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Justiça russa
acaba com
antigo grupo
de DH do país

MEMORIAL

A Suprema Corte da Rússia
ordenou ontem que o grupo de
direitos humanos Memorial In-
ternational, um dos mais res-
peitados do país e conhecido
por seu trabalho em expor abu-
sos cometidos na era stalinista,
fosse dissolvido. A decisão veio
depois de um ano de intensa re-
pressão à oposição no país,
quando o ativista e blogueiro
Alexei Navalni foi preso e mui-
tos de seus aliados foram força-
dos a fugir. No início de novem-
bro, a promotoria russa pediu a
dissolução do grupo, acusando-
o de ter infringido "de maneira
sistemática" as obrigações de
sua condição de "agente estran-
geiro". Moscou também argu-
menta que está aplicando leis
para impedir o extremismo e
proteger o país de influências
estrangeiras. Grupos de direitos
humanos internacionais con-
denaram a decisão, enquanto
John Sullivan, embaixador dos
EUA na Rússia, a chamou de
"uma tentativa trágica de supri-
mir a liberdade de expressão e
apagar a história". PÁGINA 4

Paes acredita 
que restrições
vão reduzir
aglomeração 

RÉVEILLON

O prefeito do Rio de Janeiro,
Eduardo Paes, disse ontem que
o poder público impôs um
"profundo desestímulo" à aglo-
meração de pessoas na Praia de
Copacabana durante a noite de
Réveillon, e que as medidas vão
reduzir o público do evento,
que costuma reunir mais de 2
milhões de pessoas.   A tradicio-
nal queima de fogos da orla se-
rá realizada, mas não haverá
shows, ônibus extras nem fun-
cionamento do metrô, que terá
as estações fechadas entre as
20h de 31 de dezembro e as 7h
de 1º de janeiro. "Diminuímos
muito a possibilidade de deslo-
camento das pessoas. Não é
uma boa ir para Copacabana, a
não ser quem lá esteja ou a uma
distância caminhável para a
Praia de Copacabana. PÁGINA 4

Itapemirim
assina termo
para ressarcir
consumidores

AÉREA

BRUMADINHO

A Itapemirim Transportes Aé-
reos (ITA) e a Fundação Procon
SP assinaram ontem um Termo
de Compromisso Voluntário pe-
lo qual a empresa se compro-
mete a fazer o reembolso inte-
gral a quem fizer reclamação no
site do órgão de defesa do con-
sumidor. Em caso de descum-
primento, a empresa será pena-
lizada em R$ 5 milhões. A ITA
suspendeu seus serviços no dia
17 de dezembro, às vésperas das
festividades de final de ano.   Se-
gundo o Procon-SP, pelo termo,
“a empresa obriga-se a encami-
nhar os pedidos de reembolso e
providenciar a imediata requisi-
ção de estorno junto à institui-
ção financeira responsável pelo
cartão de crédito no prazo máxi-
mo de dez dias”. Para as com-
pras feitas de forma parcelada,
os estornos irão ocorrer na for-
ma e no prazo do cartão. A ITA
também se comprometeu a
transportar pessoas afetadas pa-
ra a cidade onde moram, sendo
que o deslocamento deve ser
feito prioritariamente por meio
aéreo. PÁGINA 3

Desemprego cai para 12,1%,
mas ainda afeta 12,9 milhões

A taxa de desemprego no Brasil recuou para 12,1% no trimestre
encerrado em outubro de 2021. Mesmo com a queda, o país ainda
registrou 12,9 milhões de desempregados no período. Os dados fo-
ram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística).No trimestre anterior, finalizado em julho de
2021, a taxa de desemprego estava em 13,7%. Entre agosto e outubro

de 2020, era de 14,6%. Pelas estatísticas oficiais, uma pessoa está de-
sempregada quando não tem trabalho e segue à procura de novas
oportunidades profissionais. O levantamento do IBGE considera
tanto o setor formal quanto o informal. A taxa de desocupação esti-
mada pelo instituto (12,1%) ficou abaixo das expectativas do merca-
do financeiro. PÁGINA 2

Guedes cria
história para
vetar reajuste 
a servidores

Em mensagens encaminhadas a ministros e membros do governo,
o ministro Paulo Guedes (Economia) (foto) pediu apoio contra a
pressão de servidores públicos por um amplo reajuste salarial. Numa
sequência de 16 mensagens de texto, Guedes fez uma analogia ao
rompimento da barragem de Brumadinho (MG) no dia 25 de janeiro
de 2019. "Se aumentarmos os salários e a doença voltar, QUEBRA-
MOS!", escreveu o ministro. "Brumadinho: pequenos vazamentos
sucessivos até explodir barragem e morrerem todos na lama", diz ou-
tra mensagem. Guedes voltou a defender a reforma administrativa
como instrumento para reestruturar carreiras. PÁGINA 2

O deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) apresentará um requerimento de convocação do ministro da
Defesa, general Walter Braga Netto (foto), para que ele explique o fato de a pasta ter usado recursos desti-
nados ao enfrentamento da Covid-19 para compra de filé mignon e picanha, como revelou o jornal Folha
de S.Paulo. Em março deste ano, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara chegou a
convocar o militar após notícias de compras consideradas suspeitas de 700 toneladas de picanha e 80 mil
litros de cerveja feitas pelas Forças Armadas. PÁGINA 3
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Braga Netto teria de explicar uso
de verba da Covid-19 em picanha
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Bolsas no mundo
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Dow Jones 36.398,21 +0,26

NASDAQ Composite 15.781,723 -0,56

Euro STOXX 50 4.314,11 +0,50

CAC 40 7.181,11 +0,57

FTSE 100 7.372,1 -0,02

DAX 15.963,7 +0,81

Preço % Oscil.

IBOVESPA: -0,65% / 104.864,17 / -690,23 / Volume: 15.962.484.0209 / Quantidade: 2.634.729
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Bovespa cai e fica
perto de perder 
rali de fim de ano
CLAYTON CASTELANI/FOLHAPRESS

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) fechou em
queda de 0,65% ontem, a
104.864 pontos. Com esse re-
sultado na antepenúltima ses-
são de 2021, o mercado acioná-
rio doméstico acumula saldo
semanal negativo de 0,02% e re-
vela investidores desencoraja-
dos a fazer uma corrida de fim
de ano em busca de oportuni-
dades na Bolsa brasileira. Juros
altos, risco fiscal e desemprego
explicam a falta de apetite.

Beirando a estabilidade ao
longo de toda a sessão, o dólar
fechou em alta de 0,05%, a R$
5,641.

Pouco frequentada, a últi-
ma semana do ano nas Bolsas
tende a ser marcada pelo oti-
mismo de negociadores que
ainda não saíram para apro-
veitar o feriado de Ano-Novo.

No Brasil, porém, onde a
Bolsa acumula queda anual de
11,89%. a disposição para cor-
rer riscos nesta reta final está
menor, segundo Alexsandro
Nishimura, economista e só-
cio da BRA.

"Ao contrário dos seus pa-
res internacionais, o Ibovespa
não aproveitou o 'rali de fim
de ano', tomou rumo contrá-
rio e acentuou as perdas", dis-
se Nishimura.

Nos Estados Unidos, o índi-

ce industrial Dow Jones subiu
0,26%, enquanto o indicador
de referência S&P 500 cedeu
levemente (-0,10%), depois de
ter alcançado pontuação re-
corde na véspera.

A Nasdaq, que concentra
pequenas e médias empresas
do setor de tecnologia –muitas
ligadas ao comércio varejista–,
recuou 0,4%.

Europa também fecharam
em alta, exceto a Bolsa de Lon-
dres, que teve leve recuo de
0,02%. O Reino Unido está en-
tre os países que enfrentam
uma nova onda de Covid.

Com a maior participação
no resultado do pregão de
ontem, a Vale recuou 2,72%.
A empresa é diretamente
atingida pela desvalorização
do minério no seu principal
mercado.

O petróleo Brent, referência
para o mercado, subiu 0,48%, a
US$ 78,98 (R$ 445,69). Isso aju-
dou a Petrobras a avançar 0,1%.

Ainda embalados por da-
dos positivos sobre as vendas
no Natal, ações do setor vare-
jista e turismo lideraram as al-
tas na Bolsa. Ciello (4,13%),
CVC (3,13%), BR Malls (2,78%)
e Iguatemi (2,78%) puxavam a
fila das altas. O pelotão de
frente ainda tinha também a
participação da empresa do
setor de educação Yduqs, que
subiu 3,94%.
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LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

A
taxa de desemprego
no Brasil recuou para
12,1% no trimestre

encerrado em outubro de 2021.
Mesmo com a queda, o país ain-
da registrou 12,9 milhões de de-
sempregados no período.

Os dados foram divulgados
nesta terça-feira pelo IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística).

No trimestre anterior, finali-
zado em julho de 2021, a taxa de
desemprego estava em 13,7%.
Entre agosto e outubro de 2020,
era de 14,6%.

Pelas estatísticas oficiais, uma
pessoa está desempregada
quando não tem trabalho e segue
à procura de novas oportunida-
des profissionais. O levantamen-
to do IBGE considera tanto o se-
tor formal quanto o informal.

A taxa de desocupação esti-
mada pelo instituto (12,1%) fi-
cou abaixo das expectativas do
mercado financeiro. Analistas
consultados pela agência
Bloomberg projetavam indica-
dor de 12,3% no trimestre encer-
rado em outubro de 2021.

No período, a população ocu-
pada com algum tipo de trabalho
chegou a 94 milhões de pessoas
no país. O crescimento foi de 3,6%
(3,3 milhões) frente ao trimestre
anterior e de 10,2% (8,7 milhões)
ante o mesmo intervalo de 2020.

"Essa queda na taxa de deso-
cupação está relacionada ao
crescimento da ocupação, como
já vinha acontecendo nos meses
anteriores. O aumento no nú-
mero de ocupados ocorreu em
seis dos dez grupamentos de ati-
vidades, a exemplo do comér-
cio, da indústria e dos serviços
de alojamento e alimentação",

afirmou a coordenadora de Tra-
balho e Rendimento do IBGE,
Adriana Beringuy.

O desemprego em patamar
ainda elevado preocupa analis-
tas, especialmente em um con-
texto de inflação alta, como é o
caso atual.

Em conjunto, as dificuldades
no mercado de trabalho e a es-

calada dos preços afetam o con-
sumo das famílias, um dos mo-
tores do crescimento do país.

Não à toa, as previsões para o
desempenho da atividade eco-
nômica em 2022 vêm sendo re-
visadas para baixo.

Analistas do mercado finan-
ceiro passaram a projetar cresci-
mento inferior a 0,5% para o PIB

(Produto Interno Bruto) do pró-
ximo ano, conforme o boletim
Focus, divulgado pelo BC (Ban-
co Central) na segunda-feira
passada. A estimativa é de avan-
ço de 0,42%.

Segundo analistas, a fragilida-
de da economia como um todo
coloca em xeque a incipiente me-
lhora do mercado de trabalho.

MERCADOS

THIAGO RESENDE/FOLHAPRESS

Em mensagens encaminha-
das a ministros e membros do
governo, o ministro Paulo Gue-
des (Economia) (foto) pediu
apoio contra a pressão de servi-
dores públicos por um amplo
reajuste salarial.

Numa sequência de 16 men-
sagens de texto, Guedes fez uma
analogia ao rompimento da bar-
ragem de Brumadinho (MG) no
dia 25 de janeiro de 2019.

"Se aumentarmos os salários
e a doença voltar, QUEBRA-
MOS!", escreveu o ministro.
"Brumadinho: pequenos vaza-
mentos sucessivos até explodir
barragem e morrerem todos na
lama", diz outra mensagem.

Guedes voltou a defender a
reforma administrativa como
instrumento para reestruturar
carreiras. E disse também citou a
derrota do ex-presidente argen-
tino Mauricio Macri nas eleições
de 2019. Macri era de perfil libe-
ral e entregou o país em crise.

"SEM ISTO (reforma adminis-
trativa), reajuste geral para fun-
cionalismo é INFLAÇÃO SUBIN-
DO, BRUMADINHO E MACRI
nas eleições! Temos que ficar
FIRMES !", redigiu o ministro.

Após o lobby de policiais fe-
derais surtir efeito e as corpora-
ções garantirem recursos para

aumentos salariais em 2022, di-
versas categorias do serviço pú-
blico federal se reúnem hoje pa-
ra discutir uma campanha por
reajuste no ano que vem.

Uma das alternativas em de-
bate é uma paralisação geral de
um ou dois dias como forma de
pressionar o Palácio do Planalto
a abrir o diálogo com o funciona-
lismo.

O aumento aos policiais foi
um pedido do próprio presidente
Jair Bolsonaro (PL). Apenas PF,
PRF (Polícia Rodoviária Federal)
e Depen (Departamento Peni-
tenciário Nacional), além de
agentes comunitários de saúde,
obtiveram previsão de reajuste
dentro do funcionalismo. O orça-
mento prevê R$ 1,7 bilhão para o
reajuste para essas corporações.

Isso desencadeou uma de-
bandada nos cargos de chefia da
Receita e Banco Central -uma
forma de pressionar o governo a
conceder o aumento salarial pa-
ra mais categorias.

Em uma das mensagens en-
caminhadas por Guedes, o mi-
nistro afirma que o país está
passando por uma "economia
de guerra contra a pandemia".

"Quem pede aumento agora
não quer pagar pela guerra con-
tra o vírus. Está dizendo : 'já to-
mei minha vacina agora quero
reposição de salário: NÃO VOU

PAGAR PELA GUERRA AO VÍ-
RUS'", escreveu.

A equipe econômica tenta
controlar os gastos públicos
após o forte aumento de despe-
sas em 2020 e 2021 para conter o
coronavírus e os efeitos da
doença na economia.

Nas mensagens, Guedes es-
creveu que, no ano passado, a
pandemia derrubou o país, mas
que, em 2021, o "Brasil se ergueu
e derrubou a doença".

Segundo ele, a projeção para
o próximo ano é que "vai cair
[a] inflação, vamos seguir ge-
rando emprego e renda, sobem
investimentos e vamos retomar

o crescimento".
Mas, preocupado com o im-

pacto nas contas públicas da
pressão por aumento salarial
de servidores, ele afirmou não
ver problemas na reestrutura-
ção de uma carreira, ainda mais
se for dentro da reforma admi-
nistrativa.

Guedes argumentou que es-
sa reforma cortaria R$ 30 bi-
lhões por ano, o que abriria es-
paço para um reajuste de 10%
dos salários do funcionalismo,
mas somente após a reforma.
"Valorizando o funcionalismo
atual, pois ficaria zero a zero",
concluiu.

Em balanço de fim de ano, no
dia 17 de dezembro, Guedes já
havia dito que conceder reajus-
tes a todos os servidores seria
uma desonra com as futuras ge-
rações. O Ministério da Econo-
mia, porém, chegou a pedir ao
Congresso para reservar R$ 2,5
bilhões para aumentos a poli-
ciais, valor defendido pelo presi-
dente Bolsonaro.

"Se todos tiverem esses au-
mentos, é uma desonra com as
futuras gerações. Aí a inflação
vai voltar, vamos mergulhar em
um passado tenebroso, vamos
nos endividar em bola de neve.
Nosso papel é assegurar que isso
não aconteça", disse o ministro
na ocasião.

BRUMADINHO

Petrobras assina
contrato para compra
e venda de gás 

OPERADORAS

A Petrobras assinou ontem
com a Shell Brasil, Repsol Sino-
pec Brasil e Petrogal contratos
de compra e venda de gás para
operações conhecidas como
Swap. Esses contratos são muito
utilizados com o objetivo de re-
duzir riscos e de dar mais previ-
sibilidade para diferentes agen-
tes do mercado.  

Por meio do contrato, a Pe-
trobras processa o gás produzi-
do por essas operadoras e, após
esta etapa, o gás é novamente
disponibilizado para as empre-
sas transportarem até seus
clientes, viabilizando o acesso
direto delas ao mercado. Os

contratos são os primeiros nesta
modalidade e permitem que
produtores nacionais anteci-
pem o acesso ao mercado e via-
bilizem o início de fornecimento
já a partir de 1º de janeiro de
2022. A iniciativa contribui para
a abertura do mercado  de gás.

Em nota, a Petrobras infor-
ma que “segue adotando medi-
das que contribuem para o pro-
cesso de abertura do mercado
de gás natural, em linha com os
compromissos assumidos do
Termo de Compromisso de
Cessação firmado com o Cade,
com a finalidade de alcançar
um mercado aberto”.

Confiança do comércio
tem queda de 2,7 pp

FGV

VITOR ABDALA/ABRASIL 

O Índice de Confiança do
Comércio (Icom) caiu 2,7 pon-
tos em dezembro deste ano, na
comparação com o mês ante-
rior. Com isso, o indicador,
que mede a confiança dos em-
presários brasileiros do setor,
chegou a 85,3 pontos, o menor
patamar desde abril deste ano
(84,1 pontos), segundo dados
divulgados hoje (28) pela Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV).  

Em dezembro, cinco dos seis
principais segmentos do setor
tiveram queda. O Índice da Si-

tuação Atual, que mede a con-
fiança no presente, foi o princi-
pal responsável pelo recuo do
Icom no mês, ao ceder 4,3 pon-
tos e chegar a 84 pontos. O indi-
cador vai de zero a 200.

O Índice de Expectativas, que
mede a confiança no futuro, caiu
0,9 ponto e passou para 87,3
pontos. “Apesar da melhora da
pandemia, o setor continuando
sentindo os efeitos negativos da
baixa confiança do consumidor,
lenta recuperação do mercado
de trabalho, alta inflação e juros
em alta”, avalia o economista da
FGV Rodolpho Tobler.

Cristina Indio do Brasil/ABrasil 

O nível de ocupação no mercado de trabalho
cresceu no trimestre encerrado em outubro de
2021, mas houve queda na renda, segundo Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domicílios Contí-
nua (PNAD Contínua), divulgada ontem pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

A queda no rendimento real habitual é 4,6%
frente ao trimestre anterior passando para R$
2.449, mas em relação a igual trimestre de 2020,
o recuo ficou em 11,1%. Já a massa de rendi-
mento real habitual de R$ 225,0 bilhões não te-
ve variações estatisticamente significativas em
ambas as comparações.

O IBGE estimou o nível da ocupação, que é o
percentual de pessoas ocupadas na população
em idade de trabalhar em 54,6%. Isso significa
elevação de 1,8 ponto percentual (p.p) em rela-
ção ao trimestre de maio a julho de 2021, quando
atingiu 52,8% e de 4,6 p.p. na comparação com o
mesmo período do ano anterior, ou seja 50,0%.

ATIVIDADES
Seis dos dez grupamentos de atividades regis-

traram crescimento na ocupação em compara-
ção com o período anterior. A indústria geral su-
biu 4,6%, ou mais 535 mil pessoas, na construção
civil foram 6,5%, ou mais 456 mil pessoas, no co-
mércio, reparação de veículos automotores e mo-
tocicletas 6,4%, ou mais 1,1 milhão de pessoas, em

alojamento e alimentação o índice avançou
11,0%, ou mais 500 mil pessoas, em Outros Servi-
ços foram 7,1%, ou mais 304 mil pessoas e em Ser-
viços Domésticos 7,8%, ou mais 401 mil pessoas.

Nove grupamentos registraram crescimento
na ocupação em relação ao mesmo trimestre
móvel de 2020. O grupo agricultura, pecuária,
produção florestal, pesca e aquicultura regis-
trou alta de 7,8%, ou mais 645 mil pessoas; o da
indústria geral de 8,4%, ou mais 950 pessoas; da
construção 19,2%, ou mais 1,2 milhão de pes-
soas; do comércio, reparação de veículos auto-
motores e motocicletas de 10,9%, ou mais 1,8
milhão de pessoas; do transporte, armazena-
gem e correio 11,7%, ou mais 509 mil pessoas;
do alojamento e alimentação 26,3%, ou mais
1,0 milhão de pessoas; no de informação, comu-
nicação e atividades financeiras, imobiliárias,
profissionais e administrativas foram 8,4%, ou
mais 861 mil pessoas; outros serviços 11,4%, ou
mais 471 mil pessoas; e Serviços Domésticos de
21,1%, ou mais 1 milhão de pessoas.

INFORMALIDADE
Mesmo com o aumento de 4,1% no número de

empregados com carteira de trabalho no setor
privado, se comparado ao trimestre anterior, a
taxa de informalidade ficou em 40,7% da popu-
lação ocupada, ou 38,2 milhões de trabalhado-
res informais. No trimestre anterior, registrou
40,2% e, no mesmo trimestre de 2020, 38,4%.

Ocupação aumenta, mas rendimento diminui

Desemprego cai para 12,1%,
mas ainda afeta 12,9 milhões

Guedes cria ‘historinhas’ para
rechaçar reajuste para servidores

ABRASIL
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Procon e Itapemirim
assinam termo para
ressarcir consumidores

AÉREA

A Itapemirim Transportes
Aéreos (ITA) e a Fundação
Procon SP assinaram ontem
um Termo de Compromisso
Voluntário pelo qual a empre-
sa se compromete a fazer o
reembolso integral a quem fi-
zer reclamação no site do ór-
gão de defesa do consumidor.
Em caso de descumprimento,
a empresa será penalizada em
R$ 5 milhões. A ITA suspen-
deu seus serviços no dia 17 de
dezembro, às vésperas das fes-
tividades de final de ano.  

Segundo o Procon-SP, pelo
termo, “a empresa obriga-se a
encaminhar os pedidos de
reembolso e providenciar a
imediata requisição de estor-
no junto à instituição financei-
ra responsável pelo cartão de
crédito no prazo máximo de
dez dias”. Para as compras fei-
tas de forma parcelada, os es-
tornos irão ocorrer na forma e
no prazo do cartão.

A ITA também se compro-
meteu a transportar pessoas
afetadas para a cidade onde
moram, sendo que o desloca-
mento deve ser feito priorita-
riamente por meio aéreo. 

Em caso de indisponibili-
dade, pode ser oferecido outro
meio de transporte. 

A empresa também fica res-
ponsável pelo pagamento das
despesas com hospedagem,
alimentação e transporte arca-
das pelos consumidores. 

Se o transporte ocorrer por
meio rodoviário, a ITA com-
promete-se ao reembolso in-
tegral da passagem aérea.

Ficou estabelecido ainda
que a empresa vai disponibili-
zar um canal de atendimento
24 horas, por telefone, para o
Procon-SP e demais unidades
de Procons estaduais. 

E o termo estabeleceu que a
Itapemirim reforce os canais
de atendimento ao consumi-
dor, inclusive o presencial nos
aeroportos de Guarulhos e
Congonhas.

O Procon-SP informou que
o acordo não isenta a ITA de
responsabilidade administra-
tiva ou judicial. 

A ITA entrou em operação
no final de junho e operava
nos aeroportos de São Paulo-
Guarulhos (SP), Brasília (DF),
Belo Horizonte-Confins (MG),
Rio de Janeiro-Galeão (RJ),
Porto Alegre (RS), Porto Segu-
ro (BA), Salvador (BA), Curiti-
ba (PR), Fortaleza (CE), Floria-
nópolis (SC), Maceió (AL), Na-
tal (RN) e Recife (PE).

DEFESA

Ministro teria de explicar uso
de verba da Covid em picanha 
GUILHERME SETO/FOLHAPRESS

O
deputado federal Elias
Vaz (PSB-GO) apre-
sentará um requeri-

mento de convocação do minis-
tro da Defesa, general Walter Bra-
ga Netto, para que ele explique o
fato de a pasta ter usado recursos
destinados ao enfrentamento da

Covid-19 para compra de filé mig-
non e picanha, como revelou o
jornal Folha de S.Paulo.

Em março deste ano, a Comis-
são de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara chegou a
convocar o militar após notícias
de compras consideradas suspei-
tas de 700 toneladas de picanha e
80 mil litros de cerveja feitas pelas

Forças Armadas.
À época, porém, o presidente

da Casa, Arthur Lira (PP-AL), aco-
lheu recurso do líder do governo
na Câmara, Ricardo Barros (PP-
PR), e anulou a convocação.

Elias Vaz, que já havia tomado
a iniciativa de chamar o ministro
para se explicar no início do ano,
acredita que desta vez poderá ter

sucesso. "São muito graves os fa-
tos que surgiram", diz.

Reportagem da Folha de
S.Paulo mostrou que, segundo
informações do levantamento
sigiloso feito pela Selog (Secre-
taria de Controle Externo de
Aquisições Logísticas), foram
usados R$ 535 mil em itens con-
siderados de luxo.

Saúde dá espaço a defensores da
cloroquina em audiência pública
RAQUEL LOPES/FOLHAPRESS

Apesar de a Conitec (Comis-
são de Incorporação de Tecno-
logias ao Sistema Único de Saú-
de) rejeitar o uso do "kit Covid"
para pacientes com suspeita ou
diagnóstico de Covid, o Ministé-
rio da Saúde tem prolongado o
debate e deu espaço para defen-
sores de medicamentos sem efi-
cácia em audiência pública.

Foram ouvidos ontem espe-
cialistas, profissionais de saúde,
pacientes e políticos a favor e
contra medicamentos como a

hidroxicloroquina e a ivermecti-
na para tratamento contra a Co-
vid-19.

A Conitec tomou a decisão de
rejeitar o "kit Covid" por sete vo-
tos a seis. O texto pode ser acata-
do ou não pelo Ministério da
Saúde. A primeira decisão sobre
o tema é do secretário de Ciên-
cia, Tecnologia e Insumos Estra-
tégicos, Helio Angotti. Se houver
contestação, caberá ao ministro
Marcelo Queiroga definir a posi-
ção do ministério.

Segundo Angotti, o pedido
para a realização da audiência

pública partiu do ministro da
Saúde. A ideia é colher mais
elementos antes da tomada de
decisão.

Ele defendeu a medicina ba-
seada em evidências e que va-
loriza a experiência do profis-
sional.

"Todas as colaborações são
vozes da sociedade que se ma-
nifestam e deveriam ser escuta-
das. Gostaria de escutar muito
mais pessoas, mas há limita-
ções logísticas claras", ressaltou
Angotti.

Os médicos Carlos Carvalho

e Maicon Falavigna, que foram
responsáveis pela parecer con-
tra o uso de remédios como clo-
roquina para uso ambulatorial
de pacientes leves, explicaram a
metodologia usada na realiza-
ção do documento.

Falavigna esclareceu que du-
rante epidemias, quando não há
tratamentos clínicos efetiva-
mente consolidados, há tendên-
cia ao uso de medicamentos ba-
seado em resultados de estudos
pré-clínicos, ou tendo por base
estudos observacionais com li-
mitações importantes.

VACINAÇÃO DE CRIANÇAS

Prefeitura libera
vacina contra gripe
para todas as idades

IMUNIZAÇÃO

A vacinação contra a gripe
na cidade de São Paulo está
disponível para todas as pes-
soas que tenham mais de seis
meses de idade e que ainda
não tenham recebido a imuni-
zação contra a influenza em
2021. A informação é da Secre-
taria Municipal de Saúde.

A liberação da vacina para
todas as faixas etárias foi anun-
ciada pela prefeitura na segun-
da-feira passada e passou a va-
ler ontem. 

A vacinação contra influen-
za na capital paulista já tinha
sido retomada desde sexta-fei-
ra passada, em razão da alta de
casos de pacientes com sinto-
mas gripais. "(Existe a) tentati-
va de amenizar o quadro preo-
cupante de aumento no núme-
ro de casos de pacientes com
sintomas respiratórios, nos úl-
timos dias", afirmou o órgão.

É possível tomar a vacina da
gripe junta com a da Covid-19,
não precisando aguardar o in-
tervalo de 14 dias que existia
entre as duas em momentos
anteriores das campanhas.

Segundo informações da se-
cretaria, até segunda-feira pas-
sada, já haviam sido registradas
mais de 238 mil pessoas com
quadro respiratório, incluindo
as suspeitas de Covid. Em no-
vembro deste ano, foram regis-
trados aproximadamente 111
mil atendimentos de pacientes
com sintomas gripais.

Até então, a campanha era
oferecida somente a grupos
prioritários, como os maiores
de 60 anos e as grávidas, mas a
adesão foi baixa. 

No primeiro dia da campa-
nha, por exemplo, houve so-
mente 6.000 aplicações.

No total, a gestão municipal
recebeu 1 milhões de doses do
Instituto Butantan.

A epidemia de gripe já é re-
gistrada há algumas semanas
na capital paulista, estando as-
sociada à circulação da cepa
Darwin do vírus H3N2, que
tem escape vacinal do imuni-
zante atualmente aplicado
tanto na rede pública quanto
na privada. Mesmo assim, foi
registrada uma grande deman-
da pela vacina em serviços
particulares.

No caso de São Paulo, a se-
cretaria espera que a campa-
nha diminua a quantidade de
pessoas com sintomas gripais
que buscam os serviços de
saúde públicos.

Saiba onde tomar a vacina
na cidade de São Paulo,

Em UBSs (unidades básicas
de saúde) e AMAs (Assistên-
cias Médicas Ambulatoriais)
integradas com UBS, a aplica-
ção começa às 7h e termina às
19h. No total, são mais de 500
destes postos em toda a cida-
de. Há também os chamados
megapostos, em que a vacina-
ção vai das 8h às 17h. 

Nota
DORIA CONVIDA PRESIDENTE DO PSDB PARA
COORDENAR CAMPANHA À PRESIDÊNCIA

O governador de São Paulo, João Doria
(PSDB) (foto), convidou o presidente do
PSDB, Bruno Araújo, para ser o
coordenador de sua campanha à
Presidência da República. O dirigente do
partido já sinalizou a interlocutores que
deve aceitar a proposta. Com isso, o
tucano dá mais um passo na tentativa de
unir a legenda de forma inequívoca em
torno de seu nome para disputar a
sucessão de Jair Bolsonaro (PL). Doria disputou uma prévia
acirrada com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo
Leite, vencendo a disputa por 53,99% dos votos, contra
44,66% do principal adversário. Ele agora tem como desafio
subir nas pesquisas e se firmar como o nome viável da
chamada "terceira via", ou seja, um candidato que consiga
atrair os votos dos que hoje estão descontentes com
Bolsonaro, mas não têm simpatia pela candidatura de Lula.

Número de mortos pelas chuvas
chega a 21; 77 mil deixam casas 

Com a confirmação da morte
de um rapaz de 19 anos, que se
afogou ao tentar atravessar uma
enxurrada em Ilhéus (BA) na
noite de segunda-feira, subiu pa-
ra 21 o número de mortos em de-
corrência das fortes chuvas que
atingiram a Bahia nos últimos
dias, segundo dados divulgados
ontem à tarde pela Defesa Civil.

O órgão já contabiliza 77 mil
pessoas que precisaram deixar
as suas casas -34.163 delas estão
desabrigadas e precisam de as-
sistência do governo para ter
uma moradia temporária. Se-
gundo a Defesa Civil, mais de
470 mil pessoas foram afetadas
pelas chuvas, que deixaram ain-
da 358 pessoas feridas.

Já são 136 cidades em situa-
ção de emergência -o equiva-
lente a 30% dos municípios na
Bahia. Foram registrados 17 mil
novos casos de pessoas desalo-
jadas ou desabrigadas nas últi-
mas 24 horas -no levantamento
anterior, divulgado na segunda-
feira à tarde, a Defesa Civil havia
contabilizado 60 mil pessoas

nessas condições.
Há inclusive risco de novas en-

chentes em ao menos quatro mu-
nicípios na região sul do estado,
segundo alertou ontem o Corpo
de Bombeiros do estado. Itambé,
Canavieiras, Mascote e Cândido
Sales devem ser atingidas pela
abertura de comportas de uma
barragem de Minas Gerais.

Rui Costa reclama de pouca
verba liberada por Bolsonaro

O governador baiano Rui
Costa (PT) reclamou ontem da
verba liberada pelo governo fe-
deral para socorrer os municí-
pios atingidos pelas chuvas que
castigam principalmente a Ba-
hia. Uma em cada quatro cida-
des no estado está em situação
de emergência.

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) editou MP (Medida Provisó-
ria) para liberar R$ 200 milhões
para reconstruir rodovias preju-
dicadas pelas chuvas. O texto,
publicado ontem no Diário Ofi-
cial, abre crédito extraordinário
ao Ministério da Infraestrutura,
que irá cuidar das obras de rodo-

vias na Bahia, Amazonas, Minas
Gerais, Pará e São Paulo.

Desse total, R$ 80 milhões se-
rão para obras no Nordeste, R$ 70
milhões ao Norte e R$ 50 milhões
para o Sudeste. O governo não in-
formou quanto cada estado vai
receber, mas apenas a Bahia foi
contemplada no Nordeste.

"Eu queria fazer um apelo
porque não é possível recuperar
as estradas federais com R$ 80
milhões para o Nordeste", afir-
mou Costa em coletiva de im-
prensa em Ilhéus na presença
de Marcelo Sampaio, secretário
executivo do Ministério da In-
fraestrutura.

BAHIA

VERÃO: Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.Manhã Tarde Noite
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Queiroga rebate SBC 
e diz que tem coragem
para fazer mudanças

Em publicação nas redes
sociais,  o  ministro Marcelo
Queiroga rebateu críticas que
tem recebido de sociedades
de cardiologia por ter publi-
cado portaria que reduziu os
valores que podem ser pagos
pelo Sistema Único de Saúde
em materiais e procedimen-
tos utilizados pelos profissio-
nais da área.

Como mostrou o jornal Fo-
lha de S.Paulo, grupos de re-
presentação de cardiologistas
têm falado em risco de desa-
bastecimento de equipamento

por causa da portaria. 
O presidente da Sociedade

Brasileira de Cirurgia Cardio-
vascular, Eduardo Rocha, disse
que o preço a ser pago no mar-
capasso, por exemplo, foi re-
duzido de R$ 5,2 mil para R$
2,7 mil.

Celso Amodeo, presidente
da Sociedade Brasi leira  de
Cardiologia (da qual Queiroga
é presidente licenciado), falou
em possíveis consequências
nas ofertas de marcapassos,
stents, desfibriladores e outros
aparelhos de cirurgia cardíaca.

PAU-MANDADO

Deputado que esteve
com Bolsonaro recebe
diagnóstico de Covid

SANTA CATARINA

O deputado Coronel Ar-
mando (PSL-SC), que esteve
na recepção do presidente Jair
Bolsonaro (PL) a São Francisco
do Sul (SC), na segunda-feira
passada, recebeu diagnóstico
positivo para a Covid-19.

Segundo o deputado, assim
que soube do resultado, por
volta das 14h de ontem, infor-
mou a equipe médica do presi-
dente, devido ao contato re-
cente de ambos. Ainda assim,
Bolsonaro manteve pela tarde
as atividades em contato com
o público. Na maior parte do

tempo, o presidente permane-
ceu sem máscara. O presidente
passará o feriado de Réveillon
no litoral catarinense. Em fren-
te ao forte Marechal Luz, onde
está hospedado, o presidente
abraçou uma criança e conver-
sou com simpatizantes, aglo-
merados. Depois disso, ele
partiu de moto para a praia da
Enseada, em São Francisco do
Sul, no norte catarinense.

Bolsonaro foi até uma loté-
rica e depois a uma barbearia,
localizada na avenida Santa
Catarina,
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Paes acredita 
que restrições vão 
reduzir aglomeração 

RÉVEILLON

VINÍCIUS LISBOA/ABRASIL 

O prefeito do Rio de Janeiro,
Eduardo Paes (foto), disse on-
tem que o poder público impôs
um "profundo desestímulo" à
aglomeração de pessoas na
Praia de Copacabana durante a
noite de Réveillon, e que as me-
didas vão reduzir o público do
evento, que costuma reunir
mais de 2 milhões de pessoas.  

A tradicional queima de fo-
gos da orla será realizada, mas
não haverá shows, ônibus ex-
tras nem funcionamento do
metrô, que terá as estações fe-
chadas entre as 20h de 31 de de-
zembro e as 7h de 1º de janeiro.

"Diminuímos muito a pos-
sibilidade de deslocamento
das pessoas. Não é uma boa ir
para Copacabana, a não ser
quem lá esteja ou a uma dis-
tância caminhável para a Praia
de Copacabana. E com isso a
gente imagina que vai ter me-
nos aglomeração", disse o pre-
feito, em uma entrevista coleti-
va realizada ontem no Palácio
da Cidade. "Há um profundo
desestímulo da nossa parte".

Também será proibido es-
tacionar nas ruas de Copaca-
bana e nas vias de acesso ao
bairro a partir das 18h do dia
30. As linhas de ônibus para
Copacabana terão seu itinerá-
rio alterado a partir das 20h do
dia 31 de dezembro e não en-
trarão no bairro. A partir das
19h do dia 31, apenas táxis
com passageiros com compro-
vante de trabalho, residência
ou hospedagem ou automó-
veis de uso pessoal poderão
entrar no bairro. Às 22h, o blo-
queio passará a ser total, e só
quem estiver a pé poderá en-
trar em Copacabana.

O prefeito disse que a reali-
zação do evento foi permitida
pelo comitê científico da cida-
de e que o Rio tem registrado
aglomerações constantes na
praia em fins de semana de sol
e calor. "Tinha mais gente po-
dendo ir à praia no domingo
passado do que vai conseguir
ir à Praia de Copacabana na
noite de Réveillon".

ÔMICRON
Paes informou que os nú-

meros sobre a pandemia con-
tabilizados pela Secretaria
Municipal de Saúde ainda não
indicam um novo aumento de
casos após o início do verão, as
celebrações de Natal e os pri-
meiros casos confirmados da
variante Ômicron no Brasil.
Apesar disso, ele prevê que es-
se aumento deve ocorrer.

"É inevitável que tenhamos
um aumento do número de ca-

sos, não sei se na proporção dos
países desenvolvidos, que se va-
cinaram menos e vivem o inver-
no, em que a probabilidade de
expansão da doença é maior",
disse o prefeito ao afirmar que a
prefeitura está preparada e de-
fender que a população com-
plete o esquema vacinal. "O que
está muito claro, e cada dia
mais, é que, em quem está vaci-
nado, o risco de agravamento
do seu caso é muito baixo".

CARNAVAL
Sobre o carnaval, Paes re-

petiu que ainda é necessário
monitorar o cenário epide-
miológico, mas voltou a argu-
mentar que é preciso diferen-
ciar festas em que é possível
exigir vacinação ou testes de
Covid-19 de eventos abertos
como os blocos de rua.

"O carnaval representa dife-
rentes tipos de celebração. Em
algumas você pode estabelecer
controles, e em outras, não",
disse. "Vou esperar passar o Ré-
veillon e ter uma reunião com o
pessoal da Sebastiana (Asso-
ciação Independente de Blocos
de Rua). Estamos conversan-
do. Ainda tem um período
grande até o carnaval. Temos
que acompanhar os números".

BALANÇO
O prefeito apresentou um

balanço do primeiro ano de
seu terceiro mandato, desta-
cando que os maiores desafios
foram o controle da pandemia
de Covid-19, o reequilíbrio fis-
cal, a melhora da prestação de
serviços e a preparação da ci-
dade para o futuro. Paes foi
prefeito da cidade do Rio de
Janeiro entre 2009 e 2017, e
voltou ao cargo neste ano após
ter sido eleito em 2020.

Para o ano que vem, ele
prometeu, entre outras ações,
iniciar um projeto que preten-
de zerar a fila da regulação de
leitos do município em 18 me-
ses, investir R$ 600 milhões no
recapeamento de vias, revita-
lizar 150 escolas e promover
processo licitatório para a
aquisição de 600 novos ônibus
articulados para o BRT.

EUA

Deportados relatam racisco,
humilhação e maus-tratos
B

rasileiros deportados dos
Estados Unidos relatam
humilhação, racismo e

maus-tratos sofridos durante as
tentativas de entrar no país. His-
tórias de abusos são recorrentes
entre migrantes mantidos em
centros de detenção após verem
frustrada a passagem através da
fronteira com o México.

"Eles (agentes de segurança)
tratam a gente mal, (com) falta de
educação, agridem verbalmente
porque não podem encostar na
gente. Eu não entendia muito
bem o que diziam, mas o tempo
todo eles gritavam 'fuck you,
shit'", contou à Folha o agricultor
André Luiz Pereira do Vale, 19.

Hoje ele mora na comunidade
rural de Córrego do Dourado, em
Tarumirim (MG). O município fi-
ca no entorno de Governador Va-
ladares, no leste mineiro, marca-
do historicamente pela migração
para os EUA.

Na última semana, a Folha
mostrou que brasileiros dessa re-
gião arriscam a vida na travessia
pelo México e contrabandistas
alugam crianças por US$ 3.000
para facilitar a entrada ilegal.

O jovem de Tarumirim já teve
oito irmãos vivendo nos EUA após
essa jornada pela fronteira sul. Ele
também tentou entrar no país em
abril deste ano, mas o plano deu
errado quando se entregou a au-
toridades americanas e teve nega-
do o pedido de asilo.

Vale contou que os problemas
começaram já na fase de triagem,
quando dormiu no chão e passou
frio. Ele ficou seis meses em um
centro de detenção no Mississip-
pi. Os momentos mais traumáti-
cos de que se recorda são desse
período e o fizeram desistir defini-
tivamente de uma nova tentativa
de mudar de país.

Segundo o relato de Vale, as
agressões verbais dos agentes de
segurança eram frequentes. O
agricultor reclamou ainda das re-
feições, servidas com excesso de
pimenta.

Diante das ofensas e dos cons-
trangimentos, ele recorreu à fé.
Católico, passou a fazer prega-
ções para brasileiros, haitianos e
venezuelanos.

"Foi Deus que me ajudou e me
sustentou. Eu sempre tive minha
fé, mas eu não conhecia Deus co-
mo conheci lá", afirmou.

Vale é um entre tantos brasilei-
ros deportados semanalmente
em voos fretados pelo governo
americano que chegam ao aero-
porto de Confins (MG). Segundo
dados da Polícia Federal, foram
1.304 brasileiros em 2020 e 2021.

O terminal foi escolhido para
o desembarque porque 70% dos
que voltam são de Minas Ge-
rais. A palavra humilhação foi a
mais citada em relatos colhidos
pela Folha.

A embaixada dos EUA, em no-
ta, afirmou que todas as institui-
ções governamentais estão com-
prometidas com o tratamento
respeitoso. "Estamos preocupa-
dos com o sofrimento humano
que essas perigosas viagens tra-
zem àqueles que as fazem, espe-
cialmente para menores. Tentar
entrar ilegalmente nos EUA cria
mais problemas do que resolve",
disse a assessoria de imprensa da
representação diplomática.

A estudante Melissa de Car-
valho, 19, foi detida e encami-
nhada para o estado do Arizona.
Ela disse que não recebeu trata-
mento digno na cela, que estava
superlotada.

"Os deboches eram muito
com o olhar, cutucavam a gente,
olhavam para roupa, tênis. De-
bocharam do meu cabelo. Havia
meninas que a menstruação
corria pelas pernas e as agentes
riam, controlavam até o papel
higiênico", disse.

Melissa mora em Serra (ES) e
foi em agosto aos EUA para se en-
contrar com a família que a
aguardava. Ela estava acompa-
nhada do irmão na travessia, mas
só ele conseguiu entrar. Ela foi
mandada de volta ao Brasil no
mês passado.

Segundo a PF, o perfil dos de-
portados, na maioria das vezes, é
masculino, com idade de 18 a 25
anos e que já tentou entrar ilegal-
mente antes nos EUA. Predomi-
nantemente, os aspirantes decla-
ram ser estudantes, trabalhadores
da construção civil e do comércio.

O cozinheiro Jhonatan No-

gueira da Silva, 35, é um dos rein-
cidentes. Ele viveu por oito anos
nos Estados Unidos, de 2000 a
2008, e também tentou entrar de
forma irregular em 2019.

Silva relatou xingamentos e
atitudes racistas por parte de
agentes. "Alguns abusam da au-
toridade, são bem racistas, não
gostam de imigrante, falam,
zombam, fazem críticas, princi-
palmente a quem não fala in-
glês", disse.

Ao chegar ao Brasil em no-
vembro, carregava um saco de
cor laranja, entregue pelas auto-
ridades americanas, com seus
pertences. Silva se disse indig-
nado por ter sido algemado no
voo de deportados.

Vale, Melissa e Silva são unâni-
mes nas críticas ao uso das alge-
mas, uma vez que dizem nunca
terem cometido um crime. No en-
tanto, a prática de algemas os de-
portados é uma política habitual
dos EUA durante o voo. A restri-
ção só é retirada quando o avião
aterrissa em solo brasileiro.

Segundo João Francisco Cam-
pos da Silva Pereira, chefe da Di-
visão de Assistência Consular do
Ministério das Relações Exterio-
res, a dispensa do uso de algemas
em voos de deportação é uma das
principais reivindicações do Ita-
maraty e da Polícia Federal.

Um dos argumentos, diz Perei-
ra, é que a maioria das pessoas
detidas não é criminosa. Apesar
dos migrantes entrarem no país
de forma irregular, a migração
por si só não é crime.

As autoridades brasileiras tam-
bém já pediram que parentes não
sejam separados na deportação e
que brasileiros com problemas de
saúde só embarquem se estive-
rem em condições de viajar após
receberem tratamento médico
nos EUA.

A contrapartida do Itamaraty e
da PF foi a autorização dada ao
governo Joe Biden para enviar
dois voos de deportados por se-
mana. Segundo as autoridades
brasileiras, os americanos tentam
negociar um terceiro voo.

Em relação às queixas dos
brasileiros, Pereira disse que o
Itamaraty não tem conhecimen-

to de todos os problemas relata-
dos porque, na maioria das ve-
zes, os migrantes não procuram
órgãos oficiais.

Pereira explicou que o papel
do ministério é zelar para que os
brasileiros recebam tratamento
digno. No entanto, segundo ele, é
importante que a denúncia seja
formalizada para que a pasta pos-
sa pedir explicações oficiais às au-
toridades americanas.

"O que a gente percebe é que
muitos brasileiros têm medo de ir
ao consulado, de procurar nossa
ajuda, porque acham justamente
que a gente vai denunciar para as
autoridades locais, seja nos Esta-
dos Unidos, Japão, Portugal,
França", disse Pereira.

"A gente não faz isso. A nossa
obrigação é atender, acolher o
brasileiro e prestar a assistência
mínima cabível que a gente con-
segue", afirmou.

A orientação de não contar os
problemas às autoridades parte
de contrabandistas e coiotes. Se-
gundo relatos de deportados, ao
entrarem nos Estados Unidos eles
recebem orientações sobre como
e com quem devem falar.

Para solicitar asilo às autorida-
des americanas, por exemplo,
uma das diretrizes é dizer que es-
tão sob ameaça de morte no Bra-
sil ou que foram torturados por
agentes do governo, como poli-
ciais e políticos.

A embaixada americana, em
nota, afirmou que os EUA aco-
lhem a migração legal como um
dos alicerces da formação do país.
Disse ainda que as leis de migra-
ção não mudaram, continuarão a
ser cumpridas e que a fronteira
não está aberta.

"Os voos de deportação con-
tinuam, inclusive para o Brasil, e
indivíduos que tentam entrar
ilegalmente devem prever a re-
moção para seu país de origem",
diz a nota.

"Nossa mensagem aos indiví-
duos que consideram fazer a peri-
gosa e onerosa jornada para ten-
tar entrar ilegalmente nos EUA é
simples: não o façam", afirmou a
embaixada, ecoando o discurso
oficial do presidente Biden e de
sua vice, Kamala Harris.

Cláudio Castro vetará
lei que cria novas taxas
para setor de petróleo

ALERJ

O governador Cláudio Cas-
tro anunciou que não vai san-
cionar o Projeto de Lei n.
5.190/2021, que cria novos tri-
butos para empresas de petró-
leo no estado e foi aprovado
pela Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro
(Alerj). Castro confirmou sua
decisão ao receber, ontem,
uma comitiva de prefeitos dos
municípios da Bacia de Cam-
pos e representantes de em-
presas e instituições do setor
de petróleo e gás que se reuni-
ram para pedir o veto.

“Não podemos mais au-
mentar o custo do Rio de Ja-
neiro, onerar as operações da
indústria e gerar insegurança
jurídica para o estado. O que
precisamos é de previsibilida-
de para os investidores. Mu-
danças de regras precisam
passar por um amplo processo
de diálogo com todos os envol-
vidos, das prefeituras impacta-

das às empresas do setor”, afir-
mou Cláudio Castro.

Para o secretário de Desen-
volvimento Econômico, Ener-
gia e Relações Internacionais,
Vinicius Farah, a lei impactaria
a atração de investimentos e a
geração de emprego e renda
no estado.

“A lei geraria desestímulos
à atividade petroleira no esta-
do, prejudicando a economia
dos municípios e inibindo in-
vestimentos”,  explicou.

Estiveram presentes na reu-
nião os prefeitos de Macaé,
Campos, Bom Jesus, Cardoso
Moreira, São Francisco de Itaba-
poana, Quissamã, Cordeiro, São
Fidelis e Carapebus, e represen-
tantes do Instituto Brasileiro de
Petróleo e Gás (IBP), da Organi-
zação dos Municípios Produto-
res de Petróleo da Bacia de Cam-
pos (Ompetro) e da Associação
Brasileira de Produtores Inde-
pendentes de Petróleo (ABPIP).

Nota
MUNDO BATE NOVO RECORDE DE CASOS 
DE COVID-19 COM AVANÇO DA ÔMICRON

Com o avanço da variante Ômicron do vírus que causa a Covid-19,
mais transmissível que as outras cepas em circulação, o planeta
voltou a bater recorde de casos de contaminação pela doença na
segunda-feira passada. Os dados são da plataforma Our World In
Data, ligada à Universidade de Oxford, no Reino Unido, que
registrou nesta segunda uma média diária de 847.136 casos,
considerando os sete dias anteriores, a chamada média móvel. Antes

disso, o recorde anterior havia sido registrado em 28 de abril deste
ano, com média de 826.973 casos, quando havia pouca
disponibilidade das vacinas contra a Covid-19. O dado de segunda
foi impulsionado pela confirmação de 1,45 milhão de casos num
único dia, recorde absoluto até agora, acima dos 905,8 mil casos
registrados em abril, no pico daquela onda de contaminações. Com o
avanço da vacinação, porém, o número de mortes permanece muito
abaixo de ondas anteriores da doença. Na segunda, a média móvel
de mortes registradas em todo o mundo foi de 6,4 mil óbitos,
número comparável a outubro de 2020, quando não havia vacinas. 

Justiça russa ordena dissolução de
mais antigo grupo de ‘DH’ do país

A Suprema Corte da Rússia or-
denou ontem que o grupo de di-
reitos humanos Memorial Inter-
national, um dos mais respeita-
dos do país e conhecido por seu
trabalho em expor abusos come-
tidos na era stalinista, fosse dissol-
vido. A decisão veio depois de um
ano de intensa repressão à oposi-
ção no país, quando o ativista e
blogueiro Alexei Navalni foi preso
e muitos de seus aliados foram
forçados a fugir.

No início de novembro, a pro-
motoria russa pediu a dissolução
do grupo, acusando-o de ter in-
fringido "de maneira sistemática"
as obrigações de sua condição de
"agente estrangeiro". Moscou
também argumenta que está apli-
cando leis para impedir o extre-
mismo e proteger o país de in-
fluências estrangeiras.

Grupos de direitos humanos
internacionais condenaram a
decisão, enquanto John Sulli-
van, embaixador dos EUA na
Rússia, a chamou de "uma ten-

tativa trágica de suprimir a liber-
dade de expressão e apagar a
história". Uma porta-voz do Mi-
nistério das Relações Exteriores
da Alemanha também chamou
a determinação de "incom-
preensível" e disse que ela le-
vanta grandes preocupações.

Com mais de três décadas de
atuação, o Memorial Internatio-
nal é o mais antigo grupo de di-
reitos humanos do país e foi fun-
dado por dissidentes soviéticos,
incluindo o vencedor do Prêmio
Nobel da Paz e físico nuclear
Andrei Sakharov, que se dedica-
ram a preservar a memória dos
milhões de russos que morre-
ram ou foram perseguidos em
campos de trabalhos forçados
durante a era Stálin.

"Combinamos o que chama-
mos de atividades relevantes de
direitos humanos com estudos
históricos e compreensão da tra-
jetória histórica da Rússia no sé-
culo 20. Parece que essa combi-
nação não agrada alguém que faz

parte da liderança do país" disse
Oleg Orlov, um membro do con-
selho do Memorial, fora do tribu-
nal. A organização supervisiona
um arquivo de vítimas da repres-
são soviética, um banco de dados
que lista mais de três milhões de
nomes -apenas um quarto do nú-
mero total, de acordo com as esti-
mativas da instituição.

Um promotor afirmou ao tri-
bunal russo que o Memorial pro-
moveu o que classificou de falsa
imagem de "um estado terrorista"
da União Soviética e acrescentou
que "alguém" estava pagando por
essas ações. O Memorial Interna-
tional divulga abertamente o fato
de receber financiamento exter-
no, tendo entre os apoiadores
fundos da Polônia, Alemanha,
Canadá e República Tcheca.

A decisão da corte russa afirma
que a organização violou repeti-
das vezes a lei de "agentes estran-
geiros". Criada em 2012 e acusada
de sufocar a oposição no país, a
medida ordena que todas as orga-

nizações que recebem financia-
mento estrangeiro e se engajam
em atividades consideradas polí-
ticas se rotulem como "agentes
estrangeiros".

As autoridades incluíram o
Memorial International na lista
oficial de "agentes estrangeiros"
em 2015, o que acarretou inúme-
ras restrições às suas atividades.
Na acusação, promotores afir-
mam que o Memorial Internatio-
nal violou regras ao não identifi-
car essa informação em sua co-
municação, incluindo aquelas
feitas em redes sociais.

Paralelamente, em outro caso
judicial, a promotoria russa tam-
bém pede a dissolução do Centro
de Defesa dos Direitos Humanos
do Memorial, uma outra estrutu-
ra da mesma rede, responsável
por uma lista de atuais presos po-
líticos na Rússia -na qual figuram
nomes como Nalvani. O Centro é
acusado de "justificar atividades
terroristas", segundo o jornal The
New York Times.

MEMORIAL

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

Manhã Tarde Noite
05:09 18:41
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