra a Mulher – CEDAW, a Convenção de Belém
do Pará, além da Constituição Federal, contrariando, inclusi-
ve, as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU que tem como um dos fundamentos no relatório
que a subsidiou a Plataforma de Ação de Pequim, que pro-
põe, dentre outros, assegurar o acesso universal à saúde se-
xual e reprodutiva e os direitos reprodutivos às mulheres até
2030. O livre planejamento familiar constitui um direito fun-
damental tendo por objetivo garantir muitos outros, como o
direito à vida (da criança e da mãe) e a autonomia da vonta-
de, mas deve ser interpretado à luz da base de nossa Consti-
tuição Federal, comprometida com a dignidade da pessoa
humana e a antidiscriminação enquanto fundamentos da
República, mas a antidiscriminação baseada em gênero.

Antes da segunda onda do movimento feminista, o pro-
blema da gravidez sem fim batia às portas da saúde, porém,
enquanto às mulheres abastadas a crítica recaia na conten-
ção do chamado “birth control”, cuja primeira clínica foi
aberta em Amsterdã por Aletta Jacobs, paradoxalmente as
políticas públicas davam ao governo o direito de esterilizar
compulsoriamente pessoas, principalmente as mulheres
negras, as mulheres e meninas pobres, as pessoas com defi-
ciência mental, dentre outros. Margarete Sanger, que popu-
larizou o termo “birth control” chegou a ser punida por um
tribunal em Nova Iorque porque suas ideias ocasionavam
um “incômodo público”, afinal era época que não se sepa-
rava sexo de procriação, muito menos se cogitava, às mu-
lheres, o direito ao prazer.     

A pílula foi uma criação revolucionária, garantindo
maior liberdade às mulheres e a ocupação do espaço públi-
co, mas isto não quer dizer que se afastou a necessidade do
planejamento familiar, afinal ainda se vivencia, na realida-
de brasileira, a maternidade precoce e o casamento infantil,
os altos índices de gravidezes indesejadas, e a própria sub-
notificação do chamado “estupro marital”.
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Em passo de cágado,
Saúde trabalha para
recuperar Conecte SUS

INTERESSE NISSO AI

MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS

Depois do ataque hacker
aos sistemas do Ministério da
Saúde, o Conecte SUS comple-
ta, ontem, 12 dias fora do ar.
Ainda não é possível emitir o
comprovante de vacinação
contra a Covid.

No último dia 10, o Ministé-
rio da Saúde sofreu ataque de
hackers na madrugada, tiran-
do o seu portal do ar. A Polícia
Federal investiga o caso, mas
uma análise preliminar cons-
tatou que não houve seques-
tro de dados da pasta.

A hipótese principal das au-
toridades é a de que a ação cri-
minosa foi motivada por ati-
vismo político na internet, o
chamado hacktivismo. Elas
avaliam se houve perda de in-
formações.

Depois, o Ministério da
Saúde sofreu novo ataque no
dia 13. "Em relação a esse (ata-
que), foi algo de menor monta.
Estamos trabalhando para re-
cuperar isso o mais rápido
possível", declarou o ministro
Marcelo Queiroga na ocasião.

Por causa do primeiro ata-
que, o governo chegou a adiar a
primeira portaria sobre entrada
de viajantes no país, que passa-
ria a valer em 11 de dezembro,
um dia depois do ataque. Com
o Conecte SUS fora do ar, mui-
tos brasileiros não consegui-
riam baixar o comprovante de
vacinação do aplicativo.

O passaporte da vacina se-
ria exigido como alternativa
para a entrada de brasileiros e
estrangeiros no país. Caso
contrário, poderiam fazer
quarentena e teste RT-PCR.

Logo depois, entretanto, a
questão foi judicializada por
uma ação do PT no Supremo
Tribunal Federal (STF). O ple-

nário da corte acabou acom-
panhando o ministro relator
Luís Roberto Barroso (foto),
que impôs a cobrança de pas-
saporte da vacina, em todas as
fronteiras, com exceção de
brasileiros, que poderiam fa-
zer quarentena.

A portaria com as novas re-
gras foram publicadas na noi-
te de segunda-feira passada,
em edição extra do Diário Ofi-
cial da União.

Brasileiros ou estrangeiros
residentes no país podem en-
trar com comprovante de va-
cinação contra a Covid-19 ou
farão quarentena. Ficam libe-
rados de cumprir as exigên-
cias quem deixou o país até 14
de novembro, quando ocor-
reu a primeira decisão do STF
neste sentido.

A portaria não tem exce-
ções que contemplem o apli-
cativo da Saúde fora do ar.
Portanto, brasileiros que dei-
xarem o país, podem ter de fa-
zer quarentena de cinco dias,
seguido de teste negativo para
o Covid-19, caso não consi-
gam comprovar as vacinas.

GENOCÍDIO

Queiroga enrola com consulta
pública sobre vacina de criança
MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS

O
Ministério da Saúde
fará, a partir de hoje,
consulta pública so-

bre a vacinação contra a Covid-
19 para crianças de 5 a 11 anos,
autorizada pela Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria) na semana passada.

A consulta, cuja previsão foi
publicada no Diário Oficial da
União ontem, ficará disponível
no site oficial da pasta até 2 de
janeiro, "para que sejam apre-
sentadas contribuições, devida-
mente fundamentadas".

Depois disso, o ministério terá
mais três dias para decidir sobre
a adesão de crianças desta faixa
etária no PNI (Programa Nacio-
nal de Imunização), conforme
prazo estipulado pelo ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga.

Há uma ação no Supremo Tri-
bunal Federal (STF) sobre o tema,
e o relator Ricardo Lewandowski
autorizou ao governo apresentar
o plano de vacinação para a faixa
etária apenas no dia 5.

Como um dos argumentos da
AGU (Advocacia-Geral da
União) para adiar a apresentação

do plano foi justamente a consul-
ta pública, o ministro do STF exi-
giu a apresentação de documen-
tos até o prazo estabelecido.

Além do resultado, Lewan-
dowski pede metodologia em-
pregada; plano amostral, indi-
cando as pessoas consultadas e
a área de realização da consulta;
período de realização da consul-
ta; sistema de controle; confe-
rência e fiscalização da coleta de
dados; questionário aplicado; e,
é claro, o resultado.

Na segunda passada, Queiro-
ga havia dito que "a pressa é ini-
miga da perfeição", e que a prio-
ridade seria "segurança", ao ser
questionado se não seria possí-
vel antecipar o processo para as
últimas semanas deste ano.

Como resposta a uma queixa
do ministro sobre não ter tido
acesso à íntegra da decisão da
Anvisa, a agência divulgou on-
tem os pareces técnicos para li-
berar a vacina para crianças.

São dois documentos, um de
57 de páginas, e outro, de oito. O
primeiro, segundo a Anvisa, refle-
te a avaliação do risco-benefício a
partir de informações técnicas. O
segundo, chamado de plano de
gerenciamento de riscos, contém

ações de farmacovigilância.
A Anvisa exigiu ainda da Pfi-

zer a inclusão de uma carta aos
profissionais de saúde, disponi-
bilizada em sites da própria
agência e da empresa, bem co-
mo o uso de redes sociais para
elucidar sobre o modo de prepa-
ro e administração do produto
para a população pediátrica.

"Deve-se ter em mente que,
para qualquer medicamento,
existe um risco associado ao seu
uso. Logo, medidas de minimiza-
ção de risco adicionais poderão
ser implementadas após a con-
cessão de registro formal ou alte-
ração pós registro, caso as ativi-
dades já propostas se mostrem
insuficientes para gerenciar as
preocupações de segurança", diz
o documento da Anvisa.

Os pareceres também foram
encaminhados por ofício ao mi-
nistério. Neles, não constam no-
mes de servidores ou diretores
envolvidos na decisão. 

A proposta de consulta públi-
ca na Saúde foi anunciada no fi-
nal de semana pelo ministro,
após reações negativas de Jair
Bolsonaro quanto à possibilida-
de de vacinar crianças. Na trans-
missão semanal de quinta, o pre-

sidente chegou a dizer que divul-
garia os nomes de técnicos e di-
retores da Anvisa que concede-
ram autorização para a medida.

A declaração do chefe do
Executivo foi vista como forma
de intimidação por técnicos da
agência, que, desde que autori-
zaram a vacina para crianças,
vêm recebendo ameaças.

Da última sexta-feira até esta
segunda, depois da live de Bol-
sonaro, foram cerca de 150
emails. "Último aviso", "alerta
popular", "comunistinha sem
caráter", "passe mal fdp" são al-
guns dos termos encontrados
nessas mensagens.

Os emails foram encaminha-
dos para a Polícia Federal (PF),
que abriu inquérito.

Queiroga, por sua vez, deu
respaldo à intenção do presi-
dente de expor o corpo técnico
da Anvisa. "Não há problema
em se ter publicidade dos atos
da administração. Acredito que
isso é até um requisito da Cons-
tituição", disse a jornalistas em
frente ao ministério, ao ser
questionado se a iniciativa do
mandatário não poderia acabar
influenciando nas ameaças que
os técnicos têm recebido.

PF prende chefe de gabinete
do governador do Acre
ANDRÉIA MARTINS E BEATRIZ
GOMES/FOLHAPRESS

A chefe de gabinete do gover-
nador do Acre, Gladson Cameli
(PP), foi presa ontem pela Polí-
cia Federal, na segunda fase da
Operação Ptolomeu, sob suspei-
ta de obstruir as investigações
de corrupção e lavagem de di-
nheiro relacionados a membros
do governo do estado.

A prisão foi  confirmada à
reportagem pela PF. Na sema-
na passada, Cameli foi um dos
alvos da primeira fase da ope-
ração.

A prisão foi determinada pe-

lo STJ (Superior Tribunal de
Justiça), que pediu também a
"imediata instauração" de novo
inquérito policial visando a
apuração do crime de obstru-
ção de investigação de organi-
zação criminosa. Ainda por de-
terminação do STJ, policiais fe-
derais cumprem cinco manda-
dos de busca e apreensão em
Rio Branco.

Em nota, o Governo do Acre
afirmou que a Operação Ptolo-
meu dá continuidade a procedi-
mentos policiais anteriores. "O
governador Gladson Cameli
mais uma vez manifesta respei-
to, bem como colabora com to-

dos os passos da investigação,
de modo que fique esclarecido
que o governo sempre agiu den-
tro da legalidade e do interesse
público."

A PF não divulgou o nome da
chefe de gabinete. No site do
Governo do Acre, o cargo é ocu-
pado pela funcionária Rosânge-
la Gama.

De acordo com a PF, a inves-
tigação que tramita no STJ apu-
ra se um "grupo criminoso,
controlado por empresários e
agentes políticos ligados ao Po-
der Executivo estadual acreano,
atuava no desvio de recursos
públicos, bem como na realiza-

OPERAÇÃO PTOLOMEU

Mais 24 pesquisadores
ligados à Capes deixam
posto e total atinge 138

EDUCAÇÃO

PAULO SALDAÑA/FOLHAPRESS

Um novo grupo de pesqui-
sadores renunciou às ativida-
des relacionadas à Capes
(Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Su-
perior), ampliando a crise que
atinge o órgão do governo Jair
Bolsonaro (PL) responsável
pela pós-graduação no país.

Vinte e quatro pesquisado-
res da área de zootecnia/recur-
sos pesqueiros divulgaram car-
ta de renúncia coletiva na noite
de ontem. Do total, 3 são coor-
denadores, e 21, consultores.

Com isso, já são 138 os pes-
quisadores que se afastaram
da Capes com críticas à presi-
dência do órgão, Claudia Man-
sani Queda de Toledo. A Capes
é ligada ao MEC (Ministério da
Educação).

Questionada, a Capes não
respondeu.

Essa já é a quinta área de ava-
liação, de um total de 49, a pedir
renúncia. Desde o final de no-
vembro, a Capes perdeu os pes-
quisadores das áreas de astro-
nomia/física, matemática/pro-
babilidade e estatística e quími-
ca e uma das engenharias.

Os novos renunciantes re-
forçaram as críticas já feitas
por seus pares. As renúncias
vieram acompanhadas de acu-
sações de supostas pressões
para acelerar a abertura de no-
vos cursos e aprovar ofertas a
distância. Ainda teria havido
descaso da presidência da Ca-
pes em reverter uma decisão
judicial que interrompeu a
avaliação da pós –isso tudo é
negado pelo órgão.Os pesqui-
sadores renunciantes não são
servidores da Capes, mas têm
importância central no proces-

so de avaliação.
No centro da crise está a

Avaliação Quadrienal da pós-
graduação (mestrados e dou-
torados) relativa ao período
2017-2020. As atividades foram
interrompidas por decisão ju-
dicial em setembro, e isso foi o
estopim para as primeiras re-
núncias.

No dia 2 deste mês, a Justiça
autorizou a retomada. A divul-
gação dos resultados perma-
nece barrada.

O grupo que renunciou nes-
ta quarta ainda cita como ina-
ceitável declaração da presi-
dente, concedida ao jornal O
Globo, em que classifica o mo-
vimento como deserção. "In-
surgentes sim, desertores, ja-
mais", cita o texto.

A presidência da Capes tem
tentado arrefecer os ânimos no
órgão e garantir demonstra-
ções de apoio. Na última se-
gunda-feira, conseguiu que os
membros do Conselho Supe-
rior da Capes assinassem uma
carta em seu apoio. Essa foi a
segunda missiva que seu gabi-
nete articulou em seu apoio.

Após a divulgação, houve
desconforto mesmo entre
aqueles pesquisadores que as-
sinaram a carta, segundo rela-
tos colhidos pela reportagem.

"Os termos da carta tratam
da necessidade de trabalhar
juntos para resolver os proble-
mas da Capes para fazer uma
avaliação de qualidade. A assi-
natura de boa parte dos conse-
lheiros seguiu esse caminho",
disse na terça o pesquisador
Paulo Jorge Parreira dos San-
tos, representante do CTC-ES
[Conselho Técnico-Científico]
no Conselho Superior e que
também assina o documento.

Turma da mamata do governo viaja
em aviões da FAB com amiguinhos

Os ministros da Saúde, Mar-
celo Queiroga, e da Mulher, da
Família e dos Direitos Huma-
nos, Damares Alves, o deputado
federal Eduardo Bolsonaro
(PSL-SP), o senador Cid Gomes
(PDT-CE) e a primeira-dama
Michelle Bolsonaro usaram jati-
nhos fretados no Congresso e
aviões da FAB (Força Aérea Bra-
sileira) de maneira, no mínimo,
controversa em 2021.

A avaliação é dos autores de
"Nas asas da mamata" (Matrix
Editora, 2021), que contou a his-
tória da chamada "farra das pas-
sagens". De acordo com eles, os
aviões da FAB, destinados com
exclusividade ao Poder Executi-
vo, e os jatinhos do Congresso
serviram para fazer viagens não
condizentes com a agenda polí-
tica pelo menos 12 vezes nos úl-
timos dois anos.

A reportagem entrou em con-
tato com Eduardo Bolsonaro,
mas sua defesa ainda não se
pronunciou.

Parte das informações está
no livro, lançado em agosto des-
te ano. Outra parte foi compila-
da pelos autores enquanto a
obra era impressa e depois do
lançamento.

Os autores Eduardo Militão,
Eumano Silva, Lúcio Lambra-
nho e Edson Sardinha investiga-

ram que o custo dos voos, que
incluiu amigos e parentes dos re-
presentantes políticos, ultrapas-
sa R$ 2,1 milhões no período.

Para eles, a falta de transpa-
rência existe mesmo depois da
"farra das passagens áreas", que
investigou no fim dos anos 2000
mais de 560 políticos que viaja-
ram com amigos e parentes com
dinheiro público.

Após o escândalo, o Congres-
so passou a publicar detalhes de
viagens dos parlamentares em
voos comerciais, incluindo rota,
nome dos passageiros, gastos
feitos e proibição de parentes.
No entanto, há brecha em voos
da FAB ao exterior, por exemplo,
que não exigem esse tipo de in-
formação.

O deputado Eduardo Bolso-
naro aparece duas vezes com as
viagens a Israel, em 6 de março
deste ano, onde participou de
uma comitiva para discutir a
compra do spray nasal contra
Covid-19, e a participação na
Expo Dubai com 69 convidados,
em outubro, cuja foto em que
aparece vestido como sheik com
a esposa e filho viralizou.

Segundo o livro, as viagens
do filho 03 do presidente Jair
Bolsonaro (PL) custaram mais
de R$ 1,570 milhão aos cofres
públicos.

O ministro Queiroga levou
parentes a viagens pelo Brasil
entre março e agosto deste ano
em aeronaves da FAB. As despe-
sas não foram reveladas. A mes-
ma situação se repete em uma
viagem feita pela ministra Da-
mares Alvares e a primeira-da-
ma Michelle Bolsonaro em 24 de
outubro, que também utiliza-
ram aviões da Força Aérea.

Já o senador Cid Gomes fez
um voo fretado a Salvador em
29 de setembro que custou R$
54 mil.

Ministros do Executivo, do
TCU (Tribunal de Contas da
União) e parlamentares gasta-
ram R$ 500 mil em uma viagem
ao Fórum Jurídico de Lisboa em
jatos da FAB no dia 15 de no-
vembro, apontam os autores.

Em nota, a FAB declara que
cumpre Decreto n° 10.267, de 5
de março de 2020, que dispõe
sobre o transporte aéreo de au-
toridades em aeronaves do Co-
mando da Aeronáutica.

"Os dados incluem a autori-
dade solicitante, trajeto, data,
horário de decolagem e de pou-
so, o motivo da solicitação, além
da previsão do número de pas-
sageiros. Após a execução do
voo, os dados são transcritos no
site da FAB no primeiro dia útil
subsequente, como declarado

pelo solicitante."
Já a pasta de Saúde diz que " ca-

be a autoridade solicitante o uso
de vagas ociosas na aeronave."

Por sua vez, o ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos diz que a Damares
cumpriu agenda na capital pau-
lista e que, portanto, não houve
irregularidades. Em nota enviada
à reportagem, a pasta afirma que
voluntários do programa Pátria
Voluntária entraram no mesmo
avião que Damares Alves.

"A referida missão oficial teve
o propósito de cumprimento de
agendas da ministra Damares
Alves (Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Huma-
nos) e do ministro Gilson Ma-
chado (Ministério do Turismo)
entre outras autoridades, em
São Paulo. Entre as agendas, as
autoridades visitaram o Institu-
to Olga Kors, que promove a in-
clusão de pessoas com deficiên-
cia intelectual no esporte", in-
forma trecho da declaração.

"Além das autoridades cita-
das acima, a lista de passageiros
encaminhada pelo Ministério
da Mulher, da Família e dos Di-
reitos Humanos para a FAB in-
cluiu voluntários do programa
Pátria Voluntária", conclui.

Os demais citados não se pro-
nunciaram.

NAS ASAS DA MAMATA

Quinta-feira, 23 de dezembro de 2021
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ção de atos de ocultação da
origem e destino dos valores
subtraídos".

Na primeira fase da opera-
ção, realizada no último dia
16, com apoio da CGU (Con-
troladoria-Geral da União), a
PF cumpriu 41 mandados de
busca e apreensão e uma or-
dem judicial de prisão. Os pri-
meiros mandados foram exe-
cutados em Rio Branco, Cru-
zeiro do Sul (AC), Brasília e
Manaus.

Na ocasião, segundo a po-
lícia, foram identificadas de-
zenas de transações financei-
ras suspeitas em contas-cor-
rentes, pagamentos de bole-
tos de cartão de crédito, tran-
sações com imóveis de alto
valor e aquisições subfatura-
das de veículos de luxo.  A
CGU apurou que o governo
estadual empenhou R$ 142
milhões para sete empresas
suspeitas de integrar o esque-
ma ilícito.

ABRASIL
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Cláudio Castro lança
plano de recuperação
de 55 batalhões da PM

SEGURANÇA

O governador Cláudio Cas-
tro lançou, ontem, o plano de
recuperação de 55 batalhões
da Polícia Militar em todas as
regiões do estado. Com inves-
timento de mais de R$ 126 mi-
lhões, serão realizadas obras
nos telhados, pintura de fa-
chadas, reforma de refeitórios
(rancho) e alojamentos. As in-
tervenções fazem parte de um
grande pacote de investimen-
to na Segurança Pública.

“Investir no policial virou a
nossa prioridade. Ontem, con-
seguimos pagar o abono sala-
rial de R$ 500 para cada poli-
cial civil, cada policial militar,
cada bombeiro militar e cada
policial penal. Voltamos a in-
vestir em treinamento para o
policial, para que ele possa
exercer melhor a sua função e
também defender a sua vida.
Investimos em tecnologia e,
hoje, estamos anunciando o
maior investimento da histó-
ria desse estado, para que o
policial possa ter um local de-
cente para trabalhar. Investir
na polícia é a nossa obrigação,
a segurança pública é o pilar
da nossa sociedade”, destacou
o governador Cláudio Castro.

O 4º BPM, em São Cristó-
vão, será o primeiro a receber
o pacote de obras. A Polícia
Militar do Estado do Rio de Ja-

neiro tem quartéis históricos,
alguns com mais de 100 anos e
que nunca sofreram uma in-
tervenção em sua infraestru-
tura com essa magnitude.

“É um investimento históri-
co na Polícia Militar. Esse tipo
de investimento nunca foi feito
na corporação. Esse anúncio é
um motivo de grande expecta-
tiva, agradecimento e orgulho.
São quartéis históricos e um
investimento desse valor está
atingindo aquilo que o policial
militar tem necessidade, que é
melhor estrutura para seu tra-
balho, um melhor rancho, um
melhor alojamento” comemo-
rou o secretário de Estado de
Polícia Militar, coronel Luiz
Henrique Marinho. Ele co-
mentou ainda sobre a aquisi-
ção de 80 motos, que já estarão
nas ruas no próximo fim de se-
mana para o patrulhamento
em todo o estado.

As obras serão executadas
pela Empresa de Obras Públi-
cas (Emop-RJ), vinculada à Se-
cretaria de Estado de Infraes-
trutura e Obras (Seinfra). Das
55 unidades contempladas, os
técnicos já vistoriaram 47 ba-
talhões para avaliar a situação
de cada prédio e agora traba-
lham para que as licitações se-
jam realizadas no menor pra-
zo possível.

AL QAEDA

EUA incluem em lista de
terrorismo rede no Brasil 
PATRÍCIA CAMPOS
MELLO/FOLHAPRESS

O
governo dos EUA in-
cluiu uma rede brasi-
leira de indivíduos e

empresas supostamente ligada
à Al Qaeda na lista de terrorismo
do Departamento do Tesouro,
informou a embaixada america-
na ontem.

Haytham Ahmad Shukri Ah-
mad Al-Maghrabi, 35, egípcio
naturalizado brasileiro, Moha-
med Sherif Mohamed Awadd,
48, de nacionalidade egípcia e
síria, e Ahmad Al-Khatib, 52, de
nacionalidade egípcia e libane-
sa, terão bens e contas nos EUA
congelados. Também são alvo
de sanções as empresas Home
Elegance Comércio de Móveis,
cujo nome fantasia é Marrocos
Móveis e Colchões, e Enterprise
Comércio de Móveis e Interme-
diação de Negócios, localizadas
em Guarulhos e pertencentes a
Awadd e Al-Khatib.

Os três teriam "auxiliado ma-
terialmente, patrocinado ou for-
necido apoio financeiro ou tec-
nológico, além de bens ou servi-
ços, para ajudar a (facção terro-
rista) Al Qaeda", de acordo com
o governo dos EUA.

Segundo as autoridades ame-
ricanas, Al-Maghrabi, que che-
gou ao Brasil em 2015, foi um
dos primeiros membros de uma

das redes da Al Qaeda no país.
Ele teria tido contatos frequentes
e mantido negócios para a com-
pra de moeda estrangeira de um
outro indivíduo filiado à organi-
zação em território brasileiro.

Os EUA também dizem que Al-
Maghrabi foi, até 2018, o contato
do grupo no Brasil. Ele teria se re-
portado a Ahmed Mohamed Ha-
med Ali, egípcio ligado aos aten-
tados da Al Qaeda contra as em-
baixadas americanas na Tanzânia
e no Quênia, em 1998, que causa-
ram mais de 200 mortes. Ele mor-
reu em 2010, no Paquistão.

Procurado, Al-Maghrabi afir-
mou não conhecer Ali. "Não co-
nheço, nunca ouvi esse nome",
disse ele, que nega qualquer en-
volvimento com a Al Qaeda, à re-
portagem.

Já Awadd, segundo o governo
americano, chegou ao Brasil em
meados de 2018 e recebeu
transferências bancárias de ou-
tros associados da Al Qaeda no
país. "Até o final de 2018, Awadd
desempenhou um papel signifi-
cativo em um grupo afiliado à Al
Qaeda e estava envolvido na im-
pressão de moeda falsa."

Ainda segundo o governo dos
EUA, Awadd e Ahmad Al-Khatib
teriam auxiliado materialmente,
patrocinado ou fornecido apoio
financeiro ou tecnológico a Mo-
hamed Ahmed Elsayed Ahmed
Ibrahim, incluído na lista de ter-

rorismo do Tesouro americano
em 2019 "por ter agido em favor
ou em nome da Al Qaeda".

"As designações de hoje aju-
darão a negar o acesso da Al
Qaeda ao setor financeiro for-
mal para gerar receita que apoie
suas atividades", afirmou An-
drea Gacki, diretora do Escritó-
rio de Controle de Ativos Estran-
geiros (OFAC) do Departamen-
to do Tesouro. "As atividades
desta rede sediada no Brasil de-
monstram que a Al Qaeda conti-
nua sendo uma ameaça terroris-
ta global generalizada."

Khatib, que é xeque muçul-
mano, está no Brasil há 32 anos
e preside a ONG Associação Li-
vro Aberto (Núcleo islâmico),
que recebe refugiados sírios. Ele
já havia sido investigado na
Operação Hashtag, em 2016,
que apurou um suposto esque-
ma terrorista para fazer um
atentado nas Olimpíadas no Rio.

À reportagem ele nega qual-
quer envolvimento com a Al
Qaeda. "Não tenho nada a ver
com a Al Qaeda, nem existe Al
Qaeda no Brasil, esse pessoal dos
EUA tem imaginação hollywoo-
diana", afirmou Khatib. Ele disse
conhecer os outros dois acusa-
dos, Al-Maghrabi e Awadd, por-
que vendeu uma fábrica a eles.

"Eles vieram ao Brasil fugindo
do Egito, onde são perseguidos.
Nós nos encontramos na mes-

quita e fazemos negócios. Tenho
uma ONG, ajudo as pessoas, faço
doações e não pergunto se quem
está recebendo é da Al Qaeda ou
do PCC. Não tenho nada a ver
com a Al Qaeda. Vivo há 32 anos
no Brasil, trabalho, ajudo as pes-
soas e quero uma vida tranquila."

O governo americano infor-
mou ter agido em colaboração
com autoridades brasileiras. Em
2019, os EUA já tinham incluído
um cidadão egípcio que vivia no
país em sua lista de terrorismo,
por suposta ligação com a Al Qae-
da. Outros entraram na relação
por ligações com o Hizbullah.

A Al Qaeda foi autora dos ata-
ques terroristas de 11 de setem-
bro de 2001, nos Estados Unidos,
que mataram quase 3.000 pes-
soas, além de vários outros aten-
tados. Com as sanções, ficam
proibidas todas as transações efe-
tuadas por americanos, dentro
ou fora dos EUA, que envolvam
qualquer propriedade ou interes-
se em propriedade de pessoas
designadas ou bloqueadas.

Bens e interesses em proprie-
dade de indivíduos e entidades
incluídos na lista e que estejam
nos EUA ou na posse ou contro-
le de americanos serão bloquea-
dos. Bancos brasileiros também
não podem autorizar que indiví-
duos incluídos na lista abram
conta em suas subsidiárias ame-
ricanas, sob pena de sanções.

Três baleados em ação
da PF contra milícia 

RIO DAS PEDRAS

MARCELA LEMOS/FOLHAPRESS

Um menino de cinco anos,
um policial federal e um ho-
mem de 57 foram baleados na
noite de terça-feira passada
durante uma ação da Polícia
Federal na região de Rio das
Pedras, área dominada pelas
milícias na zona oeste do Rio
de Janeiro. O caso ocorreu por
volta de 20h, na localidade co-
nhecida como Areinha.

O quadro de saúde da crian-
ça é estável, segundo a Polícia
Federal. Ela foi transferida  pa-
ra o Hospital Municipal Souza
Aguiar, no centro do Rio.

O homem atingido na ação
foi identificado como Carlos
da Silva Junior. Ele foi atingido
no púbis e precisou passar por
cirurgia. Ele permanece inter-

nado no Hospital Lourenço
Jorge, na Barra da Tijuca. A ví-
tima seria morador da comu-
nidade e deverá ser ouvida no
inquérito que vai apurar o ca-
so. Na ação, o agente da PF,
Evandro Coruja, vereador na
cidade de Gravatai,  no RS,
também foi ferido. Ele foi atin-
gido por estilhaços.

Na versão da PF, seguranças
do chefe da milícia que atua em
Rio das Pedras dispararam con-
tra policiais federais que esta-
vam na entrada da comunida-
de. Segundo o órgão, "os poli-
ciais federais não efetuaram
disparos e prestaram de ime-
diato os primeiros socorros à
criança e a conduziram para o
Hospital Lourenço Jorge, na
Barra da Tijuca (na zona oeste
do Rio)".

Força-tarefa demole casa
em construção pela milícia

MUZEMA

VLADIMIR PLATONOW/ABRASIL 

Uma casa de alto padrão que
estava sendo construída de for-
ma irregular na localidade da
Muzema, em Rio das Pedras,
área dominada pela milícia, foi
demolida, na manhã de ontem.
A ação foi comandada pela for-
ça-tarefa do Grupo de Atuação
Especial no Combate ao Crime
Organizado (Gaeco) para en-
frentamento à ocupação irregu-
lar do solo urbano do Ministério
Público (MP). A Polícia Militar e
a prefeitura apoiaram a ação.  

É a terceira operação con-
junta, em 30 dias, para demolir
construções feitas pela milícia
em Rio das Pedras e na Muze-
ma, com objetivo de conter a
expansão imobiliária e ocupa-
ção irregular do solo, disse a
promotora de Justiça Roberta
Laplace, que acompanhou a
demolição. 

“Após quatro operações pa-
ra prender milicianos, e 72 de-
nunciados desde 2019, o Gae-
co tem pleno conhecimento de
que a construção irregular de
imóveis é uma das maiores
fontes de renda da milícia,
sendo ações como a de hoje de

extrema relevância para sufo-
cá-los financeiramente”, afir-
mou Roberta.

O secretário municipal de
Ordem Pública, Brenno Car-
nevale, também esteve no lo-
cal e destacou o combate ao
uso irregular do solo por mili-
cianos. “Esta é mais uma ope-
ração que fazemos em conjun-
to com o Gaeco para combater
as construções irregulares.

A Secretaria de Ordem Pú-
blica vai continuar trabalhan-
do firme para asfixiar o crime
organizado e ordenar a cidade.
Através dessa integração, a
prefeitura se coloca como mais
uma força para a segurança
pública”, destacou Carnevale.

Situado na Estrada do Ita-
nhangá, o prédio residencial ir-
regular que foi demolido per-
tence ao policial militar Ronny
Pessanha de Oliveira, denuncia-
do pelo MP e preso em dezem-
bro de 2020, durante a Operação
Sturm, por integrar a milícia que
atua na região. 

O prédio foi construído sem
projeto aprovado pela prefeitura
e em desacordo com as leis mu-
nicipais de parcelamento do so-
lo urbano.

A alta dos casos de Covid im-
pulsionada pela variante Ômi-
cron do coronavírus levou a Es-
panha a reintroduzir a obrigato-
riedade do uso de máscaras ao ar
livre, anunciou o premiê Pedro
Sánchez ontem.

Com cerca de 80% da popula-
ção vacinada contra a doença e a
aplicação da dose de reforço do
imunizante avançando, o gover-
no espanhol conseguiu conter a
quarta onda que atingiu outros
países da Europa, mas a situação
agravou-se com a chegada da
Ômicron.

Os números da doença dis-
pararam no país, levando a um
recorde de quase 50 mil novas
infecções na terça-feira passada,
embora o volume de interna-
ções e de pacientes em trata-
mento intensivo permaneça
baixo, quando comparado a ou-
tras ondas da Covid.

A Ômicron foi responsável
por quase metade de todas as no-
vas infecções registradas na Es-
panha na semana encerrada em
18 de dezembro, ante 3% na se-
mana anterior. O governo do
premiê Sanchez também planeja
destinar 292 milhões de euros
(R$ 1,8 bilhão) para fortalecer o
setor de atenção primária.

A administração do primeiro-
ministro lida com o desafio de
promover acordos entre as admi-
nistrações regionais, que confli-
tam em relação às medidas to-
madas para frear o avanço da
doença.

Na Catalunha, onde a ocupa-
ção de UTIs é quase o dobro da
média nacional de 30%, a admi-
nistração de esquerda ordenou
o fechamento de casas noturnas
e impôs limites para reuniões. Já
na capital Madri, a líder conser-
vadora Isabel Diaz Ayuso pro-
meteu manter o setor de turis-
mo sem restrições independen-
temente do desenrolar da pan-
demia.

O agravamento da crise sani-
tária não é exclusividade da Es-
panha. O Reino Unido registrou
nesta quarta o número recorde
de 106 mil novos casos diários de
Covid, de acordo com informa-
ções oficiais.

Dados da Agência de Segu-
rança de Saúde mostram que os
casos confirmados de Ômicron

chegaram a 69.147 na Inglaterra.
Na Escócia, já são 1.652 casos de
Covid pela nova variante e, no
País de Gales, 941. Não há núme-
ros atualizados disponíveis sobre
a Irlanda do Norte devido a pro-
blemas no fluxo de dados.

O Reino Unido tinha, até ter-
ça, 195 pacientes hospitalizados
com a Ômicron, e 18 mortes de
pessoas infectadas com a varian-
te foram confirmadas. O número
total de pacientes com Covid in-
ternados ultrapassa 8.000, o que
representa um aumento em rela-
ção aos últimos sete dias, mas es-
tá abaixo dos níveis de mais de 38
mil internações atingidos em ja-
neiro deste ano.

O país é um dos mais afetados
pela Covid na Europa, o que le-
vou o premiê Boris Johnson a in-
troduzir uma série de medidas

de combate à pandemia, como a
exigência do comprovante de va-
cinação para determinados es-
paços -pacote que levou a um ra-
cha dentro do Partido Conserva-
dor, do qual faz parte.

Diante da explosão de casos
da doença, Boris voltou a afir-
mar, na segunda-feira passada,
que não hesitaria em introduzir
mais restrições. Ainda assim,
nesta quarta a Inglaterra anun-
ciou a redução de dez para sete
dias do período de quarentena
para as pessoas vacinadas que
tenham sido infectadas pelo co-
ronavírus.

As autoridades justificaram
que a medida foi baseada em
orientações atualizadas de espe-
cialistas em saúde e que poderia
ajudar a aliviar a sobrecarga de
serviços de saúde, que assistem à

redução da mão de obra à medi-
da que mais funcionários estão
com Covid.

O secretário de Saúde do Rei-
no Unido, Sajid Javid, disse que a
medida foi baseada na orienta-
ção da Agência de Segurança de
Saúde do governo e que um pe-
ríodo de isolamento de uma se-
mana junto com dois testes para
a Covid com resultados negati-
vos teve quase o mesmo efeito
protetor que um período de iso-
lamento de 10 dias.

O cenário mudou, também,
em Portugal, país que tem uma
das taxas de vacinação mais al-
tas do mundo, com 87% da po-
pulação com esquema vacinal
completo. Quase 9.000 novos
casos foram registrados na ter-
ça, maior número desde o início
de fevereiro.

EUROPA

VERÃO: Chuvoso de manhã. Aberturas de sol à tarde e
pancadas de chuva que vão até a noite.
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A Santa Sé emitiu ontem um comunicado em
que reitera a posição pró-vacina do Papa Fran-
cisco. A intervenção ocorre num momento em
que diversos países voltam a impor restrições
com o objetivo de conter a disparada de infecções
causadas pela variante Ômicron.

"O Santo Papa definiu a vacinação como
'um ato de amor', uma vez que visa a proteção
das pessoas contra a Covid-19. Além disso, ele
reiterou recentemente a necessidade de a comu-
nidade internacional intensificar ainda mais
seus esforços de cooperação para que todos te-
nham acesso rápido às vacinas, não por uma
questão de conveniência, mas de justiça ".

A declaração do Vaticano não tocou no de-
bate sobre a vacinação obrigatória. A Itália
tem servido de espaço para diversos protestos
em resposta à decisão do governo de tornar o
passaporte vacinal obrigatório para traba-
lhadores.

Antes, o Vaticano havia abordado a vacina-
ção em dezembro de 2020, quando a Congrega-
ção para a Doutrina da Fé afirmou em sua que
"a vacinação não é, via de regra, uma obrigação
moral e que, portanto, deve ser voluntário". Ho-
je, após a publicação de novos documentos da
Comissão sobre Covid-19 do Vaticano e da Pon-
tifícia Academia para a Vida o Vaticano disse,

em nota, que "parece oportuno afirmar a posi-
ção da Santa Sé a favor das vacinas".

A congregação acrescentou que os católicos
que, por motivos de consciência, recusam vaci-
nas produzidas com linhagens celulares de fetos
abortados, "devem fazer o possível para evitar,
por outros meios profiláticos e comportamentos
adequados, se tornarem veículos de transmis-
são do agente infeccioso".

ATO DE AMOR
O Papa Francisco e altos funcionários do Va-

ticano têm repetidamente instado os católicos a
serem vacinados contra o vírus ao longo de 2021
e pediram uma distribuição global das vacinas.

O Vaticano começou a administrar doses da
vacina Pfizer-BioNTech em janeiro e confirmou
no início do ano que o Papa Francisco e o Papa
emérito Bento XVI receberam a segunda dose da
vacina. A terceira dose começou a ser adminis-
trada em outubro.

O Papa Francisco participou de uma campa-
nha em que declarava apoio à vacinação. "Ob-
ter as vacinas autorizadas pelas respetivas auto-
ridades é um ato de amor. Rezo a Deus para que
cada um de nós possa fazer seu próprio pequeno
gesto de amor, por menor que seja, o amor é sem-
pre grande", dizia Francisco no comunicado di-
vulgado em agosto em colaboração com o Con-
selho de Publicidade.

Vaticano apoia vacinação em meio 
à disparada de casos pela Ômicron

Espanha volta a exigir máscaras e
Ômicron já domina vários países 
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