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Manaus vive
corrida por
oxigênio para
salvar doentes
Com o sistema de saúde
colapsado, Manaus viveu
corrida por cilindros de
oxigênio hospitalar, após
o gás ﬁcar indisponível na
rede pública. A alta de casos fez com que a demanda fosse a 76 mil m³ diários no AM —na rede estadual,oconsumomédiodiário era de 5 mil m³ antes
da Covid. Uma operação
deve enviar 22 mil m³ ao
longo da semana. Saúde B1

Após fracasso de Bolsonaro,
país depende da Coronavac

Índia nega envio imediato de vacinas, e ministério vai ao Butantan, que exige plano de distribuição
O governo da Índia negou a
entrega imediata de um lote
de imunizantes contra a Covid-19daOxford/AstraZeneca ao Brasil, frustrou operação montada para buscar o
material neste ﬁm de semana e precipitou uma derrota política de Jair Bolsonaro.
O início da vacinação no
país resta com a Coronavac,
trunfodogovernadordeSão
Paulo, João Doria (PSDB).

Cidade foi 2ª capital que
menos recebeu verba
federal em 2020 B4
AM desativou, entre
julho e outubro, 85% dos
leitos de UTI criados B3
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A330 da Azul, adesivado com Zé Gotinha, espera em vão
para decolar do Recife a Mumbai Tony Wiston/Divulgação Ministério da Saúde

Em meio à crise, maior
avião de carga do Brasil
vai a treino nos EUA B1

Na noite de quinta (14), o
ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ligou
para o chanceler da Índia,
Subrahmanyam Jaishankar,
e fez um último apelo pela
liberação dos dois milhões
de doses. Seria um adiantamento da vacina que posteriormente a Fiocruz produzirá —aposta do presidente na corrida que trava com
Doria, adversário em 2022.

Bolsonaro chegou a estimar o atraso em dois ou três
dias. O laboratório do Rio,
porém, já projeta receber o
material apenas em março.
O Ministério da Saúde então requisitou 6 milhões de
doses de Coronavac ao Butantan, que aﬁrmou não ter
como atender sem um plano de uso pelos estados. A
disputadeveacabarnaJustiça. Saúde B1 e Mônica Bergamo C2

Governo zera tarifa de
importação de cilindros,
elevada há 3 semanas B1

Em live no pior dia de
Manaus, presidente
mente sobre doença B5

Familiares de pacientes competem por cilindros de oxigênio em empresa de Manaus; ontem, rede de voluntários ajudou a levar compartimentos vazios para reabastecimento

Fim do auxílio e
desemprego já
afetam consumo

Dados dos principais setores da economia em novembromostramqueabolha de consumo criada pelo auxílio emergencial já
perdia força. Para economistas, uma recuperação
mais sólida em 2021 vai depender de ações do governo e da vacina. Mercado A15

TENDÊNCIAS /
DEBATES A3
Aula em SP deve ser
presencial mesmo com
agravamento da Covid?
Sim Livia Esteves
e Daniel Becker
Inversão de prioridades
Não Professora Bebel
Sem condições para
um retorno seguro
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Sobre tragédia na cidade e
negligência de Bolsonaro.

Ataque à Síria

Acerca de ofensivas de Israel no Oriente Médio.

Fonte: www.climatempo.com.br

ISSN 1414-5723

9 771414 572070

33526

AUDIÊNCIA/MÊS
PÁGINAS VISTAS
188.223.268
VISITANTES ÚNICOS 37.264.199

Ilustrada C1

Meninos
mimados

SP mantém ICMS
menor só em carne
de grandes redes

Para Maia, debate
de impeachment
será inevitável

Bruno Kelly/Reuters

PAINEL

Governo ﬁnancia
força-tarefa para
uso da cloroquina

O governo João Doria
(PSDB) decidiu manter
decretos publicados no
passado e não revogou a
mudança na cobrança de
ICMS para carnes. Empresas do Simples, como
micro e pequenos açougues, devem passar a vender mais caro. Mercado A17

RodrigoMaia(DEM-RJ)declarou que a discussão sobre o impedimento de Jair Bolsonaro será inevitável no futuro. Ontem, partidos de oposição decidiram apresentar um novo
pedido de impeachment
por causa da crise em Manaus. Poder A6 e Saúde B4

Esporte B8
Pressionada pelo
vírus, NBA busca
salvar temporada,
dinheiro e imagem

Alesp prevê gastar
R$ 30 milhões com
obras na pandemia

Alemanha inicia
hoje disputa para
suceder Merkel

José Simão

Poder A4

Mundo A11

Ilustrada C6

Morar C8
Contra coronavírus,
condomínios usam
folhas de cobre e
luz ultravioleta

Pandemia no Brasil

Primeiro negro a vencer o Nobel de literatura,
em 1986, o nigeriano Wole Soyinka defende que o
fascistaDonaldTrumpdeve ser banido da política e
celebra que o Brasil esteja
mais próximo da África.

Brasil
Casos
Óbitos

Total

Estágios da pandemia

Ontem* Variação**

8,4 mi

54 mil

50,6%

208,3 mil

964

36,9%

Dados das 20h de 15.jan
*Média móvel de 7 dias **Em relação a 14 dias
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Em meio à falta de leitos e
de oxigênio em Manaus, o
Ministério da Saúde montou e ﬁnanciou força-tarefa de médicos defensores
do que chamam de “tratamento precoce” da Covid-19 na cidade. Poder A4

Ueba! Eu quero
virar jacaré!
Estados com
mais óbitos
SP
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Tragédia na capital do AM reproduz desídia nacional,
enquanto Bolsonaro considera ter feito sua parte

Difícil manter a racionalidade e
evitar o desalento, quando não a
revolta, diante dos relatos da nova
tragédia da Covid-19 em Manaus.
Pacientes morrem sem oxigênio,
médicos revezam-se na ventilação
manual e precisam escolher quem
receberá atendimento, bebês prematurosﬁcamaumpassodeserem
transferidos para outros estados.
A capital amazonense já havia sido devastada nos meses iniciais da
chegada do coronavírus ao Brasil.
Em abril e maio do ano passado, a
cidade enterrava mortos em covas
coletivas, tamanha era a multiplicação dos casos e a precariedade
dos serviços hospitalares.
Passado o pior da primeira vaga
de infecções, as atividades foram
gradualmenteretomadas,adespeito de dúvidas quanto à segurança
dos procedimentos. Levantamento do Instituto Votorantim aponta
que o estado já desativou 85% dos
leitos de UTI criados entre fevereiro e julho de 2020 para o enfrentamento da pandemia.

Mortes por Covid-19 no Brasil
Média móvel diária
1200

1.097

1000

964

800
600
400
200
0

7

24.mar.
2020

25.jul.
2020

Fonte: Consórcio de veículos de imprensa

15.jan.
2021

Em dezembro, diante do recrudescimento do contágio, o governador Wilson Lima (PSC) editou
decreto que voltava a paralisar atividades não essenciais no estado,
mas recuou após as manifestações
lideradas por comerciantes e trabalhadores dos setores afetados.
Comimpactosmaissinistros,devido adeﬁciênciassanitárias históricas, Manaus reproduz a desídia
brasileira na gestão da pandemia
—quecomeçaobviamentepelonegacionismo mortal de Jair Bolsonaro, ainda que não se limite a ele.
Com atraso criminosona vacinação, o país assiste desde o ﬁnal do
ano passado a uma nova escalada
de infecções e mortes, sem nunca
ter de fato controlado a epidemia.
A adesão às medidas de distanciamento social caiu continuamente, como tem mostrado o Datafolha, e os governos locais operam
na base do cada um por si.
Nada de proveitoso se espera
mais do ocupante do Palácio do
Planalto, mas ele ainda é capaz de
chocar com seu cinismo e sua indiferença ao sofrimento alheio. “Fizemos a nossa parte”, disse sobre
Manaus, como se tratasse de alguma barganha de cargos e votos
com os aliados do centrão.
Atal parteconsistiu,aoqueparece, na recomendação de remédios
e tratamentos fajutos —papel ao
qual se prestou, em texto oﬁcial, o
general sabujo que desmoraliza o
MinistériodaSaúde.Ouquemsabe
ainda inclua tentativas atabalhoadas de conseguir vacinas de última
hora, da Índia ou de São Paulo, para alguma foto nos próximos dias.

Ataque à Síria
Israel parece aproveitar últimos dias de Trump nos
EUA para intensiﬁcar ofensiva contra adversários
Mesmo no cenário conﬂagrado do
Oriente Médio, chama a atenção o
ataque desfechado por Israel contraoterritóriodaSírianaterça(13).
Segundo oObservatórioSíriopara os Direitos Humanos, 57 soldadoslocaisecombatentesestrangeiros de milícias apoiadas pelo Irã,
incluindo o Hezbollah libanês, foram mortos em mais de uma dúzia
de bombardeios aéreos.
Trata-se do mais mortífero ataque israelense na Síria desde o início da guerra que destroçou o país, há dez anos, e ocorre num momento de hiperatividade da nação
judaica na região —foi sua quarta
ofensiva bélica contra alvos iranianos nas duas últimas semanas.
Por trás de tamanha movimentaçãoencontram-seasdisputasgeopolíticas com o Irã e a iminente
mudança na Presidência dos EUA.
De acordo com a agência estatal
Sana, um dos locais atingidos foi Al
Bukamal, cidade síria que controla o posto de fronteira da rodovia
que liga Damasco a Bagdá, no Iraque —apontada como a principal
rota iraniana para fornecer apoio a
aliados na Síria e no Líbano.
Compartilhando fronteiras com

a Síria, Israel busca evitar que o país possa se tornar um entreposto
do Irã, que desde o início do conﬂito fornece ajuda militar ao ditador Bashar al-Assad.
A nação judaica, ao que tudo indica, tem-se valido dos últimos
momentos do governo de Donald
Trump para intensiﬁcar a postura agressiva contra o Irã, já que a
chegada do democrata Joe Biden
à Casa Branca deve mudar a atuação americana na região.
No ﬁm de novembro, por exemplo, o cientista Mohsen Fakhrizadeh, considerado o principal pesquisador nuclear do Irã, foi assassinado enquanto viajava de carro
nos arredores de Teerã, num ataque atribuído a Tel Aviv.
Trump impôs ao país persa sanções draconianas, além de arquitetar uma aliança anti-Irã em conjunto com nações árabes.
Biden já mostrou disposição não
só de reavaliar tais medidas como
tambémde reviver o acordo nuclear com Teerã. Parece o caminho
mais adequado para corrigir a política externa errática de Trump na
região e evitar que a escalada atual degringole em algo pior.

O general e a vovozinha
-

Hélio Schwartsman
são paulo Custou-me acreditar no
que li. Pessoas estão morrendo asﬁxiadas em Manaus por falta de oxigênio nos hospitais, e o ministro da
Saúde, general Eduardo Pazuello,
atribuiu o colapso do sistema de saúde manauara ao aumento da umidade e ao fato de médicos locais não
prescreverem “tratamento precoce”.
O general diﬁcilmente poderia estar mais errado. Ecoando as recomendações de minha avó, ele acha
que o problema é as pessoas saírem
na chuva e não tomarem cloroquina. No mundo real, é o clima seco,
e não o úmido, que favorece as infecções respiratórias, e, apesar de a
cloroquina já ter sido esquadrinhadapor cientistas, nenhum estudo de
qualidadedemonstrouqueelatenha
efeito importante contra a Covid-19.
A explicação cientíﬁca mais geral
para o caos em Manaus está na curva exponencial. Epidemias se caracterizam justamente por concentrar
muitos casos num intervalo curto
de tempo. Sem medidas de contenção, um vírus pode entrar em propagação exponencial e saturar rapi-

damente até os mais robustos sistemas de saúde.
O problema de Manaus, que não
é diferente do de várias outras cidades, é que, apesar dos alertas dos especialistas,aspessoasrelaxaramnas
medidas de segurança. Cansaram
das privações sociais, aposentaram
máscaras, viajaram e celebraram a
chegada do novo ano em populosas
confraternizações. Em Manaus, ainda se aglomeraram para protestar
contra as regras de distanciamento
que o governo queria impor.
Redes de saúde pequenas como
a do Amazonas e de Rondônia são
as primeiras a colapsar, mas não há
motivo para que grandes centros
não enfrentem diﬁculdades parecidas, especialmente se estivermos lidando com mutações que geraram
cepas virais mais infecciosas, como
parece plausível.
Atentas a essa terrível possibilidade, autoridades sanitárias europeias
estão endurecendo as restrições. No
Brasil, a autoridade sanitária repete
as crenças (erradas) de minha avó.
helio@uol.com.br

Bolsonaro merece um Nuremberg
-

Cristina Serra
brasília Depoimentos de médicos e
enfermeiros em redes sociais, imagens de desespero nos hospitais, documentos, ordens para aplicar cloroquina ou “tratamento precoce”
contra o vírus, testemunhos de parentes das vítimas. Tudo o que puder ser usado como prova de crime
contra a saúdepúblicadeve serguardado pelos cidadãos.
Há de chegar o dia em que os responsáveisporessatragédiabrasileira
irão sentar-se no banco dos réus. Se
as nossasinstituiçõesparecem sedadas, quem sabe organismos multilaterais, como o Tribunal Penal Internacional (que já examina uma ação
contra Bolsonaro anterior à pandemia) ou o Conselho de Direitos Humanos da ONU, atentem para a gravidade do que acontece aqui.
Bolsonaro e sua gangue precisam
ser levados a um tribunal de Nuremberg da pandemia. Só uma investigação com a mesma amplitude será capaz de explicar o mal em grande escala praticado contra a população brasileira. Isso terá que ser exposto, em caráter pedagógico, para

ser conhecido pelas próximas geraçõeseevitarque serepita.ComoNuremberg fez com os crimes de guerra dos nazistas.
Háváriosníveisderesponsabilidade no morticínio brasileiro. É preciso assinalar que, no caso do Amazonas, o governador Wilson Lima também terá que responder pelas mortes por falta de oxigênio em Manaus.
Eleito na carona do bolsonarismo,
revelou-se incompetente e covarde
ao ceder às pressões contra o lock
down, mesmo com inúmeros alertas de cientistas sobre uma segunda onda. No meio do ano, Lima chegou a ser alvo de buscas da PF, em
investigação de desvios na compra
de respiradores.
Outrascidadesestãonarotadocolapso. O Brasil governado por criminosos não é um perigo mortal apenas para os brasileiros. Países já nos
fechamasportas.OBrasiltornou-se
um pária sanitário. Quem permite
queessasituaçãocontinueportempo
indeﬁnido também tem as mãos sujas de sangue. Seremos julgados, no
futuro,pornossasaçõeseomissões.

Indignação domingueira
-

Alvaro Costa e Silva
rio de janeiro Para ser ministro da

Justiça no atual governo, é preciso
ter uma única e bastante ambição
pessoal: entrar para o STF. Foi assim com o ex-Super-Homem, Sergio Moro, hoje caído em desgraça
entre os adoradores do mito e abertamente na oposição. No mesmo ﬁgurino carreirista enquadra-se André Mendonça, que é “terrivelmente evangélico” e está de olho na vaga do ministro Marco Aurélio Mello, cuja aposentadoria compulsória
tem data para ocorrer: julho de 2021.
Para chegar ao Supremo, vale tudo.MasacimadetudoedoBrasil—e
talvez acima de Deus— é necessário
fazeroque ochefeeseus ﬁlhos mandarem. Em pleno domingo, dia dedicado ao descanso e ao culto religioso, vimos Mendonça, dedinhos nervosos, correr para o Twitter e ameaçar abrir um inquérito contra um
colunistadeopiniãoqueousoufazer
seu trabalho: expressar sua opinião.
Mendonça conﬁrmou que o Ministério da Justiça está acompanhando dois projetos de lei, de au-

toria de deputados bolsonaristas e
em tramitação na Câmara, que restringem o poder dos governadores
sobreocomando daspolíciasmilitares e do Corpo de Bombeiros. A manobra do Planalto aprofunda a crise
federativa em que estamos mergulhados desde o início da pandemia
de coronavírus.
Transformar a PM numa força armada independente, com generais
deduas, três equatroestrelas, éosonho macabro daqueles que querem
um ataque ao Capitólio no Brasil.
Pastor da Igreja Presbiteriana Esperança, Mendonça sabe que a esperança de vestir a capa do Batman
é a última que morre. Em sua mensagem no Twitter, ele cometeu um
lugar-comum: “fundo do poço”. Era
a única coisa que fazia sentido. Sobre um dos maiores problemas de
segurança do país, a farra criminosa das milícias que agem à solta, não
só no Rio como em outros estados,
o ministro não dá um pio. É um tema que não merece a indignação
dos domingos.

Glória feita
de selﬁes
-

Bia Braune
Roteirista e jornalista, é autora
do “Almanaque da TV”

Não adianta ter liderado tropas, vencido guerras e estar
montado num cavalo majestoso com as patas empinadas
no ar: nenhuma glória humana é 100% à prova de pombos.
Estátuas clássicas se esforçamparamanterseriedadeem
praça pública enquanto o governo volta a glamorizar ícones militares. Contudo, nem
as aves respeitam os cocurutos dos líderes. Uma subversão concreta já se instaurou.
É o fenômeno das estátuas miguxas. Antes, porém, é preciso
descer do pedestal.
Nunca vultos históricos foram tão questionados. No ano
passado, a Prefeitura de Nova
Yorkautorizouaretiradadeum
presidente Roosevelt gigante,
ladeado pelas ﬁguras de um índio e de um negro, por conta
do viés racial. E, em São Paulo, o monumento do bandeirante Borba Gato foi cercado
após protestos.
Escrita a ferro e fogo, a história reinterpretada ganha novos contornos. Aﬁnal, estátuas podem ser menos um símbolo pesado de poder e mais
uma expressão de humor do
brasileiro.
Fazendo jus à própria carioquice, o Rio é campeão de informalidade em bronze. Onde mais você pode encontrar
Cazuza deitado de barriga para cima, descalço, pegando sol
no Leblon? Ou tomar cerveja
cantandonomicrofonedoTim
Maia, como se a Tijuca fosse
um grande karaokê?
Instalados a distância segura de ﬁgurões com o peito cravejado de medalhas, esses artistas em metal nos representam mais enquanto povo. DuquedeCaxias, comsuaespada,
jamais foi tão abraçado e clicado como Tom Jobim e seu violão no Arpoador. Diariamente se faz ﬁla para high ﬁves no
Dorival Caymmi de Copacabana. E Chacrinha está sempre em vias de jogar um bacalhau nos desavisados.
Quanto mais poses e papagaiadas render, mais popular é
a estátua. Se o fã tiver onde se
sentar e esperar pelo ônibus,
melhor ainda. Noel Rosa ganhou um botequim a céu aberto com mesa, cadeira e garçom
servindo uma boa média. Boemia triste, pois vários pedaços da obra foram roubados.
Nada que se iguale ao recorde dos óculos do poeta Carlos
Drummond de Andrade: parei
de contar no 11º par afanado.
Nem tudo é esculhambação.
Hátambém poesia navidaíntima das estátuas. Quando Clarice Lispector completou 100
anos, o escultor de sua delicada ﬁgura no calçadão do Leme
teveautorizaçãodaprefeiturae
lhe aplicou um lifting com creme antioxidante e maçarico.
Que mulher, mesmo feita de
material tão rígido, não apreciaria manter-se bela e digna,
além de eterna?
Semperderdevistaamaisfamosa de todas as estátuas do
Brasil: sempre de braços abertos, fotografada de baixo, num
ângulo que só favorece quem
é o ﬁlho de Deus.
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poder

Aliados de Tebet põem sua força em
dúvida e dão prazo para nome decolar
Argumento é que seguir em campanha com pouca chance pode render tensão evitável com Planalto
-

Renato Machado

Tamanho das bancadas no Senado

brasília Após uma primeira

semana de campanha com
alguns reveses, cresceram os
questionamentos dentro da
bancada do MDB no Senado
sobre a força da candidatura
de Simone Tebet (MS), inclusive com um início de pressão
para a sua desistência.
Parlamentares do partido
já trabalham com prazo até
terça-feira ou quarta-feira a
próxima semana para analisar se a candidatura decolou.
Um importante senador
do MDB evitou usar a palavra
pressão, mas aﬁrmou que seria legítimo fazer essas avaliações para veriﬁcar o aumento das adesões a Tebet.
Um dos argumentos é que
levar adiante uma candidatura com poucas chances de
vitória pode resultar em um
acirramento desnecessário
de tensão com as outras bancadas e também com o Planalto —que já manifestou
“simpatia” pelo rival, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), também apoiado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre
(DEM-AP).
“Eu ouvi esses rumores [sobre pressão para desistência
da candidatura], mas são conversas que uma eleição provoca, tanto de um lado como
do outro”, aﬁrmou o senador
Dário Berger (MDB-SC), que
é próximo de Tebet.
“A impressão que eu tenho
é que nossa bancada está unida e que essas histórias são
utilizadas pelo outro lado da
disputa para fragilizar a Simone”, completa.
Tebet foi anunciada como
candidata da bancada da sigla na terça-feira (12), no momento em que seu rival já
contava com o apoio de cinco bancadas que reúnem 28
senadores. Na quinta (14), o
PDT anunciou seu apoio a Pacheco, que chegou à maioria
teórica de 41 votos necessários para vencer a disputa.
A candidatura Tebet vem
enfrentando a indiferença
de senadores inﬂuentes do
partido. Um aliado da senadora relata que muitos ligam para ela para manifestar
apoio, mas há pouca articulação com outros senadores
e bancadas.
Há também comentários
sobre dissidências internas.
Um caso citado é o do senador Luiz Carlos do Carmo
(MDB-AP), que teria recebido
pedido do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM),
para votar em Pacheco.
Luiz do Carmo é suplente
de Caiado no Senado. Procurado, mas não se pronunciou.
O núcleo no entorno de
Pacheco aﬁrma que podem
ser quatro os votos de traição dentro do MDB.
O líder da bancada, Eduardo Braga (MDB-AM), re-

Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Simone Tebet (MDB-MS)
disputam o comando da Casa
Os 81 senadores,
por partido*
2
Base do
governo

Apoios
confirmados

-

brasília Apósreuniãodaexe-

cutivanacionalnestasexta-feira(15),oPSOLdecidiulançara
candidatura da deputada Luiz Erundina (SP) para concorrer à presidência da Câmara.
AbancadadopartidonaCasa tem dez parlamentares e se
dividiu em relação à disputa.
Em reunião na quarta-feira
(13), cinco deputados defenderam apoiar o candidato Baleia Rossi (MDB-SP), ligado ao
presidentedaCâmara,Rodrigo
Maia (DEM-RJ),e outroscinco
preferiram lançar uma candi-

41

2 PSL
15 MDB**

Rodrigo Pacheco
(DEM-MG)
• DEM
• PDT
• PL
• PP
• PROS
• PSC
• PSD
• PT
• Republicanos

9 Podemos

A senadora emedebista Simone Tebet (MS)
Pedro França - 2.fev.19/Agência Senado

11 PSD
67
Independentes

São necessários
41 votos para
ganhar a
disputa, caso
todos os
parlamentares
votem

7 PSDB

5 DEM

7 PP
27

3 Cidadania
3 PROS

Simone Tebet
(MDB-MS)
• Cidadania
• MDB
• Podemos

3 PL
1 PSC

O senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), candidato
de Davi Alcolumbre Waldemir Barreto - 3.set.19/Agência Senado

“

Eu ouvi esses rumores.
[...] A impressão que
eu tenho é que nossa
bancada está unida e
que essas histórias são
utilizadas pelo outro
lado da disputa para
fragilizar a Simone
Dário Berger (MDB-SC)
senador ligado a Tebet

bate a tese de racha no partido. “MDB, em peso, unido
em torno da candidatura de
Simone Tebet à presidência
do Senado. O Brasil precisa
de uma liderança independente, ﬁrme e equilibrada no
comando do Legislativo”, escreveu nas suas redes sociais,
nesta sexta (15).
Braga foi um dos poucos senadores inﬂuentes do partido
a manifestar seu apoio. Outros caciques, como Renan
Calheiros (MDB-AL) e Fernando Bezerra Coelho (MDBPE), não foram tão explícitos.

2 Republicanos**
6 PT
12
Oposição

datura própria.
Emresoluçãodivulgadaapós
o encontro, a sigla ressaltou
que,seaparlamentarnãochegar ao segundo turno, “orienta o voto da bancada do PSOL
no candidato que representar
uma alternativa àquele apoiadopelogovernoJairBolsonaro”.
AdisputanaCâmaraestápolarizadaentreBaleiaRossieArthurLira(PP-AL),apoiadopor
Bolsonaro,quetambémtentou
atrair votos do PSOL.
Baleia já conta com o apoio
das cúpulas das siglas da oposição, como PT, PC do B, PSBe
PDT, e esperava obter o apoio

formal do PSOL.
Asigla,porém,preferiumarcar posição na disputa “em
favor da construção de uma
candidatura de esquerda no
primeiro turno que defenda
as bandeiras da ampliação de
direitos, da democracia, da
soberania nacional, da defesa da saúde pública”.
O partido também defende no texto mudanças “antiausteridadenapolíticaeconômica”, vacinação e combate à
discriminação, “bandeiras estas que serão reforçadas por
uma presidência da Câmara
dos Deputados que dê início

Pendem para
a candidata
• PSB
• PSL
• Rede

1 PSB
3 PDT
2 Rede
Deve liberar a bancada
• PSDB

*O Senado conta atualmente com 80 senadores, pois Chico Rodrigues (DEM-RR),
ﬂagrado com dinheiro em sua cueca, encontra-se em licença
**Atualmente, o MDB tem 14 senadores em exercício e o Republicanos, 3.
No entanto, o senador licenciado Veneziano Vital do Rêgo (PB) se filiou ao MDB
e confirmou que vai retornar para a votação, em substituição a Ney Suassuna
(Republicanos-PB)
Fonte: Senado

PSOL dividido lança Luiza Erundina para
presidir Câmara, e nanicos entram na disputa
Julia Chaib

A7

ao processo de impeachment
de Bolsonaro”.
NabancadadaCâmara,manifestaram-se a favor da candidatura de Baleia os deputadosMarceloFreixo(RJ),Sâmia
Bonﬁm(SP),FernandaMelchionna (RS), Vivi Reis (PA) e David Miranda (RJ).
Afavordeumacandidatura
própriaﬁcaramaprópriaLuizaErundina(SP),IvanValente
(SP), Glauber Braga (RJ), Talíria Perone (RJ) e Áurea Carolina (MG).
Além de Erundina, que em
novembro disputou a viceprefeitura de São Paulo na

Bezerra chegou a publicar
na terça uma postagem sobre
a ﬁliação dos senadores Veneziano Vital do Rêgo (MDBPB) e Rose de Freitas (MDBES), mas nada escreveu sobre
o lançamento da candidatura de Tebet, que aconteceu
no mesmo evento.
O resultado é que a primeira semana de campanha foi
marcada por alguns apoios
importantes, mas ainda considerados abaixo do que era
esperado para a largada.
Muitos aliados esperavam
que a senadora conquistasse
entre 18 e 21 votos de um bloco informal que reúne Podemos (9 senadores), PSDB (7),
Cidadania (3) e PSL (2).
Esses partidos são a base
do movimento suprapartidário Muda Senado, do qual
Tebet é próxima.
Somados aos 15 votos da
bancada do MDB, a maior do
Senado, esperava-se que esse período terminasse com,
no mínimo, 33 votos. Começaria então a fase de articulações em busca de traições no
bloco que já anunciou apoio
a Pacheco.
No dia seguinte à oﬁcialização da candidatura, o Podemos divulgou nota em apoio à
senadora, mas a questão não
foi decidida por unanimidade. O próprio comunicado do
partido informou que seriam
respeitadas as dissidências.
Os senadores Romário (Podemos-RJ) e Marcos do Val
(Podemos-ES) deixaram claro na reunião da bancada que
poderiam votar em Pacheco.
O golpe maior, no entanto, aconteceu com o racha
da bancada do PSDB, que era
considerado apoio certo pelos aliados. O líder interino
Izalci Lucas (PSDB-DF) decidiu liberar a bancada, sendo que apenas 3 dos 7 tucanos anunciaram que vão ﬁcar com a emedebista —José Serra (PSDB-SP), Mara Gabrilli (PSDB-SP) e Tasso Jereissati (PSDB-CE).
À Folha, Izalci havia aﬁrmado que não poderia colocar
em risco interesses regionais
dos senadores por uma candidatura que não tinha unanimidade no próprio MDB.
“Não podemos sacriﬁcar os
interesses regionais dos nossos colegas por uma candidatura que ainda está incerta,
que não há garantia que vai
ter o apoio prometido (...)
Então não tinha como não
liberar.”
Desconsiderando possíveis
traições, uma vez que o voto
é secreto, Tebet teria apoio
conﬁrmado de 28 parlamentares —14 do MDB, 7 do Podemos, 3 do PSDB, 3 do Cidadania e 1 dissidente do PP,
o senador Esperidião Amin
(PP-SC). Ele justiﬁca a escolha por rejeição ao legado de
Alcolumbre.
Para tentar reverter a situação, foi constituído nesta sexta-feira um grupo de
trabalho para tentar impulsionar a candidatura da senadora. O grupo é composto por comunicadores e lideranças nacionais do MDB para “dar visibilidade ao trabalho da senadora, a primeira
mulher da história do Brasil
a concorrer a cheﬁa do Poder Legislativo”, informa nota da equipe.
Reprodução

chapa psolista encabeçada
por Guilherme Boulos, há outros candidatos menos competitivos na corrida da Câmara. Como o PSOL, o Novo lançoucandidaturaprópria.Marcel Van Hattem (Rs) vai representar a sigla na disputa.
Outros nomes decidiram
entrar na disputa de modo
independente, sem a ajuda de
seus partidos. No MDB, mesma sigla de Rossi, o deputado Fábio Ramalho (MG), decidiu se candidatar. Ele também se lançou a presidente
da Casa em 2019, quando obteve 66 votos.
O deputado Capitão Augusto (PL-SP), Alexandre Frota
(PSDB-SP) e André Janones
(Avante-MG) também pretendem disputar o primeiro
turno da eleição na Câmara.

Luiza Erundina (PSOL-SP)
Pedro Ladeira - 30.out.19/Folhapress

Alexandre Frota (PSDB-SP)
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Delegado da Receita que virou alvo de
Bolsonaro perde poderes e se demite
Servidor atuava na alfândega de Itaguaí (RJ) desde 2018, ano em que apreensão de pirataria disparou
-

Thiago Resende e
Camila Mattoso
brasília Responsável pelosig-

niﬁcativoaumentodeapreensões numa área de forte atuação de milícias, José Alex NóbregadeOliveirapediudemissão do cargo de delegado da
alfândega do porto de Itaguaí
(RJ). Em meados de 2019, no
primeiro ano do governo de
Jair Bolsonaro, a Receita Federal foi pressionada a substituir Oliveira.
A tentativa de interferência
política partiu do Palácio do
Planalto e gerou uma crise na
época. O então número 2 da
Receita,oex-subsecretário-geral João Paulo Ramos Fachada, foi demitido por rejeitar
as trocas na unidade do Rio
de Janeiro e passar a imagem
de que Bolsonaro tinha controle do órgão.
Mesmo após a notoriedade do caso, Oliveira continuou sofrendo pressões no cargo e ameaças; chegou a ter escolta. Até que, no ano passado, ele perdeu poderes sobre
a ﬁscalização no porto.
Em outubro e novembro,
portarias da Receita retiraram parte de suas tarefas. Algumas atribuições, como decidir quais importações serão
inspecionadas ﬁsicamente,
passaram a ser compartilhadas com a alfândega do porto de Vitória.
Além disso, a equipe do ﬁsco em Itaguaí ﬁcou mais en-

xuta nos três anos em que Oliveira esteve à frente da delegacia do porto.
O número de auditores ﬁscais trabalhando, por exemplo, recuou um terço —de 21
para 14 entre o início de 2018
(quando Oliveira assumiu a
função) e hoje.
Oliveira,então,pediudemissão —um ano antes do período previsto para o cargo.
Oﬁcialmente, a explicação
para o pedido é breve: ele se
afastou por motivos de saúde.
Procurada pela reportagem
da Folha, a superintendência
da Receita Federal da 7ª Região Fiscal (responsável por Rio
de Janeiro e Espírito Santo)
disse que há diﬁculdade de
reposição do quadro de funcionários em todas as unidades, principalmente em razão
do crescente número de aposentadorias.
O órgão diz que o compartilhamento de tarefas foi feitotambémentreoutrasalfândegas, visando a distribuição
equitativa dos trabalhos aos
funcionários da região ﬁscal.
AReceita informou que “decidiu deixar de tratar a demanda com foco na localização geográﬁca da carga e fazê-lo de forma regional”.
A divisão das tarefas depende da carga de trabalho de cada um. Com o quadro de funcionários reduzido, a alfândega de Itaguaí passou a avaliar que perdeu o controle da
importação e exportação de

Jair Bolsonaro no Planalto

Adriano Machado - 12.jan.21/Reuters

mercadorias pelo porto.
De 2015 para 2018 (primeiro
ano da gestão de Oliveira), as
apreensões no local subiram
6.712%, saltando de R$ 7,1 milhões para R$ 483,7 milhões.
O porto era usado, por exemplo, como portal de entrada
de produtos piratas e TV Box
(aplicativosdereproduçãoilegal de sinais de TV fechada e
de ﬁlme) —mercado em que
milícias costumam operar.
Itaguaí está entre os dez
portos com maior movimento de cargas no país. Como é
impossível abrirtodos oscontêineres, os ﬁscais da aduana
cumprem um protocolo: é o

chamado gerenciamento de
risco. Esse processo divide as
mercadorias entre os canais
verde (risco baixo), amarelo
(conferência documental) e
vermelho (conferência documental e física, inclusive com
a abertura do contêiner).
O gerenciamento de risco
em Itaguaí passou a ser feito também em Vitória, após
umaportariadaReceitapublicada no ano passado. Oliveira pediu demissão ainda em
2020 e esperou a conclusão
do processo seletivo interno
da Receita para seu substituto. A saída dele foi publicada
no Diário Oﬁcial da União há

cerca de dez dias.
O porto na região metropolitana do Rio de Janeiro está
na rota de navios da China e
despertou interesse de contrabandistas.AJustiçaFederal
do Rio investiga um esquema
de corrupção que envolveu
auditores da Receita Federal.
Numa tentativa de interferência na Receita, o governo
BolsonaropediuatrocadeOliveira,em2019,por umapadrinhado político.
O indicado seria o auditor
ﬁscalGilsonRodriguesdeSouza, que tem mais de 35 anos
de experiência de ﬁscalização
em Manaus, mas sem atuação
na área de alfândega.
Procurado,o PaláciodoPlanalto não se manifestou sobre a articulação do presidente, em 2019, para fazer substituições em cargos no Rio de
Janeiro.
No primeiro ano de governo, Bolsonaro também pressionava por trocas na Polícia
Federal. Ao comentar o assunto, ele chegou a dizer que
foi eleito justamente para tomar decisões e que não será
um “banana”.
“Houve uma explosão junto
à mídia no Brasil, uma explosão.Estáinterferindo?Ora,eu
fui [eleito] presidente para interferir mesmo, se é isso que
eles querem. Se é para ser um
bananaouumpostedentroda
Presidência, tô fora”, aﬁrmou
em agosto de 2019.
Sob pressão, Oliveira expôs

a colegas, na época, o embate
por posições estratégicas na
região metropolitana do Rio
de Janeiro e que já apresentou histórico de corrupção.
Por meio de mensagens, disse que existiam “forças externas que não coadunam com
os objetivos de ﬁscalização da
RFB [Receita Federal do Brasil], pautados pelo interesse
público e defesa dos interesses nacionais.”
Elehaviasidoinformadopelo ex-superintendente da Receita no Rio de Janeiro, Mario
Dehon, de que havia uma indicação política para assumir
a alfândega do porto. Dehon
não aceitou e também teve o
cargo ameaçado.
Em reação à tentativa de
interferência no órgão, auditores da Receita ameaçaram
uma rebelião e demissão em
massa dos postos de cheﬁa.
O governo exonerou Fachada, então o número 2 do ﬁsco. Depois, a crise foi contida
com a desistência do Planalto de impor as trocas.
De 2019 para cá, Dehon voltou a assumir a superintendênciaemMinasGerais.Amudança foi pedida por ele mesmo. No lugar, assumiu Flávio
José Passos Coelho, em janeiro do ano passado.
Com o pedido de demissão de Oliveira, o auditor Élcio Ferretto da Silva, que atuava como inspetor-chefe da
Receita em Quaraí (RS), município com menos de 25 mil
habitantes na fronteira com
o Uruguai, assumiu.
A Receita Federal nega que
as trocas nos cargos de Dehon
e de Oliveira tenham sido motivadasporquestõespolíticas.
Porém, a insatisfação com as
mudanças noportodeItaguaí
e a pressão sobre o cargo levaram à saída antecipada de
Oliveira, que agora não deve
mais assumir posto de cheﬁa ou mesmo em alfândega.
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DE FALÊNCIAS E RECUP. JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA CAPITAL
LeilãoPúblicoJudicialPresencialeOn-line DO1ª V.ESTADO
DE SP - PROCESSO Nº 0188041- 64.2008.8.26.0100

FALÊNCIA DE AGRENCO DO BRASIL S/A e OUTRAS

LEILÃO DE PRECATÓRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

1º LEILÃO: 21/01/2021 às 10h00
2º LEILÃO: 21/01/2021 às 10h30 e 3º LEILÃO: 21/01/2021 às 11h00

LOTE ÚNICO:
Crédito do Saldo Remanescente dos Processos de Compensação.

A) Processo
14715/2010
Pertencente
AgrencoOportunidades!
Bioenergia Ind. Aceita
e Com. Parcelamento!
De Óleos e
Lances
iniciais anº
partir
de 20%–da
avaliação!a:
Grandes
(conforme condições gerais do edital)

Biodiesel Ltda. (CDA 20093218) Créditos corrigidos até 31/07/2020 no valor de R$ 3.120.279,68
B) Processo nº 15423/2010 - Pertencente a: Agrenco do Brasil S/A (CDA 20104667).
Créditos corrigidos até 31/07/2020 no valor de R$ 6.301.501,46.

Avaliação: R$ 9.421.781,14

Na compra dos precatórios você consegue baixar suas dívidas/tributos governamentais no estado de MT
1º LEILÃO - Lance Inicial: R$ 6.595.246,80

2º LEILÃO - Lance Inicial: R$ 4.710.890,57

3º LEILÃO - Lance Inicial: R$ 3.768.712,45
Até 60% de desconto!

LOCAL DO LEILÃO: Rua Laura, nº 138 – Centro - Santo André/SP.
Informações: 11 4426-5064
Edital na íntegra, descrição completa
e lances on-line no site:

LANCEJA.COM.BR

Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661
1

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS
PC.1024/2020 – CP.10.002/2021 – ALIENAÇÃO DE ÁREAS MUNICIPAIS, PARTE DO
PRÓPRIO MUNICIPAL CODIFICADO COMO SENDO C-006-079, REGISTRADO NA
MATRÍCULA SOB O Nº 152.857-1 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTE
MUNICÍPIO, SITUADAS NA RUA DOUTOR MARCEL PREOTESCO, S/Nº - CENTRO –
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,: LOTE 1 – ALIENAÇÃO DE TERRENO ÁREA “I”, COM ÁREA DE 7.499,32M² (SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE
METROS QUADRADOS E TRINTA E DOIS DECÍMENTROS QUADRADOS); LOTE 2 –
ALIENAÇÃO DE TERRENO - ÁREA “II”, COM ÁREA DE 7.152,86M² (SETE MIL, CENTO E
CINQUENTA E DOIS METROS QUADRADOS E OITENTA E SEIS DECÍMETROS
QUADRADOS); LOTE 3 – ALIENAÇÃO DE TERRENO - ÁREA “A-1.5”, COM ÁREA DE
8.590,83M² (OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA METROS E OITENTA E TRÊS
DECÍMETROS QUADRADOS). – O edital estará disponível para realização de download no
site www.saobernardo.sp.gov.br/licitacao, bem como para consulta e obtenção no Serviço
de Licitações e Operações – SA.213.1, na Av. Kennedy nº 1100 – “Prédio Gilberto Pasin”, Bairro
Anchieta, nesta cidade, das 8h30 às 17h00, devendo o interessado estar munido de CD
(Compact Disc) gravável. - ENTREGA DOS ENVELOPES: 22/02/2021 às 10h. – S. B. Campo,
em 15 de janeiro de 2021
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EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL PARA A VENDA DE IMÓVEL ORIGINÁRIO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DE INTIMAÇÃO DE DEVEDORES FIDUCIÁRIOS E CIENTIFICAÇÃO A
TERCEIROS INTERESSADOS, estabelecido na forma da Lei Federal nº 9.514, de 20 de novembro
de 1997 e suas alterações. CRISTIANE BORGUETTI MORAES LOPES, leiloeira oﬁcial inscrita na
JUCESP nº 661, com escritório à Rua Laura, 138 – Centro - CEP: 09040-240, Santo André/SP, devidamente autorizada pelo CREDOR FIDUCIÁRIO FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, inscrito no CNPJ/ME
sob nº 19.221.032/0001-45 (“FLF”), neste ato representado na forma do seu regulamento pela sua
administradora MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrito
no CNPJ sob o nº 05.389.174/0001-01, com sede na Praia de Botafogo, nº. 501/5º andar – parte,
bloco 01, Rio de Janeiro, RJ, representada na forma de seu contrato social, em conformidade com o
artigo 28 da lei 9.514 de 20/11/1997, bem como nos termos do Instrumento Particular de Contrato de
Compra e Venda de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos
de 15 de outubro de 2010, no qual ﬁgura como Devedor Fiduciante SUELI GARCIA AFFONSO DA
SILVA, brasileira, industrial, viuva, identidade DETRAN/RJ 2313670-8 inscrita no CPF n. 269.072.32715 residente e domiciliada em Rio de Janeiro/RJ; levará a PÚBLICO LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL SIMULTANEAMENTE, nos termos da Lei Federal nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos e suas
altrações, presencialmente no Auditório localizado no Município de Santo André à Rua Laura, 138 –
Centro, e eletronicamente pelo site www.lanceja.com.br, no dia 29 de janeiro de 2021, às 14H00 em
PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior ao valor da avaliação de R$ 210.675,20
(duzentos e dez mil seiscentos e setetan e cinco reais e vinte centavos), o imóvel abaixo descrito da MATRÍCULA nº 324543 do 9º Oﬁcio de Registro de Imóveis Capital do Estado do Rio de
Janeiro, cuja propriedade foi consolidada de acordo com o artigo 26, 7º, da Lei Federal nº 9.514/97,
em nome do credor FLF constituído pelo IMÓVEL: Apartamento 402 do Bloco 2, Ediﬁcio Liberty
Ocean, do prédio em construção situado na Avenida Olof Palme nº 605, na Freguesia de Jacarepaguá, com direito a 1 vaga de garagem coberta ou descoberta situada indistintamente nos subsolos
totalmente enterrado e semi-enterrado ou no pavimento de acesso e correspondente fração ideal de
0,003711664 do respectivo terreno designado por lote 3 do PAL 46451, que mede em sua totalidade
63,07m de frente, 82,81m de fundos, 199,23m a direita em três segmentos de 108,57m mais 18,89m
mais 71,77m e 168,50m a esquerda, confrontando a direita com o lote 2, a esquerda com o lote 4,
ambos do PAL 46451 de propriedade de M.S. Marcio Secchin Planejamento e empreendimenhtos
Ltda e outros e nos fundos com o terreno prometido vender a manoel Bernardo ou sucessores. Av. 03
– Para constar que o Memorial de Incorporação do empreendimento denominado “LIBERTY GREEN”
pelo requerimento de 27/02/07, dele constando que o prazo de carência é de 180 dias contados da
data do arquivamento do Memorial, podendo a incorporadora nesse prazo desistir da incorporação
caso não comercialize 2/3 das unidades; e que o empreendimento terá 324 vagas de garagem, sendo
84 vagas cobertas situadas no subsolo semi-enterrado, 45 vagas cobertas situadas no subsolo totalmente enterrado e 195 vagas descobertas situadas no pavimento de acesso das quais 54 vagas não
se vinculam a qualquer das unidades e se destinam ao uso de visitantes. Av. 06 - Para constar que
ﬁca averbada a CONSTRUÇÂO do imóvel, tendo sido o “habite-se”, concedido em 10/03/10. Av. 11
- Para constar que ﬁca averbada o número 3149052-7, CL 18851-6 de inscrição Fiscal do imóvel. R.
12 - Para constar que ﬁca registrada Penhora em 1º Grau do imóvel, para garantia da dívida no valor
de R$ 54.745,71, decidida nos autos da ação movida por Angela Novello Moreira em face de Rodrigo
Garcia Aﬀonso Silva e Sueli Garcia Aﬀonso da Silva (Processo nº 0022141-51.2009.8.19.0209). R. 17
- Para constar que ﬁca registrada Penhora em 2º Grau do imóvel, para garantia da dívida no valor de
R$ 114.604,12, decidida nos autos da ação movida por Condominio do Empreendimento Liberty
Green em face Sueli Garcia Aﬀonso da Silva (Processo nº 0025557-22.2012.8.19.0209). Av. 19 - Para
constar que ﬁca averbada a INDISPONIBILIDADE do imóvel, em face de Sueli Garcia Aﬀonso da
Silva decidida nos autos da ação oriunda da 58ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ – Processo
nº 00104374920155010058. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Observação: O Imóvel pode estar ocupado por objetos ou pessoas,
desocupação por conta do adquirente, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação sendo a desocupação do imóvel providenciada pelo
comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive honorários
advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na posse, na forma do artigo nº 30,
da Lei nº 9.514/97. Para o Primeiro e Segundo Leilão ﬁca como responsabilidade do arrematante os
débitos de IPTU e condomínio anteriores a arrematação, IPTU R$ 12.415,90 (doze mil, quatrocentos e quinze reais e noventa centavos) e dívida em aberto de condomínio e eventuais multas
R$ 225.386,08 (duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e oito centavos),
valores estes atualizados até dezembro/2020.Se exercido o direito de preferência pelo devedor (a)(s)
ﬁduciante(s), este deverá efetuar o pagamento da arrematação até a data da realização do segundo
Leilão, no valor equivalente ao da sua dívida, somando aos encargos, despesas e demais valores
previstos em lei, incluindo também a responsabilidade de pagamento da comissão da Leiloeira, que
será no montante de 5% (cinco por cento) sobre a totalidade do valor a ser pago pelo(a)(s) devedor(a)
(s) ﬁduciante(s). Se o(a)(s) devedor(a)(es) ﬁduciante(s), não efetuar o pagamento da dívida e demais
encargos, nas condições e prazos previstos no presente Edital, considerar-se-á automaticamente a
sua desistência do exercício de preferência na compra do imóvel. Nesse caso, havendo licitantes, o
imóvel será vendido para aquele que ofertou maior lance. - Caso não haja licitante em primeiro
leilão, ﬁca desde já designado o dia 05 de fevereiro de 2021 às 14H00, no mesmo horário e local do
Primeiro Leilão, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior ao valor
da dívida atualizada de R$ 1.411,52 (Um milhão quatrocentos e onze mil reais e cinquenta e dois
centavos), Pública de Alienação Fiduciária e, tudo em conformidade com o artigo 27 e demais artigos
da respectiva Lei Federal nº 9.514/97. Condições para participação do Leilão online no site www.
lanceja.com.br para cumprir procedimentos e entrega de documentos prévios; Condições para participação do Leilão presencial: comparecer ao local e horário da realização doLeilão munido de documentos de pessoa física ou jurídica; Caso haja exigência do Cartório de Registro de Imóveis para
lavrar escritura pública a escolha do Cartório será pela Comitente Vendedora; Os lances online e seus
incrementos deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualda-

de de condições com os ofertados a viva voz nos Leilões presenciais de fechamento; CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO: À VISTA. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a
comissão correspondente a 5% sobre o valor de arremate diretamente na conta corrente de titularidade da Leiloeira, através de TED, DOC e/ou TEF, os dados serão enviados, com as orientações. As
demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932 e suas
alterações que regula a proﬁssão de Leiloeiro Oﬁcial; Os lances ofertados são irrevogáveis e irretratáveis, sendo certo que, o(s) participante(s) presencial(ais), tanto quanto, os participantes online, são
responsáveis por todas as ofertas registradas em seu nome. Os lanços não podem ser anulados e/ou
cancelados em hipótese alguma, ﬁcando sujeito às penalidades cabíveis; O(s) devedor(es) ﬁduciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos Leilões, para no caso de
interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos
encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º- A e B do art. 27 da Lei Federal 9.514/97,
incluído pela Lei Federal 13.465 de11/07/2017; A venda do(s) imóvel(is) será(ão) concretizada(s) em
caráter “Ad Corpus”, no estado em que se encontra(m) física e documentalmente, sendo de inteira
responsabilidade do arrematante/comprador todas as providências e despesas necessárias relativas
a aquisição do(s) imóvel(is) no Leilão, despesas com a regularização e encargos perante a quaisquer
órgãos competentes. Correrão ainda por conta do comprador adquirente todas as despesas relativas
à aquisição do imóvel no leilão, tais como: pagamento de comissão da Leiloeira de 5% sobre o valor
de arrematação, despesas com Escritura Pública e Registro junto ao Cartório responsável, Imposto
de Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários, etc. Não poderá o arrematante alegar desconhecimento de suas condições, ocupações pelos devedores ou terceiros, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e
localização. As condições de cada imóvel estarão descritas nos catálogos e deverão ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados.; As áreas/itens mencionadas nos Editais, Catálogos e
outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes
do registro imobiliário, não sendo cabível qualquer pleito com relação ao cancelamento da arrematação, abatimento de preço ou complemento de área, por eventual divergência entre o que constar da
descrição do(s) imóvel(is). Os débitos de tributos, impostos, taxas e despesas de qualquer natureza,
inclusive condominiais, foro, laudêmio, IPTU, tanto anteriores à Consolidação da Propriedade quanto
posteriores a esta, serão integralmente assumidos e transferidos ao arrematante, que deverá quitá
-los junto aos respectivos credores, sem direito a ressarcimento, até a data da assinatura da Escritura Pública de Venda e Compra. O arrematante se sub-rogará nas ações em curso relacionadas ao
imóvel, se for o caso, e todos os custos envolvidos, bem como será o único responsável pelos custos
relativos à eventual necessidade de propositura de nova ação. Nas ações judiciais relativas ao imóvel
em que a Credora Fiduciária eventualmente ﬁgure como ré, o arrematante poderá integrar a lide como
terceiro interessado. Caso a Credora Fiduciária incorra em despesas que sejam de responsabilidade
do arrematante, este deverá, em até 15 (quinze) dias contados do recebimento de solicitação escrita
pela Credora Fiduciária, ressarcir o valor despendido, atualizado monetariamente de acordo com a
variação do IGPM-FGV, acumulada desde a data do desembolso pela Credora Fiduciária até a do
efetivo ressarcimento pelo arrematante, acrescido de multa moratória de 10% (dez por cento) e de
juros de 12% (doze por cento) ao ano. É de responsabilidade do arrematante adotar todas as
providências, judiciais ou não, para a imissão na posse direta do imóvel, ao passo que a posse
indireta será transmitida ao arrematante logo após o pagamento do lance e demais despesas. Ocorrendo o término da venda, por qualquer motivo, o arrematante deverá, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da resolução, devolver o imóvel à Credora Fiduciária. O imóvel deverá ser restituído em
estado de conservação compatível com o recebido, com os tributos, despesas e encargos assumidos
pelo arrematante, devidamente quitados e completamente desocupado de pessoas e coisas, ressalvada ocupação já existente na data de arrematação em relação a qual os esforços do arrematante
para desocupação não tenham surtido efeitos. A não restituição do imóvel no prazo e forma previstos
caracterizará esbulho possessório e implicará, para o arrematante, até o cumprimento de referidas
obrigações, pagamento mensal à Credora Fiduciária, a título de aluguel, do equivalente a 2% (dois
por cento) do preço do imóvel, devidamente atualizado de acordo com a variação do IGPM-FGV, sem
prejuízo da adoção de demais medidas aplicáveis. Antes da data da assinatura da Escritura Pública
de Venda e Compra, é permitida a desistência ou arrependimento da venda pela Credora Fiduciária,
nas seguintes hipóteses: a) por impossibilidade documental; b) quando o arrematante tiver seu nome
citado ou envolvido, direta ou indiretamente, em fato público que o exponha de maneira negativa ou
integre, sob qualquer aspecto, investigação em âmbito administrativo, civil ou penal; c) quando a
venda não atender aos interesses da Credora Fiduciária (ainda que enquadrada nas condições do
leilão); ou, d) nos casos previstos em lei. Em qualquer dessas hipóteses será restituída ao arrematante a quantia por ele eventualmente paga pelo imóvel arrematado até aquele momento (incluindo-se a
comissão do leiloeiro, impostos e taxas), devidamente atualizada pelos mesmos índices aplicados às
cadernetas de poupança, renunciando expressamente o arrematante, desde já, a qualquer outra
restituição ou indenização. Sobrevindo decisão judicial que determine a suspensão ou cancelamento
do leilão do imóvel após arrematação, até a lavratura da Escritura de Pública de Venda e Compra, a
arrematação poderá ser cancelada a pedido do arrematante. Em tal hipótese, a Credora Fiduciária
ﬁcará limitada apenas à devolução do valor do preço pago pelo arrematante. Esses valores serão
atualizados monetariamente pelos mesmos índices aplicados às cadernetas de poupança. A devolução dos valores será feita por meio de crédito em conta corrente de titularidade do arrematante. O não
exercício, pelo arrematante, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concedem a lei, este Edital
e ou o instrumento utilizado para formalizar a venda, importará mera tolerância, não constituindo novação contratual ou renúncia de direitos. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São
Paulo, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente edital.

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL PARA A VENDA DE IMÓVEL ORIGINÁRIO
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DE INTIMAÇÃO DE DEVEDORES FIDUCIÁRIOS E CIENTIFICAÇÃO A TERCEIROS INTERESSADOS, estabelecido na forma da Lei Federal nº 9.514, de
20 de novembro de 1997 e suas alterações. CRISTIANE BORGUETTI MORAES LOPES, leiloeira oﬁcial inscrita na JUCESP nº 661, com escritório à Rua Laura, 138 – Centro - CEP:
09040-240, Santo André/SP, devidamente autorizada pelo CREDOR FIDUCIÁRIO FUNDO DE
LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADO, inscrito no CNPJ/ME sob nº 19.221.032/0001-45 (“FLF”), neste ato representado na forma do seu regulamento pela sua administradora MODAL DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrito no CNPJ sob o nº 05.389.174/000101, com sede na Praia de Botafogo, nº. 501/5º andar – parte, bloco 01, Rio de Janeiro, RJ, representada na forma de seu contrato social, em conformidade com o artigo 28 da lei 9.514 de
20/11/1997, bem como nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda
de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos de 28 de
agosto de 2014, no qual ﬁgura como Devedor Fiduciante LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA, brasileiro, advogado, identidade nº 00140416845 expedida pelo DETRAN/CNH/RJ e CPF
n. 077.344.107-74 e sua esposa, com quem é casada pelo regime da comunhão parcial de
bens na vigência da Lei 6.515/77, HELOIZA COSTA CAMPOS DE OLIVEIRA, brasileira, médica, identidade nº 52951153/RJ, e CPF nº 832.133.411-34 residentes e domiciliados em Nova
Iguaçu/RJ; levará a PÚBLICO LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL SIMULTANEAMENTE, nos
termos da Lei Federal nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos e suas altrações, presencialmente no
Auditório localizado no Município de Santo André à Rua Laura, 138 – Centro, e eletronicamente pelo site www.lanceja.com.br, no dia 29 de janeiro de 2021, às 11H30 em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior ao valor da avaliação de R$ 108.531,12 (cento e
oito mil quinhentos e trinta e um reais e doze centavos) o imóvel abaixo descrito da MATRÍCULA nº 46.832 do Cartório do 1º Oﬁcio do Registro de Imóveis da Circunscrição de
Nova Iguaçu/RJ, cuja propriedade foi consolidada de acordo com o artigo 26, 7º, da Lei Federal nº 9.514/97, em nome do credor FLF constituído pelo IMÓVEL: Fração Ideal de 0,004667702
do lote do terreno nº 42 da Rua Iracema Soares Pereira Junqueira, medindo 30,00m de frente,
30,70m na linha dos fundos, em cinco lances, sendo o 1º de10,00m, o 2º de 0,50m, o 3º de
10,00m, o 4º de 0,20m e o 5º de 10,00m, 46,00m do lado direito, 42,00m lado esquerdo confrontando: pelos fundos com uma praça Pública (light), pelo lado direito com o lote 41 e parte
com a Praça Pública e pelo lado esquerdo com o lote 45 e parte com a Praça Pública, perfazendo a área de 1.356,53m², situado nesta Cidade, no perímetro urbano do 1º distrito deste
Munícipio, de propriedade de Santa Alfreda Empreendimentos Imóbiliarios LTDA. Obs: Av. 01
– Para constar que a fração ideal objeto desta matricula corresponderá a sala nº 1001, a ser
construída e integrante do Empreendimento Rossi Via Oﬃce, localizado na Rua Iracema Soares Pereira Junqueira nº 85. Tadas as Vagas de garagem são integrantes da área de uso comum e não serão vinculadas a nenhuma das unidades autônomas, devendo o uso de casa
uma das 128 vagas, ser determinado em Assembleia Geral de Condominios. Av. 04 - Para
constar Construção, foi declarado que a sala nº 1001, com entrada pela Rua Iracema Soares
Pereira Junqueira nº 85, acha-se ediﬁcada, legalizada e em condição de habitalidade. A venda
será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Observação: O Imóvel pode estar ocupado por objetos ou pessoas, desocupação por conta do
adquirente, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação sendo a desocupação do imóvel providenciada pelo comprador,
que assume o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na posse, na forma do artigo nº
30, da Lei nº 9.514/97. - Para o Primeiro e Segundo Leilão ﬁca como responsabilidade do arrematante os débitos de IPTU e condomínio anteriores a arrematação, IPTU R$ 4.445,98 (quatro
mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos) e dívida em aberto de
condomínio e eventuais multas R$ 39.106,79 (trinta e nove mil, cento e seis reais e setenta e
nove centavos), valores estes atualizados até dezembro/2020. Se exercido o direito de preferência pelo devedor (a)(s) ﬁduciante(s), este deverá efetuar o pagamento da arrematação até
a data da realização do segundo Leilão, no valor equivalente ao da sua dívida, somando aos
encargos, despesas e demais valores previstos em lei, incluindo também a responsabilidade
de pagamento da comissão da Leiloeira, que será no montante de 5% (cinco por cento) sobre
a totalidade do valor a ser pago pelo(a)(s) devedor(a)(s) ﬁduciante(s). Se o(a)(s) devedor(a)(es)
ﬁduciante(s), não efetuar o pagamento da dívida e demais encargos, nas condições e prazos
previstos no presente Edital, considerar-se-á automaticamente a sua desistência do exercício
de preferência na compra do imóvel. Nesse caso, havendo licitantes, o imóvel será vendido
para aquele que ofertou maior lance. - Caso não haja licitante em primeiro leilão, ﬁca desde
já designado o dia 05 de fevereiro de 2021 às 11H30, no mesmo horário e local do Primeiro
Leilão, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior ao valor da
dívida atualizada de R$ 376.185,00 (trezentos e setenta e seis mil cento e oitenta e cinco mil
reais) de acordo com o que foi atribuído na Escritura Pública de Alienação Fiduciária e, tudo em
conformidade com o artigo 27 e demais artigos da respectiva Lei Federal nº 9.514/97. Condições para participação do Leilão online no site www.lanceja.com.br para cumprir procedimentos e entrega de documentos prévios; Condições para participação do Leilão presencial: comparecer ao local e horário da realização doLeilão munido de documentos de pessoa física ou
jurídica; Caso haja exigência do Cartório de Registro de Imóveis para lavrar Escritura Pública
a escolha do Cartório será pela Comitente Vendedora; Os lances online e seus incrementos
deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de
condições com os ofertados a viva voz nos Leilões presenciais de fechamento; CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO: À VISTA. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação
e a comissão correspondente a 5% sobre o valor de arremate diretamente na conta corrente de
titularidade da Leiloeira, através de TED, DOC e/ou TEF, os dados serão enviados, com as
orientações. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de

outubro de 1.932 e suas alterações que regula a proﬁssão de Leiloeiro Oﬁcial; Os lances ofertados são irrevogáveis e irretratáveis, sendo certo que, o(s) participante(s) presencial(ais), tanto quanto, os participantes online, são responsáveis por todas as ofertas registradas em seu
nome. Os lanços não podem ser anulados e/ou cancelados em hipótese alguma, ﬁcando sujeito às penalidades cabíveis; O(s) devedor(es) ﬁduciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas,
horários e local de realização dos Leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na
forma estabelecida no parágrafo 2º- A e B do art. 27 da Lei Federal 9.514/97, incluído pela Lei
Federal 13.465 de11/07/2017; A venda do(s) imóvel(is) será(ão) concretizada(s) em caráter “Ad
Corpus”, no estado em que se encontra(m) física e documentalmente, sendo de inteira responsabilidade do arrematante/comprador todas as providências e despesas necessárias relativas
a aquisição do(s) imóvel(is) no Leilão, despesas com a regularização e encargos perante a
quaisquer órgãos competentes. Correrão ainda por conta do comprador adquirente todas as
despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, tais como: pagamento de comissão da Leiloeira de 5% sobre o valor de arrematação, despesas com Escritura Pública e Registro junto ao
Cartório responsável, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos
cartorários, registrários,etc. Não poderá o arrematante alegar desconhecimento de suas condições, ocupações pelos devedores ou terceiros, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização. As condições de cada imóvel estarão descritas nos catálogos e deverão ser prévia e rigorosamente analisadas pelos
interessados.; As áreas/itens mencionadas nos Editais, Catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro imobiliário, não sendo cabível qualquer pleito com relação ao cancelamento da arrematação, abatimento de preço ou complemento de área, por eventual divergência entre o que constar da
descrição do(s) imóvel(is). Os débitos de tributos, impostos, taxas e despesas de qualquer natureza, inclusive condominiais, foro, laudêmio, IPTU, tanto anteriores à Consolidação da Propriedade quanto posteriores a esta, serão integralmente assumidos e transferidos ao arrematante, que deverá quitá-los junto aos respectivos credores, sem direito a ressarcimento, até a
data da assinatura da Escritura Pública de Venda e Compra. O arrematante se sub-rogará nas
ações em curso relacionadas ao imóvel, se for o caso, e todos os custos envolvidos, bem como
será o único responsável pelos custos relativos à eventual necessidade de propositura de nova
ação. Nas ações judiciais relativas ao imóvel em que a Credora Fiduciária eventualmente ﬁgure como ré, o arrematante poderá integrar a lide como terceiro interessado. Caso a Credora
Fiduciária incorra em despesas que sejam de responsabilidade do arrematante, este deverá,
em até 15 (quinze) dias contados do recebimento de solicitação escrita pela Credora Fiduciária,
ressarcir o valor despendido, atualizado monetariamente de acordo com a variação do IGPMFGV, acumulada desde a data do desembolso pela Credora Fiduciária até a do efetivo ressarcimento pelo arrematante, acrescido de multa moratória de 10% (dez por cento) e de juros de
12% (doze por cento) ao ano. É de responsabilidade do arrematante adotar todas as
providências, judiciais ou não, para a imissão na posse direta do imóvel, ao passo que a posse
indireta será transmitida ao arrematante logo após o pagamento do lance e demais despesas.
Ocorrendo o término da venda, por qualquer motivo, o arrematante deverá, no prazo de 30
(trinta) dias contados da resolução, devolver o imóvel à Credora Fiduciária. O imóvel deverá ser
restituído em estado de conservação compatível com o recebido, com os tributos, despesas e
encargos assumidos pelo arrematante, devidamente quitados e completamente desocupado
de pessoas e coisas, ressalvada ocupação já existente na data de arrematação em relação a
qual os esforços do arrematante para desocupação não tenham surtido efeitos. A não restituição do imóvel no prazo e forma previstos caracterizará esbulho possessório e implicará, para o
arrematante, até o cumprimento de referidas obrigações, pagamento mensal à Credora Fiduciária, a título de aluguel, do equivalente a 2% (dois por cento) do preço do imóvel, devidamente atualizado de acordo com a variação do IGPM-FGV, sem prejuízo da adoção de demais
medidas aplicáveis. Antes da data da assinatura da Escritura Pública de Venda e Compra, é
permitida a desistência ou arrependimento da venda pela Credora Fiduciária, nas seguintes
hipóteses: a) por impossibilidade documental; b) quando o arrematante tiver seu nome citado
ou envolvido, direta ou indiretamente, em fato público que o exponha de maneira negativa ou
integre, sob qualquer aspecto, investigação em âmbito administrativo, civil ou penal; c) quando
a venda não atender aos interesses da Credora Fiduciária (ainda que enquadrada nas condições do leilão); ou, d) nos casos previstos em lei. Em qualquer dessas hipóteses será restituída
ao arrematante a quantia por ele eventualmente paga pelo imóvel arrematado até aquele momento (incluindo-se a comissão do leiloeiro, impostos e taxas), devidamente atualizada pelos
mesmos índices aplicados às cadernetas de poupança, renunciando expressamente o arrematante, desde já, a qualquer outra restituição ou indenização. Sobrevindo decisão judicial que
determine a suspensão ou cancelamento do leilão do imóvel após arrematação, até a lavratura
da Escritura de Pública de Venda e Compra, a arrematação poderá ser cancelada a pedido do
arrematante. Em tal hipótese, a Credora Fiduciária ﬁcará limitada apenas à devolução do valor
do preço pago pelo arrematante. Esses valores serão atualizados monetariamente pelos mesmos índices aplicados às cadernetas de poupança. A devolução dos valores será feita por meio
de crédito em conta corrente de titularidade do arrematante. O não exercício, pelo arrematante,
de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concedem a lei, este Edital e ou o instrumento utilizado para formalizar a venda, importará mera tolerância, não constituindo novação contratual
ou renúncia de direitos. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para
nele serem dirimidas quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente edital.

Condições de Venda do Leilão e demais informações:
(11) 4426.5064 - www.lanceja.com.br
CRISTIANE BORGUETTI MORAES LOPES
Leiloeira Oﬁcial e Rural – JUCESP nº 661

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DIRETORIA DE ENGENHARIA
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS - NOVAS VICINAIS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP,
com sede na Avenida do Estado, 777 - São Paulo - Capital, torna público que
fará realizar, em atendimento ao disposto no Artigo 39 da Lei no. 8666/93 de
21 de junho de 1993 e suas modiﬁcações posteriores, AUDIÊNCIA PUBLICA
para o Programa de Recuperação de Estradas Vicinais do Estado de São
Paulo (NOVAS VICINAIS) que acontecerá no dia 02 de fevereiro de 2021,
às 11 horas na Avenida do Estado, 777 – 5º Auditório – Ala B.
Em razão das restrições normativas impostas pela pandemia do novo Coronavírus – COVID-19, que atualmente impedem eventos com aglomeração de
pessoas, para participação presencial se faz necessário o agendamento prévio com a Comissão Julgadora de Licitações – CJL para a reserva da vaga no
2º andar – sala 2012 pelo telefone (11) 3311-1583 ou pelo e-mail: smatos@
der.sp.gov.br
Para participar da audiência em ambiente virtual, os interessados deverão
acessar o link www.der.sp.gov.br/novasvicinais/
O aviso correspondente ao edital de licitação será publicado oportunamente
na forma da Lei.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DIRETORIA DE ENGENHARIA
ADIAMENTO DE PRAZO
Projeto Nº: BR-L1401
Empréstimo Nº: 3276/OC – BR
ADL Nº 325/2020 – LPI
Objeto: Contratação de execução de obras e serviços em trechos da SP 056
– Rodovia Alberto Hinoto, incluindo duplicação e melhorias entre o Km 40,10
e o Km 42,60, sendo do Km 40,10 ao Km 42,20 através da implantação de
binário, e recuperação da pista e melhorias entre o Km 42,60 e o Km 43,18,
totalizando 3,08 quilômetros de extensão.
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER,
comunica que ﬁca adiado o prazo para apresentação de propostas para o
dia 08/02/2021 às 10:00 horas na Avenida do Estado – 777 – Auditório - 5º
andar – Ala B.
As empresas interessadas poderão obter maiores esclarecimentos e informações na sede do DER/SP, na Avenida do Estado, 777 – 2º andar – na Cidade
de São Paulo – SP, ou através dos telefones: (0XX11) 3311.1583, 3311.1579
ou Fax: (0XX11) 3311.1581 ou (0XX11) 3311.1584 nos dias úteis das 9 às 12
e das 14 às 17 horas ou pelo site www.der.sp.gov.br.
Permanecem inalteradas as demais condições do edital.
As informações estarão disponíveis nos sites http://www.e-negociospublicos.gov.br e www.der.sp.gov.br

Condições de Venda do Leilão e demais informações:
(11) 4426.5064 - www.lanceja.com.br
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Novo chefe do MP-RJ não diz se vai
questionar foro especial de Flávio

Em seu discurso de posse,
também defendeu a combinação de combatividade com
moderação e diálogo.
“A combatividade é uma característica indissociável do
Ministério Público. Negá-la
é negar a nossa essência. Ser
combativo, no entanto, não é
o mesmo que ser irracional,
refratário à realidade, perseguidor de indivíduos ou ideologias”, disse.
A posse de Mattos foi acompanhada por uma série de autoridade afetadas por investigações do órgão: o presidente
da Assembleia, André Ceciliano (PT), o prefeito Eduardo
Paes(DEM)eogovernadorinterino Cláudio Castro (PSC).
O novo PGJ aﬁrmou que vai
acompanhar mais de perto
as investigações de pessoas
com foro especial, atribuição
de seu cargo. A medida é uma
mudança em relação a Gussem, que delegava os atos de

investigações ao procurador
Ricardo Martins.
Mattos não era o preferido
da família presidencial e sofria, inicialmente, resistência de alguns dos interlocutores do senador por ter um
histórico de atuação na Tutela Coletiva, área de parte
dos membros do Gaecc, grupo responsável pelas investigações contra Flávio. A vinculação funcional era vista com
maus olhos pelo grupo do ﬁlho do presidente.
Com 25 anos no Ministério
Público, Mattos tem seu histórico marcado por ações civis públicas em Niterói contra
ex-secretários, vereadores e o
ex-prefeito Jorge Roberto da
Silveira (PDT). Também atuou em investigação de tortura
no presídio Ary Franco.
O futuro procurador-geral
de Justiça conseguiu contornar as resistências por meio
dos contatos políticos construídos nos seis anos em que
comandou a Amperj, associação dos membros do MP-RJ.
Castrofoiaconselhadoporaliados a evitar uma crise, manter a tradição de optar pelo
mais votado, e escolher Mattos, que tem um perﬁl de diálogo com o mundo político.
A interlocutores, Flávio aﬁrmou que não iria atuar para
vetar a escolha de Luciano pelo governador interino.
Ocargodeprocurador-geral
ganhou mais importância para as investigações sobre Flávio após o Tribunal de Justiça deﬁnir que o senador tem
direito ao foro especial. Neste caso, é o próprio chefe do
MP-RJ quem tem atribuição
para conduzir as apurações
e oferecer eventual denúncia
contra o senador.
O MP-RJ também defende
junto ao STF a revogação da
decisão do tribunal, tese que
poderáserreavaliada pelonovoprocurador-geraldeJustiça.
Carlos,porsuavez,perdeuforo especial após o STF (SupremoTribunalFederal)considerarsuspensoodispositivoque
previaestebenefícioavereadores do Rio de Janeiro. O chefe
do MP-RJ não tem poder para
interferirnas investigaçõesde
promotoresqueatuamnaprimeirainstância.Maspodedesfazerestruturasespecializadas
criada na atual gestão.
O Gaecc (Grupo de Atuação
Especializada no Combate à
Corrupção) é o responsável
porprestarauxílioaospromotores em investigações consideradascomplexas.Ele conta
com equipe própria para a realização de diligências.

ção, o Gaocrim concluiu não
haver indícios de crimes.
Minc, antes de ser notiﬁcado da decisão do MP-RJ,
aﬁrmou que já esperava o
arquivamento.
“Eles vasculharam tudo
dos meus assessores e não
tem nada para os meus familiares. Encontraram seis
depósitos meus para meus
funcionários, para ressarcir gastos do gabinete. Não
tem loja de chocolate, carro, apartamento. O meu patrimônio é o mesmo há dez
anos”, disse o deputado.
Oex-ministroaﬁrmounãoter
queixasdoMinistérioPúblico.
“Tenho um mandato marcado por realizar investigações. Não me queixo do MPRJ. Sempre fui parceiro do
MP. Sendo esse o resultado,
só conﬁrma essa conﬁança
que tenho. Ao contrário de
outros. Mas ﬁquei por dois
anos numa lista ao lado do
Bolsonaro. Não sabia onde
me meter”, disse Minc.
AapuraçãocontraCeciliano
passou a ter como foco a relação do presidente da Assembleia com um suposto agiota
de Paracambi, sua base eleitoral, cujos parentes foram
empregadosem seu gabinete.
Ao menos quatro pessoas
ligadas ao empresário Carlos
Alberto Dolavale, conhecido
como Betinho, foram nomeadas no gabinete do petista
num período em que ele dizia ser credor em cerca de
R$ 170 mil do deputado.
Após a Folha revelar o ru-

mo da apuração contra Ceciliano, Dolavale procurou
a Justiça para informar que
a dívida atribuída ao petista
fora, na verdade, contraída
por um vereador da cidade
que usou o nome do deputado como “garantia”.
O MP-RJ pediu novas diligências, mas o desembargador Rogério Oliveira de
Souza, relator do caso, decidiu que as medidas não
tinham mais relação direta
com Ceciliano, enviando o
caso à Justiça em Paracambi, na primeira instância.
O gabinete de Ceciliano liderava em volume de movimentações ﬁnanceiras suspeitas indicadas no relatório, somando R$ 49 milhões
entre 2011 e 2017. Boa parte
(R$ 26 milhões) estava vinculada a Elisângela Barbieri, assessora do presidente
da Assembleia entre 2011 e
2019 e mulher de Betinho.
O relatório do Coaf foi produzido no âmbito da Operação Furna da Onça, que
prendeu em 2018 dez deputados estaduais. Ele foi elaborado a pedido do Ministério Público Federal, que
solicitou todas as comunicações de movimentações
atípicas envolvendo pessoas nomeadas na Assembleia.
A menção no relatório não
signiﬁca a prática de algum
ilícito. O volume da movimentação, por sua vez, não é
medida para a suspeita que
eventualmente recaia sobre
os deputados estaduais. IN

Antecessor de Mattos no cargo fez o questionamento; na posse, ele aﬁrmou que precisa estudar caso
-
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Italo Nogueira

Entenda a mudança
de comando no MP-RJ

rio de janeiro O novo procu-

rador-geral de Justiça do Rio
de Janeiro, Luciano Mattos,
não garantiu manter o questionamento feito por seu antecessor no cargo, Eduardo
Gussem, sobre o foro especial
concedido ao senador Flávio
Bolsonaro (Republicanos-RJ).
Em entrevista coletiva após
a cerimônia de posse, o PGJ
aﬁrmou que ainda precisa estudar a matéria para se posicionar sobre o tema. O MP-RJ
tem recurso no STF contra a
decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que concedeu foro a Flávio.
O debate sobre o foro especial de Flávio é tema chave para a sobrevivência das investigações feitas contra o ﬁlho
do presidente Jair Bolsonaro.
O fato de as provas do caso terem sido colhidas com autorização de juiz de primeira instância pode levar à anulação
das evidências, tema em debate no STJ (Superior Tribunal de Justiça) em recurso da
defesa do senador.
“Sobre asteses jurídicas, me
reservo a me manifestar processualmente. Preciso me inteirar melhor”, disse Mattos.
Flávio foi denunciado pelo MP-RJ no ano passado sob
acusaçãodepeculato,lavagem
dedinheiro,apropriaçãoindébita e organização criminosa.
Segundo os investigadores, o
senador liderava uma quadrilha para recolher salários de
ex-funcionários de seu antigo
gabinetenaAssembleia Legislativa para benefício pessoal.
Desde fevereiro de 2019,
quando Flávio deixou de ser
deputado estadual para assumir o cargo no Senado, a investigação é conduzida por
promotores de primeira instância. As quebras de sigilo
bancário e ﬁscal, bem como
buscas e apreensões, foram
autorizadas pelo juiz Flávio
Itabaiana.
A 3ª Câmara Criminal decidiu, porém, que o senador tinha direito amanter o foro especial de deputado estadual,
cargo ocupado na época dos

Como o novo procuradorgeral foi escolhido?
Mattos venceu a eleição
interna entre membros do
MP-RJ com 546 votos, seguido
de Leila Costa (501) e do
promotor Virgílio Stavridis
(427), que formaram a lista
tríplice enviada ao governador
interino, Cláudio Castro (PSC).
Castro decidiu escolher o mais
votado após ouvir de aliados
que Mattos tem um perﬁl de
diálogo com o meio político

O promotor Luciano Mattos toma posse como procurador-geral de Justiça do Rio

supostos crimes. A decisão do
colegiado, contudo, manteve
a validade das provas, ponto
alvo de recurso da defesa do
senador ao STJ.
O gabinete de Gussem fez
umareclamaçãoaoSTF,apontado que a decisão do TJ-RJ
contrariava determinações
anteriores do Supremo. Contudo, a tese nunca foi unânime dentro da própria instituição: a procuradora natural do MP-RJ na 3ª Câmara defendeu a tese de que Flávio tinha direito ao foro na segunda instância.
O debate do foro dentro
do MP-RJ também provocou
uma crise institucional. O órgão perdeu o prazo para recorrer da decisão do TJ-RJ,
algo inusual, e agora depende da reclamação, via extraordinária de reversão da decisão que a PGR (Procuradoria-Geral da República) já disse ser contrária.

Reservadamente, uma ala
do Supremo demonstra simpatia à tese que pode beneﬁciar Flávio e lembra que o tribunalatéjátomoudecisãoparecida com o pedido do parlamentar. O relator do caso é
o ministro Gilmar Mendes.
Mattos também não deixou claro se manterá os integrantes dos grupos especializados que atuam nas investigações sobre o gabinete
do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e do homicídio da vereadora Marielle Franco (PSOL) e seu motorista Anderson Gomes.
“Não tenho deﬁnição sobre isso. Todos os grupos serão avaliados nessa formatação que a gente pretende fazer. Vamos fazer uma qualiﬁcação”, disse ele.
O procurador-geral prometeu atuar com rigor na ﬁscalização de autoridades públicasenocombateàcorrupção.

Divulgação MP-RJ

Mas aﬁrmou que está aberto
ao diálogo.
“Iremos dialogar. Não criminalizaremos a política. Temos que qualiﬁcar a política”,
disse ele.
Mattos assume o cargo oﬁcialmente no domingo (17),
quando se encerra o mandato do atual PGJ, Eduardo
Gussem. Ele foi escolhido pelo governador interino Cláudio Castro (PSC) após uma intensa articulação política para reduzir a rejeição ao seu
nome no entorno da família
Bolsonaro.
“Nesse segundo turno[após
a entrega da lista tríplice ao
governador], precisei me
apresentar em conversas republicanas tudo o que apresentei aos colegas do MP:, diálogo, combatividade eeﬁciência. [...] Não me senti pressionado em nenhum momento.
Talvez a pressão venha agora
no cargo”, disse o novo PGJ.

Investigação contra ex-ministro em
caso de ‘rachadinhas’ no Rio é arquivada
rio de janeiro A investigação

contra o deputado estadual Carlos Minc (PSB) no caso das “rachadinhas” da Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro foi arquivada na
terça-feira (12) pelo Ministério Público estadual.
O Gaocrim (Grupo de Atuação Originária Criminal),
vinculado ao gabinete do
procurador-geral de Justiça
—até aquela data Eduardo
Gussem, que deixou o cargo nesta sexta-feira (15)—,
entendeu não haver indícios de crimes após aprofundar a apuração de dados do
Coaf sobre o gabinete de
Minc, ex-ministro do Meio
Ambiente no governo Lula.
A apuração contra o presidente da Assembleia, André Ceciliano (PT), outro alvo do caso, também se distanciou das suspeitas de “rachadinha”. Por determinação da Justiça, as diligências
da investigação foram enviadas para a primeira instância para que as apurações sejam aprofundadas —o que,
na prática, tira momentaneamente o foco do petista.
Ceciliano e Minc foram 2
dos 21 deputados citados no
relatório do Coaf (órgão federal de inteligência ﬁnanceira) produzido em janeiro

de 2018 que levou à apuração contra membros da Assembleia, entre eles o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), que integrou o
Legislativo ﬂuminense entre 2003 e 2019.
A investigação iniciada pelo
relatório contraoﬁlhodopresidente Jair Bolsonaro culminou na denúncia apresentada
aoÓrgãoEspecialdoTribunal
de Justiça do Rio sob acusação de peculato, lavagem de
dinheiro, apropriação indébita e organização criminosa.
De acordo com o MP-RJ,
Flávio desviou R$ 6 milhões
dos cofres da Assembleia por
meio de 12 ex-funcionários,
sendo que ao menos R$ 2 milhões foram repassados a Fabrício Queiroz, apontado como operador ﬁnanceiro do
esquema.
Os mesmos funcionários sacaram outros R$ 2 milhões que os investigadores
suspeitam terem sido entregues a Queiroz.
O primeiro denunciado citado no relatório do Coaf foi
o deputado estadual Márcio
Pacheco (PSC), acusado de
desviar cerca de R$ 1 milhão
em esquema semelhante ao
atribuído a Flávio.
Há outros cinco deputados
sob investigação, cuja conclu-

O deputado estadual Carlos Minc (PSB-RJ), em evento com
ex-ministros do Meio Ambiente Rodrigo Capote - 8.mai.19/Folhapress
são ﬁcará a cargo do gabinete do recém-empossado procurador-geral, Luciano Mattos. Ex-deputados também
são alvo de promotores que
atuam na primeira instância,
sem foro especial.
O gabinete de Minc aparecia no relatório com R$ 16 milhões de movimentação con-

siderada atípica. A principal
suspeita do MP-RJ recaía sobre o chefe de gabinete do deputado, Antônio Lisboa.
Os sigilos bancário e ﬁscal de Minc, Lisboa e outros
quatro funcionários do deputado foram quebrados
com autorização da Justiça.
Após dois anos de investiga-

Flávio interferiu na escolha?
O preferido dos aliados de
Bolsonaro para cheﬁar o
órgão era Marcelo Rocha
Monteiro, eleitor declarado
do presidente. Ele conseguiu
apenas 143 votos na eleição
interna. Inicialmente, Mattos
sofria com a resistência de
interlocutores do senador
por ter um histórico de
atuação na Tutela Coletiva,
área de parte dos membros
do grupo responsável pelas
investigações contra Flávio
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Em meio a incertezas, Alemanha dá
início a disputa por sucessão de Merkel
Partido da atual chanceler escolhe novo líder, que pode concorrer ao posto dela em setembro
Ana Estela de Sousa Pinto
bruxelas A política alemã en-

tra neste sábado (16) em um
dos períodos de maiores disputas e incertezas dos últimos 20 anos. Numa votação
onlinenoﬁmdesemana,1.001
delegados escolherão o novo
chefe do principal partido da
Alemanha, a CDU (União Democrática Cristã), da atual
chanceler, Angela Merkel.
Mais que uma disputa interna,adecisãoafetaosrumosdo
partido e da própria política
daAlemanha.Após16anosno
poder,Merkeljáanunciouque
não concorrerá a novo mandato, o que deixa aberta a batalhaporsuasucessãonaeleiçãoparlamentardesetembro.
Na disputa deste sábado estãotrêscandidatoscomvisões
políticas distintas: o centrista Armin Laschet, primeiroministro da Renânia do Norte-Vestfália, o relativamente
progressistaNorbertRöttgen,
ex-ministro do Meio Ambiente,eomaisdireitistaFriedrich
Merz, advogado corporativo.
Mas nenhum deles chega
pertodapopularidadedeMerkel,oquecolocamaisumadosedeindeﬁnição sobresuasucessão: a chance crescente de
que outros dois políticos concorram ao posto. Nessa raia
paralelaestãooatualministro
da Saúde, Jens Spahn, e o premiêdaBaviera,MarkusSöder.
Spahn nega que pretenda
concorrer e, na eleição deste
sábado,apoiaLaschet,quepodesetornaroazarãodadisputa. Em último lugar nas pesquisas, o jornalista é o mais
próximo de Merkel e se apresenta como a garantia de continuidade do centrismo promovido por ela. Em debates,
defende que as pessoas não
querem uma ruptura com a
eradeestabilidadeconquistadapelachanceler.Nestasemana, recebeu o endosso de cinco líderes partidários do país.
Já Söder, atual líder da CSU
(irmãmenordaCDUnaBaviera), observa de fora a disputa,
torcendo pela vitória de Röttgen —o que, segundo analistas,poderialhedarmaischances na indicação a candidato
a chanceler, que acontecerá
provavelmente em março. A
seleçãoﬁnalétomadaemconjunto entre CDU e CSU, mas o
partidodeMerkel,muitomaiorqueaCSU,costumaterpreferência. A irmã menor perdeu a escolha nas duas vezes
em que apontou candidato.
Söder, entretanto, pode
mudar essa história. O político bávaro não conﬁrmou
seu interesse na vaga, mas é
de longe o favorito dos alemães para esse posto, tanto entre os que declaram voto na CDU-CSU quanto entre os eleitores em geral. São
54% e 38%, respectivamente,
os que dizem que, com ele no
cargo, o partido de Merkel
obteria mais facilmente a vitória na eleição parlamentar.
Na votação deste sábado,
é Merz quem lidera a preferência dos delegados da CDU
nas pesquisas. Sua eleição
representaria uma guinada
à direita e um primeiro passo para recuperar eleitores
que deram fôlego à ultradireitista AfD nos últimos anos,
descontentes com a política
de imigração de Merkel.
Mas o bloco de centro da
CDU teme que um rumo excessivamente conservador
fortaleça uma coalizão mais
à esquerda (com verdes e sociais-democratas), e isso pode levar Merz à derrota num
segundo turno da escolha interna —a votação é secreta.
Paraparcela signiﬁcativa do
partido, a melhor rota para
manter a força e a relevância é
justamenteumacoalizãocom
o Partido Verde, segunda for-

A chanceler alemã, Angela Merkel, durante sessão no plenário do Parlamento do país

John MacDougall - 13.jan.21/AFP
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Com qual candidato a chanceler a CDU teria mais chances
nas eleições gerais?
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Quem são os candidatos

Norbert Röttgen, 55
Advogado, é ex-ministro
federal do Meio Ambiente,
visto como modernizador
na CDU e relativamente
progressista, apesar
de ter votado contra
o casamento gay. É o
presidente do Comitê de
Relações Exteriores do
Parlamento. Para 11% dos
eleitores em geral e 8%
dos que votam na CDUCSU, ele seria o candidato
a chanceler com melhores
chances nas eleições gerais.
Sua vitória como líder
signiﬁcaria a manutenção
do curso cauteloso
imposto por Merkel.

19

Röttgen

-3

À CHEFIA DA CDU
Armin Laschet, 59
Jornalista, é o atual primeiroministro da Renânia do
Norte-Vestfália, o estado
mais populoso da Alemanha.
Católico de centro, como
governador assumiu a
proteção da indústria como
prioridade. Sua gestão da
pandemia foi considerada
ruim, e é o candidato
com menos chances de
levar a CDU a uma vitória,
segundo os alemães em
geral e entre os eleitores
de seu partido (4%, em
pesquisa deste mês). Sob
sua liderança, a CDU tentaria
manter unidos o centro
e a ala conservadora.
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Não sei/nenhum

Friedrich Merz, 65
Advogado corporativo
milionário, é conservador
linha-dura e pró-negócios,
e foi um dos maiores rivais
de Merkel no início dos
anos 2000. De acordo com
pesquisa deste mês, 18%
dos alemães e 21% dos que
votam no partido acreditam
que, como candidato a
chanceler, ele daria as
melhores chances à CDUCSU. Sua vitória colocaria o
partido no rumo da direita,
de olho em votos da AfD.
QUEM MAIS PODE VIRAR
CANDIDATO A PREMIÊ
Jens Spahn, 40
Atual ministro federal da
Saúde, é da ala conservadora
do partido. Gay e casado, ele
poderia atrair uma faixa mais
jovem que a dos eleitores
tradicionais do partido.
Sua alta popularidade
durante a pandemia foi
afetada pela campanha de
vacinação, vista como lenta.
Markus Söder, 54
Atual chefe da CSU e
primeiro-ministro da Baviera,
é político proﬁssional desde
1994. No início crítico
de Merkel, passou a ser
apoiador da chanceler.
Com a popularidade em
alta, aparece na frente dos
outros quatro na preferência
dos membros do partido.

ça eleitoral na Alemanha. Os
verdes teriam 20% dos votos
se a eleição para o Parlamento fosse hoje, segundo o Politbarometer mais recente, logo
atrás do partido de Merkel,
com 37%. O social-democrata SPD vem em terceiro, com
16%. A AfD recebeu 10% das
intenções, a Esquerda, 8%, e
o FDP (de centro-direita), 5%.
Para analistas como Sophia
Besch, pesquisadora do Centro para Reforma Europeia, e
Christian Odendahl, economista-chefe do think tank,
além da profusão de candidatos à sucessão de Merkel, a
CDUprecisalevaremcontacomo a chanceler reposicionou
o partido e a política alemã
nos 16 anos do seu governo.
O perigo, para eles, é que
a saída de Merkel faça desaparecer a correia que mantinha unida uma ampla coalizão de eleitores em torno da
CDU, que lhe deu quase a maioria dos votos em 2013. O estilo da chanceler, de adiar decisões até que um consenso
se forme, foi importante para mantê-la numa posição de
centro sem desgastar demais
as alas mais conservadoras
ou progressistas do partido.
“Merkel nunca se envolveu
em políticas de ‘guerra cultural’, recusando-se a usar conﬂitos sobre valores e crenças
para angariar apoio entre partidários leais e dividir eleitorados”, escrevem os analistas.
Seja quem for o sucessor,
ele não poderá contar com a

força política de 84% de aprovação, obtida no combate à
Covid-19 —uma boa vontade
que tende a arrefecer quando
a pandemia for controlada.
Sem esse pivô político, cresce a importância das coalizões. “Sob Merkel, o parceiro
de coalizão pouco importou
para a Europa. Foi ela quem
decidiu o curso da política da
Alemanha.Uma coalizãodiferentesobnovaliderança pode
não ter a experiência ou autoridade de Merkel”, aﬁrmam
Besch e Odendahl na análise.
Elesdizemacreditarqueum
futuro chanceler eleito pela
CDUvaipreservarolegadode
Merkel de apoio à União Europeia e visão dos EUA como
parceirocrucial.Masosrumos
do partido podem fazer diferença em temas como comportamento ou imigração.
Merkel havia apostado numa mulher como sua sucessora, a ex-ministra da Defesa
Annegret Kramp-Karrenbauer, que assumiu a liderança do
partido em 2018. AKK, como
é conhecida, acabou renunciando numa crise de liderança provocada por uma aliança da CDU com a AfD no estado da Turíngia, em fevereiro.
O quadro pode pôr a perder
areconquistadoeleitoradofeminino, promovida por Merkel desde 2005. A CDU voltou
a ser a principal escolha das
mulheres nas eleições a partir de 2009, mas um panoramamaishostilpodeempurrar
as eleitoras ao Partido Verde.
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Governo da
Holanda
renuncia por
má gestão de
subsídios
haia | afp e reuters Depois
de assumir a responsabilidade pela má gestão dos
subsídios para creches que
levou milhares de famílias
injustamente acusadas de
fraudes à ruína ﬁnanceira,
o primeiro-ministroda Holanda, Mark Rutte, anunciou a renúncia de seu governo nesta sexta-feira (15).
“O Estado de Direito deve proteger seus cidadãos
do todo-poderoso governo e, aqui, isso fracassou de forma estrondosa”, disse Rutte em entrevista coletiva. Ele levou a
demissão de seu gabinete
ao rei Willem-Alexander.
O premiê e seu gabinete
devem ﬁcar nos postos de
forma interina até as eleições parlamentares de 17
de março. O objetivo, segundo o premiê, é não deixar o país sem um governo
instituídoenquantoenfrenta as crises causadas pela
pandemia de coronavírus.
A renúncia é a resposta a inquérito parlamentar que concluiu, em dezembro, que os burocratas
do serviço de impostos do
país cometeram erros graves ao acusarem mais de
26 mil famílias de fraude
nas solicitações dos subsídios desde 2012. Dessas,
cerca 10 mil famílias foram
forçadas a devolver milhares de euros ao governo.
Muitas foram levadas a
desemprego, falências e divórciosnoqueosinvestigadores chamaram de uma
“injustiça sem precedentes”. Em alguns casos, as famílias foram visadas com
base em sua origem étnica ou dupla nacionalidade.
Orlando Kadir, advogado que representa um grupo de cerca de 600 famílias contra o governo holandês,dissequeváriosdeseus
clientes foram acusados
de fraude como resultado
de uma busca étnica feita
pelos burocratas porque
seus sobrenomes tinham
“aparência estrangeira”.
Após a divulgação do resultado do inquérito, o governo fez um pedido oﬁcial de desculpas pelos métodos dos ﬁscais e anunciou
um plano de mais de 500
milhões de euros (R$ 3,18
bilhões) em compensações, cerca de 30 mil euros
(R$ 191 mil) por família.
“O governo não atendeu
às expectativas em todo
esse caso”, disse Rutte, ao
anunciar a renúncia. “Erros foram cometidos em
todos os níveis, resultando
em terrível injustiça contra
milhares de pais esmagados pelas rodas do Estado.”
O premiê afirmou ainda que “nunca é aceitável
que alguém sinta que está
sendo discriminado” por
nacionalidade, raça, gênero ou orientação sexual.
A responsabilidade política pelo escândalo, aﬁrmou, é do atual gabinete,
que decidiu coletivamente que não tinha opção fora a renúncia. “As coisas
não podem dar tão terrivelmente errado de novo.”
À frente do governo da
Holanda desde 2010, Rutte já havia anunciado que
concorreria a um quarto
mandatonaseleiçõesparlamentares de março. Agora
nãosesabesemanteráaintenção de disputar o cargo.
Sua legenda, o liberal
Partido Popular para a Liberdade e a Democracia
(VVD), perdeu parte do
apoio após a implementação de restrições mais duras contra o avanço da Covid-19, mas, de acordo com
as pesquisas de opinião
pública, ainda é a favorita
para o pleito de março.
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Rússia pressiona Biden
ao deixar acordo militar
abandonado por Trump
-

Igor Gielow
são paulo A Rússia anunciou

Enfermeira aplica dose de vacina contra a Covid-19, em local de imunização na Califórnia

Frederic J. Brown/AFP

Biden planeja blitz de
vacinação contra Covid,
mas enfrenta escassez
Estoque existente hoje nos EUA só duraria até a aplicação
da segunda dose a pessoas que já foram imunizadas
washington|thenewyorktimes

O presidente eleito dos EUA,
Joe Biden, correndo contra o
aumentodoscasosdecoronavírus e o surgimento de nova
variante que poderá agravar
signiﬁcativamente a crise de
saúde pública no país, planeja
umablitzdevacinaçãoquepede grande expansão do acesso enquanto enfatiza a igualdade na distribuição —inclusive aos presos em cadeias.
Masseu planosechocacom
uma dura realidade: com apenas duas vacinas autorizadas pelo governo federal, os
suprimentos serão escassos
durante os próximos meses,
frustrando algumas autoridades estaduais e municipais
que esperavam a liberação
deumestoquefederaldevacinas anunciado nesta semana.
Autoridades do governo de
Donald Trump esclareceram
na sexta (15) que o estoque
existente só duraria até a aplicação da segunda dose a pessoas que já foram vacinadas,
e seria, portanto, suﬁciente
para atender novos grupos.
“A distribuição da vacina nos
Estados Unidos tem sido um
triste fracasso até agora”, disse Biden. “A verdade honesta é esta: as coisas vão piorar
antesquemelhorem.Easmudançaspolíticasquevamosfazer levarão tempo para aparecer nas estatísticas da Covid.”
“Hoje temos doses de va-
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cinas paradas em geladeiras
sem uso, enquanto pessoas
que querem a vacina não a
conseguem”, disse a campanha de Biden em material distribuído a jornalistas antes
da fala do presidente eleito.
A equipe de Biden disse que
eleinvocaráaLeideProdução
de Defesa, se necessário, para
aumentaraoferta.Masaequipe também tentou moderar
as expectativas. Biden disse
que seu plano “não signiﬁcaráquetodosnessesgruposserão vacinados imediatamente, porque o estoque não está
comodeveria”. Mas,acrescentou que signiﬁcará que, conforme as doses estejam disponíveis, “alcançaremos mais
pessoas que precisam delas”.
A equipe de transição prometeu intensiﬁcar a vacinação em farmácias e construir clínicas móveis para levar
o imunizante a comunidades
rurais distantes e mal atendidas. Assim como o governo
Trump, Biden pedirá que os
estados ampliem os grupos
de elegibilidade à vacina para
pessoas de 65 anos ou mais.
O governo também oferecerá
“programas para ambientes
de alto risco, incluindo abrigosparapessoassemteto,prisõeseinstituiçõesqueservem
a indivíduos com deﬁciência intelectual e de desenvolvimento”, explica o material.
Biden revelou o plano de

distribuição da vacina apenas
um dia depois de propor um
pacote de gastos de US$ 1,9
trilhão (R$ 9,9 tri) para combater a crise econômica e da
Covid-19, incluindo US$ 20 bilhões(R$105bi)paraum“programanacionaldevacinação”.
O presidente eleito disse diversas vezes que pretende colocar“100milhões dedosesde
vacinaparaaCovidnosbraços
da população americana” até
seu centésimo dia no cargo.
Otempoéessencial.OsCentros de Controle e Prevenção
de Doenças (CDC, na sigla em
inglês)deramoalarmenasex-

$

Mundo supera
2 milhões de mortos
pelo coronavírus
Menos de quatro meses depois
de o planeta ultrapassar a
marca de 1 milhão de vítimas
da Covid-19, o total superou
os 2 milhões nesta sexta
(15), segundo a Universidade
Johns Hopkins. O número
foi atingido um ano após a
primeira morte registrada
pela doença. Os países
com mais mortes são EUA,
Brasil e Índia. Especialistas
apontam que o número real
de mortos pode ser bem
maior, por conta da falta de
testes e da subnotiﬁcação.

-

são paulo Alexander Hamil-

ton, um dos chamados “pais
fundadores”dos Estados Unidos, voltou a ter destaque
nos últimos anos por conta
de um musical da Broadway
que conta sua história ao som
de rap e hip-hop. Esse musical, que estreou em 2015, foi
inspirado na biograﬁa feita
pelo escritor americano Ron
Chernow, lançada agora no
Brasil pela editora Intrínseca.
Hamilton também voltou
a ser debatido por ter sido
um defensor do ﬁm da es-

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves

Livros, ﬁlmes, séries, podcasts e o que mais houver para tentar entender o mundo

Biografia detalha trajetória de Hamilton,
jovem do Caribe que ajudou a fundar EUA
Rafael Balago

ta sobre uma variante do coronavírus de rápida disseminação e muito mais contagiosa, que deverá se tornar a fonte predominante da infecção
nos Estados Unidos até março, potencialmente alimentando mais um surto devastador de casos e mortes. Alguns especialistas em saúde
pública estão preocupados.
Biden pretende que o governo federal não apenas desenvolva locais de vacinação em
massa, como também reembolse os estados pelo uso de
soldados da Guarda Nacional
para administrar as vacinas.
A ênfase do plano em garantir a distribuição equitativa inclui as clínicas móveis de
vacinação, assim como o uso
de dados para dirigir a vacinação para áreas duramente
atingidas e comunidades afetadas desproporcionalmente.
O material também diz que
as autoridades vão se concentrar em lugares onde as pessoas vivem em espaços pequenos, como cadeias —que
os planos de alguns estados
não priorizaram. O plano de
vacinação faz parte do esforço mais amplo de Biden para
usar a crise atual para reconstruir a debilitada estrutura de
saúde pública, um antigo alvo
dos democratas no Capitólio.
Cerca de 390 mil pessoas
nos EUA morreram com o vírus durante a pandemia, e o
país registrou mais de 23 milhões de infecções, segundo
um banco de dados do The
NewYorkTimes. Durante aúltimasemana,houveemmédia
mais de 240 mil casos por dia.
Nestasexta,segundooCDC,
cerca de 10,6 milhões de pessoastinhamrecebidopelomenos uma dose de uma das vacinas contra Covid-19, e cerca de 1,6 milhão tinham recebido a segunda dose. Isso
é muito aquém da meta que
as autoridades federais deﬁniram, de dar a primeira dose a pelo menos 20 milhões de
pessoasantesdoﬁnalde2020.

nesta sexta-feira (15) que está deixando o tratado Open
Skies (céus abertos, em inglês), um dos instrumentos
para evitar uma guerra nuclear que havia sido abandonado por Donald Trump.
Assim, Moscou busca
colocar mais pressão sobre a nova administração do democrata Joe Biden, que toma posse na
semana que vem, visando a extensão do último
acordo de redução de armas atômicas em vigência.
O Open Skies começou a
ser negociado em 1955, na
Guerra Fria, e só foi assinado no ano seguinte à dissolução da União Soviética,
1992. Ele previa que os 35
países signatários combinassem voos de reconhecimento mútuos sobre regiões de interesse militar.
Isso era uma forma
de aumentar a confiança entre as partes, dado
que o levantamento fotográﬁco e com sensores
espiões seria chancelado.
Assim, se a Rússia estivesse colocando mais forças nucleares, por exemplo,
no encrave europeu de Kaliningrado, elas seriam vistas.
Trump alegou que os russos vetavam algumas regiões e usavam seus voos para espionar os Estados Unidos e aliados, o que
era a razão de ser do tratado. Anunciou sua saída
em maio de 2020, e ela foi
consumada em novembro.
“Dada a falta de progresso nos esforços para remover o funcionamento futuro do tratado nessa nova situação, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia
anuncia os procedimentos
para deixar o Open Skies”,
aﬁrmou a pasta em nota.
Na prática, Moscou não
quer que os outros 33 participantes do acordo, majoritariamente europeus e
participantes da Otan (Organização do Tratado do
Atlântico Norte), continuem a poder sobrevoar a Rússia e dividir os dados coletados com o chefe do clube,
os Estados Unidos. Mas a
questão subjacente é o Novo Start (sigla inglesa para Tratado de Redução de
Armas Estratégicas), que
expira no dia 5 de fevereiro.
Principal instrumento de
controle de armas nucleares entre as duas superpotências do campo, ele coloca um teto de 1.550 ogivas
operacionais para cada lado, além de limites para plataformas de lançamento em
solo, mar e ar. Desde que assumiu, em 2017, Trump denunciou as estruturas de
controle de armas do ﬁm da

Guerra Fria como obsoletas.
Deixou o importante acordo que impedia a instalação
de mísseis de alcance intermediário (500 quilômetros
a 5.500 quilômetros) na Europa, dizendo que os russos
se preparavam para disfarçar o uso desse tipo de arma.
Já Moscou apontava para o fato de que os sistemas antimísseis instalados
no Leste Europeu pelos
americanos poderiam ser
usados de forma ostensiva
sem grandes diﬁculdades.
O jogo de culpas é mútuo e, muitas vezes, ambos
têm razão. Só que Trump liderou a rodada de agressividade, saindo também do
Open Skies e criando óbices
à renovação do Novo Start.
Em dois anos de negociações, exigiu primeiro que a
China e suas 320 ogivas atômicas fossem incluídas no
acordo, o que Moscou e Pequim não aceitaram, e depois disse que toparia uma
extensão se os russos congelassem qualquer desenvolvimento de seu arsenal.
O presidente russo, Vladimir Putin, disse não, e
ﬁcou por isso. Biden aﬁrmou na campanha eleitoral que gostaria de renovar o acordo, o que teria de
ser uma de suas primeiras
medidas em política externa, dado o tempo reduzido
até a expiração do texto.
Com o movimento desta
sexta, Moscou lembra Washington que o relógio está correndo assim que Biden sentar-se no Salão Oval.
O próprio Putin já afirmou durante entrevista no
ﬁm do ano passado esperar
uma Presidência americana
mais agressiva ante a Rússia
sob o democrata, lembrando as posições do governo
de Barack Obama, de quem
Biden foi vice-presidente.
Isso não reduz o papel de
Trump de aumentar a tensão. Ele ordenou a entrada
em serviço de uma bomba
nuclear de potência reduzida, para ser lançada de
submarinos, e deixou vazar uma simulação de uso
da arma contra a Rússia.
A resposta foi clara: qualquer lançamento de míssil por submarino americano seria interpretado
como um ataque atômico.
Ou seja, a retaliação incorreria no risco de uma
guerra nuclear. Putin fez
sua parte também, produzindo o que chamou de
“armas invencíveis”, como os mísseis hipersônicos, modelos destinados a
furar defesas antibalísticas.
Eles foram desenvolvidos após a percepção de
que os sistemas antimísseis
na Europa, instalados nos
anos 2000, eram ameaças
diretas aos domínios russos.

cravidão. Ele não conseguiu
vencer essa luta, mas ganhou
muitas outras, graças também a alguns golpes de sorte.
A primeira delas foi para superar o abandono. Ele cresceu em Santa Cruz, uma ilha
do Caribe, em meio a plantações de açúcar, movidas pela escravidão, e a um ﬂuxo
de navios de várias partes do
mundo. Seu pai deixou a família e a mãe morreu quando
ele tinha cerca de 10 anos —
sua data de nascimento é incerta: historiadores debatem
se ocorreu em 1755 ou 1757.
Mesmo em diﬁculdades ﬁ-

nanceiras, ele gostava muito
de ler e escrever. Aos 17 anos,
fez um relato marcante sobre
um furacão que atingiu a ilha.
Esse texto chamou a atenção
e levou alguns homens ricos
da região a lhe dar uma bolsa
para ir estudar em Nova York,
então uma colônia britânica.
Pouco depois de chegar
a Manhattan, Hamilton se
envolveu com o movimento separatista, primeiro com
manifestos e discursos e depois com armas. Em seguida, se aproximou do general
George Washington e se tornou seu ajudante de ordens.

Nessa função, ele escrevia
as cartas de Washington e
o ajudava a achar as melhores palavras para convencer
políticos e soldados a seguirem em luta. O livro detalha a relação entre os dois,
que era de grande conﬁança,
mas de distância emocional.
Uma das principais diﬁculdades do movimento separatista era a falta de dinheiro
para pagar e equipar os soldados. E Hamilton passou a
estudar e a propor meios para resolver problemas como
a inﬂação e a cobrança de impostos. Assim, enquanto lutava a guerra, ele já planejava como deveriam ser as instituições do país que surgiria.
Depois da vitória, Hamilton atuou como advogado e
legislador e ajudou a escre-

ver a Constituição dos EUA.
Um dos principais debates
era o quanto de poder deveria ficar com o governo
nacional e quanta autonomia
deveriam ter os estados.
Eledefendiao modelo federalista, com um governo central forte, e sabia que ter uma
economia nacional vigorosa
seria essencial para isso. Comoprimeiro secretário doTesouro, investiu na criação de
um banco público e em políticas para estimular o crédito
a quem quisesseempreender,
especialmentenoramoindustrial. Esse modelo seria uma
das bases do capitalismo nos
EUA, que se tornaria a nação
mais poderosa do mundo.
Mas Hamilton não viu o país que ajudou a criar superar
todos os outros nem abolir a

escravidão. Ele foi morto em
1804, com estimados 49 anos,
ao participar de um duelo.
A decisão de resolver a tiros uma questão pessoal é
apontada como consequência de dilemas psicológicos
mal resolvidos. Hamilton era
muito inteligente, galanteador e cheio de amigos, mas
parecia carregar diversas mágoas de pobreza e abandono.

Alexander Hamilton

Autor: Ron Chernow. Editora:
Intrínseca. 869 págs. (R$ 99,90)
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Associação Nacional do Riﬂe
decreta falência nos EUA
Investigada por corrupção em NY, entidade é principal lobby de armas no país
nova york | reuters Omaispo-

deroso grupo de lobby de armas nos EUA, a Associação
Nacional do Riﬂe (NRA, na siglaeminglês),anunciounesta
sexta (15) que entrou com pedido de falência em tribunal
do Texas, como parte de um
processo de reestruturação.
Com o movimento, o grupo de armas, criado em Nova
York após a Guerra Civil (18611865),podeestartentandoevitar uma investigação da procuradoria-geral de Nova York
sobre supostos esquemas de
corrupção que levaram a brigas internas e a algumas saídas de membros do conselho.
Em comunicado, a NRA disse que se reestruturaria como

A13

uma organização sem ﬁns lucrativos do Texas para sair de
“um ambiente político e regulatório corrupto em Nova
York”, onde está atualmente
registrada. A entidade entrou
com uma petição no Tribunal
de Falências dos EUA em Dallas, capital do estado sulista.
Normalmente, grupos sem
ﬁns lucrativos licenciados em
Nova York e sob investigação
são proibidos de se deslocar
duranteumainvestigação—o
gabinete da procuradoria-geral,porexemplo,impediuque
a Fundação Trump fechasse
antes de terminar uma investigação sobre a organização.
O grupo disse em um comunicado que não haveria

mudanças imediatas em suas
operações ou força de trabalho,equecontinuará“combatendo atividades anti-segundaemenda,promovendoasegurança e treinamento de armas de fogo e avançando em
programas públicos em todos
osEUA”.Asegundaemendada
Constituição garante o direito de manter e portar armas.
“A situação ﬁnanceira da
NRA ﬁnalmente atingiu seu
status moral: falência”, disse
a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, em
um comunicado nesta sexta. “Enquanto analisamos
esse processo, não permitiremos à NRA usar esta ou
qualquer outra tática para fu-

gir da responsabilidade e da
supervisãodomeuescritório.”
Em agosto, James entrou
com uma ação para dissolver a NRA, alegando que líderes do grupo sem ﬁns lucrativos desviaram milhões

“

A situação ﬁnanceira
da NRA ﬁnalmente
atingiu seu status
moral: falência
Letitia James
procuradora-geral de Nova York

de dólares para uso pessoal
e para comprar o silêncio e a
lealdade de ex-funcionários.
A ação movida por James
em um tribunal estadual em
Manhattan alega que os líderes da NRA pagaram por viagens familiares às Bahamas,
jatos particulares e refeições
caras que contribuíram para uma redução de US$ 64
milhões (R$ 338 milhões na
cotação atual) no balanço
da associação em três anos.
Comotentativadebloquear
sua investigação, a NRA processou James em um tribunal federal, dizendo que ela
violou o direito do entidade
à liberdade de expressão. O
litígio permanece pendente.
A NRA nas últimas décadas
tem sido uma das principais
vozes que se opõem às medidas de controle de armas no
país. Doou mais de US$ 30 milhões (R$ 159 mi) à campanha
de Donald Trump em 2016.
As ações da NRA provavelmente colocarão o processo da procuradoria-geral em
espera e uma reincorporação
poderia impedi-la de buscar a
dissolução do grupo. Em seu

processo,JamesdissequeaincorporaçãodoNRAcomouma
organização sem ﬁns lucrativos em Nova York deu a ela
autoridade para dissolvê-lo.
A entidade sofreu pressões
após massacres realizados
com armas de fogo nos EUA
nos últimos anos, por defender a manutenção de facilidades para a compra de armas.
Diﬁcultar o acesso a armamentoséumcaminhoapontado como forma de evitar que
cidadãos comuns façam ataques contra frequentadores
deescolas, desupermercados
e de outros espaços públicos.
Em 2019, a associação fechou a NRA TV, canal de vídeos criado em 2016 e introduzido com um quadro em que
um de seus apresentadores,
Grant Stinchﬁeld, destrói a
marretadas uma TV sintonizada na CNN. Em outra tentativa de promover o uso de
armas, um site da associação publicou uma releitura
de contos de fadas: a vovozinha da Chapeuzinho Vermelho, com um fuzil em mãos,
diz ao Lobo Mau que não
pretende virar seu almoço.

TERREMOTO DEIXA AO MENOS 42 MORTOS E 15 MIL DESABRIGADOS NA INDONÉSIA

Firdaus/AFP

Um terremoto de magnitude 6.2 na ilha de Sulawesi, na
Indonésia, nesta quinta (14), matou ao menos 42 pessoas,
feriu mais de 820 e obrigou outras 15 mil a deixarem suas
casas. As autoridades alertaram para o risco de que novos

tremores provoquem um tsunami. Mais de 300 casas sofreram
danos signiﬁcativos, e ao menos dez pessoas ﬁcaram presas
nos escombros de um hospital, informou o responsável
pelo serviço local de socorros. A Agência de Meteorologia e

Geofísica da Indonésia registrou 26 tremores secundários em
um período de 24 horas —eles causaram deslizamentos de
terra, interromperam o fornecimento de energia elétrica e
destruíram pontes entre cidades e centros regionais.

Apuração em Uganda indica vitória de ditador em meio a censura
campala | reuters Com quase 40% das urnas apuradas
em Uganda, o ditador Yoweri Museveni, 76, aparece com
62,2% dos votos —o equivalente a mais de 4 milhões
de cédulas depositadas na
votação de quinta-feira (14).
Seu principal adversário,
Robert Kyagulanyi Ssentamu,
38, conhecido como Bobi Wine depois de uma carreira como cantor pop, recebeu até a
conclusão desta edição 30,6%
dos votos, de acordo com os
números divulgados pela Comissão Eleitoral de Uganda.
As contagens apontam para mais uma vitória de Museveni, que está no poder há
35 anos e tenta garantir seu
sexto mandato. Mas a violência que marcou todo o período eleitoral e os relatos
de repressão e censura contra Wine colocam em xeque
a legitimidade do processo.
“Estamos sitiados. Os militares pularam a cerca e agora
assumiram o controle de nossa casa”, escreveu Wine em no
Twitter na manhã desta quinta, horas depois de quase 18

milhões de ugandenses irem
às urnas para escolher seu líder. “Nenhum desses invasores militares está falando conosco. Estamos com sérios
problemas. Estamos sob cerco”, acrescentou o opositor.
A polícia metropolitana de
Campala, capital de Uganda,
disse que o bloqueio ao redor
do condomínio onde Wine
mora é, na verdade, uma operação para garantir sua segurança.“Simplesmenteaumentamos nosso contingente no
bairro para a própria segurança dele. Não estamos lá
para prendê-lo, e ele não está preso”, disse o porta-voz da
polícia, Luke Owoyesigyre.
Outro porta-voz, das Forças Armadas, afirmou que
não houve invasão de militares no condomínio. Segundo
Deo Akiiki, o que aconteceu
foi uma intervenção de oﬁciais de segurança para prender três intrusos que tentaram entrar na propriedade.
Mais cedo, durante entrevista coletiva em frente à sua
casa, Wine disse estar conﬁante de que derrotou o dita-

dor com folga e aﬁrmou que
a apuração dos votos é a pior manipulação que o país
já experimentou. “Museveni está se esforçando muito
para pintar um quadro em
que ele está na liderança. Que
piada”, disse, acrescentando
que a Comissão Eleitoral, as
instituições estatais e alguns
meios de comunicação estão
“descaradamente tentando
usurpar a vontade do povo”.
“Terei o prazer em compartilhar vídeos de todas as fraudes e irregularidades assim
que a internet for restaurada.”
Às vésperas da votação,
Museveni proibiu plataformas como Facebook, Twitter e WhatsApp e, depois, bloqueou empresas de telecomunicações, o que gerou um
“apagão” na internet do país.
Os atos, segundo o próprio
Museveni, foram uma resposta ao banimento feito pelo Facebook, na segunda-feira (11), de uma rede de contas ligadas ao Ministério da
Informação de Uganda. Segundo a rede social, os perﬁs
eram falsos e tentavam mani-

pular o debate público e inﬂuenciar as intenções de voto.
Museveni até se desculpou
pelas inconveniências causadas pelo bloqueio, mas disse
que não teve escolha depois
que a empresa de Mark Zuckerbergsuspendeucontasque
apoiavamseupartido,oMovimento de Resistência Nacional (NRM, na sigla em inglês).
“Se você quer escolher um lado contra o NRM, então esse
grupo [Facebook] não deve-
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ria operar em Uganda”, disse
o ditador. “Não podemos tolerar esta arrogância de alguém
que venha decidir por nós
quem é bom e quem é mau.”
Simon Byabakama, presidente da Comissão Eleitoral,
procurou garantir aos ugandeses que os resultados estavam chegando ao centro de
contagemnacional,apesardo
apagão da internet. “Não estamos usando a internet local
para transmitir nossos resultados, estamos usando nosso próprio sistema”, aﬁrmou,
sem dar detalhes. “Não sepreocupe, os resultados virão.”
ComolíderdoórgãoqueWine acusa de parcialidade na
apuração, Byabakama disse
ainda que a legislação do país determinaquecabe ao opositor o ônus da prova sobre as
alegadas irregularidades. “A
responsabilidade recai sobre
o candidato Kyagulanyi para mostrar ou provar em que
contexto e como os resultados são manipulados”, disse.
A maior parte dos observadores internacionais não enviourepresentantesa Uganda

após terem credenciais negadas por autoridades locais, o
quereforçaargumentosdefalta de transparência no pleito.
“Sem a participação robusta de observadores, particularmente observadores de
Uganda que respondem perante seus cidadãos, as eleições não terão a responsabilidade, a transparência e a
conﬁança que as missões de
observação fornecem”, disse a
embaixadadosEUAemUganda na última quarta-feira (13).
A União Europeia, que também teve autorizações negadas, disse que o processo eleitoral foi seriamente manchadopelousoexcessivodaforça.
Uma coalizão que representa
centenas de organizações da
sociedadecivildeUgandaaﬁrmouter registrado1.900pedidos de credenciamento, mas
apenas 10 foram concedidos.
Entidades como a União Africana e a Comunidade do Leste Africano enviaram observadores ao país, mas não se posicionaram publicamente sobre as
acusações de irregularidade.
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Fim do auxílio e desemprego
afetam consumo e produção
Retomada em 2021 vai depender de ações do governo e vacina, dizem especialistas
-

Diego Garcia
rio de janeiro Dados sobre os

principais setores da economia em novembro mostram
que a dinâmica da pandemia
do novo coronavírus segue interferindo na retomada, com
alto risco de comprometer os
primeiros meses deste ano.
O comércio registrou queda pela primeira vez em seis
meses(-0,1%).Aindústriavem
em processo de desaceleração e cresceu 1,2%, índice semelhante ao 1,1% de outubro.
Os serviçosainda seguiam em
alta, com avanço de 2,6%,mas
sem recuperar as perdas póspandemia e já ameaçados pelo novo avanço da Covid-19.
Paraosanalistas,omêssinalizou que a bolha de consumo
criada pelo auxílio emergencial começou a perder força,
quando o benefício já havia
caído de R$ 600 para R$ 300.
A taxa de desemprego de
novembro ainda não foi divulgada, mas a de outubro ﬁcou em 14,3%, a maior para o
período desde o início da pesquisa, em 2012.
A ﬂexibilização no distanciamentosocial,quepermitiua
reabertura em tempo parcial
de bares, restaurantes e hotéis, vinha contribuindo para
uma melhora. Mas novo repique nos casos, bem como o
surgimento de uma variante
maiscontagiosa,compromete
otrânsitoeocontatopessoal.
Paraeconomistas,estácada
vez mais claro que uma recuperação mais consistente da
economia em 2021 vai depender de ações do governo e da
distribuição de vacina.
Parao professorÉcioCosta,
da UFPE (Universidade Federalde Pernambuco),dadosde
novembro já retratavam a redução do auxílio emergencial.Nosmesesanteriores, obenefício havia sido fundamental para estimular o consumo
e sustentar a recuperação da
produção industrial.
Neste início do ano, porém,
na avaliação de Costa, o fator
decisivo, que vai deﬁnir os rumos da economia neste ano, é
a pandemia da Covid-19.
“Se a gente não tiver vacinação em massa para deter
o avanço do contágio, as medidas de restrição social voltarão e veremos a economia
afundar”,aﬁrmaoprofessorda
UniversidadedePernambuco.
Segundo Costa, o estado é
um exemplo dessa tendência.
O governo já proibiu música
em bares e ameaça o acesso
a praias, medidas importantes para conter o contágio,
mas que vão prejudicar a já
lenta recuperação do setor
de serviços.
“A vacinação é a saída mais
importante para a economia
em 2021”, aﬁrma. “Precisamos
iniciar o ano com um programa de vacinação amplo.”
Na avaliação do economista Otto Nogami, do Insper, dado o cenário atual, o primeiro semestre deste ano será semelhante ao mesmo período
de 2019, com baixa atividade
e muita preocupação com a
questão sanitária.
A recuperação poderia ser
maisrobustaseogovernolançasse novas medidas para socorrerempresasetrabalhadores, diz o pesquisador.
Para Nogami, o governo foi
precipitado ao extinguir o auxílio emergencial sem levar
em consideração o risco de
nova onda da doença, nem
adotar medidas alternativas
para promover a geração de
emprego.
“Não ﬁzeram nada para diminuir o volume de dependência [nos beneﬁciários].”
Agora, segundo ele, uma solução para garantir o crescimento seria uma política ﬁscal expansionista, com redu-

çãodecargatributáriaeinvestimentos públicos em obras.
Noentanto,nãoháespaçopara esse tipo de medida emergencial, diante de um déﬁcit
ﬁscal gigante, que deve fechar
2020 em acima de R$ 800 bilhões, e engessamento da máquina pública. Mais de 90%

dasdespesassãoobrigatórias.
“O governo teria como
alternativa sinalizar à sociedade que tem boas intenções e, por exemplo, levar à
frente a reforma tributária,
a reforma administrativa e
quem sabe até a própria reforma da reforma previden-

ciária”, aﬁrma Nogami.
Segundo ele, essas medidas
permitiriam a contenção de
gastos, reduziriam o déﬁcit
público e liberariam recursos
para investimentos, inclusive
investimentos em saúde, tão
vitais no momento.
Continua na pág. A15

Varejo e indústria se recuperam, mas serviços
seguem abaixo do nível pré-pandemia
Desempenho
Índice em base ﬁxa

110
100
90
80

97

Comércio

103,3

Indústria

90,5

Início da pandemia

90,3
86,4

87

Serviços

70
60

dez.19

mar.20

nov.20

Fonte: IBGE

Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS

C.N.P.J./M.F. nº: 61.856.571/0001-17 - N.I.R.E.: 35.300.045.611
Tarifas do Gás Natural Canalizado
Tarifas do Gás Natural Canalizado
Área de Concessão da Comgás
Área de Concessão da Comgás
Tabela de Margens Máximas
Deliberação ARSESP nº 1.111, de 13/01/2021, com vigência a partir de 15/01/2021
Deliberação ARSESP nº 1.111, de 13/01/2021, com vigência a partir de 15/01/2021
Segmento Residencial
Segmento Refrigeração
Valores sem ICMS
Classes
Volume m³/mês
Fixo - R$/mês
Variável - R$/m³
1
0,00 a 1,00 m³
7,76
1,250474
2
1,01 a 3,00 m³
10,14
6,390850
3
3,01 a 7,00 m³
10,14
2,855349
4
7,01 a 14,00 m³
11,41
5,392662
5
14,01 a 34,00 m³
12,68
6,593684
7,130678
6
34,01 a 600,00 m³
12,68
7
600,01 a 1.000,00 m³
12,68
6,043299
8
> 1.000,00 m³
12,68
3,978788
Nota do Faturamento: Os encargos variáveis são aplicados em cascata e o encargo fixo é aplicado na classe do consumo.

Segmento Residencial - Medição Coletiva

Valores sem ICMS
Classes
Volume m³/mês
Fixo - R$/mês
Variável - R$/m³
1
até 500,00 m³
60,73
5,126004
2
500,01 a 2.000,00 m³
60,73
4,893154
3
> 2.000,00 m³
60,73
4,647354
Nota do Faturamento: Os encargos variáveis são aplicados em cascata e o encargo fixo é aplicado na classe do consumo.
Notas:
1) Os valores não incluem ICMS
2) Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições:
Poder Calorífico Superior: 9.400 kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Temperatura = 293,15ºK (20º C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)

Tarifas do Gás Natural Canalizado
Área de Concessão da Comgás
Deliberação ARSESP nº 1.111, de 13/01/2021, com vigência a partir de 15/01/2021
Segmento Residencial - Tarifa Aposentado*

Valores sem ICMS
Classes
Volume m³/mês
Variável R$/m³
1
Até 5.000,00 m³
1,940892
2
5.000,01 a 50.000,00 m³
1,824151
3
50.000,01 a 100.000,00 m³
1,764738
4
100.000,01 a 500.000,00 m³
1,676370
5
500.000,01 a 2.000.000,00 m³
1,685787
6
2.000.000,01 a 4.000.000,00 m³
1,658404
7
4.000.000,01 a 7.000.000,00 m³
1,625747
8
7.000.000,01 a 10.000.000,00 m³
1,593085
9
> 10.000.000,00 m³
1,559664
Nota do Faturamento: O cálculo do importe deve ser realizado em cascata, ou seja, progressivamente em cada uma das
classes de consumo.
Nota:
1) Os valores não incluem ICMS
2) Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições:
Poder Calorífico Superior: 9.400 Kcal/m³; (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Temperatura = 293,15ºK (20º C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
3) As tarifas para este segmento têm os mesmos encargos variáveis do segmento de Cogeração - Cogeração de energia
elétrica destinada ao consumo próprio ou a venda a consumidor final. O custo do gás canalizado e do transporte destinados a
este segmento é de R$ 1,400800/m³, já considerados os valores dos tributos PIS/COFINS incidentes no fornecimento pela
concessionária, deve ser adicionado ao encargo variável.

Tarifas do Gás Natural Canalizado
Área de Concessão da Comgás
Tabela de Margens Máximas
Deliberação ARSESP nº 1.111, de 13/01/2021, com vigência a partir de 15/01/2021
Segmento Gás Natural Liquefeito - GNL

Valores sem ICMS
Classes
Volume m³/mês
Variável - R$/m³
1
Até 5.000,00 m³
0,540092
Volume m³/mês
2
5.000,01 a 50.000,00 m³
0,423351
0,00 a 7,00 m³
3
50.000,01 a 100.000,00 m³
0,363938
* Usuário Aposentado devidamente cadastrado junto à Concessionária como aposentado.
4
100.000,01 a 500.000,00 m³
0,275570
Notas do Faturamento para Usuário Aposentado:
5
500.000,01 a 2.000.000,00 m³
0,284987
1) Os valores não incluem ICMS
2) Para os Usuários aposentados do Segmento Residencial, com consumo mensal de até 7,00 (sete) metros cúbicos de gás,
6
2.000.000,01 a 4.000.000,00 m³
0,257604
desde que devidamente cadastrados junto a Concessionária como aposentados, a tarifa será de R$ 4,938184 m³/mês,
7
4.000.000,01 a 7.000.000,00 m³
0,224947
multiplicada pelo consumo mensal de 0,00 a 7,00 m³;
8
7.000.000,01 a 10.000.000,00 m³
0,192285
3) Para consumos mensais acima de 7,00 m³ serão aplicadas as tarifas das classes de consumo do Segmento Residencial.
9
> 10.000.000,00 m³
0,158864
Nota:
Nota do Faturamento: O cálculo do importe deve ser realizado em cascata, ou seja, progressivamente em cada uma das
Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições:
classes de consumo.
Poder Calorífico Superior: 9.400 kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Notas:
Temperatura = 293,15ºK (20º C)
1) Os valores não incluem ICMS
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
2) Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições:
Tarifas do Gás Natural Canalizado
Poder Calorífico Superior: 9.400 Kcal/m³; (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Temperatura = 293,15ºK (20º C)
Área de Concessão da Comgás
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
Deliberação ARSESP nº 1.111, de 13/01/2021, com vigência a partir de 15/01/2021
3) As tarifas para este segmento têm os mesmos encargos variáveis do segmento de Cogeração - Cogeração de energia
elétrica destinada ao consumo próprio ou a venda a consumidor final. O custo do gás canalizado e do transporte destinados a
Segmento Comercial
este segmento, já considerados os valores dos tributos PIS/COFINS incidentes no fornecimento pela concessionária,
Valores sem ICMS
deve ser adicionado ao encargo variável.
Classes
Volume m³/mês
Fixo - R$/mês
Variável - R$/m³
Tarifas do Gás Natural Canalizado
1
0-0
41,42
1,246785
Área de Concessão da Comgás
2
0,01 a 50,00 m³
41,42
5,310265
Tabela de Margens Máximas
3
50,01 a 150,00 m³
67,29
4,792624
Deliberação ARSESP nº 1.111, de 13/01/2021, com vigência a partir de 15/01/2021
4
150,01 a 500,00 m³
119,04
4,449694
Segmento Termoelétricas
5
500,01 a 2.000,00 m³
271,75
4,144204
Valores sem ICMS
6
2.000,01 a 3.500,00 m³
1.252,66
3,653815
Variável R$/m³
7
3.500,01 a 50.000,00 m³
4.697,61
2,670292
Geração de Energia
Geração de Energia
8
> 50.000,00 m³
12.462,21
2,515001
Elétrica destinada ao
Classe
Volume m³/mês
Elétrica destinada à
consumo próprio ou à
Nota do Faturamento: Cada classe é independente. Aplica-se a cada uma delas um encargo variável e um encargo fixo.
revenda a distribuidor
venda a consumidor final
Notas:
1) Os valores não incluem ICMS
1
Único
0,059479
0,058405
2) Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições:
Notas:
Poder Calorífico Superior: 9.400 kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
1) Os valores não incluem ICMS
Temperatura = 293,15º K (20º C)
2) Ao valor das margens desta tabela, que já incluem os tributos PIS/COFINS, deverá ser acrescido o valor do preço do gás
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
(commodity + transporte) referido nas condições abaixo e destinados a esses segmentos.
3) Valores para Gás Natural referido nas seguintes condições:
Tarifas do Gás Natural Canalizado
Poder Calorífico Superior = 9.400 kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Área de Concessão da Comgás
Temperatura = 293,15° K (20° C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
Deliberação ARSESP nº 1.111, de 13/01/2021, com vigência a partir de 15/01/2021
4) O custo do gás canalizado e do transporte destinado ao segmento de cogeração, já considerados os valores dos tributos
Segmento Industrial
PIS/COFINS incidentes no fornecimento pela concessionária, vigentes nesta data, é de:
a. R$ 1,140574/m³, nos casos em que o gás canalizado é adquirido como insumo energético utilizado na geração de energia
Valores sem ICMS
elétrica destinada ao consumo próprio ou à venda a consumidor final.
Classes
Volume m³/mês
Fixo - R$/mês
Variável - R$/m³
b. R$ 1,119978/m³, nos casos em que o gás canalizado é adquirido como insumo energético utilizado na geração de energia
elétrica destinada à revenda a distribuidor.
1
Até 50.000,00 m³
216,13
2,529553
5) Os valores obtidos em razão de alterações para mais ou menos dos custos indicados no item 4, serão contabilizados em
2
50.000,01 a 300.000,00 m³
34.368,19
1,846613
separado por usuário e a estes repassados, nos termos da Cláusula 11ª do Contrato de Concessão.
3
300.000,01 a 500.000,00 m³
61.918,37
1,767354
Valores sem ICMS
Variável R$/m³
4,938184

4
500.000,01 a 1.000.000,00 m³
69.205,18
1,752781
5
1.000.000,01 a 2.000.000,00 m³
98.992,46
1,722998
6
> 2.000.000,00 m³
176.706,69
1,696710
Nota do Faturamento: Cada classe é independente. Aplica-se a cada uma delas um encargo variável e um encargo fixo.
Notas:
1) Os valores não incluem ICMS
2) Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições:
Poder Calorífico Superior: 9.400 kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Temperatura = 293,15º K (20º C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)

Tarifas do Gás Natural Canalizado
Área de Concessão da Comgás
Deliberação ARSESP nº 1.111, de 13/01/2021, com vigência a partir de 15/01/2021
Segmento Gás Natural Veicular
Postos
Transporte Público
Frotas

Valores sem ICMS
Variável - R$/m³
1,686354
1,576022
1,576022

Notas:
1) Os valores não incluem ICMS
2) Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições:
Poder Calorífico Superior: 9.400 Kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Temperatura = 293,15º K (20º C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)

Tarifas do Gás Natural Canalizado
Área de Concessão da Comgás
Tabela de Margens Máximas
Deliberação ARSESP nº 1.111, de 13/01/2021, com vigência a partir de 15/01/2021
Segmento Cogeração

Valores sem ICMS
Variável R$/m³
Cogeração de energia
Cogeração de energia
elétrica destinada ao
elétrica destinada à
Classes
Volume m³/mês
consumo próprio ou à venda
revenda a distribuidor
a consumidor final R$/m³
R$/m³
1
Até 5.000,00 m³
0,540092
0,530340
2
5.000,01 a 50.000,00 m³
0,423351
0,415707
3
50.000,01 a 100.000,00 m³
0,363938
0,357367
4
100.000,01 a 500.000,00 m³
0,275570
0,270594
5
500.000,01 a 2.000.000,00 m³
0,284987
0,279841
6
2.000.000,01 a 4.000.000,00 m³
0,257604
0,252952
7
4.000.000,01 a 7.000.000,00 m³
0,224947
0,220885
8
7.000.000,01 a 10.000.000,00 m³
0,192285
0,188812
9
> 10.000.000,00 m³
0,158864
0,155995
Nota do Faturamento: O cálculo do importe deve ser realizado em cascata, ou seja, progressivamente em cada uma das
classes de consumo.
Notas:
1) Os valores não incluem ICMS
2) Ao valor das margens desta tabela, que já incluem os tributos PIS/COFINS, deverá ser acrescido o valor do preço do gás
(commodity + transporte) referido nas condições abaixo e destinados a esses segmentos.
3) Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições:
Poder Calorífico Superior: 9.400 Kcal/m³; (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Temperatura = 293,15ºK (20º C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
4) O custo do gás canalizado e do transporte destinados ao segmento de cogeração, já considerados os valores dos tributos
PIS/COFINS incidentes no fornecimento pela concessionária, vigentes nesta data, é de:
a. R$ 1,400800m³, nos casos em que o gás canalizado é adquirido como insumo energético utilizado na cogeração de energia
elétrica destinada ao consumo próprio ou à venda a consumidor final.
b. R$ 1,375505/m³, nos casos em que o gás canalizado é adquirido como insumo energético utilizado na cogeração de energia
elétrica destinada à revenda a distribuidor.
5) Os valores obtidos em razão de alterações para mais ou menos dos custos indicados no item 3, serão contabilizados em
separado por usuário e a estes repassados, nos termos da Cláusula 11ª do Contrato de Concessão.

Tarifas do Gás Natural Canalizado
Área de Concessão da Comgás
Tabela de Margens Máximas
Deliberação ARSESP nº 1.111, de 13/01/2021, com vigência a partir de 15/01/2021
Segmento Interruptível (De acordo com a Portaria CSPE nº 211/2002)

Valores sem ICMS
Classes
Volume m³/mês
Fixo - R$/mês
Variável - R$/m³
1
Até 50.000,00 m³
216,13
1,128753
2
50.000,01 a 300.000,00 m³
34.368,19
0,445813
3
300.000,01 a 500.000,00 m³
61.918,37
0,366554
4
500.000,01 a 1.000.000,00 m³
69.205,18
0,351981
5
1.000.000,01 a 2.000.000,00 m³
98.992,46
0,322198
6
> 2.000.000,00 m³
176.706,69
0,295910
Nota do Faturamento: Cada classe é independente. Aplica-se a cada uma delas um encargo variável e um encargo fixo.
Notas:
1) Os valores não incluem ICMS
2) Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições:
Poder Calorífico Superior: 9.400 Kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Temperatura = 293,15º K (20º C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
3) O custo do gás canalizado e do transporte destinado a este segmento, já considerados os valores dos tributos PIS/COFINS
incidentes no fornecimento pela concessionária, deve ser adicionado ao encargo variável.

Tarifas do Gás Natural Canalizado
Área de Concessão da Comgás
Deliberação ARSESP nº 1.111, de 13/01/2021, com vigência a partir de 15/01/2021
Segmento Alto Fator de Carga Industrial

Valores sem ICMS
Classes
Volume m³/mês
Fixo - R$/mês
Variável - R$/m³
1
0,00 a 50.000,00 m3
215,36
1,124726
34.245,96
0,444214
2
50.000,01 a 300.000,00 m3
3
300.000,01 a 500.000,00 m3
61.698,16
0,365237
68.959,06
0,350716
4
500.000,01 a 1.000.000,00 m3
98.640,40
0,321039
5
1.000.000,01 a 2.000.000,00 m3
6
> 2.000.000,00 m3
176.078,25
0,294844
Nota do Faturamento: Cada classe é independente. Aplica-se a cada uma delas um encargo variável e um encargo fixo.
Aplicam-se os termos do Art. 4º da Deliberação ARSESP nº 063, de 29/05/2009, em seus parágrafos 2º ao 8º e as considerações
do item 10.5 da NT.F-0030-2019.
Notas:
1) Os valores não incluem ICMS
2) Valores para Gás Natural referido nas seguintes condições:
Poder Calorífico Superior = 9.400 kcal/m3 (39.348,400 kJ/m3 ou 10,932 kWh/m3)
Temperatura = 293,15º K (20º C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
3) O custo do gás canalizado e do transporte destinado a este segmento, já considerados os valores dos tributos PIS/COFINS
incidentes no fornecimento pela concessionária, deve ser adicionado ao encargo variável.

Tarifas do Gás Natural Canalizado
Área de Concessão da Comgás
Deliberação ARSESP nº 1.111, de 13/01/2021, com vigência a partir de 15/01/2021
Segmento Gás Natural para Fins de Gás Natural Comprimido - GNC

Valores sem ICMS
Classes
Volume - m³/mês
Fixo - R$/mês
Variável - R$/m³
1
Até 50.000,00 m³
216,13
2,529553
2
50.000,01 a 300.000,00 m³
34.368,19
1,846613
3
300.000,01 a 500.000,00 m³
61.918,37
1,767354
4
500.000,01 a 1.000.000,00 m³
69.205,18
1,752781
5
1.000.000,01 a 2.000.000,00 m³
98.992,46
1,722998
6
> 2.000.000,00 m³
176.706,69
1,696710
Nota do Faturamento: Cada classe é independente. Aplica-se a cada uma delas um encargo variável e um encargo fixo.
Notas:
1) Os valores não incluem ICMS
2) Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições:
Poder Calorífico Superior: 9.400 Kcal/m³
Temperatura = 293,15º K (20º C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)

A16

a eee

SÁBADO, 16 DE JANEIRO DE 2021

mercado

PAINEL S.A.

Paula Soprana (interina)
painelsa@grupofolha.com.br

Fôlego
A indústria amazonense criou frentes de ajuda nos últimos dias para minimizar os efeitos do caos sanitário instaurado em Manaus. Empresas com forte atuação logística, como a Bemol, uma das maiores lojas de
departamento da região, convocaram parceiros com
acesso à capital para a entrega gratuita de cilindros de
oxigênio. Um grupo com 34 empresas de eletroeletrônicos se organizou para doar e receber doações. A geograﬁa impôs um empecilho à já dramática situação.
ar “Manaus produz 30 mil
metros cúbicos de oxigênio
por dia. A demanda chegou a
78 mil. A cidade é isolada porqueapenasumaúnicaestrada
faz ponte com Amazonas, então ﬁcamos à mercê do transporterodoﬂuvial.Olugarmais
perto de Manaus está a cinco
dias”, diz Ricardo Lothar, presidente da Lothar Logística.
água “SearodoviaBR-319fosse asfaltada seria muito mais
simples”, diz Jorge Nascimento, presidente da Eletros, associação do setor de eletroeletrônicos. O grupo tem procurado apoio para arrecadar
cilindros, máscaras, aventais
e alimentos. Ele relata que
itens são enviados por via
aérea, que é cara, ou ﬂuvial,
que demora até cinco dias.
gás A iniciativa recebe apoio
da Força Aérea Brasileira e de
empresas de transporte aéreo. Também aproveita a estrutura da White Martins, indústria do mercado de gás. Os
empresários têm dialogado
comogovernoparaencontrar
uma maneira de mapear documentalmente as doações a
Manaus,de modo que não haja problema ﬁscal no futuro.
concentração O controle de
cilindros doados pela indústria nacional também tem
alertado o setor, que espera
um plano nos próximos dias para garantir que não haja
desabastecimentoemregiões
que correm riscos parecidos.
remessa A Ambev vai enviar
500 cilindros de oxigênio para o Amazonas neste sábado
(16). Os equipamentos serão
embarcados no aeroporto de
Guarulhos, em São Paulo, e
recebidos em Manaus. A doação é realizada em parceria
com a Fluxos Distribuidora,
fornecedora de oxigênio, e a
empresa Ball, de embalagens.
caminho AAir Liquide,degases industriais, destinará 147
toneladas de oxigênio medicinal a Manaus nos próximos
dias. O insumo aos hospitais
da cidade será transportado
em seis carretas partindo de
São Paulo e do Rio de Janeiro.
travessia O carregamento
vai até Porto Velho (RO) e depois segue de barco à capital do Amazonas. O oxigênio
foi comprado pelo governo.

arma 1 O governo de Jair Bolsonaro (sem partido) recuou
nestasexta(15)evoltouaisentar a alíquota de importação
sobre cilindros de oxigênio.
Diante da crise em Manaus,
proﬁssionais de saúde estavam criticando que, em dezembro, ele zerou a taxa de
compra de armas do exterior.

CIFRAS & FILMES

Conﬁra oito documentários
disponíveis no streaming
que falam sobre economia
Filmes na Netﬂix e na Amazon Prime abordam desde a crise de
2008 até o envolvimento de empresários com a máﬁa nova-iorquina

arma 2 “Quando fazemos
uma opção contra a saúde e
decidimosqueeladevesertratada como um produto qualquere,deoutrolado,optamos
por produtos que não trazem
benefícios, mas o contrário,
como armas, vemos o caráter
de quem dirige a sociedade.”
fé Cercade12empresáriosindustriais se reuniram na sexta (15)com Wilson Mello, presidente do InvesteSP, agência
ligada ao governo de São Paulo. Eles debateram a revogação dos decretos que encerram a isenção ﬁscal do ICMS.

Na Rota do Dinheiro Sujo

A série documental da Netﬂix desenrola casos de
empresas e bilionários com nome sujo na praça.
Com duas temporadas, de seis episódios cada uma,
a série detalha o processo envolvendo emissões
de gases poluentes pelos carros da Volkswagen, a
ligação do HSBC com cartéis de drogas do México
e a lavagem de dinheiro no mercado do ouro.

The China Hustle

O longa lembra que as manobras fraudulentas
envolvendo o mercado ﬁnanceiro não param.
Disponível na Netﬂix, o documentário foi
selecionado para o Festival de Cinema de
Toronto em 2017 e mostra como empresas de
investimentos americanas se aproveitaram da ideia
do crescimento chinês para aplicar novos golpes.

fé 2 O grupo solicitou o adiamento da medida até que hajaumasituaçãoeconômicade
maior previsibilidade. O governo sinalizou que não tem
como revogaroﬁmdobenefício, segundo José Ricardo Roriz, vice-presidente da Fiesp.
ponto ganho Houve avanço,
noentanto,nodiálogosobreo
atraso de pagamentos de impostos devido à pandemia, e
algum plano de ajuda nesse
sentido poderá ser traçado.
olá Representantesderevendedores de veículos que se reuniramcomsecretáriosdogoverno Doria (PSBD) para tentarbarrar o aumento de ICMS
nesta semana contaram com
a participação online de Guilherme Aﬁf Domingos, assessor especial de Paulo Guedes.

Indústria Americana

Nova York Contra a Máﬁa

O documentário da produtora do casal Obama em
parceira com a Netﬂix levou a estatueta do Oscar em
2020 e mostra um bilionário chinês que investe em
uma fábrica nos EUA. Usando antigas instalações da
GM, contrata parte dos trabalhadores demitidos e
traz chineses também. A partir daí, o longa discute
contrastes e tensões entre as duas nacionalidades.

Na sua essência, a minissérie documental da
Netﬂix mostra como o FBI desmantelou o esquema
das cinco principais famílias da máﬁa italiana em
Nova York. A minissérie mostra a relação entre
os maﬁosos e a economia da cidade. No meio do
caminho, os investigadores descobrem como e
sob quais condições Wall Street foi erguida.

Estou me Guardando para
quando o Carnaval Chegar

Generation Wealth

à francesa Aﬁf foi convidado pelas entidades do setor
e apareceu rapidamente no
início da reunião. “Não é uma
intromissão do Ministério da
Economia em ações do governo estadual. Sempre sou chamadoparaassuntosdepequenas empresas”, disse à coluna.

vou embora Encerrando trabalhos no Brasil, a Ford tem
3.536 processos trabalhistas
ativos,segundoaDataLawyer,
empresa de jurimetria e inteligência artiﬁcial. O valor das
causas é de R$ 697 milhões.

com Filipe Oliveira e Mariana Grazini

A HORA DO CAFÉ | Fabiane Langona

Toritama, no agreste pernambucano, é o polo do
jeans nacional. As peças são produzidas em oﬁcinas
de fundo de quintal, em jornadas de mais de dez
horas por dia. Mas, no Carnaval, a cidade para,
e todo o esforço do ano encontra uma pequena
compensação. Disponível na Netﬂix.

A fotógrafa Lauren Greenﬁeld mostra neste
documentário, disponível no Amazon Prime,
seus anos de trabalho retratando os superricos. Mais que um olhar curioso na vida do top
1%, o ﬁlme é uma etnograﬁa crítica da obsessão
pela riqueza, o consumismo e a ostentação
que norteiam a vida dos retratados.

Trabalho Interno

Sovdagari - O Mercador

Vencedor do Oscar 2010, o documentário disponível
na Netﬂix é narrado por Matt Damon e desenrola
como a falência do banco de investimentos Lehman
Brothers levou ao colapso do sistema ﬁnanceiro em
2007-2008. Entre os entrevistados estão Christine
Lagarde, George Soros e outros nomes grandes que
acompanharam a quebra do mercado de perto.

O minidocumentário, disponível na Netﬂix, levou
prêmio no Festival de Cinema de Sundance em 2018.
O curta faz um breve retrato da pobreza no interior
da Geórgia, ex-URSS, e mostra um comerciante
viajante que é o responsável por levar mercadorias
básicas e outras quinquilharias para camponeses
da região, sendo a batata a moeda de troca.
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Fim do auxílio e desemprego
afetam consumo e produção
Continuação da pág. A15

“Essas medidas também trariam mais previsibilidade para os empresários e melhorariam o ambiente de negócios,
incentivando o investimento
privado”, diz o economista Otto Nogami, do Insper.
“Abririam espaço para uma
retomada mais ﬁrme.”
O setor que mais atrai atenções é o de serviços, que aindanãorecuperouasperdasna
pandemia. Ele teve um crescimento mais acelerado em novembro, de 2,6%. No entanto,
está 3,2% abaixo de fevereiro.

Os ramos de restaurantes, hotéis e transportes, que exigem
presença das pessoas, são os
que têm mais diﬁculdades.
Os serviços prestados às famílias tiveram alta de 98,8%
desde maio, mas seguem
34,2% abaixo do nível anterior à chegada da Covid-19.
O setor de transportes ainda
está 5,4% abaixo do patamar
de fevereiro, apesar do ganho
de 26,7% no mesmo período.
“Atividadescomorestaurantes, hotéis, serviços prestados
à família de uma maneira geral, e transporte de passagei-

ros, seja o aéreo, seja rodoviáriosejaometroviário,atétiveramalgumarecuperação,mas
odistanciamentosocial ainda
não permite que o setor volte ao patamar pré-pandemia”,
disse Rodrigo Lobo, do IBGE.
De acordo com Thiago de
Moraes Moreira, do Ibmec,
esses são setores que normalmentesãoutilizadosporfamílias de maior renda, portanto
não são afetados por benefícios governamentais como o
auxílio emergencial.
Moreira também acredita
que esta será a principal variável de 2021: o controle da
pandemia.
“A sustentabilidade da recuperação depende mais da

vacina e menos de política de
transferência de renda, taxas
dejuroecâmbio”,dizMoreira.
Na sua avaliação, o crescimento no número de óbitos
—o país voltou a ter 1.200 por
dia nestasemana— ameaça a
retomada.
“Isso vai, de novo, quebrar
a trajetória de recuperação
dos serviços, e aí estaremos
no pior dos mundos”, diz ele.
“Indústria e comércio sofrendo em razão do desemprego
e os serviços parando outra
vez por causa da pandemia é
cenário muito complicado.”
A incerteza no mercado de
trabalho é outro tema sensível do ano passado que já contamina as perspectivas nes-

Regra, em vigor desde esta sexta (15), exclui empresas do Simples de redução de alíquota
-

Fernanda Brigatti

Tratoraço em Piracicaba contra aumento na alíquota de ICMS

diz a advogada Renata Bardella, do schneider, pugliese.
No setor produtivo, ainda
há a expectativa de que leite
pasteurizado consiga manter
a isenção. Se isso não acontecer, esse produto passará a ter
4,14% de ICMS.
No caso dos insumos agropecuários, a revogação feita
nesta sexta afeta somente as
operações internas, que voltam a ser isentas de ICMS.
AadvogadaLisandraPacheco, sócio da área de tributário
do TozziniFreire, diz que a revisão dos benefícios feita pelo governo continua valendo
nas operações interestaduais.
Com isso, as negociações de
insumos com outros estados
passaram a ter, em 1º janeiro,
umareduçãodabasedecálculo de 47,2%. Até 31 de dezembro, era de 60%. Para rações
e adubos, a redução passou
de 30% para 23,8%.
Mauler, da Abiec, diz que a
manutenção da isenção dos
insumos traz algum alívio para acadeia produtiva,poissão
um custo importante. “Mas o
impactoparaopreçodacarne

continuará existindo, pois os
benefícios alterados em outubro não foram restaurados.”
A expectativa do setor supermercadista era que houvesse a revogação total das
modiﬁcações na tributação
para os alimentos.
“As categorias que tiveram
revogação são muito importantes, dado o volume de negócios, mas queijos e carnes
ainda ﬁcam mais caros”, diz
Ronaldo dos Santos, presidente da Apas (Associação
Paulista de Supermercados).
OﬁmdosbenefíciosdeICMS
foideﬁnidoemmeioaumpacote de ajuste ﬁscal feito pelo
governo Doria em 2020. A reformaadministrativatambém
extinguiu órgãos públicos.
A administração estadual
diz que o enxugamento daria uma economia de R$ 7 bilhões. A proposta era reduzir
o deﬁcit de R$ 10,4 bilhões decorrentes da pandemia, que
derrubou a atividade.
A manutenção das isenções
e alíquotas reduzidas reduzirá em R$ 520 milhões anuais a
projeção do ajuste ﬁscal.

Mateus Medeiros - 7.jan.21/Gazeta de Piracicaba

O presidente da Ocesp (Organização das Cooperativas
de São Paulo), Edivaldo Del
Grande, diz que a equipe da
entidade ainda está analisando o conteúdo dos decretos.
“Aparentemente, fomos
atendidos. Os hortifrutigranjeiroseosinsumosestãolá,ea
energia elétrica, que era grande preocupação. Mas precisamos olhar o resto com tempo,
pois é muito complexo.”
Amaneiracomo oajusteﬁscal foi feito também vem sendoquestionadaporentidades
do setor produtivo e advogados. ParaFernandoScaff,professor de direito ﬁnanceiro da
Universidade de São Paulo, a
mudança não poderia ter sido feita por decreto, mas sim
por lei estadual.
Procurado no início da noite, o governo do estado aﬁrmou que não haveria tempo
para responder sobre a mudançaparaoSimplesNacional.
Em nota, disse que atendeu
ao setor agropecuário com a
manutençãodosbenefíciosde
ICMS e que o ajuste ﬁscal passou pelo crivo da PGE.

to Coelho Nascimento, da
Ufam (Universidade Federal
do Amazonas), aﬁrmou que,
ainda que se controle a pandemia e minimize o distanciamento social, o aumento
da ocupação terá pela frente
grandes desaﬁos.
“A contratação de trabalho
está associada ao movimento
para frente do consumo das
famílias, dos investimentos
privados, política de crédito e
controleﬁscal,ouseja,estabilizaçãodasdespesaspúblicas.”
O professor acredita que a
informalidade poderá sair na
frente contratando, por ser
mais ﬂexível do que o setor
formal, que deve se reerguer
de maneira lenta e gradual.

te início de 2021. Segundo o
IBGE, o Brasil tinha 14,1 milhões de desempregados no
trimestre encerrado em outubro, 931 mil a mais do que
no trimestre móvel anterior,
encerrado em julho.
Apesar de dados positivos,
como o aumento de brasileiros com algum tipo de trabalhoem2,8%,ou2,2milhõesde
pessoas —sendo 2 milhõesde
informais—, e o crescimento
de 1,3% no número de trabalhadores com carteira assinada, a elevação da taxa de desempregoindicaqueomercado ainda não tem condições
de absorver todos os que buscam uma vaga.
O professor Luiz Rober-

Doria mantém ICMS menor apenas
para carne vendida a grandes redes
são paulo A venda de carnes
bovinas, suínas e de aves para micro e pequenos açougues e supermercados ﬁcou
mais cara a partir desta sexta-feira (15). O governo João
Doria (PSDB) manteve os decretos publicados no passado e não revogou a mudança na cobrança de ICMS para as carnes.
Com isso, somente as negociações feitas com grandes redesmanterãoareduçãonabase de cálculo do imposto estadual que resulta em uma alíquota de 7%. Decreto publicado em outubro de 2020 e que
começou a vigorar no dia 15
exclui dessa redução as empresas do Simples Nacional.
“Tínhamos a expectativa de
que isso seria revogado pelo
caráter manifestamente injusto, pois mantém a redução
apenas para grandes redes”,
diz o advogado tributarista
Igor Mauler, da Abiec (Associação Brasileira das IndústriasExportadorasdeCarnes).A
alíquota para as empresas do
Simples passou a ser de 13,3%.
Nesta sexta, o governo paulista cumpriu parte do que
prometera na semana anterior.Quatrodecretospublicados
noDiárioOﬁcialdoEstadorevogaram os aumentos de alíquotas para produtos hortifrutigranjeiros,insumosagropecuários,energiaelétricaruralemedicamentosgenéricos.
ÀFolhaosecretáriodeAgricultura, Gustavo Junqueira,
disse que as alíquotas de impostoestadualdecarneseleite
seriammantidasnospatamares válidos até o ano passado.
“O que foi deﬁnido é que tudo o que estiver relacionado
a alimentos será revogado.
Hortifrúti,osovos,ascarnese
aves, toda parte do leite, tudo
terá sua tributação no modelo anterior à lei. Essa foi a orientação do governador”, aﬁrmou o secretário após Doria
prometer a revogação.
Não foi, no entanto, o que
aconteceu. “Dos decretos que
saíram, não há impactos novos na operação de carnes”,
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ICMS em SP

FRUTAS, VERDURAS
E LEGUMES

Como era: isento
Como ﬁcaria: 4,14%
Como ﬁcou: isento
INSUMOS AGROPECUÁRIOS

Como era: isento nas vendas
dentro de SP; redução de
até 60% na base de cálculo
para vendas interestaduais
Como ﬁcaria: 4,14% nas
vendas dentro de SP;
Redução de até 47,2%
na base de cálculo para
vendas interestaduais
Como ﬁcou: isento nas vendas
dentro de SP; redução de
até 47,2% na base de cálculo
para vendas interestaduais
MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Como era: 12%
Como ﬁcaria: 13,3%
Como ﬁcou: 12%

ENERGIA ELÉTRICA RURAL

Como era: isento
Como ﬁcaria: 12%
Como ﬁcou: isento

Revendedor de
carros e motos
pagará mais imposto
-

Eduardo Sodré
são paulo O governo de São

Paulo não aceitou os argumentos dos revendedores de
veículos e manteve o reajuste
no valor do ICMS.
A decisão foi tomada nesta
quinta-feira (14), após longa
reunião dos empresários com
os secretários Henrique Meirelles (Fazenda e Planejamento)eMauroRicardo(Projetos,
Orçamento e Gestão). Gustavo Ley, coordenador do CAT
(Coordenadoria da Administração Tributária), também
participou.
A alíquota que incide sobre
as negociações de carros, motos e caminhões usados passou de 1,8% para 5,53% nesta
sexta (15). Depois, cairá para
3,9% em abril.
Os carros zerotambém passam por reajuste do ICMS. No
caso dos modelos novos, o
tributo passará de 12% para
13,3% na sexta e sofrerá novo
reajuste em abril, para 14,5%.
A conﬁrmação do aumento abre uma disputa jurídica.
Em nota conjunta, as entidadesquerepresentamosrevendedores de carros e de motocicletas dizem que “tomarão
todas as medidas judiciais cabíveis para reverter essa decisão arbitrária e que transforma, na prática, o ICMS em um
tributocomefeitodeconﬁsco,
o que é vedado expressamente pela Constituição”.
A reunião online durou cerca de duas horas. Os empresários apresentaram dados
sobre vendas, tarifas e margem de lucro, na tentativa de
mostrar que a nova alíquota
comprometeria a rentabilidade das empresas.
Os secretários não cederam
aos apelos e mantiveram a
posição de que o ajuste é necessário para levantar R$ 7
bilhões em recursos e fazer
frenteàsperdascausadaspela
pandemia,semcomprometer
os serviços em áreas essenciais, como saúde e segurança.
“Nãotevejeitoparanós,mas
tevejeitoparaoutrossegmentos. E não conheço outro bem
usadono Brasil que pague imposto, além de carro e moto,
e pagamos seja em um carro
com um ano de uso ou com
20 anos”, diz Ilídio dos Santos,
presidente da Fenauto (entidade que reúne associações
de revendedores de veículos).

Carrefour encerra negociações com canadense, diz agência
são paulo O grupo Carrefour

e a canadense Alimentation
Couche-Tard encerraram negociações sobre uma eventual fusão, segundo a agência de
notícias Bloomberg.
Nesta semana, o Carrefour francês informou que
recebera uma abordagem de
fusão da operadora de lojas
de conveniência canadense,
despertando críticas do governo francês.
“Minha resposta é extremamente clara: não somos a
favor do negócio”, disse Bruno Le Maire, ministro das Finanças francês, em entrevista

à BFM TV na sexta-feira (15).
“O não é educado, mas é um
não claro e deﬁnitivo.”
Para prosseguir com o negócio, executivos do CoucheTard teriam dito ao governo
francêsqueplanejavaminvestir bilhões de euros nos supermercados da França, manter
todos os postos de trabalho
por pelo menos dois anos e
listar o novo grupo nas Bolsas de Valores do Canadá e
da França.
Os argumentos não teriam
sido o suficiente para mudar a posição do governo,
que tem feito intervenções na

economia a ﬁm de aliviar os
problemas causados pelo novo coronavírus.
O Carrefour é um dos maiores empregadores da França, com cerca de 100 mil trabalhadores em seu mercado
de origem.
De acordo com a proposta
de fusão, o Couche-Tard tomaria o controle acionário do
Carrefour por cerca de US$ 20
bilhões (R$ 106 bilhões), gerando um grupo com valor de
mercado acima de US$ 50 bilhões (R$ 265 bilhões).
Se realizada, a transação
daria ao Couche-Tard uma

presença maior na Europa e
AméricaLatinaediversiﬁcaria
seusnegóciosaoadicionarsupermercados degrande porte
localizados em áreas suburbanas do Carrefour, bem como suas lojas urbanas de menor porte.
Analistas, porém, apontam
que haveria pouca economia
de custos a extrair da união, já
que o Couche-Tard opera em
um mercado de varejo muito
diferente do mercado do Carrefour, e a sobreposição geográﬁca entre as duas empresas é limitada.
O Couche-Tard, que tem va-

lor de mercado de US$ 37 bilhões, há muito tempo vem
crescendo por meio de aquisições. Sediado em Montréal,
ele tem uma rede de mais de
9.200 lojas de conveniência
de diversas marcas na América do Norte, e emprega 109
mil pessoas.
O grupo tem uma presença
menornaEuropa,ondeopera
menos de 3.000 lojas. A companhia também opera postos
de gasolina, muitos dos quais
dividindo locais com suas lojas de conveniência.
Já o Carrefour controla a
maior rede de supermerca-

dos da França, com mais de
2.000 supermercados e mais
de 700 hipermercados de formato grande na Europa.
Alexandre Bompard, o presidente-executivo da companhia,vempromovendocortes
de custos nos últimos anos, o
que lhe permitiu realizar investimentos signiﬁcativos no
desenvolvimento do comércio eletrônico, que ﬂoresceu
durante a pandemia.
Antes do anúncio da possível união, o Carrefour tinha
valor de mercado de € 12,5 bilhões e uma dívida líquida de
€ 15,8 bilhões.
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Industriais se unem para ajudar Manaus

Entidades se mobilizam para doar oxigênio e material de proteção em meio ao caos na saúde pública na cidade
-

Bruna Narcizo
são paulo Industriais liga-

dos ao grupo Coalizão Brasil,
composta por 14 entidades
de vários setores da indústria
brasileira, se mobilizam para
ajudar a cidade de Manaus.
A capital do Amazonas vive um colapso no sistema
de saúde e sofre com a falta
de oxigênio, sem conseguir
atender pacientes em um repique de internações na pandemia do novo coronavírus.
O pedido de ajuda partiu de
José Jorge Júnior, presidente

da Eletros (Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos).
“Temos uma relação muito
fortecomo estadodoAmazonas. Muitas empresas associadas têm fábrica em Manaus,
e eu mesmo sou da cidade. No
ano passado, em conjuntos
com outras entidades locais,
ﬁzemos várias ações que foram suﬁcientes. Mas, diante
da gravidade da situação de
agora, convidei outras entidades nacionais para participar da ação”, diz Jorge Júnior.
Ele conta que a mobiliza-

ção teve início por volta das
19h da quinta-feira (14). Rapidamente, outras 13 entidades
fabris se mobilizaram e começaram a procurar maneiras de ajudar a cidade amazonense. “Ficamos até as 2h articulando e contatando empresas para fazer as doações.”
Algumas entidades já se
manifestaram com apoios
concretos. É o caso do Instituto Aço Brasil, que representa a indústria do aço. Segundo Jorge Junior, uma das associadas à entidade vai fazer
uma doação de 300 mil me-

tros cúbicos de oxigênio. “Já
está saindo a primeira carreta com destino a Manaus”,
diz o presidente da Eletros.
Uma associada da Abimaq
(Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), de Pernambuco,
é fabricante de usinas para
produziroxigêniomedicinale
temcincoparaprontaentrega.
As usinas podem ser montadas em três dias e conseguem produzir oxigênio para atender cerca de 180 leitos. “Cada uma delas tem um
custo de R$ 1 milhão, contan-

do com o transporte de Pernambuco para Manaus. O fabricante consegue doar uma
das cinco e nós estamos atrás
de fundos para comprar as
outras quatro”, aﬁrma Júnior.
Ele diz que já está em contato com os governadores e
prefeitos para viabilizar os
espaços onde as usinas vão
poder ser montadas.
Outra ação importante, diz
ele, veio da Abit (Associação
Brasileira da Indústria Têxtil), que doou 10 mil máscaras do tipo N95 e 5.000 aventais para as equipes de saúde.

Funcionários da Ford de Taubaté (SP) durante assembleia para debater o fechamento da unidade, que produz motores e transmissões

É cedo para dizer se haverá depreciação de
carros da Ford após fechamento de fábricas
ANÁLISE
Eduardo Sodré
são paulo Bastaumabuscará-

pidaemsitesdecompraevendadeveículosparaencontrar
nacionais da Ford zero-quilômetrocomgrandesdescontos.
Uma concessionária de
São Paulo oferece um Ka
2020/2021 com câmbio automático por R$ 62.990. São
R$ 5.100 a menos do que o su-

gerido no site da montadora.
Em uma loja da zona oeste,
o EcoSport Storm 2021/2021,
queéanunciadoporR$115.990
na página da fabricante, é comercializado por R$ 109.990.
O desconto de R$ 6.000 pode
ser até maior, pois osrevendedoresaindaajustamospreços.
Trata-se de um dos últimos
lotes produzidos em Camaçari (BA), na fábrica que encerrou suas atividades na segunda (11). A Ford não divulgou

se houve produção em 2021
—parte do mês de janeiro é
dedicada às férias coletivas.
Há, entretanto, uma diferença entre descontos e depreciação. É comum a todas
as montadoras praticar preços mais baixos e oferecer
bônus às concessionárias para reduzir os estoques de carros que deixam de ser produzidos ou que passarão por remodelação.
Isso, por si só, já inﬂuencia
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IMPERDÍVEL LEILÃO DE VEÍCULOS
EXTRAJUDICIAL ONLINE

DE 2021 ÀS 13H30

Rasper Indústria e Comércio de
Equipamentos Industriais Ltda.

Informações:
(11) 2366-9273

Gerson A. Céglio - JUCESP: 822, Leiloeiro Oficial, por intermédio da plataforma Lance Maior Leilões , torna público, os
Leilões de venda e arrematação dos veículos, conforme relação a seguir - Chassis:
WP1AB2922DLA839;
WMWLN7102K2G704;
WP1AA2929CLA087;
WBAHT1100GP9003;
WAUGFCF4XJA0523;
WDDHF3GW5EA9620;

WMWYT110XH3D565;
3GNAX9EX0JS5216;
WDDWF4CW0GR1416;
3AVFE81079RA176;
WMWLN710XJ2G676;
WDDBF4DW3EJ1898;

3C4PDCFG4JT2512;
YV1DZ49CDF27345;

WAUHF68P7AA0388; JMYLYV78W3JA003; 9BWAB45Z8D41960;
93XXTGA2WECD032; 9BGPB69M0EB3020; XTA210530R14725;

WAURYA8X3GB0173; WVGSV65N9BW5438; 9BFZE12P4889017;

93YKM2N3A8J0380;

WDCBB22E29A4568; JMYLYV97WBJA002;

9BR72ZEC4886941;

8AFPZZFHA9J2585;

93XXTGA2WGCF216; 95PJN81EPFB0860;

93W245H34E21394;

8AFPZZFHA8J0883;

VISITAÇÃO DOS LOTES: 3ª feira (19/01) das 9h às 17h e 4ª feira (20/01) das 9h às 12h - Local: Rua Doutor Ferreira Lopes, 148 Sabara, São
Paulo/SP - Informações: E-mail: contato@lancemaiorleiloes.com.br - Tel: (11) 2366-9273 / 2366-9275 / 5665-8738 CONDIÇÕES: Os
bens serão vendidos no estado em que se encontram e sem garantia. Débitos de IPVA, multas de trânsito ou de averbação que
porventura recaiam sobre o bem, ficarão a cargo do arrematante, correndo também por sua conta e risco a retirada dos bens. No ato da
arrematação o arrematante obriga-se a acatar, de forma definitiva e irrecorrível, as normas e demais condições de aquisição informadas
e aceitas no processo do seu cadastramento. ACESSE NOSSO PORTAL www.lancemaiorleiloes.com.br. FAÇA O SEU CADASTRO E
DÊ SEU LANCE!

SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA, IMP. E EXP. DE FRUTAS DO EST. DE SÃO PAULO
Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 - EDSED II - SL 2 e 3 - VL. Leopoldina - CEP: 05314-000
Fone 3227-4157 - Fax 3227-5206
CNPJ 47.192.950/0001-29
EDITAL - VENCIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2021
O Sindicato do Comércio Atacadista, Imp. e Exp. de Frutas do Estado de São Paulo, com base no Estado de São Paulo informa a todas
as empresas integrantes da categoria econômica do Comércio Atacadista, Imp. e Exp. de Frutas, que o vencimento da contribuição
sindical patronal relativa ao exercício de 2021, ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2021, de acordo com a tabela progressiva por faixa de
capital social, nos termos dos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, observada as alterações promovidas
pela Lei nº 13.467/2017. Informações sobre valores da tabela e guias de recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones
(11) 3227- 4157/3326-6620, por e-mail: scafrutas@fecomercio.com.br ou por meio do site www.scafrutas.com.br.
São Paulo, 14 de Janeiro de 2021
João Roberto Ferraro - Presidente

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT
C.N.P.J. 60.633.674/0001-55
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CNPJ/MF 02.966.645/0001-09 - NIRE: 35.215.526.685
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS

O sócio majoritário e administrador Afonso Celso Andersen de
Moura (99% do capital social) nos termos dos artigos 1.063, § 1º,
1072, caput, 1.071, III, do Código Civil, convoca a sócia Ana Paula
Carvalho de Moura (1% do capital social), para reunião de sócios
com a seguinte ordem do dia: 1. Data: 28/01/2021, às 10 horas. 2.
Local: Sede da empresa: Rua Osaka, 268, Anexo do nº 270
(Galpão 02) – Centro Industrial de Arujá – SP. 3.Assunto: a)
Deliberação para destituição do cargo de administradora da sócia
minoritáriaAna Paula Carvalho de Moura.Arujá, 11/01/2021.Afonso
Celso Andersen de Moura. Sócio Majoritário - Administrador

ASSINE A FOLHA
www.folha.com/assine

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JANDIRA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/21 - RETIFICADO - Processo nº 7969/2021
Objeto: Prestação de serviços de desenvolvimento de website, hospedagem, manutenção e suporte,
em atendimento a Secretaria de Governo/Diretoria de Comunicação, desta Prefeitura. A Prefeitura do
Município de Jandira torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, por
intermédio da “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP”
no sítio www.bec.sp.gov.br, estando a abertura da sessão agendada para o dia 28/01/2021 às 10h00.
O Edital retificado e seus anexos estão disponíveis em www.bec.sp.gov.br e www.jandira.sp.gov.br aba transparência. Informações poderão ser obtidas pelo site da BEC, pelo e-mail licitacoes@jandira.
sp.gov.br ou telefone (11) 4619-8250. Hamilton Cesar de Paula Roza - Pregoeiro.
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A disparada
nos preços dos
modelos zero faz
consumidores
desse segmento
migrarem para
os seminovos; é
provável que a
depreciação do
Ka e do EcoSport
seja atenuada
por esse fator

Leia mais em Saúde

produção ao longo de 2020
vinha sendo direcionada para frotistas, como as locadoras. É um tipo de venda direta, modalidade que respondeu por 35,7% dos emplacamentos do Ka no ano passado. Isso no ano em que a indústria focou o varejo para
recuperar um pouco do prejuízo aumentado pela pandemia, gerando protestos das
empresas de locação, que ﬁcaram sem carros.
Se os carros já eram vendidos com descontoeaindanão
há uma estimativa concreta
do estoque disponível e se haverá mais reduções no preço,
é cedo para calcular qual será a depreciação dos modelos
Ka e EcoSport a partir de agora no mercado de usados —e
se haverá depreciação.
A Ford diz que manterá todos os serviços de pós-venda,
e a rede de fornecedores, por
questão de sobrevivência, vai
continuar produzindo peças
dereposição pormuitosanos.
A frota circulante é gigantesca, e há muitos componentes
intercambiáveis entre modelos produzidos desde 2012.
Há um outro fator, que é o
momento do mercado. A disparada nos preços dos modeloszerofazconsumidoresdesse segmento migrarem para
carros com até três anos de
uso —os seminovos, segundo o jargão dos revendedores.
Esse movimento leva à falta de modelos usados nas lojas, o que também força a alta dos preços em cadeia, atingindo modelos mais antigos.
Com isso, é provável que a depreciaçãodoKaedoEcoSport
seja atenuada por esse fator,
apesar do ﬁm da produção.
Seráprecisomaistempopara veriﬁcar se as perdas ﬁcarão acima ou abaixo das médias históricas dos modelos
nos anos anteriores.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ACRA
Edital de Convocação n 01/ACRA/2021, pelo presente edital, ﬁcam os membros do ACRA, em
conformidade ao disposto no seu Estatuto, convocados para se reunirem na Assembleia Geral
Extraordinária (AGE), a acontecer no dia 25 de janeiro de 2021, online pela plataforma zoom,
em primeira chamada ás 19:00 horas, com presença de pelo menos 2/3 dos convocados, ou
em segunda chamada, no mesmo dia ás 20:00 horas, podendo ter a presença dos associados,
oportunidade na qual apreciarão e decidirão sobre a seguinte ordem do dia: 1) Eleição da
Diretoria; 2) Eleição do Conselho Fiscal 3) Apresentação de alterações no Estatuto adequando
este as legislações vigentes e; 4) Aprovação das Contas do Exercício de 2020.
Bruna Vianna Costa
Presidente da ACRA

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

As pessoas físicas abaixo identiﬁcadas, por intermédio do presente instrumento, DECLARAM sua intenção de
adquirir/assumir o controle societário do Banco Safra S.A. (“Banco Safra ou Sociedade”), instituição ﬁnanceira,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, CEP 01310-930,
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 58.160.789/0001-28, em virtude do falecimento do Sr. Joseph Yacoub Safra,
sendo que, o controle acionário será exercido da seguinte forma: (i) Vicky Safra, CPF 217.997.938-00, potencial
controladora de 45% das ações da Sociedade; (ii) Jacob Joseph Safra. CPF 219.968.998-05, potencial controlador
de 15,4% das ações da Sociedade; (iii) Esther Safra Dayan, CPF 220.909.288-40, potencial controladora de
8,8% das ações da Sociedade; (iv) Alberto Joseph Safra, CPF 220.244.058-51, potencial controlador de 15,4%
das ações da Sociedade; e (v) David Joseph Safra, CPF 334.342.998-82, potencial controlador de 15,4% das
ações da Sociedade. ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na
forma especiﬁcada abaixo, no prazo de trinta dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado
público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do
processo respectivo. 1. Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet); 2. Selecionar,
no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB;
3. Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf
mencionado abaixo. BANCO CENTRAL DO BRASIL - Deorf – Gerência Técnica em São Paulo – II. Vicky Safra; Jacob
Joseph Safra; Esther Safra Dayan; Alberto Joseph Safra; David Joseph Safra.

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

Cotação - Processo IPT Nº DL00002.2021 - RC45593.2020
Objeto: Prestação de serviço de manutenção e conservação de jardins, do IPT,
“campus” da Cidade Universitária, situado na Av. Professor Almeida Prado, 532,
Butantã, São Paulo - S.P, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra,
visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene nas dependências
do Instituto, pelo período de 02 (dois) meses.
Data Final para apresentação de proposta: 20/01/2021 até às 17h00.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através dos telefones/e-mails:
(11) 3767-4035 - damiao@ipt.br ou (11) 3767-4264 - marcelon@ipt.br Departamento de Compras.
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na perda de valor de modelos usados, principalmente
os adquiridos um pouco antes de as reduções na linha de
novos serem implementadas.
O caso da Ford tem uma especiﬁcidade: a marca já vinha
dandodescontosmaisagressivosnovarejodiantedaconcorrência, algo possibilitado, em
parte, pelos benefícios tributários disponíveis para fabricantesinstaladasnoNordeste.
Além disso, grande parte da

Eduardo Knapp - 12.jan.21/Folhapress

“Também chegaram, agora,
150máscarasutilizadasemUTI
para respiração não invasiva.”
O presidente da Eletros
também diz que as indústrias do polo de Manaus também se comprometeram a
parar de consumir e produzir o oxigênio usado na indústria para passar a produzir
e doar oxigênio medicinal.
“Sem demagogia. Essa nova cepa [do vírus] tem um poder devastador muito maior.
É difícil abrir a rede social e
ver amigos morrendo.”
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AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021
PROCESSO CMSP-PAD-2020/00282
TIPO DE LICITAÇÃO: Maior Percentual de Desconto
OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento mensal de créditos de vale-refeição através
de cartão eletrônico com chip e tarja magnética, conforme especiﬁcações constantes no
Anexo I - Termo de Referência - Especiﬁcações Técnicas, parte integrante do Edital.
OFERTA DE COMPRA N° 801086801002021OC00007
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 18/01/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 02/02/2021 às 14h30
- Poderá o interessado obter o edital, gratuitamente, no website da Câmara Municipal de
São Paulo: http://www.saopaulo.sp.leg.br; ou http://www.bec.sp.gov.br; ou solicitar via e-mail,
no endereço eletrônico: cjl@saopaulo.sp.leg.br.

Sem liberdade de imprensa
não há democracia
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Ralos

Sintomas da
incapacidade de entregar
serviços públicos
% do total de municípios
% do FPM que vai para esses
municípios

Aumentar repasses para o FPM é mandar boa parte da verba para o ralo

Não têm leito de internação
em hospital público
38

-

Marcos Mendes
Pesquisador associado do Insper, é autor de “Por que É Difícil Fazer Reformas Econômicas no Brasil?”

19

Temos um setor público que
gasta muito e está endividado.
Para onde vai tanto dinheiro,
se não vemos serviços públicos em quantidade e qualidade que justiﬁque tanto gasto?
Parte da solução desse enigma está na sem-cerimônia com
quesãotomadasdecisõesruins,
quelevamagastosdemáqualidade,baseadasemargumentos
que não resistem a uma avaliação minimamente cuidadosa.
Na coluna passada, descrevi
como um programa de ﬁnanciamento estudantil mal desenhado enriqueceu donos de escolas e jogou custo de mais de
R$ 45 bilhões para o contribuinte. A qualiﬁcação dos alunos,
que deveria ser o objetivo principal, ﬁcou em segundo plano.
Hojefalosobreoutraproposta, que, se aprovada, será mais
umdosmuitoscasosdedinheiro

A19

públicocanalizadoparaoralo.
A PEC 391/2017 propõe aumentar em um ponto percentual as
parcelas do Imposto de Renda
e do IPI destinadas ao Fundo
de Participação dos Municípios (FPM). Se aprovado, o custo
será de R$ 4,4 bilhões por ano.
A justiﬁcativa é que o cidadão vive no município e, por isso, o dinheiro deve ﬂuir para
lá, onde são oferecidos os serviços públicos de atendimento direto à população. Será?
OFPMtemumdefeitobásico:
direciona muito dinheiro para
municípios de pequena população. Pelas suas regras, três
municípios de 10 mil habitantes, por exemplo, recebem mais
que um de 30 mil habitantes.
Isso induziu a criação de
muitos municípios com pequena população, que não têm escala que justiﬁque a oferta de

diversos serviços públicos. Por
exemplo, um hospital com várias especialidades, em um município de 10 mil habitantes, ﬁcaria boa parte do tempo com
baixa ocupação e seu custo
seria proibitivamente alto.
O gráﬁco mostra quatro sintomas típicos de incapacidade
de entregar serviços públicos.
Não há oferta de leitos públicos de internação hospitalar
em 38% dos municípios brasileiros. Provavelmente por falta
de alunos, 30% dos municípios não têm turmas do 6º ao 9º
ano em escolas públicas municipais do ensino fundamental.
O dinheiro que não é gasto
na provisão de serviços ao cidadão vai para as áreas administrativas e para a Câmara de Vereadores, ﬁnanciando
emprego público pouco produtivo: em 11% dos municípios o

gasto com as funções administrativa e legislativa é maior que
o gasto em saúde. Em 7% superam os gastos em educação.
Em 56% dos municípios observa-se pelo menos um desses quatro sintomas. Para essas cidades ﬂuem 39% de todo o FPM. Logo, aumentar o
fundo em R$ 4,4 bilhões signiﬁca a má alocação de, pelo menos, R$ 1,72 bilhão (4,4 x 39%).
De acordo com o IBGE, 48%
dos municípios brasileiros têm
como principal atividade econômica a administração pública e a seguridade social.
Ou seja, a economia local vive de transferências federais
aos municípios e dos benefícios pagos aos idosos. São cidades em que a criação de riqueza pela atividade privada na agricultura, na indústria ou serviços é muito baixa.

Não têm turmas de 6º a 9º ano
do ensino fundamental em
escola pública municipal
30
23
Despesa legislativa e
administrativa é maior que
com saúde
11
7
Despesa legislativa e
administrativa é maior
que com educação
7
5
Têm pelo menos uma
das quatro características
56
39
Fontes: Tesouro Nacional, Inep/MEC
e Datasus

Esses municípios vivem do que
é produzido em outros lugares.
Aportadeentradadodinheiro nas cidades dependentes de
transferências é o orçamento
público. Isso dá grande poder
a quem aloca esse dinheiro, e
se dá melhor quem tem conexão com os políticos locais, para obter um emprego ou benefício público. Alimenta-se uma
máquinaeleitoral,queprospera
semanecessidadedecriaçãode
valornaeconômicalocalecom
pouca conexão com a efetiva
prestação de serviços públicos.
Caso aprovada, a PEC
391/2017 será a terceira emenda constitucional aumentando
as fatias do Imposto de Renda
e do IPI destinadas ao FPM.
Em valores de hoje, os três pontos percentuais de aumento
produzidos pelas três emendas signiﬁcam R$ 13,2 bilhões
a mais por ano para o FPM.
Pelas contas acima, ao menos
R$ 5,1 bilhões por ano (13,2 x
39%) seriam mal alocados.
Fosse real a preocupação de
levar serviços públicos ao cidadão, o Congresso deveria
estar discutindo a mudança
das regras de partilha do FPM
e a anexação de pequenos municípios a cidades maiores.

| dom. Samuel Pessôa | seg. Marcia Dessen, Ronaldo Lemos | ter. Michael França, Cecilia Machado | qua. Helio Beltrão | qui. Cida Bento, Solange Srour | sex. Nelson Barbosa | sáb. Marcos Mendes, Rodrigo Zeidan

para que o desemprego caísse a esse ponto depois da recessão de 2007-2009, e quatro anos depois da recessão
de2001,nosdoiscasos partindo de picos muito inferiores.
Quando o desemprego se
encaminha para os 4%, o Fed
(Federal Reserve), o banco
central dos Estados Unidos,
tipicamente começa a elevar
as taxas de juros a ﬁm de impedir um superaquecimento
da economia e uma disparada da inﬂação.
MasoFeddeixoudeladoesse padrão: planeja manter as
taxas de juros perto de zero
até que a inﬂação chegue aos
2% e o desemprego tenha caído a cerca de 4%, o que pode
demorar diversos anos.
Em discurso na quinta, Biden discutiu suas prioridades
com relação à pandemia nos
primeiros dias de seu governo, pressionando o Congresso,frequentementedividido,a
agirdemodourgenteeunido.
O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, durante pronunciamento sobre crise sanitária e econômica

Jim Watson - 14.jan.21/AFP

Plano de Biden é ataque duplo
contra desigualdade de renda
Proposta de US$ 1,9 tri une distribuição de dinheiro a estímulo à economia
ANÁLISE
Greg Ip
nova york | the wall street
journal Existem duas ma-

neiras de o governo federal
dos Estados Unidos atacar a
desigualdade de renda. Uma
é redistribuir mais dinheiro
às pessoas nos degraus mais
baixos da pirâmide. A outra
é usar as ferramentas de política ﬁscal e monetária a ﬁm
de reduzir o desemprego a
tal ponto que a demanda por
mãodeobracresçae,comela,
os salários dos trabalhadores.
Joe Biden está tentando
fazer as duas coisas. Parte
ponderável do plano fiscal
de US$ 1,9 trilhão que o presidente eleito anunciou na
quinta-feira (14) se dirige aos
cidadãos derenda mais baixa.
Em combinação com as taxas de juros muito baixas e
uma campanha de vacinação generalizada, o estímulo
poderia reduzir o desemprego muito mais rápido do que
emqualquerrecessãorecente.
Bidenpropôselevarem50%
adeduçãodeimpostospermi-

tida por dependente menor,
para US$ 3.000 (R$ 15.900),
neste ano, e torná-la restituível, o que signiﬁca que famílias que paguem impostos em
valor inferior ao da dedução
permitida receberiam restituições no valor da diferença.
Ele aumentaria o suplemento no seguro-desemprego semanal dos US$ 300
(R$ 1.590) decididos no pacote de dezembro para US$ 400
(R$ 2.120). O aumento de 15%
na assistência alimentar a famílias de baixa renda seria
estendido até o terceiro trimestre, a dedução tributária
por dependente adulto seria elevada a quase US$ 1.000
(R$ 5.200), e mais pessoas poderiamserincluídascomodependentes sob essa rubrica.
As medidas, além do pagamento adicional de US$ 1.400
por adulto que viria a se somar à assistência de US$ 600
decidida em dezembro, reduziriam o índice de pobreza em 11 milhões de pessoas,
de 12,6% para 9% dos americanos, de acordo com análise
do Centro de Estudos da Pobreza e de Política Social da

Universidade Columbia.
O número de crianças que
vivem na pobreza cairia 50%,
em 5 milhões.
O plano também prevê férias adicionais remuneradas
e aumentar o salário mínimo
para US$ 15 (R$ 79,5) por hora. Biden ainda propôs estender a moratória de despejos
e execução de hipotecas, que
se encerra no ﬁm deste mês,
sob as regras em vigor, até o
ﬁnal de setembro.
A assistência a domicílios
responde por metade do valor do pacote, e boa parte dos
recursos restantes será dedicada à distribuição de vacina
e a ajuda a governos estaduais e locais.
Ehátambémoimpactomacroeconômico. Se a proposta de Biden for aprovada, ela
acrescentaria, somada aos
US$900bilhõesdedezembro,
US$5,3trilhõesaodéﬁcitamericano, de acordo com o Comitê por um Orçamento Federal Responsável. Isso equivale a espantosos 25% do PIB.
Ainda que a economia esteja em má forma, pode ser que
não precise de ajuda na escala

queBiden está propondo agora. O PIB está 3%, ou US$ 700
bilhões, abaixo de seu total
anual potencial, de acordo
com o Serviço Orçamentário
do Congresso. A mais recente rodada de estímulo eliminaria a maior parte dessa diferença, o que debilita os argumentos macroeconômicos
em favor de novas medidas.
Se o Congresso aprovar um
estímulo próximo ao que Biden propõe, pode ser que acelere demasiadamente uma
economia que já está pronta a se recuperar assim que a
parcela vacinada da populaçãosejasuﬁcienteparapermitir a reabertura da economia.
Depois que os democratas
conquistaram o controle do
Senado, no começo do mês,
o banco Goldman Sachs previu que a economia cresceria
6,6% neste ano —seu melhor
resultado desde 1983—, e isso
presumia menos estímulo do
que Biden acaba de propor.
Obancopreviuqueodesempregocairiaa4,8%noﬁmdesteano,ante6,7%emdezembro
e 14,8% em abril de 2020. Foram precisos quase sete anos

Com The New York Times,
tradução de Paulo Migliacci

Bolsa cai 2,5% com
receio de investidor
sobre pacote nos EUA
-

Júlia Moura
são paulo A Bolsa brasileira
teve um pregão de forte queda nesta sexta (15). Acompanhando o viés negativo no exterior,oIbovespacedeu2,53%,
a 120.348,80 pontos, menor
patamar desde o dia 6.
A queda foi impulsionada
poraçõesdematérias-primas,
que se desvalorizam com novos lockdowns na China por
surtos de coronavírus.
Na semana, o Ibovespa teve
queda de 3,78%, pior desempenho desde a terminada em
30 de outubro (-7,2%).
Os movimentos do pregão
também reﬂetem o receio de
investidores com o pacote de
US$ 1,9 trilhão de Joe Biden.
Ao apresentar o pacote, Biden pediu que indivíduos ricosecorporaçõespaguemsua
“parcela justa”, o que o mercado interpretou como um aumento de impostos.
“O que pegou o mercado
de surpresa foi a taxação que
foi mencionada”, disse Justin
Onuekwusi, gerente de fundos na Legal & General InvestmentManagement.“Omercado sempre acreditou que um
aumento de impostos viria,
mas não esperávamos ouvir
essa notícia tão cedo.”
No Brasil, o dólar subiu
1,80%, a R$ 5,3010

Após críticas,
WhatsApp adia
atualização
de regras de
privacidade
TEC

new york times | the wall
street journal O What-

sApp adiou uma controvertida atualização das regras de privacidade depois
da reação negativa de usuários ao volume de dados
que compartilharia com o
Facebook. A rede de Mark
Zuckerberg é dona do aplicativo de mensagens.
O serviço, que tem 2 bilhões de usuários, estendeu de 8 de fevereiro para
15 demaio oprazo para que
os usuários revisem e aceitem as novas regras. Quem
não o ﬁzer perderá o acesso ao aplicativo.
“Muita gente se declarou
confusacomnossamaisrecenteatualização”,disseum
porta-voz do WhatsApp.
“Houve muita desinformação que causou preocupação, e queremos ajudar todo o mundo a compreender nossos princípios e os fatos.”
A atualização nas regras
de privacidade também é
alvo de críticas no Brasil,
um dos principais mercados do WhatsApp. O Idec
(Instituto Brasileiro de DefesadoConsumidor) anunciou que estuda medidas
judiciais e administrativas
para garantir que usuários
que não concordem com a
políticadeprivacidadepossam permanecer no app.
OWhatsAppaﬁrmouque
asnovasregrasnãotêmpor
objetivoexpandirsuacapacidade de compartilhardados com o Facebook, mas
permitir que empresas que
interagem com clientes via
WhatsApp armazenem essas interações em servidores da rede social.
As mensagens continuarão a ser protegidas por
criptograﬁa nas duas pontas, e nem o WhatsApp e
nem o Facebook podem
ler as mensagens privadas,
manter registros sobre os
interlocutores dos usuários ou receber informações
delocalizaçãoqueelescompartilhem.Osdadosdecontatostampoucoserãocompartilhados com o Facebook, anunciou o WhatsApp.
The Wall Street Journal,
tradução de Paulo Migliacci
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País registrou 1.131 novos
óbitos entre quinta e sexta

B1

8.394.253 casos

Mais 68.138 infecções foram
detectadas em 24 horas

Índia adia envio de vacinas; governo
admite fracasso e requisita Coronavac
Com o veto indiano, Bolsonaro corre o risco de ver o início da vacinação com trunfo de Doria
brasília e são paulo O governo da Índia negou a entrega
imediata de um lote de imunizantes contra a Covid-19 da
Oxford/AstraZenecaaoBrasil,
o que frustrou uma operação
montada para buscar o material no país asiático ainda neste ﬁm de semana e deve resultar numa derrota política para o Palácio do Planalto.
Com o veto da Índia, o presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) corre o risco de assistir o início da vacinação no
Brasil com a Coronavac, que
tem sido utilizada como trunfo do governador de São Paulo, João Doria (PSDB).
Nanoitedequinta(14),oministrodasRelaçõesExteriores,
Ernesto Araújo, ligou para o
chanceler da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, e fez um
últimoapelopelaliberaçãode
2 milhões de vacinas produzidas pelo Serum Institute.
Oloteseriaumadiantamentodoimunizantequeseráproduzido pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e que é a
grandeapostadogovernoBolsonaro na “guerra da vacina”
travada com Doria.
Noentanto,Araújoouviude
seu homólogo que a situação
só seria resolvida “nos próximosdias”,oquefoientendido
noItamaratycomoumasinalizaçãodequenãohaveráliberação no prazo desejado pelo
Brasil.Nãohouvecompromisso com uma data especíﬁca.
Oargumentodopaísasiático
é que não é possível autorizar
a transação enquanto não começaracampanhadevacinaçãonasuaprópriapopulação.
A conversa frustrou os planosdeBolsonarodeenviarum
aviãoàÍndiabuscaracarga.A
aeronave da Azul está pronta no Recife (PE), mas permanecerá em solo enquanto não
houverluzverdedeNovaDéli.
O telefonema de Araújo foi
o segundo contato de alto nívelqueoBrasilfezcomaÍndia
para tentar liberar a venda do
lote. Na sexta (8), Bolsonaro
enviou uma carta ao premiê
indiano, Narendra Modi, pedindo urgência e ajuda para
que a entrega fosse liberada.
O governo prometia a partida da aeronave para a noite
desta sexta (15), com retorno
previsto para o domingo (17).
Em entrevista à rede Bandeirantes, Bolsonaro admitiu
queaoperaçãoseriaatrasada.
“Foitudoacertadoparadisponibilizar 2 milhões de do-

Anvisaterádefazervistagrossa para as questões, que não
teriam como ser respondidas
em prazos exíguos, se pretender aprovar de forma expeditaouso. Ricardo Della Coletta,
Gustavo Uribe, Natália Cancian e Igor Gielow

Butantan diz que
só entrega quando
souber plano de uso
sãopaulo OInstitutoButantan

Avião da Azul fretado pelo governo federal para buscar vacinas na Índia, nesta sexta, no Recife
ses. Só que hoje, neste exato
momento, está começando
a vacinação na Índia, um país de 1,3 bilhão de habitantes.
Então resolveu-se aí, não foi
decisão nossa, atrasar um ou
doisdiasatéqueopovocomece a ser vacinado lá, porque lá
também tem pressões políticas de um lado e de outro. Isso daí, no meu entender, daqui dois, três dias no máximo
nossoaviãovaipartirevaitrazeressas2milhõesdevacinas
paracá”,aﬁrmouopresidente.
Apesar da fala, interlocutores ouvidos pela Folha destacaram que não há como saber
quandoaÍndiapermitiráoenvio das vacinas. A expectativa mais realista é de que o lote seja liberado no começo da
semana que vem.
Nesta sexta (15), o Ministério da Saúde enviou ofício ao
Instituto Butantan pedindo
a entrega imediata de 6 milhões de doses da Coronavac.
“Solicitamos os bons préstimos para disponibilizar a
entrega imediata das seis milhões de doses importadas e
queforamobjetodopedidode
autorização de uso emergencial perante a Anvisa [Agência
Nacional de Vigilância Sanitária]. Ressaltamos a urgência na imediata entrega [...],

tendo em vista que este ministério precisa fazer o devido loteamento para iniciar a
logística de distribuição para
todos os estados da federação
demaneirasimultâneaeequitativa”, diz trecho do ofício.
Alvo de críticas por falta de
organizaçãoeatraso,avacinação no Brasil deve ter dois pilares:aCoronavaceaOxford/
AstraZeneca,queseráfabricadapelaFiocruz(FundaçãoOswaldoCruz).Ambasestãocom
seuspedidosdeusoemergencial em análise pela Anvisa.
A Coronavac está no centro
de uma disputa entre Bolsonaro e Doria que ﬁcou conhecida como “guerra da vacina”.
No ano passado, o presidente garantiu a apoiadores que
não compraria a “vacina chinesa de João Doria”. No entanto, após reação de governadores, o ministério incluiu a Coronavac no plano nacional de
vacinação e anunciou a compra de 100 milhões de doses.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diz que o país
tem garantidas 212 milhões
de doses da Oxford/AstraZeneca. A diferença é que ainda
não há estoque da vacina da
Fiocruz no Brasil.
OposicionamentodasautoridadesdaÍndiageroudecep-

ção entre aliados de Bolsonaro,quepreparavamestratégia
paratentarmostrarliderança
do governo federal no tema.
Estava sendo organizado
um evento no Palácio do Planalto na terça (19) em alusão
aocomeçodavacinação.Seria
uma oportunidade para Bolsonaro rebater as críticas de
que o governo federal cometeu erros no planejamento da
vacinação contra a Covid-19.
A cerimônia foi desmarcada.
Caso a Anvisa dê o aval para as duas vacinas, a expectativadogovernoédesencadear
a vacinação dos grupos prioritários em 20 de janeiro, mas
a data foi colocada por assessores presidenciais antes do
impassecomaÍndia.Publicamente, autoridades do governotêmditoqueavacinausada
no início será a que primeiro
tiver a certiﬁcação da Anvisa.
Em nota, o ministério disse que aguarda aprovação,
“por parte da Anvisa, de uma
ou mais vacinas para poder
anunciar a data oﬁcial de início da vacinação. Estima-se
que a imunização começará
até 5 dias após este aval”.
A origem indiana da vacina Oxford/AstraZeneca pode
ser um entrave de última hora contra sua aprovação pa-

Tony Winston/Divulgação Ministério da Saúde

ra uso emergencial no Brasil.
Dos 18 itens de veriﬁcação
geralqueaAnvisadisponibiliza em seu site para veriﬁcar o
status da aprovação dos imunizantes,4estãopendentesdevidoaproblemasrelativosàfabricaçãodoprodutonaÍndia.
São basicamente pontos
em que os dados de pesquisa da chamada vacina de Oxfordprecisamsercomparados
com a vacina do laboratório
indiano. Há também a falta
de indicação sobre as condições do transporte do lote para uso emergencial no Brasil.
Pessoas com conhecimento do processo aﬁrmam que a

“

Hoje está começando
a vacinação na
Índia. Resolveuse, não foi decisão
nossa, atrasar um
ou dois dias até que
o povo comece a
ser vacinado lá
Jair Bolsonaro
presidente da República

respondeuaoultimatodoMinistériodaSaúdesobreaCoronavacaﬁrmandoquenãoteria
comoentregaros6milhõesde
dosesdoimunizanteaogoverno federal porque não há um
plano para distribuí-las entre
os estados. A escalada sugere
umajudicializaçãodaquestão,
restandosaberqualladosacará a arma primeiro.
A pasta de Eduardo Pazuello havia enviado na tarde desta sexta (15) um ofício ao Butantan dizendo que as vacinas teriam de ser entregues
imediatamente.
Ao mesmo tempo, contudo,
ocorreuumareuniãoentresecretários estaduais de Saúde
com o ministério. A expectativa era a de que fossem especiﬁcadas as cotas iniciais de
vacina para cada estado, mas
apenas generalidades do plano nacional foram colocadas.
Entre secretários, houve incômodo. Quando foi divulgadooofíciodaSaúde,ocomentário no grupo foi o de que estava em curso uma tentativa
de conﬁsco político.
OButantanquersaberquantas doses ﬁcarão em São Paulo, uma vez que não faria sentido, em sua argumentação,
enviartodoo loteparadepois
retornar parte para o estado.
Na semana passada, o instituto e o Ministério de Saúde enﬁm assinaram um contrato de 46 milhões de doses
da Coronavac para o governo
federal, com opção para mais
54 milhões até o ﬁm do ano.
Há no estado 6 milhões
de vacinas prontas para uso
emergencial e outras 4,5 milhões sendo processadas.A rigor, elas são da Saúde, mas há
detalhes a considerar.
Primeiro, o contrato prevê
um plano, que não existe. Segundo, o governo federal aindanãopagouporesseprimeirolotede6milhõesdevacinas.
No ano passado, contrato
com a Sinovac custou US$ 90
milhões (quase R$ 500 milhões) aos cofres paulistas,
prevendo 46 milhões de dosesetransferênciatecnológica.
Assim,aáreajurídicadogoverno estadual já se prepara
paracenáriosemquepossaser
acionada no Supremo TribunalFederal,queatéaquitemse
posicionadocontraBolsonaro
no manejo da pandemia. IG

Brasil envia maior avião de carga para treino militar nos EUA
-

Igor Gielow
são paulo Em meio ao agravamento da pandemia, com a
falta de oxigênio em Manaus,
e às vésperas da campanha de
vacinação contra a Covid-19,
o Brasil perdeu uma das suas parcas estrelas do combate logístico à crise sanitária.
Trata-se de um avião de
transporte Embraer KC-390
Millennium da FAB (Força Aérea Brasileira), um dos quatro
em operação no país. É a aeronave com maior capacidade de carga em serviço, podendo levar até 26 toneladas.
O avião chegou na terça (12)
aAlexandria,Louisiana(EUA),
e ﬁcará até 5 de fevereiro participando de um treinamento
militar conjunto com os americanos, chamado Culminating (culminando, em inglês).
O modelo, cuja primeira
unidade entrou em serviço
em setembro de 2019 e a mais
recente, em dezembro passado, está sendo usado intensamentenacrise.Naquarta(13),
um deles levou 8 toneladas de
equipamentos para Manaus.

Em nota, a Força aﬁrmou
que o “deslocamento não afeta o transporte logístico já realizado pelaFAB, alémdepossibilitar o desenvolvimento
doutrinário para a utilização
segura da aeronave”.
Segundo a nota, a FAB trabalha 24 horas por dia na crise. A Força tem nominalmente20modelosantigosLockheed-MartinC-130Hércules,que
levam até 19 toneladas de carga, e 11 C-105 Amazonas, que
leva 7 toneladas.
A Força elencou ações. Hércules, aviões mais lentos do
que o KC-390, estão sendo
usados para levar cilindros
de oxigênio para Manaus —
só na quinta (14), foram 18 toneladas em dois voos.
Também na quinta, circulou por meio de um deputado amazonense a informação
de que o Brasil poderia pedir
ajuda dos EUA, que enviariam mais oxigênio num avião de transporte C-5 Galaxy.
A Folha ouviu a mesma argumentação sobre o pouco
prejuízo operacional de um
coronel, sob reserva.

O KC-390 durante operação de entrega em Manaus
Ela ﬁca menos defensável
quando se lembra que o governo federal quer começar
a vacinar pessoas pelo Brasil
a partir do dia 20, caso a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprove os
dois imunizantes que analisa
no domingo (17).

FAB no Twitter - 13.jan.2021

Paraisso,dizomesmocoronel, seria ideal ter toda a frota
com o melhor equipamento.
Cada avião pode contar, isso
semmencionaraquestãosimbólica das prioridades.
A decisão também ocorreu
num momento em que já há
questionamentos nas Forças

Armadas acerca da presença
do general da ativa Eduardo
Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Em dezembro, o
comandante do Exército, Edson Leal Pujol, aﬁrmou que
não deveria haver fardados
na política.
O exercício em si é de enor-

me valor operacional para a
FAB, e faz parte de uma aproximaçãoentreBrasileEUAiniciada em 2017, no governo de
Michel Temer (MDB). A presença brasileira estava programada desde 2020.
O exercício de ataque aerotransportado começou em janeiro, com a presença de 203
homens da Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército. Eles estão treinando com
alguns dos melhores especialistas na área do mundo.
OKC-390seintegrouaogrupo agora para seu primeiro
exercício conjunto no exterior, não só com a Força Aérea
americana, mas também com
canadenses e italianos.
Segundo a FAB, tais simulações são vitais para a capacitação para a operação segura da aeronave. Questionada,
descartou repatriar o avião.
O ponto alto será um treinamento em que o KC-390 voará com 9 gigantes Boeing C-17
Globemaster e 6 C-130J, a versão mais moderna do Hércules. Numa noite, o grupo terá
delançar4.000paraquedistas.
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Manaus vive corrida por oxigênio
para salvar pacientes em hospitais

deecomaSecretariadeSaúde
do Amazonas na busca de soluções deﬁnitivas para a grave crise sanitária”, aﬁrmou.

Rede de voluntários formou ﬁlas para levar cilindros vazios para reabastecimento em fábricas

Governo desiste de
taxar importação de
cilindros para o gás

Dhiego Maia, Monica
Prestes e Rosiene Carvalho

-

Bernardo Caram

manaus “Oxigênio aqui é

sonaro (sem partido) anunciou nesta sexta-feira (15) que
a Camex (Câmara de Comércio Exterior) reduziu a zero
o imposto de importação de
itens como tanques de oxigênio,respiradoresautomáticos
e monitores de sinais vitais.
A decisão, tomada em reuniãoextraordinárianesta sexta, veio após a divulgação de
informações de que o governo havia elevado a tarifa de
importação de cilindros para
armazenamento de gases medicinais no ﬁm do ano passado —poucos dias antes de o
sistema de saúde de Manaus
(AM) entrar em colapso por
falta de oxigênio.
Em março de 2020, início da
pandemia, a alíquota do imposto de importação foi zerada para esses produtos e demais itens hospitalares, como
parte da estratégia de enfrentamento da Covid-19.
Mas decisão da Camex, ligadaaoMinistériodaEconomia,
no dia 24 de dezembro, acabou com a isenção da cobrança para parte da lista de bens
usados em hospitais. Assim,
a importação de cilindros de
ferro voltou a ser taxada em
14% e os de alumínio, em 16%.
Na prática, amedida tornou
a entrada dos recipientes para gases medicinais no país
mais cara. Outros itens hospitalares também perderam
a isenção na ocasião.
A Camex é responsável por
deﬁnir alíquotas do imposto
de importação.“Sempre que
possível, reduziremos impostos para facilitar o acesso de
insumos e bens necessários à
população para o combate ao
Covid-19”, disse o presidente
nas redes sociais.
No mesmo ato, a Camex havia retirado a isenção do imposto para outros produtos,
comodesinfetanteparadispositivos médicos, saco deeliminação de resíduos de risco biológico, cortinasestéreispara
salas de cirurgias, torniquete
para coleta de sangue, máscaras, luvas, bomba de ar elétrica, entre outros.

Deus”, resumiu uma mulher
que rezava nesta sexta-feira (15) no Serviço de ProntoAtendimento de Redenção,
em Manaus, quando chegaram cilindros de oxigênio para atender os pacientes internados com Covid-19.
Com o sistema de saúde colapsado, a capital do Amazonas viu nesta sexta uma corrida por cilindros de oxigênio
hospitalar, após o gás ﬁcar indisponível na rede pública, levando à morte de pacientes.
“Senhor, meu Deus, encha
os pulmões do meu marido
com o seu oxigênio”, gritava
Eliane Belmiro de Oliveira,
36, assoprando a boca em direçãoàsaladeemergênciaonde o marido estava, no mesmo hospital.
A unidade virou um emblema da crise de saúde de Manaus por ter registrado a morte de ao menos seis pacientes
no seu setor de emergência
por falta de oxigênio nesta última quinta-feira (14).
A explosão de novos casos
da Covid-19 fez com que a demanda por oxigênio chegasse
a 76 mil m³ diários no Amazonas —na rede estadual, o consumo médio diário era de era
5 mil m³ antes da pandemia.
A produção diária de White
Martins, Carbox e Nitron, que
sãoastrêsfornecedorasdoinsumoparao governodoAmazonas, é 28,2 mil m³ por dia.
A White Martins tenta importar o produto da Venezuela.
Na madrugada dessa sextafeira, a Força Aérea Brasileira desembarcou em Manaus
uma carga de 6 m³ de oxigênio líquido da empresa White
Martins, fornecedora do Governo do Estado.
A previsão é que um total de
22 mil m³ de oxigênio sejam
encaminhadosaolongodasemana para Manaus, em operação a partir de Guarulhos,
cidade da Grande São Paulo.
Enquanto os suprimentos
não chegam, pacientes morrem antes de serem aceitos
nas unidades. Chorando, a

-

brasília Opresidente JairBol-

Caixão é colocado dentro de carro em frente ao hospital 28 de Agosto, em Manaus
médica do Samu Patrícia Sicchar disse que a diﬁculdade
para conseguir leitos em hospitais de porta aberta em Manaus piorou.
Depois de circular por unidades de saúde da cidade,
conseguiu que dois pacientes fossem aceitos no Platão
Araújo, zona leste de Manaus,
mas eles teriam de enfrentar
o mesmo drama: a falta de
oxigênio.
“Em meia hora, eu vi falecerem dois. Não tem bico de
oxigênio,infelizmente.Sãocenas de horror, o colega médico não tem mais o que fazer”,
disse. “É dramática a situação
das famílias amazonenses.”
No hospital, a enfermeira
Graciete Mouzinho, 54, narra o drama: “No corredor lotado, as pessoas estavam tentandorespirarenãoconseguiam. Foi uma coisa horrível de
se ver. Aqueles idosos pedindosocorro,levantandoamão,
a família abanando e a gente
não ter como ajudar. Sou enfermeira há 18 anos e nunca
tinha sentido tanto medo na
minha vida”, disse.
Para diminuir o problema,

os manauarasformaramuma
rede de voluntários para ajudar a transportar os cilindros
das unidades de saúde até as
fábricasnosdistritosindustriais com os próprios carros para serem reabastecidos.
“Éumaoperaçãodeguerra”,
diz o policial militar Rodrigo
Ricardo Ramos Pinto, 29.
Rodrigo conversou com a
Folha no ﬁnal da manhã em
cima da carroceria de uma caminhonetecarregadacom sete cilindros vazios.
Ele estava de folga e se juntouaosamigosparasocorrero
serviçodepronto-atendimento do bairro Redenção, na zona centro-oeste de Manaus.
Rodrigodissequeconseguiu
reunir doações de empresários.“Estamosfazendoessemutirão que não vai ﬁcar só aqui
no Redenção. Iremos atender
quantas unidades nós conseguirmos”, aﬁrmou.
O movimento de voluntários é tão intenso que, ao lado
da caminhonete de Rodrigo,
outroveículodemesmoporte
estava lotado de cilindros vaziosparaseremreabastecidos.
O empresário Paulo de Cas-

Guilherme Silva/Folhapress

tro, 52, cedeu o carro para a
missão. “É uma questão humanitária. Estamos vendo a
diﬁculdade da população e
não podemos cruzar os braços. Não é porque eu não tenho ninguém internado que
não vou ajudar. Todos nós somos irmãos. Não dá para esperar só os governantes. Já vimos que não deu certo”, disse.
Para sensibilizar as empresas, as unidades de saúde estãoemitindoreceituárioscom
a urgência recomendada de
compra que são apresentados pelos voluntários.
Com o apoio da Força Aérea, o governo do Amazonas
iniciou nesta sexta a transferência de pacientes com Covid-19 para hospitais de outros estados.
Em uma mudança do plano
previsto inicialmente, apenas
nove pacientes que estavam
internados naredepúblicaestadual foram transferidos para Teresina, no Piauí.
A expectativa era que fossem enviados 30.
De acordo com o governo
do Amazonas, quatro pacientes apresentaram instabi-

lidade e, por isso, não puderam ser embarcados. Outro
paciente desistiu.
Estes foram os primeiros
pacientes dos 235 que serão
enviados para cinco estados
brasileiros. Um segundo grupo de 15 pacientes deve ser
encaminhado para São Luís,
no Maranhão, também nesta
sexta-feira.
O governo havia anunciado
ainda que 60 bebês prematuros, internados em UTIs neonatais, que também demandam oxigênio hospitalar, seriam transferidos para outros
estados. À tarde, porém, o governovoltouatrás,aﬁrmando
que a transferência não seria
maisnecessáriaporqueconseguiu abastecimento de oxigênio para mais 48 horas.
O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)
informou, em nota, que o Ministério da Saúde comunicou
osestadossobreasoluçãoparcial do problema com a chegada de novos tanques de oxigênio ao estado.
“O Conass está atento econtinuará no propósito de cooperar com Ministério da Saú-

Famílias recorrem a UTIs aéreas privadas para levar pacientes
-

Vinicius Sassine
e Pedro Ladeira
brasília Sem UTIs aéreas, o
Ministério da Saúde só está transferindo pacientes de
Manaus que não estejam em
um leito de terapia intensiva, que não venham a precisar desse serviço e que não tenham desenvolvido um aparente agravamento da saúde
dos pulmões.
Poroutrolado,familiaresde
pacientes com dinheiro para
pagar pelo serviço fazem ﬁla
por uma UTI aérea privada.
Emalgumasempresas,jáexistem agendamentos de transportes de pessoas com Covid-19 até domingo (17) partindodacapitaldoAmazonas.
Manaus vive mais uma crise aguda na pandemia. Desta
vez, a razão da crise é a falta
de oxigênio.
A segunda onda de infecção
na cidade fez repetirem as cenas da primeira, ainda no começo da pandemia.
Quemtemdinheiropagapelo transporte em um jatinho
privado equipado com UTI
aérea. Quem não tem ﬁca na
redepúblicadacidade,colapsada por falta de oxigênio, ou
embarca em voos do governo
para buscar tratamento em
outrascapitais,desdequenão
seja grave o estado de saúde.
O cenário descrito em em-

Proﬁssionais desembarcam paciente com Covid, vindo de Manaus, no Aeroporto Internacional de Brasília
presas de transporte aéreo é
de caos, com agendamentos
sendo feitos com 48 horas de
antecedência. Os voos das aeronavesquecontamcomesse
serviçoestãoconcentradosparaatenderclientesdeManaus.
AFolha registrouumdesses
transportes.Ojatinhopousou
em Brasília, oriundo de Ma-

naus, com um paciente intubado,queenfrentaaCovid-19.
O deslocamento até um hospitalnacapitalfederalprosseguiu em uma ambulância que
tem o serviço de UTI móvel.
Já as transferências de pacientes a cargo do governo
federal só serão feitas se não
houver a necessidade de uma

UTI, diante da complexidade
do transporte. A Folha apurou a informação com técnicos do governo envolvidos na
operação e conﬁrmou com o
Ministério da Saúde.
“Não haverá uso de UTI aérea porque, ao menos para estafasedaação,ostrasladosserão com doentes que não se
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encontram em estado grave”,
aﬁrmou a pasta, por meio da
assessoria de imprensa.
Os primeiros transportes a
um hospital universitário federal foram feitos na manhã
desta sexta-feira (15). Inicialmente, iriam embarcar a Teresina11pacientesdeManaus.
Dois não tinham condições

clínicas para voar, e a aeronave seguiu com nove.
A capital do Piauí receberia
mais 15 pacientes ainda nesta
sexta.Odestinodospróximos
voosdeveserSãoLuís,com40
pessoas em dois voos. Também estavam previstos, ainda nesta sexta, deslocamentos de 20 pacientes a Brasília
e 20 a Goiânia, sempre a hospitais universitários federais.
As reservas feitas nesses
hospitais são de leitos de enfermaria,partindo-sedoprincípio de que o estado clínico
dos pacientes não demandará um leito de UTI. O propósito é garantir suprimento
de oxigênio e retirar a pressão por oxigênio nos hospitais de Manaus.
As transferências são consideradas complexas por servidores do governo envolvidos
na operação.
Quatro aeronaves fazem os
transportes, sendo duas da
Força Aérea Brasileira e duas de uma companhia privada, sob a responsabilidade do
Ministério da Saúde. Os aviões estão equipados com oxigênio, mas não contam com
serviço de terapia intensiva.
Geralmente,umaUTIaérea
transportaumúnicopaciente.
Somenteoshospitaisuniversitáriosfederaisreservaram135
leitos a pacientes de Manaus,
em cinco estados e no DF.
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Vandalismo constitucional
Proteger a integridade das eleições será o maior desaﬁo dos que prezam pela democracia
-

Oscar Vilhena Vieira
Professor da FGV Direito SP, mestre em direito pela Universidade Columbia (EUA) e doutor em ciência política pela USP; autor de “A Batalha dos Poderes”

Eleições livres e justas e a alternância no poder são elementos fundamentais à vida
democrática. A maioria dos
governantes populistas, no
entanto, resiste a deixar o poder após uma derrota eleitoral ou mesmo ao término de
seus mandatos, como nos alerta Yascha Mounk, autor de “O
Povo contra a Democracia”.
Na medida em que o líder
populista se deﬁne como único e autêntico representante
da vontade popular, um eventual resultado desfavorável
nas urnas sempre poderá ser
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atribuindo a falhas no processo eleitoral. Trata-se, portanto, de uma estratégia preventiva de populistas autoritários para buscar se manter indeﬁnidamente no poder.
Ao longo de quatro anos na
Casa Branca, Trump fez o que
pôde para fragilizar e capturar as instituições da democracia constitucional. Empregou as mídias sociais para promover a mentira e a
polarização política. Combateu a imprensa livre, fomentou o nacionalismo, as milícias armadas e as mais diversas

formas de discriminação contra grupos vulneráveis.
Como outros populistas, desprezou as ameaças da pandemia, promoveu aglomerações,
combateu a ciência e o uso da
máscara, contribuindo, assim,
para a morte de quase 400 mil
compatriotas. Tudo isso sob
olhar cúmplice de grande parte dos republicanos, de empresas de tecnologia e de outros setores potentes da economia que agora, constrangidos,
dele buscam se afastar.
A credibilidade do processo
eleitoral nunca saiu da mira

da máquina de mentiras de
Trump. Na eminência da proclamação da vitória de Joe
Biden, não foi difícil incitar
seus seguidores mais radicais a empunhar as insígnias da extrema direita norteamericana e marchar sobre
o Capitólio e a Constituição.
Ao longo das últimas duas
décadas, o Brasil construiu
um sistema de votação eletrônico que tem se demonstrado
não apenas íntegro, mas extremamente eﬁciente. As deﬁciências de nosso sistema eleitoral, como desinformação,

“candidaturas laranja”, ﬁnanciamento ilegal e mesmo a
violência, não dizem respeito, em absoluto, ao processo
de votação eletrônico.
Jamais se comprovou, desde a implantação da urna eletrônica, qualquer falha relevante que impactasse o resultado de uma eleição. Exigir
o voto impresso é uma tentativa de retroagir ao voto de
cabresto, em que o eleitor terá que comprovar em quem
votou ao miliciano de plantão, além de favorecer uma
interminável judicialização
do resultado das eleições.
Por não operarem em rede,
nossas urnas eletrônicas têm
evitado a ação de hackers. Cada urna é auditada antes da
votação, para que se certiﬁque que não recebeu nenhum
voto antecipadamente. Ao término da votação a urna emite
um boletim, impresso, com o
número de votos de cada can-

didato. Partidos, ﬁscais, OAB e
o Ministério Público têm amplo acesso a todo um processo supervisionado pela Justiça
Eleitoral. O TSE também convida observadores internacionais, como a Missão de Observação Eleitoral da OEA, para
acompanhar nossas eleições.
A invasão do Capitólio nos
ensina que a persistente tentativa de deslegitimar o sistema de escolha eleitoral por populistas não pode, em hipótese alguma, ser negligenciada.
Seu único objetivo é fomentar
a subversão democrática.
O maior desaﬁo daqueles
que prezam pela democracia
no Brasil, não importa em que
posição do arco ideológico se
encontrem, é construir um amplo pacto de proteção à integridade das eleições de 2022, para que não corramos o risco de
submergirnumvertiginosoprocesso de vandalização de nossa democracia constitucional.

| dom. Antonio Prata | seg. Tabata Amaral, Thiago Amparo | ter. Vera Iaconelli | qua. Ilona Szabó de Carvalho, Jairo Marques | qui. Sérgio Rodrigues | sex. Tati Bernardi | sáb. Oscar Vilhena Vieira, Luís Francisco Carvalho Filho

AM desativou, entre julho e outubro,
85% dos leitos de UTI para Covid-19
Ao menos 117 das 137 vagas públicas criadas a partir de fevereiro foram fechadas no estado
-

Matheus Moreira e Ana
Estela de Sousa Pinto
são paulo e bruxelas O esta-

do do Amazonas desativou
85% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva)
do SUS que haviam sido criados entre fevereiro e julho de
2020 por causa da Covid-19.
Os dados são de um levantamento feito pelo Instituto Votorantim com base em informações da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas.
Acapitaldoestado,Manaus,
vive recorde de hospitalizações e tinha 58 pessoas à espera de leitos de UTI até o último dia 12 de janeiro, depois
de ter desativado, entre julho
e outubro de 2020, 117 UTIs do
SUS das 137 criadas de fevereiro a julho do mesmo ano.
O levantamento foi desenvolvido, inicialmente, para
avaliar a disposição de leitos
de UTI públicos e privados
nos estados brasileiros, bem
como a oferta de respiradores. No entanto, com os dados em mãos, a equipe do instituto reparou no elevado percentual de leitos desativados.
A Secretaria de Estado de
Saúde do Amazonas não respondeu aos questionamentos feitos pela reportagem
até a conclusão desta edição.
Manaus vive seu pior momento da pandemia com
médicos relatando terem
que escolher quais pacientes assistiriam enquanto outros morriam por asﬁxia devido à baixa oferta de oxigênio nos hospitais. A situação
é tão grave que cerca de 700
pacientes devem ser transferidos para outros estados.
Um dos pontos críticos
da crise é a falta de leitos de
UTI para pacientes em estado grave. “Ou seja, ter mantido o número de leitos criados ajudaria a diminuir a
crise neste momento”, diz

Distribuição dos novos leitos de UTI da rede pública por região*
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29 anos com sintomas leves.
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O que está
acontecendo no
Brasil deve servir de
alerta: não baixem
a guarda por uma
falsa sensação de
segurança. Não
fechem as instalações
que já têm, porque
a pandemia não
acabou ainda
Mariângela Simão
vice-diretora-geral da OMS
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Rafael Gioielli, gerente geral do Instituto Votorantim.
O responsável pelo levantamento realizado pelo instituto explica que manter
leitos inativos tem um custo alto aos cofres públicos
e que a desativação provavelmente aconteceu devido
à queda na demanda.

Fonte: IDO (Índice de Desigualdade na Oferta) - Instituto Votorantim

“O problema é que a evolução da pandemia parece
ter vindo na direção contrária dessa medida, ampliando a demanda por leitos de forma muito rápida,
numa velocidade que parece ser maior do que aquela
em que os governos conseguem ativar os leitos.”

Saúde conﬁrma reinfecção por variante no Amazonas
brasília O Ministério da Sa-

“

Leitos de UTI

A análise mostrou um padrão de mutações compatível
com a variante do vírus SarsCoV-2, identiﬁcada recentemente pelo Ministério da Saúde do Japão, mas de origem
no Amazonas.
Essa variante tem 12 mutações, sendo que uma delas é
a mesma encontrada em variantes já identiﬁcadas no Reino Unido e na África do Sul, o
que implica em maior potencial de transmissão do vírus.

Segundo o Ministério da Saúde, a nova variante foi encontrada pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) no dia
12 de janeiro, e a pasta foi notiﬁcada no dia seguinte pelo
estado do Amazonas.
A mulher foi diagnosticada
com a infecção pela primeira
vez em 24 de março e, no dia
30 de dezembro, obteve o segundodiagnósticopositivoda
Covid-19 pelo exame RT-PCR.
Raquel Lopes

O Ministério da Saúde mobilizou governadores de estados próximos ao Amazonas
para receber os pacientes. Até
o ﬁm desta quinta (14), a pasta convocou hospitais universitários federais das capitais
de Goiás, Maranhão, Piauí,
Rio Grande do Norte e Paraíba, além do Distrito Federal,

para reservarem 135 vagas para os pacientes transferidos.
Outros cem pacientes devemsertransferidosparaaredeestadualdeGoiás.Astransferênciaspormeiodeaviãoda
FAB (Força Aérea Brasileira),
no ﬁm do dia, não foram possíveis devido à falta de oxigênio para uma viagem segura.
A demanda por oxigênio no
estado é três vezes superior
à capacidade produtiva dos
fornecedores, segundo informou o governo do Amazonas. A gravidade da situação é tamanha que o governo estadual requereu o estoque de oxigênio de 11 empresas por meio de notiﬁcação
extrajudicial assinada pelo
secretário estadual de Saúde do Amazonas, Marcellus
José Barroso Campêlo. E caso haja desobediência, a notiﬁcação prevê o uso de força
policial para obter o insumo.

Manaus desmontou antes
da hora a infraestrutura montada na primeira onda de Covid-19 e isso contribuiu para
o atual colapso nos serviços
de saúde,aﬁrmou Mariângela
Simão, vice-diretora-geral da
OMS(OrganizaçãoMundialde
Saúde).Como mostrou a Folhaemoutubro, leitosclínicos
e de UTI do SUS abertos temporariamente durante a pandemia foram fechados pelo
Ministério da Saúde quando
os casos começaram a baixar.
Dos 14.843 leitos de UTI
adultos e 249 pediátricos habilitados pelo ministério desdeabril,restavanoﬁnaldeoutubro pouco mais de um terço —5.233 de adultos e seis
pediátricos, segundo a pasta.
“O que está acontecendo no Brasil deve servir de
alerta: não baixem a guarda por uma falsa sensação
de segurança. Não fechem
as instalações que já têm,
porque a pandemia não
acabou ainda”, afirmou.
Segundo o diretor executivo para emergências da OMS,
Michael Ryan, outro agravante na capital do Amazonas é
que, além dos proﬁssionais
de hospitais, também estão
sendo contaminados funcionários de laboratórios e centros de vigilância, prejudicando toda a cadeia de combate.
Ryan aﬁrmou que, pelos
registros da OMS, há 400
pessoas diagnosticadas com
Covid-19 na ﬁla para serem
hospitalizadas em Manaus, que já atingiu 100% da
capacidade em suas UTIs.
Segundo ele, Rondônia e
Amapá também vivenciam
crescimento semelhante ao
do Amazonas no número de
novoscasosehospitalizações.
“Não é a nova variante que está na raiz desse crescimento.
É muito fácil colocar a culpa
no vírus, mas infelizmente o
problema é o que as pessoas
não ﬁzeram”, aﬁrmou Ryan.
“Se o vírus ﬁca mais eﬁciente, as pessoas precisam redobraraprevençãoeocombate.”
De acordo com a líder técnica para Covid-19 da OMS,
Maria van Kerkhove, ainda
não se sabe se a variante encontrada em passageiros que
saíram do Brasil se transmite
mais rapidamente que as outras. Ela disse que a entidade
está estudando a nova cepa.
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O presidente Jair Bolsonaro ao sair de um restaurante na Vila Planalto, em Brasília

Pedro Ladeira -13.jan.20/Folhapress

Manaus foi a 2ª capital que menos
recebeu recurso federal por habitante
Em 2020, cidade só recebeu mais verba que o Rio de Janeiro, que tem orçamento próprio mais robusto
-

Thiago Resende
brasília Emboraopresidente

Jair Bolsonaro (sem partido)
tenha ressaltado dados do envio de recursos para Manaus
no ano passado, a cidade foi
a segunda capital que menos
recebeu verba federal numa
comparação de acordo com
o número de habitantes.
O repasse per capita para Manaus só superou —por
pouco— o do Rio de Janeiro
(RJ), que tem um orçamento
próprio mais robusto que o
da capital amazonense.
Após o sistema de saúde de
Manaus entrar em colapso,
o governo Bolsonaro iniciou
uma operação para se afastar
da responsabilidade do caos
na região.
Nesta sexta-feira (15), Bolsonaro publicou em sua conta no Twitter dados oﬁciais
sobre os repasses do governo federal à capital amazonense. As informações —do
Portal da Transparência, administradopelaCGU(Controladoria-Geral da União)— foramdivulgadaspelopresidente, sem emitir comentário sobre os números.
BolsonaromostrouqueManaus recebeu R$ 2,36 bilhões
transferidos do governo federal para o município, mais
R$475mildegastosdiretosna

cidade com dinheiro federal.
Apoiadores do presidente
usaram esses números para exaltar a atuação do Palácio do Planalto na pandemia.
Mas levantamento feito pelaFolha usando a mesma fonte de dados de Bolsonaro revelou que a capital do Amazonas, que enfrenta um caos
nasaúde,recebeubemmenos
que outras cidades, quando a
quantia é comparada à população de cada região. Para esse ranking foi usada a população estimada pelo IBGE em
todas as capitais.
Em Manaus foram R$ 1.063
por habitante, pouco a mais
que no Rio de Janeiro (R$ 946
por morador), que ﬁcou em
último lugar no ranking.
Os números destoam do registrado em cidades no topo
da lista, como Vitória (ES) e
Palmas (TO), que receberam
mais de R$ 4 mil por morador.
Procurado,o PaláciodoPlanaltonãoquissemanifestar.O
Ministério da Economia tambémnãocomentouadistribuição dos recursos.
O levantamento comparando os recursos para capitais
envolve dinheiro de transferências constitucionais (que
não exigem condicionante
ao município para receber a
verba), transferências voluntárias da União e do progra-

ma de socorro ﬁnanceiro aos
estados e municípios na pandemia (negociado entre o governo federal e o Congresso).
Em 2020, o governo Bolsonaro não teve amarras no
Orçamento por causa da calamidade pública em função
da crise da Covid-19. Por isso, o presidente teve mais recursos para aplicar, destinar
a programas (como o auxílio
emergencial) e repassar a estados e municípios.
O Planalto e o Ministério da
Economia não responderam
como funcionarão os repasses em 2021, com a volta das
regras ﬁscais e restrições orçamentárias, diante do agravamento da pandemia.
A capital do Amazonas vive
noiníciodesteanoumcenário
de recorde de hospitalizações
por Covid-19 e falta de oxigênio nos hospitais. O insumo

Nós ﬁzemos a nossa
parte, diz Bolsonaro
sobre crise no estado
-

Ricardo Della Coletta
brasília Diantedacrisedefal-

ta de oxigênio para pacientes
deCovid-19emManaus,opre-

sidente Jair Bolsonaro disse
que “nós ﬁzemos a nossa parte” e voltou a defender tratamentos sem eﬁcácia comprovadaparaonovocoronavírus.
“A gente está sempre fazendooquetemquefazer.ProblemaemManaus,terrívelo problema lá. Agora nós ﬁzemos a
nossa parte, [com] recursos,
meios”, aﬁrmou o presidente,
em conversa com apoiadores
em frente ao Palácio da Alvorada.Afalafoitransmitidopor
um site bolsonarista.
Na conversa, Bolsonarovoltou a defender o tratamento
precoce e o uso de hidroxicloroquina e ivermectina, método defendido há meses pelo
presidente, mas que não tem
eﬁcáciacomprovadaporespecialistas. Além do mais, a cloroquina está associada a efeitos colaterais como arritmia.
Cientistas aﬁrmam que não
existe tratamento precoce para Covid-19.
“Hoje as Forças Armadas
deslocaram para lá [Manaus]
um hospital de campanha. O
ministro da Saúde [Eduardo
Pazuello] esteve lá segunda
[11], providenciou oxigênio,
começou o tratamento precoce que alguns criticam ainda. Quem critica não toma, ﬁquetranquilo,setiverumproblema de vírus vai se agravar
pela idade. Agora vê o médi-

co e ele vai receitar, pode receitar o tratamento precoce.
Se o médico não quiser [receitar], procure outro medico,
não tem problema”, declarou.
Na manhã desta sexta, o vice-presidenteHamiltonMourãotambémdissequeogoverno federal está fazendo “além
do que pode” diante da crise
em Manaus.
“O governo está fazendo
além do que pode, dentro dos
meios que a gente dispõe. Na
Amazônia as coisas não são
simples, você tem uma capital —como Manaus, a cidade
mais populosa da Amazônia
Ocidental— e você só chega
lá de barco ou de avião”, declarou o vice.
Em entrevista ao jornalista
JoséLuizDatena,noprograma
Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, na tarde desta sexta,
Bolsonaro disse que Pazuello
é um “tremendo de um administrador”, aﬁrmou que duvida que alguém faria um trabalho melhor do que ele e ressaltou que não há motivos para uma troca na Saúde pasta.
“Ninguémfariamelhor,com
todo o respeito, do que o meu
governo está fazendo”, disse
Bolsonaro. “Pazuello está fazendo um trabalho excepcional. Nãovaisair delá.Nãotem
motivo de sair de lá.”
Na conversa, o presidente

Maia quer comissão para discutir colapso no AM
-

Renato Machado
e Marcelo Rocha
brasília O presidente da Câ-

mara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), aﬁrmou
por meio de suas redes sociais que vai pedir a convocação da Comissão Representativa para discutir o colapso do sistema de saúde no
Amazonas, por causa dos
problemas criados pelo alto
nível de contágios do recrudescimento da pandemia de
Covid-19 no estado.
“Vou encaminhar agora
à tarde ao presidente do
Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), um pedido de
convocação da Comissão Representativa para que possamos discutir a tragédia que
está acontecendo em Manaus e também todo o processo que envolve a vacinação no país”, escreveu Maia,
nesta sexta-feira (15).
A Comissão Representati-

va é uma comissão temporária prevista para atuar em períodos de recesso parlamentar. É integrada por sete senadores e 17 deputados federais.
Dentre suas atribuições,
pode convocar ministros de
Estado para prestarem informações, ﬁscalizar e controlar atos do Executivo, autorizar o presidente e o vice a se ausentarem do país
e executar ações de caráter
urgente, que não podem esperar pelo ﬁm do recesso.
O senador Eduardo Braga
(MDB-AM), líder da bancada do MDB, também pediu
oficialmente intervenção
federal no Amazonas.
O ofício foi encaminhado
na tarde desta sexta ao presidente Jair Bolsonaro (sem
partido).
Braga diz no documento
que a situação exige atuação
imediata do governo federal,
como aconteceu no Rio de Janeiro, por conta da violência.

“Toda a nação brasileira tomou conhecimento de que o
atendimento aos pacientes
acometidos de Covid-19 pelas autoridades sanitárias do
estado do Amazonas não está sendo possível de ser realizado, inclusive pela falta de
insumos básicos, como oxigênio, tornando forçosa a
transferência de doentes da
rede hospitalar de Manaus
para outras capitais do país,
inclusive Brasília”, aﬁrma o
parlamentar no documento.
O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal),
ministro Luiz Fux, também
se manifestou nesta sexta,
dizendo que “o Amazonas
pede socorro e que o Brasil precisa ouvir esse grito”.
Em nota à imprensa, Fux
disse que falou por telefone
com o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC),
para prestar solidariedade
diante da crise sanitária enfrentada pelo estado.

Ao classiﬁcar no comunicado a situação de “dramática”, Fux disse ao governador
que o STF está atento aos fatos e se colocou à disposição para auxílio dentro das
competências do Judiciário.
“Em nosso país nenhum
compatriota pode morrer
por falta de ar. O Amazonas
pede socorro e o Brasil tem
de ouvir esse grito”, aﬁrmou
o presidente do Supremo.
“A sociedade civil e os poderes constituídos devem
se unir para juntos enfrentarem essa emergência.”
Mais cedo, o ministro Gilmar Mendes se manifestou
em uma rede social e prestou solidariedade a “todos
que se encontram em meio
a essa verdadeira catástrofe”.
“A situação de Manaus é estarrecedora e, de forma cruel, escancara as falhas no combate
àCovid-19”,disse.“Maisdoque
nunca, é necessária a atuação
de todas as esferas de poder.”

Doria pede reação
contra Bolsonaro
e fala em genocídio
-

Aline Mazzo
são paulo O governador Jo-

ão Doria (PSDB) pediu nesta
sexta (15) reação do Congresso Nacional e da sociedade
civil contra o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) na
condução da pandemia de
Covid-19 e falou em genocídio ao se referir à morte de
mais de 205 mil brasileiros
vítimas da doença.
Disse ainda que a crise da
falta de oxigênio em Manaus
é de responsabilidade da “opção pelo negacionismo” e da
“política caótica” do governo federal ante a pandemia.
As declarações foram dadas
no Palácio dos Bandeirantes,
em entrevista coletiva para

também minimizou os pedidos de impeachment ingressados contra ele na Câmara.
Ele aﬁrmou que não existe
“nada de concreto contra ele”
e que não vão tirá-lo do cargo
na “mão grande”.
“Não tem do que me acusar.
Esses 40 ou 60 processos de
impeachment. Isso não vale
nada”, disse. “Só Deus me tira daqui. Não existe nada de
concreto contra mim. Agora,
me tirar da mão grande, não
vão me tirar”, acrescentou.
Na entrevista, o presidente
reconheceuqueManauspassa
por uma situação crítica, com
unidades hospitalares cheias.
Ele disse, contudo, que não
pode “fazer nada” em relação
ao combate aocoronavírus,já
que, segundo ele, o STF (Supremo Tribunal federal) deﬁniu que as iniciativas cabem a
estados e municípios.
“Eu não posso fazer nada
no tocante ao coronavírus”,
disse. “Eu fui impedido pelo
Supremo de fazer qualquer
ação de combate ao Covid.
Pelo STF, eu tinha de estar
na praia agora, tomando uma
cerveja”, acrescentou.
O presidente ressaltou que,
apesar das restrições, o governo federal está em Manaus “para ajudar o seu povo” e que, “mesmo proibido
pelo STF”, a atual gestão tem
“levado alento” à população
amazônica. Ele disse ainda
que não irá intervir na Anvisa para agilizar a liberação
das vacinas.
“Tem de passar pela Anvisa.
Ela faz um trabalho de qualidade e eu tenho zero interferência na Anvisa. As agências
são autônomas, independentes e ninguém tem interferência lá”, aﬁrmou.
Bolsonaro também rebateu crítica feita pelo governador de São Paulo, João Doria
(PSDB), que o chamou mais
cedo de “fascínora”. Segundo
o presidente, o tucano “não
tem moral para falar de ninguém” e não deveria atrapalhar o governo federal.
“Ele[Doria]querjogararesponsabilidade pra cima de
mim? Será que ele tem coragem moral, porque homem
ele não é, nós sabemos que
esse pilantra aí não é homem,
de criticar o Supremo, que falou que eu não posso interferir? “, questionou.
Mais tarde, em entrevista
à Jovem Pan, Bolsonaro disse que não tem por que ter
“esse trauma todo” por causa da Covid e que a paralisação da atividade econômica
e o isolamento social geram
mais mortes do que a doença.
“Esseisolamentocausamuito mais morte, por depressão,
por suicídio, por falta de emprego lá na frente do que a
própria pandemia em si. Eu
não tenho aqui os dados, o
número de mortes por tipo
de doença. A Covid tá mais
lá embaixo. Então não tem
por que ter esse trauma toda apenas preocupado com
a Covid”, disse.

tratar da reclassiﬁcação do
Plano São Paulo.
“Li uma manifestação do
presidente Jair Bolsonaro dizendo ‘ﬁz tudo o que estava
ao meu alcance, o problema
agora é do estado do Amazonas e da Prefeitura de Manaus’. Inacreditável. Inacreditável. Em outro país isso
talvez fosse classiﬁcado como genocídio. É um abandono aos brasileiros”, disse,
aludindo declaração de Bolsonaro na manhã desta sexta.
“O negacionismo dominando o país no governo federal.
Um mar de fracasso, colocando como vítimas milhares de brasileiros que perderam a sua vida e outros milharesquepodemperder.Estána
hora de termos uma reação a
isso. Da sociedade civil, dos
brasileiros, da população do
Brasil, da imprensa, do Congresso Nacional de quem puderajudar.Ouvamosassistira
isso? Ou vamos assistir a isso
por meses e achar que é isso
normal, que faz parte e que a
ideologia do negacionismo é
aceitável?”, completou.
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Oxigênio hospitalar requer produção delicada
Cilindros menores, como os vistos em Manaus, não são suﬁcientes para resolver a escassez do produto na cidade
-

Phillippe Watanabe
são paulo Para que e para

quem servem os tubos de oxigênio em um hospital? Quão
diferente ele é do oxigênio
que respiramos normalmente? Por que seu transporte é
tão difícil? Com a situação
escandalosa em hospitais de
Manaus e a morte por asﬁxia
de pacientes, o oxigênio virou protagonista nessa crise.
SegundoGustavoJanot,médico intensivista do Hospital
IsraelitaAlbertEinstein,ooxigênio é usado em qualquer
situação em que a oxigenação do paciente está abaixo
de 90%. Sua utilização costuma ser mais comum em UTIs,
unidades semi-intensivas, salas de emergência e departamentos cirúrgicos.
Com a pandemia de Covid-19,atéáreasdeenfermaria
têm usado oxigênio, por causa da demanda de pacientes.
No ar que respiramos, o
usual é haver cerca de 21% de
oxigênio em sua composição.
A Covid-19, ao atacar os pulmões, diﬁculta as trocas gasosas nos alvéolos pulmonares.
Com isso, torna-se necessário
enriquecer o ar que a pessoa
está respirando, seja a partir de cateteres, máscaras ou
mesmo por intubação.
Segundo Janot, é comum
que oxigenação do paciente
alcance níveis de 40% ou até
60% de oxigênio no ar fornecido. “Em casos extremos,
oxigênio em 100%. Tem que
inalar oxigênio puro”, aﬁrma.
A intubação, diz o médico,
ocorrequandoopacientegasta energia demais para respirar. Com o procedimento, diminui-se o esforço, a atividade metabólica e o consumo
de oxigênio.
O intensivista aﬁrma que,
em média, em pacientes com
quadros leves de Covid são
usados de 2 a 3 litros de oxigênio por minuto. Pacientes
moderados podem chegar a
até 60 litros por minuto. Nos
casos mais graves, o consumo
tende a ser maior.
A produção normal de oxigênio medicinal usado em
hospitais e hoje em severa falta em Manaus, necessita de
processos complexos, como
ﬁltragem do ar atmosférico,
liquefação do oxigênio e bai-

Parentes de pacientes internados fazem ﬁla para recarregar cilindros na empresa Nitron da Amazônia
xíssimas temperaturas. Sem
oxigênio nos hospitais da cidade, parentes de pacientes
têm tentado ajudar com cilindros trazidos às pressas às
unidades de saúde. Mas são
insuﬁcientes e paliativos ante a necessidade dos pacientes e baixa capacidade desses
recipientes.
Para obter o oxigênio medicinal em uma fábrica, o ar
atmosférico é sugado e passa
por ﬁltragem de impurezas.
Depois, o ar passa por um
processo de compressão e
resfriamento. A seguir, segundo Luis Santos, diretor industrial da IBG (Indústria Brasileira de Gases), é um secador
que retira a umidade e o CO2.
Começa, então, um processo criogênico —ou seja, em
baixíssimas temperaturas—
em que o ar é liquefeito e passa por uma torre de fracionamento, que separa em oxigênio e nitrogênio líquidos (e
uma pequena porcentagem
de argônio). A partir daí, esse oxigênio com alto grau de
pureza será armazenado, aindalíquido,emtanquescriogênicos e poderá ser transportado para os hospitais.
Já nas unidades de saúde,
costuma haver outros gran-

AGÊNCIA LUPA

des cilindros para guardar o
gás liquefeito.
Segundo o diretor da IBG,
a opção pelo oxigênio liquefeito é importante pela logística e eﬁciência da operação,
já que ocupa menos espaço
que sua versão gasosa.
No hospital, o oxigênio é vaporizado e entra na rede de
distribuição da unidade. Antes de chegar ao sistema respiratório das pessoas, ainda
passa por um umidiﬁcador.
Há também um processo
mais simpliﬁcado, sem necessidade do processo criogênico, de obtenção de oxigênio medicinal a partir de
um equipamento conhecido
como PSA. A vantagem é que
a máquina pode ser instalada
na própria unidade de saúde.
A desvantagem é que há menor pureza.
Santos, da IBG, aﬁrma que
a empresa também já está se
movimentando para enviar
cerca de 800 cilindros de oxigênio para Manaus. “Tudo o
que está ao nosso alcance estamos tentando fazer para
ajudar a salvar essas vidas em
Manaus”, diz o diretor.
Já otransporte aéreo dooxigênio líquido exige um exercício complexo de logística,

*

“Qual outro país do mundo
disponibilizou oauxílioemergencial? Alguém lembra aíArgentina, Paraguai, Uruguai,
Venezuela, México, Angola,
Itália?” - Bolsonaro
falso Pelomenoscinco—Argentina,Paraguai,Uruguai,VenezuelaeItália—dossetepaísescitadospelopresidenteJairBolsonarodisponibilizaram
um auxílio emergencial para
sua populaçãodurante a pandemia similares ao brasileiro.
AArgentinacriouo“Ingreso
familiar de emergencia”, com
valor de 10 mil pesos, pouco
mais de R$ 600. No Paraguai,
o programa Pytyvõ ofereceu

Oferta da Venezuela a
Manaus gera críticas
de rivais de Maduro
-

Thiago Amâncio
são paulo A oferta de oxigê-

nio hospitalar da Venezuela
para abastecer a rede de saúde do Amazonas, colapsada
pelo aumento da Covid-19,
virou novo ponto de tensão
política no país comandado
pelo ditador Nicolás Maduro.
Na quinta-feira (14), o ministrodas RelaçõesExterioresda
Venezuela, Jorge Arreaza, escreveu em rede social que Ma-

duro autorizou o envio imediato de suprimentos ao Brasil.
“Por instruções do presidente, Nicolás Maduro, conversamos com o governador
do estado do Amazonas, Wilson Lima, para colocar imediatamente à sua disposição
o oxigênio necessário para
atender a contingência sanitáriaemManaus.Solidariedade latino-americana acima de
tudo!”, aﬁrmou.
Julio Borges, deputado opositoraogovernoMaduroeresponsável pelas Relações Exteriores do autoproclamado
presidente Juan Guaidó, reagiu. Aﬁrmou que há venezuelanos morrendo sem oxigênio, usado agora por Maduro para buscar apoio político
e se portar como um líder generoso, não como o ditador e
violador de direitos humanos
que é, em suas palavras.
À Folha, Borges diz que “a
situação sanitária é verdadeiramente trágica. As pessoas
fogem para o Brasil, Colômbia, Panamá, porque não há
nada, os hospitais estão em
caos. Sem eletricidade, sem
água, remédios mínimos. Por
isso as pessoas fogem para o
Amazonas”, diz ele, citando a
crise humanitária que levou 6

lupa@lupa.news

Em live no pior dia de Manaus,
Bolsonaro mente sobre Covid no Brasil
Na quinta (14), enquanto Manaus vivia crise com a falta de
oxigênio nos hospitais, o presidente Jair Bolsonaro realizou uma transmissão ao vivo com o ministro da Saúde,
Eduardo Pazuello.
ALupaanalisoualgumasdeclarações de Bolsonaro e do
ministro, que foram procurados para comentar as checagens, mas não responderam
até a conclusão desta edição.

segundo Santos, e aviões de
grande porte. Tal ação foi vista nesta sexta (15), quando
aviões da FAB (Força Aérea
Brasileira) levaram para Manaus grandes contêineres de
oxigênio.
Santosaﬁrmaqueasituação
é complicada exatamente pelo tamanho dos contêineres e
pela necessidade de cuidados
com a pressão e oscilações —
lembrado que se trata de uma
recipiente criogênico.

Sandro Pereira/Folhapress

milhões de venezuelanos a se
refugiaram em outros países.
Borges lembra que Maduro enviou recentemente ajuda humanitária para a Bolívia
e o faz constantemente com
Cuba. “É como uma pessoa
que, enquanto um familiar
morre de fome, dá comida de
presente ao vizinho para parecer que é um homem bom.”
Enviar oxigênio a um país
com governo hostil a ele, comoo do presidenteJairBolsonaro, signiﬁca tentar reverter
a imagem que tem por aqui e
no mundo todo, diz Borges.
“Quer se mostrar como o líder dos pobres, dos necessitados, dos infectados com coronavírus, quando na verdade é
um ditador, violador de direitos humanos, corrupto, e que
conseguiudestroçaraVenezuela, um dos países mais prósperos da América, o transformou no país mais pobre da
América pela corrupção e pelo crime organizado.”
No Twitter, pela manhã,
Borges publicou trecho de
uma reportagem do portal
argentino Infobae que trata
da morte de um coronel venezuelano em agosto por falta de oxigênio.
O político escreveu: “Muitos venezuelanos, entre eles
oﬁciais da Fanb (Força Armada Nacional Bolivariana) como o coronel Pedro Ezequiel
Romero, morreram por falta
de oxigênio nos hospitais do
país. Entretanto, a ditadura
dá oxigênio de presente a um
estado no Brasil para buscar
apoio político. Não importa a
eles a vida do povo”.
Assim como Bolsonaro, Maduro defendeu o uso da cloroquina, medicamento contra
malária, no tratamento contra a Covid-19, mesmo sem
qualquer evidência cientíﬁca.
Segundo dados da universidade americana Johns Hopkins, que monitora o avanço
da doença em todo o mundo, 1.090 pessoas morreram
na Venezuela vítimas da Covid-19, e houve 118,4 mil casos
conﬁrmados.
A capital do Amazonas, Manaus, foi a primeira cidade
neste ano onde o sistema de
saúde não aguentou ademanda provocada pela doença e
colapsou, como aconteceu no
início do ano passado.

G. 548.210 (R$ 419). A Venezuela criou o #QuedateEnCasa,
mas o governo não informa o
valor mensal.
Na Itália, o “Bonus Covid” era de € 600 (cerca de
R$ 3.800) nos dois primeiros
meses e no, terceiro e último
mês, passou para € 1.000 (cerca de R$ 6.000).
O Uruguai criou o Fundo
Coronavírus. Segundo o governo, o fundo usou cerca de
US$ 625 milhões em 2020 em
medidas de combate ao vírus.
Desse montante, US$ 120 milhõesforamparaabonosdefamílias e cestas básicas.
“OPSOLentroucomumaação
na Justiça de Porto Alegre para que o municípionãoentregueokitdetratamentoprecoce para os portadores de Covid-19” - Bolsonaro
verdadeiro Nodia12dejaneiro,abancadadevereadoresdo
PSOL de Porto Alegre ingressou com uma ação, endereçada à Vara da Fazenda Pública,
pedindoqueaprefeituradacidade“seabstenhadedistribuir,utilizare/ouadquirirmedicamentosdeeﬁcácianãocom-

verdadeiro A informação está comprovadamente correta.

provada,especialmenteaivermectinaeahidroxicloroquina,
para utilização na rede pública de saúde do Município de
Porto Alegre”.
“O uso da máscara, o afastamento social, as medidas de
isolamento (...), isso tudo nós
temos muita diﬁculdade de
encontrar o que deu certo e
o que deu errado.” - Pazuello
falso Pesquisapublicadaem
junhonarevistaTheLancetindicou que o uso de máscaras
reduz o risco de infecção por
Covid-19 em 85%. O estudo
mostrouqueasproteçõeshospitalares têm um grau maior
de efetividade (96%), enquanto as máscaras caseiras eram
consideradas 67% efetivas.
“O tratamento precoce é preconizado pelos conselhos federais [...], se mostrou eﬁcaz
em todas as cidades e estados
do Brasil” - Pazuello
falso Deacordocominstituições internacionais, como a
Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Instituto NacionaldeSaúdedosEstadosUnidos (NHI, na sigla em inglês),

não há, até o momento, medicamentos que comprovadamente reduzem o risco de
infecção pela Covid-19.
“[Onúmerode]Jovensentre5
e 19 anos (...)sem comorbidade, que perderam a vida ano
passado: 36. (...) É uma prova de que os jovens poderiam
estar estudando [presencialmente] - Bolsonaro
insustentável O Ministério
daSaúdenãotornoupúblicas
asinformaçõesdemortespor
Covid-19comorecortedefaixa
etáriaeexistênciadecomorbidades.Levantamentofeitopelo G1 apontou que das 141 vítimascom até 19 anosquemorreram de Covid-19 até o dia 26
de maio do ano passado, pelo
menos 18 não tinham comorbidades.Deacordocomdados
do Poder 360, até 27 de junho
de2020,380pessoascommenosde19anosjáhaviammorridonopaísemfunçãodadoença —no entanto,nãoháinformaçõessobrecomorbidades.
Mesmo que os números
apresentados por Bolsonaro
estivessem corretos, o que a
Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta é que os jovens, ainda que não desenvolvam a doença, podem transmiti-la para pessoas mais velhas e mais vulneráveis. O diretor da OMS para o Pacíﬁco

falso A informação está comprovadamente incorreta

Ocidental, Takeshi Kasai, explicouque,justamenteporserem muitas vezes assintomáticos ou apresentarem sintomas leves, os jovens acabam
transmitindo a doença.
No entanto, a OMS aﬁrmou
emsetembroqueavoltaàsaulasdeveserprioridadenoprocesso de reabertura das economias. O argumento é que
escolas fechadas deixam crianças mais expostas à violência física e emocional.
“Tenho uns 40 processos de
impeachment.Algumaacusação de corrupção? De improbidade?Deabusodeautoridade?Não,nãotem”-Bolsonaro
falso Informações obtidas
pela Lupa via Lei de Acesso à
Informação (LAI) junto à SecretariaGeraldaMesaDiretoradaCâmaramostramqueaté
estasexta-feira(15)havia55pedidosdeimpeachmentemtramitação contra o presidente.
Váriosdessespedidosreferem
aoInquérito4831,sobresuposta interferência de Bolsonaro
naPolíciaFederal.Opresidente é investigado por tentativa
de inﬂuenciar investigações.
Um dos pedidos de impeachment, por exemplo, foi
apresentado pelo deputado
federal Alessandro Molon
(PSB-RJ) e outros congressistas em 29 de abril de 2020.

insustentável Não há dados públicos que comprovem a informação

O texto fala em “tentativa de
interferência ilegal na Polícia
Federal, obstrução de justiça,
advocacia administrativa, coação no curso do processo”.
Outro pedido, apresentado
pelo ex-prefeito de São Paulo
Fernando Haddad (PT), em
21 de maio, acusa Bolsonaro
de utilizar “poderes inerentes ao cargo com o propósito
reconhecido de concretizar a
espúria obtenção de interesses de natureza pessoal, objetivando o resguardo de integrantes de sua família ante
investigações policiais”, em
referência ao Inquérito 4831.
O inquérito foi aberto no
STF para apurar as acusações
do ex-ministro da Justiça Sergio Moro de que o presidente da República tentou interferir na autonomia da PF para proteger familiares e aliados.Emnovembro,oministro
Alexandre de Moraes prorrogouoinquéritopor60dias,logo depois de o presidente ter
informado que não iria depor no caso. Agora, o Supremo vai decidir se Bolsonaro
pode depor por escrito ou se
precisa comparecer pessoalmente para ser ouvido pelos
investigadores.A decisão está
marcada para 24 de fevereiro.
Chico Marés, Ítalo Rômany,
Marcela Duarte, Natália Leal
e Nathália Afonso
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saúde

Falta de O2 também matou no litoral
de SP, dizem funcionários de hospital

Segundo a Prefeitura,
ninguém ﬁcou sem
oxigênio na cidade
OUTRO LADO

Em nota, a Prefeitura de São
Sebastião, de Felipe Augusto (PSDB), disse não ter registro de pacientes prejudicados por falta de oxigenação no hospital do município e que tem estrutura para atender pacientes mesmo
em caso de panes.
Segundo a nota, há 20 respiradores na UTI. “Além disso, o HCSS possui duas usinas
de oxigênio próprias, além de
uma terceira em Boiçucanga.
Ainda hádoissistemas debackup, para que nenhum paciente possa ter seu tratamento
prejudicado por falta de oxigenação”, diz o comunicado.
A nota diz que o sistema
de oxigenação “assegura até
cinco dias de oxigênio em
caso de pane absoluta em
todos os sistemas”.
Sobre a presença de larvas e ratos, a prefeitura disse que o hospital passa por
dedetizações periódicas.

Proﬁssionais aﬁrmam que rede não dá conta da demanda e denunciam presença de ratos e larvas
-

Artur Rodrigues
são paulo Proﬁssionais da

área da saúde relatam mortes por sufocamento e falta de oxigênio em São Sebastião, cidade do litoral
norte de São Paulo.
A reportagem daFolha conversou com pessoas que trabalham no Hospital de Clínicas da cidade, que narraram
situação similar à do sistema
desaúde deManaus(AM), onde há escassez de oxigênio.
De acordo com os relatos
ouvidos pela reportagem, a
falta de estrutura no hospital levou à morte de ao menos
duas pessoas com Covid-19
em dezembro, na UTI. Os no-

mes obtidos pela reportagem
e as datas de suas mortes foram enviados à Prefeitura de
São Sebastião, que aﬁrmou
que não expõe “publicamente casos de óbitos na mídia
sem autorização da família”.
Há relatos ainda de que não
há médicos suﬁcientes para
fechar a escala do hospital e
de que estão sendo usados
ventiladores pulmonares só
com torpedo (tubo de oxigênio) porque a rede de oxigênio não atenderia a demanda.
Essestorpedosdeixaramde
ser comprados e começaram
a ser enchidos em uma usina
do próprio hospital, segundo
os relatos, com um nível de
aproveitamento pior.

São Sebastião foi um dos
municípios litorâneos que
não respeitaram o Plano São
Paulo nos dias em que vigorou a fase vermelha, com fechamento de bares e restaurantes.Acidadetempraiasbadaladas de SP, como Maresias,
Camburi e Barra do Sahy.
Um funcionário do hospital disse que em novembro,
quando havia quatro pacientes intubados e precisando de ventilação mecânica, a rede já não dava conta. Com falha no torpedo,
dois pacientes morreram por
falta de oxigênio, aﬁrmou.
Após o episódio, os tubos
de oxigênio voltaram a ser
comprados, embora com ra-

Governo de SP coloca Marília na fase
vermelha e sete regiões na laranja
Aline Mazzo

são paulo Diante da alta de

casos, internações e mortes
porCovid-19noestado,oCentro de Contingência do Coronavírus colocou a região de
Marília na fase vermelha e regrediu outras sete áreas para
a laranja (segunda mais restritiva) do Plano São Paulo.
As regiões Araçatacuba,
Bauru, Franca, Piracicaba,
RibeirãoPreto,SãoJosédoRio
Preto e Taubaté terão a quarentena intensiﬁcada, limitando o funcionamento dos
setores por dez horas diárias,
com fechamento às 22h. Em
Marília, somente atividades
essenciais poderão funcionar.
A nova classiﬁcação passa a
valer a partir da próxima segunda-feira (18). O anúncio
foi feito em entrevista a jornalistas na tarde desta sexta-feira (15), no Palácio dos
Bandeirantes, no Morumbi, na zona sul de São Paulo.
As regiões de Presidente
Prudente, Sorocaba e Registro seguem na fase laranja,
em que estão desde o último dia 7, quando houve alteração nos parâmetros do
Plano São Paulo.
Assim, o estado ﬁcará com
2% da população na fase vermelha, 31% na laranja e 67%
na amarela. A reclassiﬁcação das fases estava programa para 5 de fevereiro, mas
foi antecipada em três semanas em razão da aceleração
da contaminação da população e da ocupação de leitos.
O estado alcançou a maior
média diária de novos casos
desde o início da pandemia
nesta semana, com 10.889
registros. Antes disso, o pico havia sido na segunda semana de agosto, com média
de 10.828 casos.
O secretário estadual da
Saúde, Jean Gorinchteyn,

MORTES

ainda destacou que a última
semana teve 10% no aumento
de internações hospitalares
em São Paulo. Atualmente,
o estado tem 67,5% de ocupação dos leitos de UTI para
Covid-19. Na Grande SP, essa taxa chega a 69% —a um
ponto percentual do limite
para regressão à fase laranja.
De olho na alta de casos, o
governo do estado colocou
em alerta 43 cidades que, independentemente da classiﬁcação de suas regiões no Plano São Paulo, estão com ocupação de leitos de UTI para
Covid-19 acima de 80% —oito estão na Grande São Paulo.
A recomendação, segundo o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, é que esses municípi

$

Atualização do
Plano SP a partir
de segunda

Regride para a fase
vermelha
• Marília
Cidades que voltarão
para a fase laranja
• Araçatacuba
• Bauru
• Franca
• Piracicaba
• Ribeirão Preto
• São José do Rio Preto
• Taubaté

PAULO APÓSTOLO COSTA LIMA ASSUNÇÃO (1956-2021)

-

são paulo Em meados dos

anos 1980, o jovem Paulo
ApóstoloAssunçãoachouque
já tinha achado um rumo na
vida. Depois de trabalhar duro garimpando ouro em Serra
Pelada, juntou aseconomias e
pegou um barco até Manaus.
Ali, compraria mercadoria
na Zona Franca para abrir
uma loja de eletrônicos em

res, só dez ﬁcam lá. Os outros
são levados a outras unidades
após ﬁscalizações, aﬁrmam.
Os funcionários relatam
ainda problemas de estrutura e condições do serviço e enviaram à reportagem
fotos que mostram um rato
e larvas na unidade.
A situação também é ruim
no Hospital da Costa Sul, em
Boiçucanga, dizem. A unidade atende muitos turistas e,
devido à demora, há relatos
de agressividade por parte
de pacientes, gerando medo entre os funcionários.
Os funcionários disseram
que estão elaborando uma
nota aberta para tratar de
todos esses assuntos.

Nova classificação do Plano São Paulo
S. José do Rio Preto

Barretos

Franca
Ribeirão Preto
Araraquara/São Carlos

os adotem restrição de atividades não essenciais, como
previsto na fase vermelha do
plano, para tentar reduzir a
ocupação da rede hospitalar.
Vinholi ainda anunciou que
serão criados mais 186 leitos
de UTI em hospitais públicos
e filantrópicos nas regiões
de fases vermelha e laranja
—sendo 25 na área de Marília.
O centro de contingência
também fez a recomendação
paraquehajaolimitemáximo
de 25 pessoas em reuniões em
locais fechados, com distanciamento de 1,5 m entre elas.
O governo do estado anunciou que começa a entregar,
na segunda, ao Ministério da
Saúde doses da Coronavac,
desenvolvidas pela farmacêutica Sinovac em parceria
com o Instituto Butantan.
Cerca de 4,5 milhões de
doses prontas para aplicação serão encaminhadas para um centro de distribuição
e logística do Ministério da
Saúde, no terminal de cargas
do Aeroporto Internacional
de Guarulhos.
Outras 1,5 milhão de doses
ﬁcarão no estado de São Paulo, para utilização já no início
davacinação,previstopelogovernofederalparacomeçarno
próximo dia 20. Segundo o diretor do Instituto Butantan,
Dimas Covas, as cotas destinadas pelo governo federal
para cada estado devem ser
deﬁnidas a tarde desta sexta.
“Se tivermos a possibilidade de um início precoce [da
vacinação], não perderemos
tempo, não perderemos vidas. Começamos a proteger
aos que estão no front, atendendo mais e mais pessoas doentes. Precisamos protegê-los para que não adoeçam. Não posso perder médico, motorista de ambulância. Não podemos perder
ninguém”, disse Gorinchteyn.

Fonte: Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo

tiﬁcação, nomeação e classiﬁcação de centenas de espécies novas de plantas.
Foram inúmeras incursões
pela ﬂoresta amazônica, em
que contribuía com as descobertas cientíﬁcas sem deixar
que seu grupo se perdesse na
selva ou pisasse em cobras.
Paulinho se destacou logo
na primeira missão, quando
foi um dos mateiros designados para um subprojeto do
PDBFF sobre Lecythidaceae,
famíliabotânicaàqualpertence a castanha do Brasil.
O trabalho, liderado pelo
pesquisador Scott Mori, do
JardimBotânicodeNovaYork,
resultou na identiﬁcação de

39 espécies em uma área de
apenas 100 hectares.
Em 1993, Paulinho foi contratado para o projeto do Flora da Reserva Ducke, em Manaus, quando trabalhou por
seisanoscomobotânicogalês
Mike Hopkins, do Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas
da Amazônia). Só neste projeto, contribuiu para identiﬁcarcercade70novasespécies.
Apesar do trabalho brilhante, Paulinho tinha diﬁculdades em manter um emprego estável. Incentivado pelos pesquisadores, concluiu
o ensino médio, mas não passou nos concursos para técnico do Inpa.

S. João da Boa Vista

Araçatuba

Piracicaba
Campinas
Taubaté

Presidente
Prudente

Sub-região Oeste RMSP*
Sub-região Norte RMSP*
Sub-região Leste RMSP*

Marília
Bauru

Sub-região Sudeste RMSP*
Município de São Paulo
Sub-região Sudoeste RMSP

Sorocaba
Registro
A nova classificação
passa a valer a
partir de 18.jan

Baixada Santista
Como ficou

Fase 1 - Vermelha

Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid acima de 80% e abaixo de
3 por 100 mil habitantes. Somente atividades essenciais são permitidas

Fase 2 - Laranja

Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid entre 70% e 80% e entre
3 e 5 por 100 mil habitantes. Nos últimos 14 dias, o número de novos
casos/100 mil hab. deve ficar acima de 360; o de novas internações/100 mil
hab., acima de 60; e o de novos óbitos/100 mil hab., acima de 8. Atividades
permitidas em todos os setores, com capacidade limitada a 40% e
funcionamento reduzido a 8 horas diárias. Restrição de atendimento
presencial até as 20h. Bares ficam impedidos de fazer atendimento presencial.
Estão liberadas atividades com público sentado e entrada controlada, como
museus e cinemas. Parques estaduais ficam abertos

Fase 3 - Amarela

Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid entre 70% e 80% e entre
3 e 5 por 100 mil habitantes. Nos últimos 14 dias, o número de novos
casos/100 mil hab. deve ficar entre 180 e 360; o de novas internações/100 mil
hab., entre 30 e 60; e o de novos óbitos/100 mil hab., entre 3 e 8. Todas as
atividades estão liberadas para funcionamento com capacidade limitada a 40%
e horário reduzido para 10 horas por dia. Restrição de atendimento presencial
até as 22h, com exceção do bares, que devem encerrar o atendimento aos
clientes no local às 20h

Fase 4 - Verde

Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid abaixo de 70% e acima de 5 por
100 mil habitantes. Nos últimos 14 dias, o número de novos casos/100 mil
hab. deve ficar abaixo de 180; o de novas internações/100 mil hab., abaixo de
30; e o de novos óbitos/100 mil hab., abaixo de 3. Para chegar à fase verde, o
município precisa permanecer por pelo menos 28 dias consecutivos na fase
amarela. Capacidade dos estabelecimentos de até 60% e com horário de
funcionamento de até 12 horas por dia

coluna.obituario@grupofolha.com.br

Contribuiu para descobrir
espécies amazônicas
Fabiano Maisonnave

cionamento, e se esgotam
com frequência, dizem os entrevistados pela Folha. Mas,
devido à falta de estrutura
na rede de oxigênio do hospital, os pacientes têm de ﬁcar constantemente ligados
nos torpedos, o que envolve
riscos, dizem os proﬁssionais.
Segundo eles, o risco ocorre quando é preciso trocar o
oxigênio da rede pelo do tubo. Um funcionário explicou
queotorpedonormalmente é
usado para transporte de paciente ou em um posto adaptado, como hospital de campanha, mas não em uma UTI.
Pelas informações repassadasàreportagem,emboraoﬁcialmente haja 20 respirado-

Marabá (PA), sua cidade natal, porém, ladrões levaram
todo o seu dinheiro.
Onegóciofoirecomeçar.Por
meiodeconhecidos,descobriu
queoProjetoPDBFF(Dinâmica Biológica de Fragmentos
Florestais) estava contratandomateiros.Eraoanode1986.
Ao longo de mais de três décadas,Paulinho,comopassou
a ser chamado pelos pesquisadores, participou da iden-

“Paulo não tinha emprego
ﬁxo ou possibilidade de ‘home office’, ele vivia de consultorias, muitas informais.
Quando contraiu a Covid, no
ﬁnal de novembro, me falou
de sua suspeita assustado e
arrependido de ter realizado
um trabalho de campo onde
acreditava ter contraído o vírus, mas era a necessidade, o
dinheiro estava curto”, escreveu o pesquisador do Inpa Al-

berto Vicentini.
Paulinho foi internado em
Manaus em 16 de dezembro
e morreu na última terça-feira (12), por complicações da
Covid-19, a duas semanas de
completar 65 anos. Deixa a
mulher e três ﬁlhos.
EM MEMÓRIA
BAPTISTA NALINI Neste sábado
(16/1) às 8h, Igreja Nossa Senhora
do Brasil, Pinheiros (SP)

Procure o Serviço Funerário Municipal de São Paulo:
tel. (11) 3396-3800 e central 156; prefeitura.sp.gov.br/servicofunerario.
Anúncio pago na Folha: tel. (11) 3224-4000. Seg. a sex.: 10h às 20h. Sáb. e dom.: 12h às 17h.
Aviso gratuito na seção: folha.com/mortes até as 18h para publicação no dia seguinte
(19h de sexta para publicação aos domingos) ou pelo telefone (11) 3224-3305 das 16h às
18h em dias úteis. Informe um número de telefone para checagem das informações.
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Notas do Enem 2019 foram
alteradas mesmo após Sisu
Total de notas erradas corrigidas pelo MEC foi 6.114, maior do que informado
-

Paulo Saldaña
brasília Ao contrário do que

o governo Jair Bolsonaro divulgou no ano passado, nem
todas as notas do Enem 2019
com erros haviam sido corrigidas até a abertura do Sisu (Sistema de Seleção Uniﬁcada). O total de candidatos
afetados também foi maior
do que o anunciado.
A edição 2019 do Enem foi
marcada pela divulgação de
notas com erros a milhares
de participantes. Na versão
oﬁcial, todos os equívocos haviam sido identiﬁcados e corrigidos até o dia 20 de janeiro
de 2020, véspera da abertura
do Sisu. Mas isso não ocorreu.
Dados do próprio governo,
obtidos pela Folha, mostram
que 16 participantes tiveram
as notas revisadas no dia 21 e,
em155 casos, osresultados foram alterados após o dia 22.
Emquatrocasos,ascorreções
ocorreram após o sistema já
ter fechado, em 26 de janeiro de 2020.
O Sisu agrega as vagas em
instituições públicas de ensino superior que usam a nota do exame para selecionar
seus alunos.
O total de candidatos atingidos não foi de 5.974 candidatos, como divulgado, mas,
sim, de 6.114. Os dados estão
emplanilha doInep(Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) obtida por
meio da Lei de Acesso à Informação após longo processo.
O órgão insistia em manter
os dados sob sigilo, argumentorefutadopelaCGU(Controladoria-Geral da União).
Procurado, o Inep não respondeu aos questionamentos da reportagem.
Candidatosquehaviamfeito
aprovadeumacortiveramsuasprovascorrigidascomosetivessemfeitooutraversão.Isso
ocorreuporcausadeumerro
nagráﬁca,identiﬁcadosomenteapósqueixasdeparticipantes nas redes sociais.
Osregistros deerrosnasnotas se concentraram na Bahia
e em Minas Gerais. No entanto, as alterações de notas de
participantes perpassam 154
municípios de todos os estados, com exceção de Roraima
—houve um erro também no
Amapá, estado onde o Inep
aﬁrmara não ter havido erro.
No ano passado, o Ministério Público Federal recomendou e depois ingressou com
ação para interromper as inscrições no Sisu até que houvesse segurança nos resultados. A ação nãovingou, e o governomanteveocronograma.
O Enem 2019 foi a primeira
ediçãodoexamesobBolsonaro.Oex-ministrodaEducação
AbrahamWeintraubhaviacomemorado, nodiaanterior ao
anúncio dos erros, queaquele

teria sido o melhor Enem de
todos os tempos.
Após a falha vir à tona, MEC
e Inep correram para encerrar o assunto com rapidez e
reduzir os desgastes. A Folha
revelou, no ﬁm de janeiro de
2020,que a decisãodoInepde
pular uma etapa no recálculo
das notas para apressar a resolução abriu margem para
dúvidas sobre os resultados.
O Inep nunca divulgou a
lista de municípios onde os
candidatos afetados ﬁzeram
a prova. Os próprios participantesnão foram informados
de alterações de notas.
Para chegar ao número de
afetados, o Inep inicialmente
identiﬁcou quatro casos com
erros e fez cruzamentos em
uma amostra de participantes que tinham divergências
de notas parecidas —casos
com grande diferenças entre
os resultados das provas do
primeiro e segundo dia.
O Inep então cruzou os gabaritos corretos e também as
outras opções de cor para encontrar inconsistências. Após
esse processo é que se chegou
ao número de afetados.
Oinstitutoinformouaolongo do ano que refez os cálculos das notas de todos os participantes para encontrar todos os erros. Uma nota técnicadeuocasocomoencerrado,
com correção de todas os erros,às17hdodia20dejaneiro.
Só em 27 de janeiro há a informação, em dois ofícios das
entidades parceiras na aplicação, Cesgranrio e FGV, de que
todos os cartões de respostas
haviam sido analisados e os
problemas, corrigidos. Notas
técnicas pertinentes ao processo também foram obtidas
pela Folha por meio da LAI.
Documento do Inep dia 25
de janeiro registra que o instituto enviou ao consórcio aplicador as reclamações de notas de 100.249 participantes,
encaminhadas por email criado para esse ﬁm.
Segundo essa nota, constatou-se que nenhum desses foi
acrescentadoaogrupodeprovas afetadas pela associação
incorreta do gabarito.

Ocupação média de
salas da prova foi
reduzida só em 20%
-

Isabela Palhares
sãopaulo Amédiageraldecan-

didatos por sala de aplicação
doEnem(ExameNacionaldo
EnsinoMédio)serámenordo
que na última edição. No entanto, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais), órgão responsável pela prova, não garante
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EMPREGOS
Hospital
Estadual
Diadema

11/3224-4000

HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA
Contrata MÉDICOS para as seguintes especialidades:

Médico Infectologista especializado em SCIH.
Médico Especialista em Laudagem de
Exames de Holter (Cardiologista)

Interessados, cadastrar-se pelo site:

www.hed.gupy.io

ou se preferir, entre em contato pelo
Telefone (11) 3583-1508

EMPREGADOS
PROCURADOS
A
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
M/F Comunicação Visual na Mooca
precisa com experiência. Enviar
curriculum para: fiscal2@
a3comunicacaovisual.com.br
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Alterações de notas
Governo alterou notas erradas do Enem 2019 após início
de inscrições em sistema de seleção para universidades
Notas corrigidas em 2020 por data de revisão

Total: 6.114
5.959
De 19 a 21 de janeiro

De 22 a 26 de janeiro 151

Inscrições do Sisu
foram abertas dia 21
e encerram em 26

De 27 de janeiro a 6 de março 4

Por estado
1
AC
1
AL
6
AM
1
AP
BA 1.582
18
CE
6
DF
7
ES
18
GO
20
MA
MG 4.328
3
MS
6
MT
29
PA
3
PB
6
PE
34
PI
3
PR
8
RJ
1
RN
3
RO
4
RS
3
SC
5
SE
17
SP
1
TO

Candidatos

1
1
3
1
16
8
5
5
9
12
22
2
4
14
3
5
9
3
5
1
3
4
3
4
10
1

Municípios
Inep informou ano
passado que não
havia erro no
Estado, mas
candidato de
Macapá teve nota
alterada em 21 de
janeiro

Do total, 1.560
casos ocorreram
no município de
Alagoinhas

Só em Ituiutaba
houve 2.472
candidatos com
notas corrigidas

Quatro casos de
erros ocorreram na
capital paulista

Fonte: Inep

que todos os locais foram organizadospararecebermenos
de 50% da capacidade.
Com 5.687.397 inscritos, o
Enem será aplicado em 205
mil salas em todo o país —
uma média de 27,7 candidatos
por ambiente. No ano passado, com 5.095.388 participantes,amédiafoide34,5pessoas
por sala. Um recuo de 19,8%.
Apesar da redução geral, o
Inep não respondeu se todas
as salas foram organizadas
para receber menos de 50%
da capacidade, como havia
divulgado que faria, nem se
há um número máximo de
participantes por ambiente.
Para especialistas, ainda
que haja uma redução geral
na ocupação das salas, a medida não é suﬁciente para assegurar condições sanitárias
adequadas, já que não há garantia de que todos os ambientes têm dimensões suﬁcientes para o distanciamento
seguro e ventilação.
A Folha apurou que a principal aposta do órgão para garantir distanciamento seguro
nas salas é o aumento da abstenção. Os próprios integran-

‘CONSULTOR
DE IMPLANTAÇÃO‘
M/F Para ministrar treinamento
em software de gestão documentos e portal de assinaturas, é
necessário possuir experiência em
implantação de sistemas, ótimos
conhecimentos em TI e disponibilidade para viagens. Interessados
enviar curriculum para rh@rrdocs.
com.br

D

tes do Inep e do Ministério da
Educação veem como positiva a perspectiva de que muitoscandidatosdeixemdeirfazeraprova. Historicamente, a
taxa de abstenção do Enem é
de cerca de 25%. Integrantes
do ministério avaliam que esse número pode chegar a 40%
nesta edição.
“Rejeitam o adiamento sob
o argumento de que os candidatosserãoprejudicados.Eles
já foram prejudicados, muitos não vão fazer a prova por
medo. Deixar o Enem acontecer dessa maneira é reforçar desigualdades”, disse Maria Inês Fini, que foi presidente do Inep no governo Temer.
Para ela, ainda que a organização da prova, que será
aplicada pela Cesgranrio, tenha capacidade para garantir
o cumprimento dos protocolos dentro das salas, há riscos
em situações anteriores à entrada dos candidatos.
ParaChicoSoares,quepresidiuoInepnogovernoDilma,a
ausênciadediálogocomosenvolvidosnarealizaçãodaprova
(candidatos,autoridadesmunicipaiseestaduaisdaáreada

‘SUPORTE AO USUÁRIO‘
M/F Para software de gestão
de documentos e portal de assinaturas, é necessário possuir experiência em suporte ao usuário e
conhecimentos de informática.
Interessados enviar curriculum
para rh@rrdocs.com.br

saúde e educação) aumentou
a sensação de insegurança.
“Não há uma decisão fácil
nessa situação, em qualquer
decisão haverá perdas. Uma
boa liderança teria consultado os envolvidos e veriﬁcado
as condições de cada região
do país, isso não pode ser ignorado nesse momento, mas
nada disso foi feito.”
A realização do Enem neste domingo preocupa autoridades sanitárias de todo o país. Na segunda (11), o Conass
(Conselho Nacional de Secretários de Saúde) enviou carta
ao MEC pedindo o adiamentodiantedo“comportamento
assimétricoedefrancaexpansão da pandemia no Brasil”.
“Orisconãoésóparaoscandidatos, mas para toda a sociedade. Estamos mobilizando mais 5 milhões de pessoas,
que vão se locomover até os
locais de prova e depois voltar
para suas casas, onde moram
com pais, avôs”, disse Gulnar
AzevedoeSilva,presidenteda
Abrasco (Associação Brasileira de Saúde Coletiva).
Segundo ela, a realização do
Enem pode aumentar a circulação do vírus até mesmo em
cidades que não têm aplicação da prova, já que moradores dessas localidades se deslocarão para municípios maiores para fazê-la.
“O risco que corremos é de
distribuirmos ainda mais a
pandemia pelo Brasil com os
deslocamentos que vão ocorrer. Locais que estavam com a
situação mais controlada podem ter piora”, disse.
Silva compara a situação às
eleições de outubro. “Dias depois vimos o aumento de casos em todo o país. E naquele
caso, as pessoas ﬁcavam poucos minutos nas escolas para
votar. Agora, o governo federal vai aglomerar milhões de
alunos por 5 horas dentro de
uma sala para fazer a prova.”
Procurado, o Inep não respondeu a nenhum dos questionamentos da reportagem.

$

Exame será reaplicado
no AM em fevereiro,
decide Justiça
Decisão da Justiça federal
do Amazonas desta sextafeira (15) autorizou o Inep a
reaplicar o Enem no estado
nos dias 23 e 24 de fevereiro.
Após recurso do governo
federal, o Tribunal Regional
da 1ª Região manteve a
suspensão das provas no
estado nas datas oﬁciais,
dias 17 e 24 de janeiro, mas
autorizou a reaplicação no
próximo mês. Na primeira
decisão, o exame só poderia
ocorrer após o ﬁm do estado
de calamidade pública.
O Inep argumentou à Justiça
que, sem a deﬁnição de uma
data, não poderia organizar a
reaplicação em tempo hábil.
Um decreto do governo do
estado já havia suspendido a
prova por causa do avanço na
pandemia e a Prefeitura de
Manaus já havia informado
que não cederia as escolas
para a aplicação do exame.
A situação na capital
amazonense é de colapso

IMÓVEIS

cód. 92476050

NEGÓCIOS

DOMÉSTICA/AUX. DE LIMPEZA
M/F REF.F:(11)96084-0905 Whats

S
‘SECRETÁRIA‘
M/F Para turno integral, é necessário possuir experiência anterior e
conhecimentos de informática.
Interessados enviar curriculum
para rh@rrdocs.com.br

SÃO PAULO
PARA ANUNCIAR NOS
CLASSIFICADOS FOLHA
LIGUE AGORA
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Justiça de SP
autoriza ﬁm
da gratuidade
de ônibus para
maiores de 60
-

Fábio Munhoz
são paulo | agora O TJ-SP
(Tribunal de Justiça de São
Paulo) cassou na quinta
(14) a liminar que impedia
a Prefeitura de São Paulo a
reduzir de 65 para 60 a idade mínima para isenção de
pagamento nosônibusmunicipais da capital. A passagem custa 4,40. Com isso a
gestãoBrunoCovas(PSDB)
está liberada para retirar a
gratuidade dos passageiros
entre 60 e 64 anos. A mudança deverá entrar em vigor no dia 1º de fevereiro.
A decisão pela alteração
nas regras de isenção no
transporte foi anunciada
em dezembro após pouco mais de sete anos de vigência —a gratuidade para
maiores de 60 anos foi criada após as grandes manifestações de 2013.
No dia 8 de janeiro, o juiz Otavio Tioiti Tokuda, da
10ª Vara da Fazenda Pública, acatouuma liminarmovida por ação popular e determinou que a prefeitura
voltasse a fornecer passe livre nos ônibus municipais
para passageiros com mais
de 60 anos. O magistrado
considerou que a decisão
de Covas “restringiu direitos de idosos, deveria ser
clara, transparente e precisa quanto ao seu objeto,
situações não observadas
na sua edição”.
Nesta semana, entretanto, o presidente do TJ-SP,
desembargador Geraldo
Francisco Pinheiro Franco, cassou a liminar. Ele cita o Estatuto do Idoso, que
determinaobrigatoriedade
deopoderpúblicofornecer
a gratuidade somente para
os maiores de 65 anos. Para aqueles entre 60 e 64, ﬁca a critério de cada autoridade local.
Em nota conjunta publicada em dezembro, Covas
e o governador João Doria
(PSDB) anunciaram o ﬁm
da gratuidade para maiores de 60 anos nos ônibus
municipais e intermunicipais, além do Metrô e da
CPTM(CompanhiaPaulista
de Trens Metropolitanos).
Na semana passada, o juiz Luis Manuel Fonseca Pires, da 3ª Vara de Fazenda
Pública, expediu liminar,
desta vez contra o governo
doestado,obrigandoaconcessão da gratuidade para
passageirosde60a64anos,
em ação pedida pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores das Indústrias
Metalúrgicas.
Na terça (12), a liminar foi
cassada —também por Pinheiro Franco.

DETETIVE LUIZ
Conjugal, empresarial e outros.
Mais de 25 anos de experiência.
Atend 24hrs. F:(11)2947-2892
(11)99221-9750

APARTAMENTO
VENDA
CAMPOS ELÍSEOS
Vendo Apto no centro de SP,
Próx. ao metro Republica. 1 dorm,
SL, COZ, WC/S e duas sacadas
já envidraçadas. Tudo grande e reformado, planejados na cozinha.
Perto de tudo, IPTU isento. Claudinei, F:(11) 97203-1736.
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DETETIVES
1 A.A. ACTIVA DETETIVES
Casos conj./Empr. At. GLS.Sig.
Abs.Fotos e Filmagens. 24h.
F:(11)3259-7758 e 3259-4826

CLÍNICASE
MASSAGENS

ELAS COMPLETAS LIB S/FRESC
AV. CECI 2228 MOEMA. 2533-5675
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Anthony Davis e LeBron James, do Los Angeles Lakers, usam máscara em jogo da pré-temporada da NBA contra o Phoenix Sun

Mark J. Rebilas - 18.dez.20/USA Today Sports

Pressionada por pandemia, NBA tenta
salvar temporada, dinheiro e imagem
Liga americana de basquete adia jogos e revê protocolos após sucesso da ‘bolha’ no ano passado
-

Marcos Guedes
são paulo Depois de ser um
exemplo de sucesso no que
diz respeito à prática esportiva de alto nível durante a
pandemia do novo coronavírus, a NBA agora sofre com a
Covid-19. Realizar a temporada 2020/21 tem se mostrado
uma tarefa mais difícil do que
foi concluir a edição 2019/20.
O campeonato passado foi
ﬁnalizado no que se convencionou chamar de “bolha”,
ambiente protegido contra
o Sars-CoV-2 no complexo da
Disney,naFlórida.Emmaisde
cem dias de duelos entre 22 times, não houve nenhum positivo nos testes diários.
Repetir a fórmula em uma
temporada completa era inviável, e a liga americana de
basquete passou a adotar outro modelo. Quase todas as 30
equipes, incluídas as oito ex-

cluídas da “bolha” pela chance inexistente ou irrisória de
classiﬁcação,vêmatuandoem
seus próprios ginásios.
A exceção é o Toronto Raptors,doCanadá,quetemmandado seus compromissos em
Tampa, na Flórida, por causa
de limitações impostas pelo governo canadense. Os jogadores viajam pelos EUA, e,
semumambientefechadocomo o da Disney, os casos de
infecção têm se multiplicado.
Iniciado em 22 de dezembro,otorneioteveatéestasexta(15)dezpartidasadiadas.Isso ocorreu sempre que um time, com elencos de até 17 jogadores, não tinha à disposição o mínimo de oito atletas.
O cenário era esperado, porémasituaçãoestámaisgrave
do que se antecipou. Por isso,
aNBAanunciounestasemana
um protocolo bem mais duro
a ser seguido pelos proﬁssio-

nais, com limitações que geraram incômodo.
Asnovasdiretrizesdeterminam que os jogadores permaneçam em casa —ou no hotel, se a equipe estiver fora de
sua cidade— e só saiam para
exercícios e atividades essenciais. As interações com colegas e rivais antes e depois dos
jogos agora devem se limitar
a toques de punho e cotovelo.
Foi estabelecido ainda limite de dez minutos nas preleções, com uso obrigatório de
máscara,masfoiocontrolena
movimentação que provocou
maiordesconforto.Atletascomo George Hill, do Oklahoma
City Thunder, demonstraram
abertamentesuainsatisfação.
“Sou um homem crescido e
vou fazer o que quiser. Se eu
quiser ver minha família, vou
ver minha família. Eles não
podem me dizer para eu ﬁcar
24 horas por dia no quarto. Se

isso é sério, nós não deveríamos estar jogando. Ninguém
vaicancelarsuavidaporcausa
desse jogo”, disse o armador.
Há, é claro, a questão ﬁnanceira. Manter o campeonato
o mais perto possível da normalidade minimizará prejuízos em uma liga que já vinha
sofrendoperdassigniﬁcativas
antes mesmo da pandemia.
Comoatemporadaanterior
foiﬁnalizadaapenasemoutubro —e não em junho, como é
a regra—, tornou-se necessário encurtar as férias e a tabela. Jogadores e dirigentes concordaramcomumcampeonato de 72 partidas por equipe
na fase de classiﬁcação, dez a
menos do que o normal.
Isso signiﬁca menos dinheiro dos contratos da transmissão pela TV. E o bolo a ser dividido entre os donos dos times e os atletas ﬁcará ainda
menor se for preciso fazer

novos ajustes no calendário.
A NBA previu que partidas
seriam adiadas e divulgou inicialmente apenas metade da
tabela. A ideia é desenhar a
segunda metade de maneira
a encaixar os confrontos não
realizados na primeira.
Antes de pensar na porção
derradeira da agenda, a liga
se concentra em fazer a inicial transcorrer sem tantas intempéries. O grande temor é
que seja necessária uma paralisação geral, o que tornaria a
meta de 72 partidas por time
praticamente inalcançável.
Por isso, uma corrente entre os dirigentes já sugere mudanças no protocolo no sentido de afastar apenas jogadores com teste positivo. No
modelo atual, basta um contato estendido e sem máscara com alguém infectado para que o atleta seja isolado e
por ao menos uma semana.

Buffalo tem nova chance de dar ﬁm à fama de sofredor
-

Alex Sabino
são paulo ArevistaForbesele-

geu em 2016 a cidade esportiva mais sofrida dos EUA. Deu
Buffalo. A fórmula de julgamento levou em conta jejum
detítulos,grandescampanhas
que terminaram em fracasso
e a decepção dos fãs.
Se o município do estado de
NovaYorkﬁcoucomoprimeiro lugar, grande parte da culpa é do Buffalo Bills. A equipe
da NFL (National Football League, a liga proﬁssional de futebol americano) tem agora
uma nova chance de acabar
com isso. No último sábado,
diante do Indianapolis Colts,
voltou a venceu nos playoffs
pela primeira vez desde 1995
e está a dois jogos de disputar
o título da liga no Super Bowl.
“Ano que vem vamos voltar ao Super Bowl. E seremos campeões”, disse o kicker Scott Norwood em 1991.
A mitologia perdedora dos
Bills tem muito a ver com essa frase. O time havia acabado ser derrotado em uma das
ﬁnais mais dramáticas da história. O próprio Norwood errouumchutenaúltimajogada
e o New York Giants ganhou
por20a19.Aúnicavezemque
o Super Bowl terminou com
apenas um ponto de diferença entre vencedor e vencido.
Metade da profecia de Nor-

wood se concretizou. Os Bills
retornaram ao Super Bowl
não apenas uma, mas três
vezes: em 1992, 1993 e 1994.
Perderam todas. Caíram,
respectivamente, diante do
Washington Redskins e do
Dallas Cowboys (duas vezes), o que levou a imprensa americana a criar a frase
“anyone but Buffalo” (qualquer um, menos Buffalo).
Nenhum outro time chegou a quatro Super Bowls seguidos, e Buffalo perdeu de
todos os jeitos. Apertado, de
lavada, com quarterbacks titular e reserva, respeitando o
adversário ou o provocando.
“O que faz um torcedor dos
Bills depois de vencer o Super
Bowl? Desliga o videogame”,
era a piada nos anos 1990,
muito antes dos memes.
Neste sábado (16), às 22h15
(de Brasília), a franquia enfrentará o Baltimore Ravens
pelo divisional playoffs, a semiﬁnal da AFC (American Football Conference, uma das
duas conferências da NFL).
Se ganhar, fará a ﬁnal da AFC
e, então, o Super Bowl contra
o campeão da NFC (National
Football Conference).
Os Bills terminaram a temporada regular com a segunda melhor campanha da AFC.
Foram 13 vitórias e 3 derrotas.
Ficaram atrás apenas do atual campeão do Super Bowl, o

Kansas City Chiefs (14-2).
O time teve a segunda melhor produção ofensiva da
NFL, com média de 396,4 jardas por jogo. Um dos destaques da temporada, o quarterback Josh Allen, 24, foi o
quinto melhor (passes para
4.544jardas),eowidereceiver
SteffonDiggsﬁcouemprimeiro nas jardas recebidas: 1.535.
A boa campanha e ter voltado a vencer nos playoffs gera
otimismo na torcida, apelidadadeBillsMaﬁa,apesardosofrimentonasúltimasdécadas.
Os dramas não ﬁcaram restritosaoSuperBowl.Em1999,
a equipe tinha um jogo ganho
contrao TennesseeTitans,fo-

ra de casa, depois de converter um ﬁeld goal (que vale três
pontos) a 16 segundos do ﬁm.
Era apenas reiniciar o jogo e
comemorar a classiﬁcação.
Quando os Bills devolveram a bola ao adversário para a última jogada, Tennessee
conseguiu protagonizar lance inusitado, com passe lateral que enganou os defensores de Buffalo. Marcou touchdown, venceu e avançou nos
playoffs. A jogada foi batizada como “music city miracle”
(o milagre da cidade da música), já que os Titans jogam em
Nashville, capital do country
dos Estados Unidos.
Buffalo foi eleita a cidade

Playoffs da NFL

Semifinais de conferência
AFC

NFC
Cleveland Browns

Los Angeles Rams

Kansas City Chiefs

Green Bay Packers

Domingo (17), 17h05

Sábado (16), 18h35

Super Bowl, 7.fev
24.jan

Baltimore Ravens
Buffalo Bills
Sábado (16), 22h15
Transmissão: ESPN

24.jan

Tampa Bay Buccaneers
New Orleans Saints
Domingo (17), 20h40

mais sofrida também porque
nenhum clube ou franquia local jamais ganhou um título
nacional entre as principais
ligas proﬁssionais. O município tem o Buffalo Sabres, da
NHL (hóquei), e já teve o Buffalo Braves na NBA.
Por problemas ﬁnanceiros,
a franquia de basquete se mudou para aCalifórnia em1978.
Transformou-seno SanDiego
Clippers, hoje em dia Los Angeles Clippers, que continua
sem títulos da NBA. Os Bills
foram campeões em 1964 e
1965 da AFL (American Football League), liga rival da NFL
e que se fundiu a ela em 1970.
“Aindaincomodaquandoas
pessoas perguntam sobre isso. Éramos uma equipe persistente e que nunca desistia.
Mas será que éramos um fracasso porque perdemos quatro Super Bowls? Quantos times chegam ao Super Bowl
a cada ano? Dois. Estávamos
sempre lá”, relembra o quarterback Jim Kelly, integrante
da equipe de 1990 a 1993.
A presença dos Bills nos
playoffs não é a única novidade da pós-temporada. O
Cleveland Browns chegou ao
mata-mata pela primeira vez
desde 2002, derrotou o Pittsburgh Steelers e agora encara
os Chiefs. Os Browns chegaram a ter recorde negativo de
0vitóriae16derrotas em2017.

Foi o que aconteceu com o
armador Alex Caruso, do Los
Angeles Lakers, que recebeu
no Natal um amigo com diagnóstico, dias depois, de Covid-19. O ala Kevin Durant,
do Brooklyn Nets, mesmo já
tendo contraído o vírus e com
anticorpos detectados, passou por situação semelhante.
Nomomento emque algum
jogador tem o teste positivo,
ocorre uma espécie de efeito cascata. O jogo de basquete, em si, não é tratado como
um contato próximo, mas,
por exemplo, se o atleta infectado jogou videogame no
hotel com o companheiro, este deve também ser isolado.
Quando o ala Jayson Tatum, do Boston Celtics, teve
um exame que apontou infecção pelo coronavírus, foi afastado com ele o ala-armador
Bradley Beal, do Washington
Wizards. Não por tê-lo marcado na noite anterior, mas pelo
papo e abraço após a partida.
No caso do Houston Rockets, o problema teve raízes
estéticas. O Sars-CoV-2 foi detectado no corpo de Kenyon
Martin Jr. e Ben McLemore,
que haviam se reunido com
John Wall, DeMarcus Cousins
e Jae’Sean Tate para cortar os
cabelos. Todos tiveram de se
isolar, e o jogo de abertura da
temporada foi adiado.
Foram registradas ainda cenas constrangedoras para a
NBA. O ala-armador SethCurry, do Philadelphia 76ers, precisou deixar o banco durante
uma partida, quando chegou
o resultado de seu teste.
Já o armador Kyrie Irving,
um dos astros dos Nets, apareceu sem máscara, em vídeos que circulam pela internet,
comemorando o aniversário
da irmã. Por isso, desfalcou
seu time com a justiﬁcativa
oﬁcial de “razões pessoais”.
A última atualização divulgada pela liga, nesta semana,
apontou 16 novos atletas infectados, com um total acumulado de ao menos 133. De
acordo com a ESPN americana, há “múltiploscasos” de jogadores reinfectados, mais
ummotivoparapreocupação.
Já se fala em uma nova “bolha” para a fase ﬁnal, mas o
custo altíssimo não anima a
maioria dos cartolas. A versão anterior foi estimada em
US$ 180 milhões (cerca de R$ 1
bilhão, na cotação da época).
Há, do lado otimista, aesperança de que o programa de
vacinação avance e torne tudo mais normal. Por enquanto, o plano é limitar a dispersão do vírus e cumprir a tabela sem muitos adiamentos.

Coronavírus tira
Auckland City do
Mundial de Clubes
são paulo O Auckland Ci-

ty, da Nova Zelândia, informou à Fifa que desistiu da
disputa do Mundial de Clubes, marcado para começar no dia 1º de fevereiro,
no Qatar, devido às regras
de isolamento e quarentena exigidos pelo seu país.
Osrequisitosneozelandeses são mais rígidos que os
exigidos pela Fifa, segundo
a própria entidade, o que
tornou impossível encontrar uma solução. Apesar
disso, a federação reforçou
a mensagem de que seus
protocolos são seguros.
O Qatar não vive uma segunda onda da pandemia.
O recorde de novos casos
no país (2.355) é de 30 de
maio de 2020. Atualmente, o número é de cerca de
200novasinfecçõespordia.
O Auckland venceu a Copa dos Campeões da Oceania e nenhum clube será
convidado para o seu lugar. Assim, o Al Duhail, time da casa que disputaria
a primeira rodada contra a
equipe da Nova Zelândia,
avança automaticamente.
Também jogarão o Mundial de Clubes: Al Ahly (Egito), Bayern (Alemanha),
Ulsan Hyundai (Coreia do
Sul), Tigres (México) e o
campeão da Libertadores.
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A volta dos que não foram
‘Bolhas’ não protegem, e campeonatos expõem meses de treinamentos precários
-

Katia Rubio
Professora da USP, jornalista e psicóloga, é autora de “Atletas Olímpicos Brasileiros”

Gente, a vacina está quase chegando! Dizem que depois disso tudo voltará ao normal. Tudo faz crer que aglomerar é
mais desejado do que ganhar
na loto.
Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, é preciso muita calma para que a coisa não ﬁque pior
do que já está.
Estudo feito pela Universidade de York junto com a Unicamp, e publicado pela Fapesp, aponta que, mesmo com
a vacina, os EUA levarão ao
menos 300 dias para vencer
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a Covid-19. Como chegaram
a isso? Com ciência. Desenvolveram um modelo matemático que avaliou o impacto da imunização a curto prazo. Apontam que de nada adiantará a vacina se as medidas
de proteção e distanciamento forem abandonadas como
se tudo já estivesse resolvido.
Ou seja, o pesadelo ainda
não acabou. É preciso exercitar
paciência com a mesma determinação que um atleta tem para chegar aos Jogos Olímpicos.
Signiﬁca ainda abrir mão
de pequenos prazeres, como

viajar com os amigos para a
praia neste verão maravilhoso ou mesmo aglomerar num
boteco qualquer em busca de
algumas horas prazerosas...
Ai que saudade que dá de tomar uma cerveja gelada comendo um bolinho de bacalhau no São Cristóvão. Ainda
chegará essa hora, mas o momento não é agora.
Não adianta fazer de conta
que está tudo bem porque estamos em fase amarela, porque isso se tornou tão irreal
quanto o presente deixado na
beira da cama dia 24 de de-

zembro, pelo Papai Noel. Acredita quem quiser, mas existem
provas mais do que concretas
de que ele não existe.
Nessa onda de negacionismo, vemos o que está acontecendo com os campeonatos
esportivos mundo afora. Criadas as bolhas para “proteger
os atletas”, o que se vê são campeonatos mundiais, como o de
handebol, com seleções desfalcadas de jogadores e comissões
técnicas —contaminados ao
longo da preparação. Ainda
assim “the show must go on”!
E os campeonatos que estão

acontecendo mostram o resultado de meses de treinamentos precários: óbvia redução
do nível técnico; mesmo concentrados, os atletas mostram
as sequelas do temor da contaminação ou da perda de entes próximos; desﬁguração daquilo que se poderia chamar
de espetáculo esportivo.
Entretanto, o show tem que
continuar. E se a torcida não
pode se aglomerar dentro do
estádio, o faz pelas ruas, mesmo sem vacina.
Isso aponta para os rumos
dos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Autoridades locais e olímpicas
aﬁrmam categoricamente que
tudo está pronto, com vídeos e
informações das instalações e
dos preparativos. Enquanto isso, 80% da população japonesa
refuta essa realização, temendo o aumento da contaminação dos cidadãos que receberão, no melhor estilo nipônico, amantes do esporte de to-

do o mundo.
Enquanto isso, Cronos cumpre a sua parte, fazendo o tempo correr independentemente da vontade humana. A nova data para os Jogos já está
marcada e, no faz-de-conta, seguem os preparativos da festa.
Pensando novamente no estudo sobre os efeitos da vacina sem os demais cuidados, é
difícil acreditar que os milhares de atletas, comissões técnicas e árbitros do mundo inteiro possam passar por protocolos que garantam a segurança de quem está no ambiente.
Resta lamentar pela saúde
de quem está exposto, seguindo ordens expressas para que
tudo transcorra conforme o
plano original. Não se pode
voltar aonde não se foi. Não se
pode exigir resultados diante
de condições tão adversas. Pior ainda é dizer que mesmo assim os resultados obtidos não
foram satisfatórios.

| dom. Juca Kfouri, Tostão | seg. Juca Kfouri, Paulo Vinicius Coelho | ter. Renata Mendonça | qua. Tostão | qui. Juca Kfouri | sex. Paulo Vinicius Coelho | sáb. Katia Rubio

Japão dá sinais contraditórios
sobre realização da Olimpíada
Governo e COI dizem que evento ocorrerá em 2021, mas pandemia preocupa
TÓQUIO 2020
Matthew Futterman
the new york times Os planos

para a realização dos Jogos
Olímpicos de Tóquio, adiados
do ano passado para este, estão mais incertos a cada dia.
Com a alta no número de
infecções pelo novo coronavírus no Japão e em diversos
países da Europa e da América, as autoridades de Tóquio e
do COI (Comitê Olímpico Internacional) começam a reconhecer que realizar os Jogos em segurança pode não
ser possível, o que coloca em
risco o sonho de que a Olimpíada sirva como celebração
mundial do ﬁm da pandemia.
Em lugar disso, o COI pode se ver forçado a cancelar
uma Olimpíada pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Isso representaria um pesado golpe ﬁnanceiro tanto para a organização
olímpica quanto para o Japão,
que gastou mais de US$ 12 bilhões (R$ 63,3 bilhões) construindo estádios e melhorando sua infraestrutura a ﬁm de

seprepararparaosJogos, ebilhõesdedólaresadicionaispara postergar o evento.
Há semanas as autoridades
japonesas e olímpicas vêm insistindoemqueosJogosacontecerão e que um novo adiamento não é possível. Os organizadoresvêmtentandodesenvolverplanospararealizar
osJogos de uma maneira aceitável para o público japonês,
anunciando todo um conjunto de medidas de segurança.
Mas pesquisas de opinião
pública demonstraram crescente cautela. Em uma pesquisa conduzida este mês, a
rede de televisão japonesa
NHK constatou que cerca de
80% dos entrevistados acreditavam que os Jogos deveriamseradiadosoucancelados.
Em outubro, menos de metade dos entrevistados tinha essa opinião. A proporção subiu
a 71% em dezembro.
Nesta sexta-feira (15), Taro
Kono,membrodogabinetejaponês, abandonou a linha oﬁcial do governo sobre a Olimpíada e declarou que “a realização dos Jogos está em aberto”, de acordo com uma repor-

tagem da Reuters.
Asdeclaraçõesdeleseseguiramacomentáriossemelhantes do canadense Dick Pound,
o mais antigo membro do
COI, que disse à BBC que “não
havia garantia” de que os Jogos aconteceriam.
Os organizadores dos Jogos
de Tóquio e o COI chegaram a
um acordo em março quanto
a adiar o evento por um ano.
O grande festival esportivo, o
maior do planeta, deveria ter
acontecido em julho e agosto
do ano passado. A cerimônia
de abertura da Olimpíada de
Tóquio agora está marcada
para o dia 23 de julho.
Thomas Bach, o presidente do COI, disse que um novo
adiamento dos Jogos não era
uma opção, e que, se o evento não puder acontecer neste ano, não acontecerá de vez.
Toshiro Muto, presidenteexecutivo do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de
Tóquio, reaﬁrmou a posição
nesta semana. O COI já conferiu o direito de organizar a
Olimpíada de 2024 a Paris, e a
de 2028, a Los Angeles.
As esperanças quanto a que

os Jogos sejam realizados aumentaram depois que diversos eventos esportivos foram
realizados em todo o mundo sem grandes problemas,
se bem que em escala muito
menor ecompoucostorcedores presentes, ou sem torcida.
Por enquanto, o Japão continua comprometido a levar
adiante os preparativos. Yo-

“

Depois de uma longa
noite, certamente
haverá uma manhã.
Por acreditar
nisso, eu gostaria
de trabalhar com
aﬁnco para o ﬁm
de propiciar alegria
e esperança a um
número muito
grande de pessoas
Yoshiro Mori
presidente do comitê organizador

shiro Mori, presidente do comitê organizador de Tóquio,
tentou reassegurar os membros da organização em um
discurso na quarta-feira.
“A primavera com certeza
chegará”, ele disse. “Depois de
uma longa noite, certamente
haverá uma manhã. Por acreditar nisso, eu gostaria de trabalhar com aﬁnco para o ﬁm
depropiciaralegriaeesperança a um número muito grande de pessoas.”
Isso ecoa a visão que Bach
descreveu em um discurso
no Ano-Novo, quando disse
que encarava a Olimpíada de
Tóquio como “a luz no ﬁm do
túnel” da pandemia. Ele elogiou o rápido desenvolvimento
de vacinas para a doença por
criar uma esperança de que
os Jogos pudessem ser realizados em segurança.
“Serão uma celebração da
solidariedade, da unidade da
espécie humana em toda a
nossa diversidade, e da resiliência”, disse Bach.
Adistribuiçãodavacinaestá
acontecendo em ritmo mais
lento que o esperado, no entanto, e boa parte da humanidade ainda não terá sido vacinada na metade do ano. O
Japão não planeja começar a
vacinar seus cidadãos antes
do ﬁnal de fevereiro, um processo que demorará meses.
De acordo com pessoas que
foram informadas sobre a estratégia, o COI e os organizadoresdosJogosdeTóquionão
estão incorporando a vacinação aos seus planos quantoao
evento, e em lugar disso pre-

Onze pessoas são denunciadas
por incêndio no Ninho do Urubu
rio de janeiro e são paulo | uol

O Ministério Público do Rio
de Janeiro denunciou à Justiça 11 pessoas apontadas
como responsáveis pelo incêndio que matou dez garotos no Ninho do Urubu pelo crime de incêndio culposo qualiﬁcado pelos resultados de morte e lesão grave.
Entre elas, está o ex-presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Mello.
Além dele, foram denunciadosAntonioMarcioGarotti,
Carlos Renato Mamede Noval, Marcelo Maia de Sá, Luiz
Felipe Almeida Pondé, Claudia Pereira Rodrigues, Weslley Gimenes, Danilo da Silva
Duarte, Fabio Hilário da Silva, Edson Colman da Silva e
Marcus Vinicius Medeiros.
Na ação, os procuradores
descrevem irregularidades,
apontam desobediência a
sanções impostas pelas autoridades e descumprimento de normas técnicas.
O órgão veriﬁcou irregularidadescomo“ocultaçãodas
reais condições ante a ﬁscalizaçãodoCorpodeBombeiros, contratação e instalação de contêiner em discor-

dância com regras técnicas
de engenharia e arquitetura para servirem de dormitório de adolescentes, inobservânciado deverdemanutenção adequada das estruturas elétricas que forneciam energia ao aludido contêiner, inexistência de plano de socorro e evacuação
em caso de incêndio e, dentre outras, falta de atenção
em atender manifestações
feitas pelo MPRJ [Ministério Público do Rio de Janeiro] e o MPT [Ministério Público do Trabalho] a ﬁm de
preservar a integridade física dos adolescentes”.
O Ministério Público rechaçou fatores externos como as causas da tragédia,
culpando exclusivamente os
responsáveis pelo clube. Na
noite do incêndio, uma tempestade caiu sobre a cidade,
o que foi apontado por muitos como a causa para um
eventual curto-circuito nos
aparelhos de ar condicionadodoalojamentoprovisório.
Os denunciados estão sujeitos a penas de detenção
de 1 ano e 4 meses a 4 anos.
Leo Burlá e Pedro Ivo Almeida

sumem que os cerca de 11 mil
atletas —e as dezenas de milhares de membros de comissões técnicas e dirigentes esportivos que o acompanharão aos Jogos— não terão sido vacinados. As autoridades aﬁrmam que exigir que
os atletas sejam vacinados
não é realista.
Não está claro se os organizadorespermitirãoqueespectadores assistam às competições ou cheguem do exterior
para o evento. O Japão adotou
umarestriçãodeentradapara
todos os visitantes internacionais que se estende até o dia
7 de fevereiro, mas o prazo de
restrição pode ser prorrogado. E atletas de elite já não estão isentos da medida.
Embora o Japão, um país de
125 milhões de habitantes, tenha registrado apenas pouco
mais de 300 mil casos de coronavírus e 4.200 mortes —
número muito inferior ao de
diversos países ocidentais—,
nos últimos dias número recorde de contágios e de mortes vem sendo observado. Na
quinta (14), o país registrou
mais de 6.000 novos casos.
Seiko Hashimoto, o ministro da Olimpíada no Japão,
declarou a repórteres que os
organizadores estavam “examinando medidas abrangentes para combater o contágio,
incluindo a realização de exames e a administração do rastreio de contatos, para que
possamos realizar Jogos seguros e protegidos sem que a
vacinação seja precondição”.
Tradução de Paulo Migliacci

ESPORTE AO VIVO
11h Bologna x Hellas Verona
Italiano, EI PLUS
12h Leeds United x Brighton
Inglês, DAZN
13h Bauru x Fortaleza
NBB, DAZN
14h Torino x Spezia
Italiano, EI PLUS
14h30 Fulham x Chelsea
Inglês, ESPN BRASIL
16h Flamengo x Franca
NBB, DAZN
16h30 CSA x Avaí
Série B, SPORTV
16h45 Sampdoria x Udinese
Italiano, EI PLUS
17h Remo x Londrina
Série C, DAZN
Ypiranga x Paysandu
Série C, DAZN
18h30 Los Angeles Rams
x Green Bay Packers
NFL (playoffs), ESPN
19h Juventude x Cruzeiro
Série B, SPORTV
21h30 Cruzeiro x Minas
Superliga masculina
de vôlei, SPORTV 2

BRASIL ESTREIA NO MUNDIAL DE HANDEBOL COM EMPATE CONTRA A ESPANHA

Apesar dos contratempos na preparação para o torneio, a seleção brasileira jogou de igual para
igual com a atual bicampeã europeia e estreou com empate em 29 a 29 no Egito Divulgação

22h Baltimore Ravens
x Buffalo Bills
NFL (playoffs), ESPN
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O FUTURO NO PRETÉRITO

Fordlândia foi erguida pela montadora no ﬁm dos anos 1920 às margens do rio Tapajós; empreitada que custou US$ 20 milhões não avançou e foi vendida ao governo em 1946

Fotos: Romy Pocztaruk

Ford deixa o país agora, mas no passado
já havia abandonado cidade na Amazônia
-

Clara Balbi
são paulo A Ford anunciou,

no início desta semana, que
vai fechar todas as suas fábricas no Brasil neste ano.
Muito antes disso, porém,
ela abandonou uma cidade
inteira no meio da selva amazônica —Fordlândia.
O povoado às margens do
rio Tapajós foi erguido do zero pela montadora no ﬁm dos
anos 1920, parte de um projeto do seu fundador, Henry
Ford, para suprir a demanda
de borracha da indústria automobilística americana.
Seguia à risca a ﬁlosoﬁa da
Ford na época, oferecendo
aos operários acesso gratuito a água, luz, saúde e moradia e se baseando numa infraestrutura avançada com
hospitais e usina elétrica, incomuns na região.
Mesmo com investimentos estimados em US$ 20 milhões, a cidade sucumbiu ao
isolamento, aos altos impostos e às pragas nas seringueiras. Em 1946, Henry Ford vendeu a empreitada para o governo brasileiro. Deixou para
trás uma cidade fantasma. A
mesma que a artista gaúcha
Romy Pocztaruk encontrou
há quase dez anos.
Pocztaruk passou cerca de
dez dias na cidade em outu-

bro de 2011. Naquela época,
ela conta, só se chegava lá a
partir de Santarém, depois de
três horas de carro numa estrada propensa à inundação
ou dez horas de barco.
A artista estava envolvida
na produção de uma série
fotográﬁca sobre a rodovia
Transamazônica, outro projeto faraônico que acabou
sendo abandonado. Em Fordlândia, relata, ﬁcou fascinada com os vestígios deixados
pela ocupação americana nas
fábricas e residências, símbolos de uma utopia na selva.
“Era uma memória que estava inserida na vida daquelas pessoas de uma maneira
que nem elas mesmas percebiam”, aﬁrma Pocztaruk.
Era o caso dos cobogós e dos
móveis originais dos anos
1920 vistos nas antigas casas
dos executivos da Ford em
Vila Americana, hoje ocupadas por membros da comunidade ribeirinha local.
Ou das pinturas e fotograﬁas penduradas nas paredes,
exibindo imagens da montadora e do seu fundador. Mesmo a louça de um banheiro
exibe os traços da presença
estrangeira, segundo Pocztaruk. “Não é algo que existiria no meio da Amazônia.”
Esse impulso de documentaçãopermeiatodaapesquisa

COZINHA BRUTA

da artista gaúcha. Com obras
em coleções como a Pinacoteca e o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM,
ela busca em seus trabalhos
resgatar uma história recente do Brasil, em geral desconhecida da população.
Fordlândia, por exemplo,
não está na maioria dos livros didáticos, assim como
as demais cidades à beira da
Transamazônica que ela fotografou na série, povoados
com nomes ora ufanistas,
ora tecnocráticos que hoje
são pouco mais do que ruínas —Brasil Novo, Bandeira, Rurópolis, Jatões.
Todas elas guardam memórias que estão aos poucos sendo apagadas, aﬁrma
Pocztaruk. Arquivos históricos de Fordlândia, por exemplo, foram todos agrupados
num cômodo dentro da fábrica, “como uma cadeia de memórias”, nas palavras da artista. Ali estão de documentos
sobre o hospital da cidade, o
mais avançado no Brasil na
época de sua construção, a
mapas e fotograﬁas amareladas, objetos que ela também
fotografou para o projeto.
“Acho que esses resíduos
ﬁcam para contar a história”,
diz a artista. “E nos alertar de
que pensar o futuro também
é olhar para o passado.”

folha.com/cozinhabruta

Manaus e o pirarucu que morre afogado
Dizem que a asﬁxia é a pior
das mortes. Incapaz de asseverar, pois não sou sommelier de morte. Nunca morri
nemouvirelatosﬁdedignosde
quem tenha morrido alguma
vez. Mas me parece plausível.
A sensação de asﬁxia traz
memórias da morte para
quem, por exemplo, luta contra um fragmento de osso de
frango que vai de gaiato para a traqueia. Ou para quem,
como eu, sofre de apneia do
sono. Se nunca morri, consigo imaginar.
A asﬁxia vem do afogamento na água. Vem do bloqueio
físico das vias aéreas. Vem de
todas as panes possíveis nos
sistemasencarregadosdecaptaredistribuirooxigêniopelo
corpo. Vem da falta de oxigênio, por óbvio que possa soar.
O Brasil está morrendo as-

ACERVO FOLHA

Marcos Nogueira

ﬁxiado. No sentido mais literalmente literal.
Pensemos de forma ﬁgurada, porém. Manaus é o coração da Amazônia, que é o
pulmão do planeta. Imagens
equivocadas e bregas, que adquirem tons trágicos na circunstância presente. A próprianoçãodetragédia,gênero
narrativo, é branda perto do
horror em curso em Manaus.
Na doutrinação do jornalismo gastronômico, me disseramqueBeléméacornucópia
da cultura alimentar genuína
doBrasil.Nadacontra,massei
lá. Algo sempre me arrastou,
contra a corrente do grande
rio Amazonas, para Manaus.
Na primeira vez em que estive lá, cheguei domingo à tarde. Ruas desertas, quase dava
para ouvir os ovos fritando no
asfalto.Aoanoitecer,aspesso-

as saíram das casaspara a rua.
Estratégias de sobrevivência.
Mitos podem ser desastrosos. A propalada fartura da
Amazônia é um desses desastres míticos.
Manaus resiste como enclave humano num ambiente demasiado hostil. É quente e úmida a ponto de embaçar os óculos. É insalubre.
Sempre foi pestilenta. Ironicamente, agora a malária ganha a dimensão comparativa
de uma gripezinha.
Tudo berra e grita na Amazônia central, nada é sutil. A
teimosia de quem seassentou
ali criou paisagem exuberante também na gastronomia.
Manaus tem o mercado
Adolpho Lisboa, rival do VerO-Peso em arquitetura e variedade de comidas assombrosas, menos muvucado.

TemoBanzeiro,restaurante
espetacular com conveniente
sucursal em São Paulo. Tem o
Bar do Armando, ao lado do
Teatro Amazonas. Tem o Shin
Suzuran, com tataki de tucunaré e outros exemplares de
fusion food para os japoneses
da Zona Franca. Tem até um
restaurantequeresgataformigas e pimentas das tradições
indígenas do alto rio Negro.
Eu falei que não há sutileza?
Tem tambaqui, tem sardinhaderio,temmatrinxã.Tem
o pirarucu: lerdo, gordo, cascudo,sedentário,enorme,nada voraz e melancólico peixe de águas paradas. Tipo eu.
O pirarucu é um raro peixe de respiração aérea, precisa subir à superfície para tomar oxigênio. Se impedido de
respirar fora d’água, o pirarucu é um peixe que morre afogado. Patético, tanto quanto
morrer por asﬁxia no pulmão
do planeta.

Há 50 anos 16.jan.1971

Filho de ‘Papa Doc’ Duvalier deverá
ganhar do pai a presidência do Haiti
O presidente do Haiti, François Duvalier, o “Papa Doc”,
vai passar o seu cargo para
o ﬁlho Jean-Claude Duvalier.
O comandante do país havia se proclamado presidente vitalício no início do governo,em1957.Agora,aos63
anos,estácomasaúdeabalada. Além de diabético, sofre
com problemas cardíacos.

EmmensagemdeAno-Novo,opresidentedissequecederá“aosjovensquandochegar o momento”. Imediatamente depois, Jean-Claude
Duvalier, 19, teve a candidatura lançada por um órgão
governamental.

H
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Meninos
mimados
Wole Soyinka, o primeiro Nobel
de literatura negro, lança agora as
suas memórias de infância no Brasil
enquanto Trump esperneia nos EUA

O escritor nigeriano Wole Soyinka, em 1990

-

Walter Porto
são paulo Aoaceitaroprêmio

Nobeldeliteratura,em1986,o
escritor Wole Soyinka conclamou as pessoas daquele tempo a perceberem que eram
ﬁlhas “de séculos de mentiras, distorção e oportunismo
em altas posições, mesmo entre os santos mais sagrados
da objetividade intelectual”.
Naquele momento, a luta
contra o apartheid sul-africano estava num ápice, e a fala
ressoava de forma poderosa.

Ulf Andersen/Aurimages/AFP

O nigeriano discursava como
o primeiro negro da história
a receber a maior distinção
literária do mundo —só mais
dois vieram depois dele, a
americana Toni Morrison e o
santa-lucense Derek Walcott.
Falando à herança racista que ainda perdurava, anacrônica, ele continuou. “Mas
o mundo está crescendo, enquanto você deliberadamente continua uma criança teimosa e autodestrutiva, com
certos poderes de destruição,
masaindaassimumacriança.”

Foram essas distorções e
essa teimosia que mantiveram a maior parte da obra de
Soyinka inédita no Brasil até
hoje. Mas estamos crescendo.
Isso se concretiza, curiosamente, com um olhar para a
infância. A editora Kapulana, atenta às publicações que
reforçam os laços do país com
a sua ancestralidade africana, acaba de publicar “Aké”, o
livro de memórias em que
Soyinka relembra o seu
tempo de menino na Nigéria.
A aproximação entre as cul-

turas dos dois países é motivo de celebração para o escritor de 86 anos. “Uma enorme
lacuna está se fechando”, aﬁrma a este repórter. “E o Brasil
está sendo trazido para mais
perto de onde pertence.”
O porquê de “Aké” ser só o
segundo livro dele publicado
por aqui —o primeiro foi a
fábula “O Leão e a Joia”, há
nove anos— é mais uma
pergunta a ser feita a editoras
e instituições educacionais
brasileiras do que a Soyinka.
Mas ele ressalva que o autor

QUEM É O
ESCRITOR
O nigeriano
Wole Soyinka,
86, foi o primeiro africano
a vencer o
Nobel de literatura. Em peças,
romances e
ensaios, ele
fala da descolonização do
seu continente

ainda tem alguma responsabilidade nisso, “especialmente um que considera o Brasil
uma extensão do continente
africano de tantas maneiras e
queserelacionacomseupovo
como um da família iorubá”.
De fato, em certa passagem
de “Aké”, que foi escrito há 40
anos,omeninoWolecomenta
que o tempero peculiar da sopa de uma tia devia pertencer
“ao lado brasileiro de alguns
denossosparentesafastados”.
O livro usa as observações
cheias de inocência e perspicácia da criança, lembradas
com um refinamento bastante adulto, para contar não
só a história de sua vila, mas
de uma Nigéria em profunda
mutaçãonosanos1930e1940.
Nisso se inclui uma crônica
divertida sobre a chegada da
luz elétrica à casa da família
Soyinka,umpasseionumarua
do centro da cidade que vendia o tradicional moin-moin
nigeriano “ao lado de hambúrgueres do McDonald’s,
KFC, cachorros-quentes” e o
relato dos primeiros passos
do movimento de mulheres
local, puxado pela mãe do
garoto, a quem ele só se refere como a “Cristã Impetuosa”.
O modo como Soyinka retrata a diversidade das religiões na época, aliás, demonstra sua abordagem das manifestações culturais como um
todo —países com povos e
costumes plurais, aﬁrma o
autor, têm que se orgulhar de
poder contar com esse ativo.
Culturas são resilientes,
continua ele, mas algumas ﬁguras foram essenciais na luta
paraquenãofossemapagadas
ao longo da história. “Abdias
do Nascimento foi um grande proponente do imperativo cultural na sociedade brasileira, de uma forma tal que
aculturavirouumaferramenta para combater o racismo.”
Nascimento e Soyinka compartilham a estima pelo teatro —a literatura do nigeriano se fundou, em boa parte,
na dramaturgia. Mas o autor
também tece em romances,
contos e ensaios seus relatos
preciosos de um período convulsivo para os países africanos no século 20, quando se
modernizavam e buscavam
se desgarrar da colonização.
A carga política de seu trabalho, que não foge à denúncia do autoritarismo e da corrupção,fezcomqueogoverno
militar que se instalou após a
independência da Nigéria se
voltasse contra o autor, o que
rendeu a ele 22 meses como
preso político nos anos 1960.
Foi só recentemente que ele
baixou um pouco as armas na
política, mas mesmo assim,
ao ser questionado sobre isso, ele brinca —“a aposentadoria do ativismo sociopolítico é um dos objetivos de vida que eu ainda não alcancei”.
Tampouco largou mão da literatura. A editora americana
Pantheon anunciou que em
setembro publica o primeiro
romancedoautorem48anos.
Com esse histórico, não surpreende que Soyinka se oponha a políticos como Donald
Trump. Quando o americano
foi eleito, ele prometeu que
destruiria o green card que
garantiasuapermanêncianos
Estados Unidos, onde deu aulas em instituições de ponta.
“E foi o que eu ﬁz”, conta
ele agora. “A campanha eleitoral de Trump foi brutal, xenofóbica e racista. Ele era um
perigo para as pautas humanistas, um monstro fascista e
ummentirosocompulsivoem
assuntos banais e cruciais.”
“Sua resposta recente à derrota eleitoralestá ameaçando
afundar seu país no caos, ou
mesmo numa possível guerra civil”, continua. “Ele merece ser julgado pelo crime de
trair seu país e banido da vida
política permanentemente.”
É tentador pensar no trumpismocomoaúltimaencarnação daquela criança teimosa e
destrutiva em quem o Nobel
passou um sabão no seu discurso. Mas podemos recorrer
a outra criança —o Soyinka
faceiro de 80 anos atrás, bem
vivo em “Aké”— para apressar o nosso amadurecimento.
Leia mais na pág. C2
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‘Aké’ é a oportunidade
de ler um dos grandes
escritores africanos

MÔNICA BERGAMO
monica.bergamo@grupofolha.com.br

LONGA
ESPERA

QUARENTENA

A negativa da Índia de
enviar ao Brasil as vacinas de Oxford de forma
emergencial neste mês
deixaram o país sem prazo deﬁnido para receber
o imunizante. A Fiocruz,
que anunciou a possibilidade de que as primeiras
doses chegassem no país
em fevereiro, agora já trabalha com o calendário
de março —ou até mais.

Wole Soyinka, vencedor do Nobel, convida os leitores a
entrar na atmosfera prosaica da Nigéria de sua infância
Aké: Os Anos de Infância

*****

Autor: Wole Soyinka. Trad.:
Carolina Kuhn Facchin. Ed.:
Kapulana. R$ 52,90 (264 págs.)

-

Itamar Vieira Junior

1

espera 2 A instituição trabalhava com a chegada do IFA
(Ingrediente Farmacêutico
Ativo) da vacina encomendado por ela para disponibilização no seguinte ﬂuxo: 15 milhões de doses em fevereiro,
50 milhões em abril e 100 milhões em julho. A partir de então, o IFA será produzido por
ela no Brasil.

Fabio Assunção no Instagram

fila Mais um hospital privado de ponta de São Paulo está
perto de atingir a lotação máxima: o Oswaldo Cruz. Nesta semana, ele chegou à marca de 91% de leitos ocupados.
fila 2 A instituição diz que
tem ﬂexibilidade para ampliar o número de leitos, se houver demanda.

2
Emicida no Instagram

fila 3 Os atendimentos do
pronto-socorrodoHCor(Hospital do Coração) em SP dedicado a pacientes com síndrome gripal mais do que dobraram no ﬁm de 2020, se comparado ao período de pico da
epidemia da Covid-19.
fila 4 Foram 2.310 atendimentos em novembro e 2.424
em dezembro, ante 1.088 em
maio e 1.084, em julho. Segundo o HCor, também foi observadaaltanasconﬁrmaçõesde
casos de infecção pelo novo
coronavírus a partir do atendimento no pronto-socorro.
No total, foram 643 conﬁrmações em novembro e 660 em
dezembro, ante 362 em maio
e 269 em julho.
fila 5 Nesta semana, o hospital Albert Einstein divulgou que tinha 140 pacientes
internados para tratar da Covid-19 —um recorde mesmo
em relação ao auge da epidemia registrado em abril do
ano passado.

muros A Defensoria Pública
do Estado de São Paulo enviou um ofício ao secretário estadual da Saúde, Jean Carlo
Gorinchteyn, solicitando que
a população carcerária e os
gentes prisionais de presídios paulistas sejam incluídos
no grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19.
muros 2 “As condições de
aprisionamento, mesmo antes da pandemia, já eram capazes de gerar problemas de
saúde devastadores nessa população, em razão dos espaços insalubres, com refeições
pouco nutritivas, ausência de
médicos,entreoutrosfatores”,
aﬁrma o defensor Mateus Oliveira Moro, da Coordenação
do Núcleo Especializado de
Situação Carcerária, que assina o ofício.
protocolo Uma pesquisa
elaborada pelo Museu do Futebol, situado na capital paulista, apontou que 97% dos
seus visitantes aﬁrmam ter
se sentido “muito seguros”
ou “seguros” quanto às medidas de prevenção contra a
Covid-19 adotadas pela instituição desde a sua reabertura, no dia 15 de outubro do
ano passado.

Muitos autores, como Liev
Tolstói e Graciliano Ramos,
sedebruçaramsobresuasmemórias de infância para construir grandes obras ﬁccionais
e memorialísticas. É também
ocasode“Aké”,deWoleSoyinka,vencedordoprêmioNobel
de literatura em 1986.
Autor de ensaios, poemas,
romances,peçasteatraisememórias, Soyinka tem uma carreira premiada por sua vasta
obra que tem como centro e
paisagem a sua Nigéria natal.
Em “Aké”, Soyinka nos conduz à Nigéria dos anos 1930
e 1940. Aos poucos somos
convidados a adentrar a atmosfera prosaica de Abeokutá, no oeste do país, a partir da vida de um Soyinka inquieto, curioso e contestador.
De imediato, conhecemos o
seu universo familiar —o pai,
um intelectual a quem “poucas pessoas chamavam pelo
nome”, é “batizado” pelo menino de Ensaio. Sua formalidade representava à criança
“um daqueles meticulosos

exercícios estilísticos de prosa que seguem regras exatas
decomposição”;amãe,graças
ao peso de sua religiosidade e
rigor educacional, é apresentada como Cristã Impetuosa.
A Nigéria de então era um
país colonizado e que devia
obediência à Coroa britânica. Essa paisagem atravessa
a história diversas vezes, demarcando as contradições do
colonialismoetornando mais
visível a fricção entre a tradição e a dita “modernidade”.
É nesse ambiente que Soyinka narra o seu gênio precoce. Com menos de três anos
ele se dirige à escola com
alguns livros do pai para
aprender a ler. Aos cinco, ele
segue uma banda até outra
cidade. Sobressai nos muitos
episódios narradososeuespíritoirrequieto,semprecontestador, o que o torna um personagem carismático a quem
seguimos pelas lembranças
narradas como aventuras.
Uma das passagens mais
marcantes é o tempo da
Segunda Guerra e a onipresença do “vilão” Hitler na vida de uma criança africana. A
iminência de um ataque e as
notícias do combate se misturamàpresençadeumhomem
vestido como oﬁcial do Exército no quintal de sua casa.

“Nós fugimos. Nunca tínhamos passado por nada desse
tipo, e com todos os avisos sobreaguerranãohaviadúvidas
de que Hitler realmente havia
chegado e estava pronto para
nos vender como escravos.”
Outro momento relevante é
ahistóriadolevantedemulheres, do qual sua mãe fez parte, principalmente contra as
injustiças coloniais, como os
altos impostos sobre as propriedades rurais. “O movimento das oníkaba, iniciado
ao redor de xícaras de chá e
sanduíches para resolver o
problema das noivas que não
seguiam as normas sociais,
estava se tornando popular e
nacional. E se entrelaçou ao
movimento que buscava pôr
ﬁm ao domínio dos homens
brancos sobre o país.”
Alémdariquezadedetalhes
sobreavidanaprimeirametade do século 20, o que faz desse livro uma bela crônica sobre o dia a dia na Nigéria colonial, a escrita de Soyinka é
carregada de imagens líricas
e ao mesmo tempo atravessada por um ﬁno humor das
descobertas de uma criança.
Uma excelente oportunidadeparaadentrarouniversode
um dos mais importantes autores africanos, quase desconhecido do públicobrasileiro.

Clube de Leitura discute ‘Silêncio’, de Shusaku Endo

3
Debora Bloch no Instagram

O ator Fabio
Assunção
1 postou
foto em que
aparece
usando
máscara
contra a
Covid-19.
O cantor
Emicida 2
posou para
um retrato. A
atriz Debora
Bloch 3
publicou
uma selﬁe.
“Pegando
umas mudas.
Blogueirinha
da natureza”,
escreveu

de olho A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público quer sugerir um
projeto de lei que vede a possibilidadedeﬁançaseliberdadeprovisóriaapresosdetidos
emﬂagranteouemprisãopreventiva.Omesmoseaplicaria
a presos pelos crimes de desobediência às medidas protetivasdaLeiMariadaPenha.

olho 2 A medida integra
uma agenda legislativa para
o combate à violência contra
a mulher que a Conamp vai
lançar em fevereiro.
carimbo O Ministério do Turismo deve atingir a marca de
26 mil selos “Turismo Reponsável”distribuídosaprestadoresdeserviçosdosetornopaís
napróximasemana.Ainiciativa credencia e destaca os serviços que seguem os protocolos de prevenção da Covid-19.

*

Os três estados que mais aderiram à iniciativa até o momento foram São Paulo (com
5.036 selos), Rio de Janeiro
(3.893) e Minas Gerais (2.231).
tela A série documental
“Transamazônica - Uma Estrada para o Passado”, de Jorge Bodanzky e Fabiano Maciel, estreia no dia 11 de fevereiro na HBO Mundi. Com seis
episódios, a produção aborda a construção da rodovia e
apresenta o atual estado de
conservação do projeto, mostrando desde a extração ilegal
de madeira até os garimpos.

com Bruno B. Soraggi, Bianka Vieira e Victoria Azevedo

são paulo O Clube de Leitura Folha vai discutir o livro “O
Silêncio”, do japonês Shusaku Endo, no próximo dia 26.
A obra, lançada em 1966,
conta a história de missionários jesuítas no Japão do século17einspirouoﬁlmedemesmo nome de Martin Scorsese,

queentrouemcartazem2016.
O convidado do evento é o
professor e pesquisador Diego Klautau, doutor em ciências da religião pela PUC-SP.
O evento, gratuito, aconteceàs19hviaaplicativoZoome
para participar basta acessar
a reunião de ID 88923771003.

PAINEL DAS LETRAS

Osencontrosdoclubeacontecem online desde o mês de
julho,porcausadapandemia.
Há três anos o jornal promove as reuniões às últimas
terças de cada mês, com coordenação de Úrsula Passos,
que é editora-assistente do
núcleo de Cultura da Folha.

Walter Porto

walter.porto@grupofolha.com.br

Obras de Du Bois
sobre negritude
são resgatadas
O sociólogo W. E. B. Du Bois,
um dos principais teóricos do
movimento negro americano
e fundador da NAACP, a maior organização de defesa dos
direitosdacomunidadenegra
naquelepaís, capturouaatenção das editoras brasileiras.
Ao menos dois lançamentos estão programados para
este ano. Em março, a Veneta põe nas livrarias “As Almas
do Povo Negro”, obra de 1903
que mistura literatura, história e manifesto antirracista.
Apesar de ser talvez a obra
mais famosa do autor, sua circulação é raríssima no Brasil —onde, aliás, Du Bois foi
bem menos editado até hoje do que merecia, dado que
foi referência para intelectuais como Martin Luther King,
AngelaDaviseJamesBaldwin.
Em meados do ano, a Perspectiva lança “Crepúsculo do
Amanhecer: Ensaio para uma
Autobiograﬁa do Conceito de
Raça”, obra em que o autor,
nascido em 1868, decide investigar a questão racial retraçando sua própriahistória.
evoé No compêndio “100 No-

mes da Edição no Brasil”, que
acaba de sair pela Oﬁcina Raquel, o jornalista Leonardo
Neto não olha só para a história do mercado editorial.
Ali, destaca também sete proﬁssionais que representari-

O sociólogo americano W.E.B. Du Bois, em 1918
am o futuro da edição no país. São Daniel Lameira, Felipe
Brandão,GilSales,Henderson
Fürst,IsabelLopesCoelho,Larissa Caldin e Vagner Amaro.
jovens à vista De enfoques
e perﬁs bem diversos, os sete editores têm em comum a
poucaidadeealguma abordagem disruptiva no mercado,
diz o autor, que é editor-chefe
do site especializado PublishNews. “Ouvi muita gente das
antigas para que me apontassem essas ﬁguras proeminentes. São todos jovens proﬁssionais com potencial para revolucionar o campo.”

o inferno e maravilhas Dois

olhares ainda inéditos de in-
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telectuais relevantes para a
pandemia de coronavírus já
têm publicação garantida no
Brasil antes mesmo de sair lá
fora. “Doom”, livro do historiador Niall Ferguson sobre
o que chama de “política das
catástrofes”, sai pela Planeta
no segundo semestre. E “OndeEuEstou?LiçõesdaPandemiaparaTerrestres”,doantropólogo Bruno Latour, sai em
maio pela Bazar do Tempo.
moças feito passarinho A Relicário resgata este ano um
clássico de Marguerite Duras
sobre as angústias da escrita,
chamado simplesmente “Escrever”. Esgotado há anos, o
livro ganha novo prefácio e
tradução de Luciene Oliveira.
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Filme mostra que Carlitos é a estrela de Chaplin
É em função do personagem, misto de gentleman e vagabundo, que tudo se move em ‘O Garoto’, que faz cem anos hoje

ANÁLISE
Inácio Araújo
Completando cem anos, “O
Garoto”, primeiro longa-metragem de Charles Chaplin,
deixa claro que no cinema
desse diretor o que vem primeiro é o personagem —Carlitos. O tipo mais marcante da
história do cinema, com seu
corpo coberto de paradoxos.
Já nos trajes convivem o gentleman e o vagabundo, o nobreeopária,reverberandoem
seu comportamento como se
ali se concentrassem os equívocos todos da humanidade.
A tais equívocos Carlitos
responde com um altivo —e
não raro sarcástico— espírito de resistência e algum sentimentalismo. Permanece indiferente ao juízo da sociedade. É vagabundo e orgulhoso.
O certo é que tudo está em
seu corpo, o que explica por
que Charles Chaplin passou
momentos de tanta angús-

tiaquando começouaprimeira exibição pública de “O Garoto”. Eram as cenas iniciais.
Solenes, como ele mesmo
deﬁniu. Frouxas, digo eu.
Uma jovem mãe, sem dinheiro ou opções, deixa o seu
bebê no interior de um automóvel. O carro é roubado por
um par de malfeitores. Ao se
depararem com a criança que
chora no banco de trás, eles a
tiram de lá e a põem ao lado
de uma lata de lixo.
Toda essa parte expositiva sugeria um melodrama
—o gênero era ainda mais
central no cinema há cem
anos do que é hoje. E onde
estavaCarlitosnissotudo?Estava nos bastidores, suando
frio,esperandopelareaçãoda
plateia.Logo,porém,elesurge.
E basta o seu andar para
suscitar os primeiros risos.
Carlitos apanha o bebê e
o leva à sua pobre casa. Não
sabe o que fazer com uma
criança que chora. Improvisa, transforma um bule em

mamadeira. Corta o assento
de uma cadeira, fazendo um
círculo onde possa sentar
a criança para que ela faça
suas necessidades.
A plateia veio abaixo. Ali
estava Carlitos. Estaria ao
longo do ﬁlme. Desaﬁando a
lei e a ordem para guardar o
menino das garras do poder
“bem-intencionado”, sempre
disposto a fechar a criança
num orfanato ou pior.
Até esse momento, o espectador já está a par das outras virtudes de Carlitos —o
corpo tão ágil quanto o espírito, a combatividade, mas
também certa alegria de existir, mesmo quando o mundo
inteiro é adverso a ele.
Do começo ao ﬁm, Charles
Chaplin se manterá ﬁel ao seu
personagem. É sempre ele o
centro das atenções da câmera, é em função dele que tudo
mais existe e se move. O que
é certo, porque o humor vem
todo dele. É o inverso de um
Buster Keaton, que dava vida

a todos os elementos ao seu
redor e só então inseria o seu
tipo —ele existia então em
função do mundo ao redor.
Chaplin faz o mundo existir
em função dele.
Ou quase todo o mundo,
porque agora estamos em
um longa e, aﬁnal, existe uma
mãe na história. Ela ressurgirá, claro, agora transformada
em grande estrela do teatro.
Entramos na segunda partedahistória,quandoChaplin
mistura habilmente o melodrama (é sempre no ﬁnal que
devemos nos comover, não
no começo —lei do gênero),
sem evitar o que hoje podemosvercomoseupontofraco,
osentimentalismoàcomédia.
E entramos também na história pessoal de Chaplin, cujo ﬁlho do casamento com
Mildred Harris morreu três
dias após o nascimento, segundo alguns. O comediante sentia o casamento como
equívoco que deu lugar a um
uma crise criativa na sua vida.

Um dia, para desanuviar, foi a um espetáculo de
“music hall” em que topou
com um menino de quatro
anos que o encantou pelo talento e pela beleza. Era Jackie
Coogan, que quase de imediato inspirou nele a ideia central do ﬁlme, a da criança que
o vagabundo adota relutantementenoinício,masqueamará com intensidade a seguir.
Jackie Coogan tinha a vantagem adicional de ser ﬁlho
do ator Jack Coogan, amigo
de Chaplin que esteve livre
na maior parte do tempo das
ﬁlmagens, podendo assessorar o ﬁlho nos momentos em
que ele empacava (nas cenas
mais simples, segundo o diretor). De passagem, Coogan,
o pai, fez uma ponta como o
batedor de carteira, na cena
em que Carlitos e o menino
dormem num albergue.
Talvez não se deva esquecer também a mãe, Edna Purviance. Parceira de Chaplin
em mais de 30 ﬁlmes, o caso

amoroso entre eles havia terminado. De certa forma, MildredHarrisentrounahistória
para curar as dores de amor
do cineasta. Mas Purviance e
Chaplin continuaram parceirosnatelaporumbomtempo.
Momento especial para
Chaplin, o lançamento de “O
Garoto”, em 16 de janeiro de
1921. Para chegar ali suou
bastante. Foram nove meses
deﬁlmagemeumamontanha
de negativo gasto, na proporção de 53 rolos usados para
cadaumusadonamontagem.
No meio, o divórcio.
Já então ungido como o único gênio a praticar essa arte
ínfima, o cinema, Chaplin
comprovou no longa a genialidade que já tinha demonstrado nos ﬁlmes de um
ou dois rolos. Talvez hoje
ninguém mais acredite, como no passado, que Charlie
Chaplin era o único gênio de
uma arte ínﬁma, o cinema.
Mas de seu gênio ninguém,
até hoje, pode duvidar.

Cena de ‘O Garoto’, ﬁlme silencioso de Charles Chaplin que chega hoje aos cem anos, em que ele faz o papel de Carlitos, à esquerda, ao lado da criança, papel de Jackie Coogan
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‘Pieces of a Woman’ tenta ser Bergman, mas não há muitos dele
STREAMING

Pieces of a Woman

*****

EUA, 2020. Direção: Kornel
Mundruczó. Com: Vanessa Kirby,
Shia LaBeouf, Molly Parker.
Disponível na Netﬂix. 16 anos

“Pieces of a Woman” começa
por ser um desses títulos que
aNetﬂixnãosedáaotrabalho
detraduzir.Essahabitualdescortesia pode ser respondida
não traduzindo o título correspondente em português
—seria pedaços de uma mulher, momentos de uma mulher,sãomúltiplosossentidos.
Em todo caso, o problema
se atravessa facilmente —não
a descortesia— logo nos primeiros minutos, em que o diretor húngaro Kornel Mundruczó consegue transmitir
toda a aﬂição que cerca um
parto, graças aos longos planos, que ao unirem espaço e
tempo nãodeixam espaço para a abstração. A dor, a ansiedade, a agonia e mesmo a felicidade estão presentes ali.
O infortúnio vem a seguir.

Minutos —ou segundos—
depois do nascimento, a criança morre. Surge então outro ﬁlme, sobre a infelicidade
de Martha, papel de Vanessa
Kirby, e seu marido Sean, vivido por Shia LaBeouf. E a infelicidade não é um tema fácil.
Bergman é capaz de jogar
seuspersonagens—enósjuntos—nosabismossinistrosda
existência. Mas não se acham
Bergmans às dúzias por aí.
Depois, Mundruczó vem da
Hungria, onde fez fama, para a nação Netﬂix. Seja como
for, ele se contentou em, depois do parto, fazer um ﬁlme
atravessadopelasconvenções
docinemapsicológico,dotipo
queperguntaoquesenteuma
mulher após perder um ﬁlho.
Ela se desentende com o marido, olha para outras crianças com estupor, se desentende também com o emprego.
Em suma, repete tudo que
se conhece em décadas de ﬁlmes sobre a dor. Nesse aspecto, a banalidade manda. Algumas cenas são tocadas a pla-

nos-sequência, mas parecem
mais improvisos para ganhar
temponaﬁlmagem.Estãolonge da força que têm o início.
Para animar as coisas, convém que entre em cena um vilão. Uma vilã, no caso, a mãe,
interpretada por Ellen Burstyn, extremamente controladora de Martha. Como tem
dinheiro, desde o início do ﬁlme ela se mostra uma manipuladora. Resolve os problemas econômicos do casal, em
troca de palpitar na sua vida.
Veremosdepoisqueessecaráterforte—atédemais—surge
demotivosigualmentefortes.
Ocertoéqueelaageparadaniﬁcar o pouco que resta do
casal. Nisso consiste sua vilaniae, convenhamos,nãoétão
grande. Não a odiamos apaixonadamente, como convém
nesses casos. Quanto ao marido, apenas dá para lamentar
sua fragilidade de caráter. Ele
não segura a barra mesmo.
Existe, ainda, a parteira. E
todo o desejo de vingança, de
a pôr na prisão, exigir uma re-

Vanessa Kirby em cena de ‘Pieces of a Woman’
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paraçãoemdinheiro.Martha,
meio zumbi, segue a mãe relutantemente no processo. É
quando o ﬁlme levanta a cabeça e, via Martha, se opõe
ao hábito que os americanos
espalharam pelo mundo de,
a qualquer infortúnio, responsabilizaralguémpelofato.
O que dirá o júri diante de
eventos em que nunca se saberá o que houve de fato?
O filme reduz ao mínimo
possível o sensacionalismo,
ou a “datenização”, do caso.
No ﬁm, importa apenas que
“Pieces”preservaadiginidade
nessa delicada travessia que
consiste num ﬁlme de inspiração claramente húngara ter
de se entender com o globalismo da Netﬂix —prova disso, o “happy end” colado ao
entrecho invernal. Não é tão
pouco, mas também não é o
bastante para ser memorável.
De tudo, o que resta mais
bem resolvido é uma Vanessa Kirby muito sólida e acompanhada por um elenco igualmente bem dirigido. IA

a eee

SÁBADO, 16 DE JANEIRO DE 2021

ilustrada

Bruna Barros

Nunca diga o que está pensando

Em ‘O Poderoso Chefão’, um épico americano com família, catolicismo e corrupção
-

Mario Sergio Conti
Jornalista, é autor de ‘Notícias do Planalto’

No primeiro ato de “O Poderoso Chefão”, Don Vito (Marlon
Brando), o patriarca dos Corleone, repreende o ﬁlho Sonny
(James Caan), que divergiu dele numa conversa com maﬁosos de outro bando. “Nunca
diga o que está pensando fora
da família,” ensina-lhe o pai.
No terceiro e último ato, o
conselho é virado do avesso.
O protagonista agora é Michael (Al Pacino), que de herói de guerra, universitário e

C5

moço de boa índole transmutou-se em chefe de quadrilha.
A conversa é só entre os Corleone. Não há gente de fora.
Vincent (Andy Garcia), sobrinho e herdeiro de Michael, discorda com veemência do tio.
O padrinho o chama na chincha: “Nunca deixe ninguém saber o que está pensando”. A
família, ninho cálido e inexpugnável da lealdade, some
da frase. O maioral do clã deve
desconﬁar até dos parentes.

Reverostrês“OPoderosoChefão” de uma vez, agora que o último deles foi relançado com
uma edição deﬁnitiva, permite perceber esse e outros detalhes. Eles apontam no sentido da unidade, põem de pé
um épico de quase nove horas.
É ocioso especular se a unidade foi intencional, se estava na cabeça de Francis Ford
Coppola desde o primeiro ﬁlme. Ou se foi produto da pressão da Paramount, que o es-

premeu até que ele —primeiro inebriado pelo sucesso, depois falido e endividado— dirigisse outros dois capítulos.
O decisivo é a inteireza dos
temas, do visual e da atuação
do elenco. Os três ﬁlmes inexistem em separado. São atos
harmônicos de uma obra sobre família, imigração, catolicismo e o continuum entre
crime e capital. “Acredito na
América” é sua primeira frase.
A inteireza e a harmonia

levam “O Poderoso Chefão”
ao terceiro atributo da beleza, segundo o Tomás de Aquino de Stephen Dedalus: o esplendor. Não é para menos.
O ﬁlme foi dirigido pelo autor de outra obra prima, “Apocalypse Now”. Contou com
quatro atores de primeira:
Brando, Pacino, De Niro e o
inventor do método de atuar americano, Lee Strasberg.
Além de tema, a família é
motor do ﬁlme. A música é do
pai do diretor, Carmine Coppola. O grande papel feminino
foi interpretado por sua irmã,
Talia Shire, que de jovem ingênua vira uma Lady Macbeth
que incita a vendeta do irmão
e serve cannoli envenenados.
O tempo se encarregou
de comprovar que sua ﬁlha
Sofia, tão atacada na estreia como atriz, tem um desempenho comovente como
MaryCorleone.Atéseusobrinho
Nicolas Cage está bem. Por
ﬁm, sua mãe, Italia, se ﬁnge de
cadáver numa ponta.
Os entretons de marrom granuladodeGordonWillissãosobrecarregadosnascenasemNova York e no Vaticano; e radiososemHavana,emNevadaena
Sicília. Os núcleos sombrios do
crime, da religião e das ﬁnançascorrompemaclaridadedos
lugares abertos e periféricos.
Há umaalusãoa“AExecução
de Maximiliano”, de Manet, no
fuzilamento de Sonny: o rosto
dos atiradores não aparece, o
crime é anônimo e molda um
sistema. A inspiração de Manet
foi o Goya de “Os Fuzilamentos
de Três de Maio” —e o pintor
espanhol permeia o ﬁlme todo.
“O Poderoso Chefão”, com isso, ultrapassa o gênero ﬁlmes

| dom. Drauzio Varella, Fernanda Torres | seg. Luiz Felipe Pondé | ter. João Pereira Coutinho | qua. Marcelo Coelho | qui. Contardo Calligaris | sex. Djamila Ribeiro | sáb. Mario Sergio Conti

de gângster. Está numa categoria diversa de “Scarface”, de
Hawks,de“OsBonsCompanheiros”, de Scorsese, e de “Era uma
Vez na América”, de Leone. É o
sumo do cinema americano,
posto a serviço de uma estéticaquecirculaentreoparticular
eogeral,oabstratoeoconcreto.
O catolicismo é ponto de passagem dessa dialética. “O Poderoso Chefão” encena —ou
se refere a— os sete sacramentos, batismo, crisma, conﬁssão,
eucaristia, ordenação, matrimônio e extrema-unção. Há
até morte e ressurreição, mas
em arte, na récita da “Cavalleria Rusticana”, em Palermo.
Cada sequência que exibe um
sacramento é entremeada por
ﬂashes de gângsteres que assassinam a sangue frio. Ou então serve de cenário para que
os Corleone arquitetem novas
mortandades. A espiritualidade religiosa é vista como uma
ritualização da obediência à
força, que vige no mundo real.
Michael é o herói. Quer tirar a família do submundo de
violência, corrupção e crime, para que viva legal e legitimamente. Quer arrancá-la do
inferno da acumulação primitiva e levá-la ao paraíso do
capital estável, feito de riqueza reluzente e ﬁlantropia. O
ﬁlme se passa no purgatório.
Ao se associar ao banco do
Vaticano para conquistar uma
das maiores empresas imobiliárias do mundo, Michael constata que a Igreja é tão brutal
e corrompida quanto a máﬁa. Mata o irmão, a mulher o
larga, a ﬁlha morre nos seus
braços. Perde a família, os
negócios, a alma. Não há
superação neste mundo.
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Ueba! Eu quero virar jacaré!
E o novo slogan da Ford: Fechada com Bolsonaro!
-

José Simão
Jornalista, precursor do humor jornalístico

Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República! Pensamento do Projetemos: a
pessoa come salsicha e diz que
não vai tomar vacina porque
não sabe o que tem dentro. O
cara cai de boca no dogão e depois vem com frescura: “Ai, diz
que o pau cai”, “ai, vira jacaré!”.
Eu quero virar jacaré! A única
desvantagem de virar jacaré
é digitar no celular! Rarará!

E agora só pago minhas contas no Dia D na Hora H! E acabadesairoíndicedeeﬁcáciado
Pazuello:100%TAPADO.Eoapelido do Pazuello no exército era
PB:PeitinhodePombo!Rarará!
E o novo slogan da Ford: Fechada com Bolsonaro! Rarará.
E a Ford vai lançar na Argentina o EGOSPORT! Com airbag duplo: um pro argentino
e outro pro ego! O país do gado não precisa de Ford, pre-

cisa de carro de boi! Rarará!
E o Biden? Na física, lei
de Newton, na lógica, lei de
Murphy. E na posse do Biden,
Lady Gaga! Rarará!
Eatenção!DomingãodaAnvisa!NodomingoaAnvisadecide
seliberaasvacinas.Eumacoisa
que eu não sabia: Anvisa transmitiráavotaçãosobreusoemergencial de vacinas ao vivo. Pelo
YouTube.Narração:GalvãoBueno.ComentáriosdeMandetta

eCaioRibeiro!Estãoconfundindo vacinação com Brasileirão!
E outra coisa que eu não sabia:
é por votação! Cinco diretores
votarão. Três deles: o almirantedoBolsonaro,umapadrinhadodocentrãoeumamédicaque
defende a cloroquina! Resultado: Antavisa libera o Pazuello!
E a Pﬁzer desenvolve versão
em pó de vacina! Então não é
mais: “Estou louco para tomar
umaPﬁzergelada”.Agoraé:“Es-

tou louco pra cheirar uma Pﬁzer!”. Vão vender em papelote! E
uma coisa que não pode: na hora de cheirar, assoprar! Rarará!
E o Trump? O Trumpica Mas
Não Cai! Bolsonaro diz que o
impeachment do Trump foi
fraudado. Eduardo Bolsonaro pede recontagem! Babão de
defunto! O Trump vai acabar
em Atibaia. Wassef vai arrumar um muquifo. Wassef advocacia criminal e hospedagem!
E olha o cartaz na porta da
geladeira da empresa de um
amigo meu: “Está proibido
Chup-Chup pela metade no
congelador. Ou chupa tudo
ou chupa nada”. Rarará.
Essa agora é a minha ﬁlosoﬁa: ou chupa tudo ou
chupa nada!
Nóis sofre, mas nóis goza!
Que eu vou pingar o meu colirio alucinógeno!

Fê

| dom. Ricardo Araújo Pereira | seg. Claudia Tajes | ter. Manuela Cantuária | qua. Gregorio Duvivier | qui. Flávia Boggio | sex. Renato Terra | sáb. José Simão

É HOJE
EM CASA

QUADRINHOS

SUDOKU

Piratas do Tietê Laerte

MÉDIO

texto.art.br/fsp

-

Tony Goes

tonygoes@uol.com.br

Greta Gerwig leva
às telas adaptação
de um clássico da
literatura dos EUA

Daiquiri Caco Galhardo

Adoráveis Mulheres

HBO, 22h, 10 anos

Níquel Náusea Fernando Gonsales

Cultura Livre

O cantor e compositor Kiko
Dinucci apresenta algumas
canções e conversa sobre seu
álbum“Rastilho”,umdosmais
elogiados de 2020.

A Vida Como Ela Yeah Adão Iturrusgarai

History, 18h10, 10 anos

Na sétima temporada do reality competitivo, os participantestêmquesobreviverpor
conta própria durante cem
dias numa inóspita região
do Ártico. O prêmio para o
vencedor equivale a, aproximadamente, R$ 5,2 milhões.
Épico

Zoom, 19h, livre

A Cia Tercer Abstracto apresenta temporada online desteespetáculoteatralinspirado
por Bertolt Brecht, com direção de David Atencio. Sextas,
sábados e domingos, até 31 de
janeiro. Reservas pelo email epicoprojeto@gmail.com.

Não Há Nada Acontecendo André Dahmer

Além de cuidar de amigos e
parentes, uma mulher tenta se reconectar com o ﬁlho,
viciado em drogas. Premiado
em festivais de cinema e ainda inédito no Brasil, o ﬁlme
também está disponível
para aluguel em diversas
plataformas.
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Viver Dói Fabiane Langona
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Record, 22h30, 16 anos

Supo Mungam Plus, 16 anos

2

2

A Lista

A Vida de Diane

VERTICAIS
1. Uma grande associação ﬁlantrópica internacional / Sentimento de surpresa, espanto, diante de algo que não se espera
2. Culto religioso semelhante à macumba / Costurar 3. São
três em Batatais / Um integrante das baterias das escolas de
samba 4. Admitir como verdadeiro, como certo / As iniciais
da atriz Loren, de “Quo Vadis?” 5. (Lady) Famosa música de
Roberto Carlos / Ato de provocar alguém para duelo 6. Abrir
forçando a fechadura / Uma revista como a “Turma da Mônica” 7. O ﬁm da... Funai / Grande povo indígena das Américas
8. Relativo a um forte vendaval / Palavra que, anteposta a
advérbios de lugar, enfatiza afastamento 9. Uma planta dos
brejos / Emigração de todo um povo ou saída de pessoas em
massa.

1

Telecine Premium, 22h, 10 anos

Depoisdeserpreso,umassassino de aluguel aceita ser informante da polícia, em troca de proteção. Thriller com
Matt Dillon e Willem Dafoe.

HORIZONTAIS
1. A Judy (1922-1969) cantora e atriz 2. Extensão de terra cultivada 3. Ordem Verbal / Ave também chamada papagaio-do-mangue 4. De pequena estatura / Abreviatura de ibidem
(no mesmo lugar) 5. Enfraquecido, debilitado 6. A escritora
de livros infantis Rocha / (Trem-) Um meio de transporte de
alta velocidade 7. Duna arenosa em desertos da Argentina
8. Guia turístico 9. Modos afetados, pretensiosos / O piloto
holandês Verstappen da F1 10. Osso do pé em forma de cubo
irregular 11. Mar, em inglês / Razão pela qual se faz algo 12.
As iniciais da atriz Ryan, de “Atraídos pela Fama” / Som agudo, caracterizado por uma certa duração 13. A atriz paulista
Mafalda.

1

Link Perdido

Umexplorador esua assistente descobrem uma criatura
que seria um elo entre os homens e os outros primatas.
Longa em animação vencedordoGlobodeOuroeindicado ao Oscar de sua categoria.

SOLUÇÃO

CRUZADAS

Cultura, 18h, livre

Sozinhos: Desafio de Um
Milhão de Dólares

O Sudoku é um tipo de desaﬁo
lógico com origem europeia e
aprimorado pelos EUA e pelo
Japão. As regras são simples:
o jogador deve preencher o
quadrado maior, que está dividido em nove grids, com nove lacunas cada um, de forma
que todos os espaços em
branco contenham números
de 1 a 9. Os algarismos não
podem se repetir na mesma
coluna, linha ou grid

8
9
10

Péssimas Inﬂuências Estela May

11
12
13

HORIZONTAIS: 1. Garland, 2. Seara, 3. OV, Curica, 4. Tororó, Ib,
5. Adinâmico, 6. Ruth, Bala, 7. Medano, 8. Cicerone, 9. Poses,
Max, 10. Astrágalo, 11. Sea, Fim, 12. MR, Sibilo, 13. Eloísa.
VERTICAIS: 1. Rotary, Pasmo, 2. Vodu, Coser, 3. Ás, Ritmista,
4. Reconhecer, SL, 5. Laura, Desaﬁo, 6. Arrombar, Gibi, 7. Nai,
Ianomamis, 8. Ciclonal, Lá, 9. Taboa, Êxodo.

Quatroirmãsadolescentesenfrentam as agruras da Guerra de Secessão. O romance de
Louisa May Alcott ganha uma
nova versão para o cinema,
sob a direção de Greta Gerwig. Ela escalou para o papel
principal a atriz Saoirse Ronan, de “Lady Bird”, de 2017,
e um elenco que inclui EmmaWatson,LauraDern,Louis
Garrel, Timothée Chalamet e
Meryl Streep. O ﬁlme foi vencedor do Oscar de ﬁgurino.
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Jornalistas contam o
que é notícia e por que
escolheram a proﬁssão
Maju Coutinho e outros proﬁssionais dizem o que
você precisa saber para seguir por esse mesmo caminho
-

Marcella Franco
são paulo Semprequealguém

decide que, quando crescer,
quer ser jornalista, uma das
primeiras coisas que essa pessoa ouve é a história de um
cachorro.
Na primeira parte da narração, o cãozinho morde um
homem. Na segunda, é o homem que morde o cãozinho.
Mas que raios um bicho meio
maluco tem a ver com jornalismo?
É que os professores das
faculdades usam essa fábula
—na verdade, uma frase dita pelo jornalista americano
Charles Dana, que morreu em
1897— para explicar o que é
uma notícia.
Eles dizem que, quando um
animalatacaumapessoa,não
há novidade nenhuma, mas
que, quando acontece o contrário, aí, sim, temos uma notícia importante.
No dicionário, uma notícia
signiﬁca muitas coisas. Entre elas, a informação de algo que acabou de acontecer.
Mas, principalmente, a gente
costuma chamar de notícia o
queépublicadoemumjornal,
na TV, no rádio, nas revistas e
nos grandes portais.
E sabe quem publica uma
notícia? Eles mesmos, os jornalistaseasjornalistas.“Escolhi o jornalismo porque sempre curti me comunicar, e por
ter o sonho de poder construir um mundo melhor”, conta
Maju Coutinho, apresentadoradoJornalHoje,daTVGlobo.
No seu trabalho, Maju apresenta as notícias conseguidas
por uma equipe de repórteres, que são aqueles jornalistas que entrevistam pessoas
e que, na televisão, sempre
aparecem segurando um microfone.
Para Maju, é preciso que o
jornalista tenha várias qualidades: “Curiosidade, vontade de aprender, humildade
e clareza”.
Para Reinaldo Azevedo, colunista aqui da Folha e apresentador do programa “O É
da Coisa”, na rádio Band News
FM, o fundamental para alguém virar um jornalista é
gostar de ler e escrever. “Também é preciso lutar contra a

injustiça”, acredita.
TioRei,como Reinaldo éconhecido pelas crianças, tem
uma boa deﬁnição para o que
é notícia —e ele não usa cachorros para explicar nada.
“Notícia é tudo aquilo que diz
respeito à vida de muitas pessoas, ou à vida de uma pessoa
que é importante para muita
gente”, resume.
Na Band News, ele conta
que sua parte favorita é falar com milhões de pessoas
ao mesmo tempo. “Por outro lado, é preciso trabalhar
como se fosse uma conversa
pessoal com cada ouvinte”,
descreve. Já no jornal, o que
ele mais gosta é de fazer seus
textos “como se fossem uma
redação de escola”.
Tatiana Vasconcellos também trabalha em uma rádio,
a CBN. Na visão dela, uma notícia é uma coisa que aconteceu,equefoi“tratada” porum
jornalista.“Porexemplo:morreu um presidente de um país. Esse é o fato. Então, o jornalista vai em busca de mais
informações sobre aquele fato”, ensina.
“Ele vai entrevistar pessoas
próximas ao presidente para
fazerumareportagem.Dequê
aquele presidente morreu?
Em que circunstâncias? Ele
estava doente? Quais foram
as realizações dele enquanto presidente? Agora, com a
morte dele, quem vai ser onovo presidente daquele país?”,
completa.
Tati acha importante que
crianças e jovens se envolvam
com o noticiário do dia, para
saber o que está acontecendo no mundo em que vivem.
“E principalmente porque,
quanto mais bem informados
estamos, menos acreditamos
em mentiras que espalham
por aí. Cada vez mais mentiras têm sido espalhadas com
a intenção de enganar as pessoas. O jornalismo proﬁssional é uma fonte segura contra
essas mentiras”, diz.
Para ter uma ideia de como
o que os jornalistas fazem é
sério, em vários lugares onde
eles trabalham existe um cargo chamado “ombudsman”.
A pessoa que ocupa essa
função funciona quase como
umleitorinﬁltrado(ououvin-

te e espectador, no caso do rádio e da TV).
Isso porque o ombudsman
é contratado para receber as
críticas e sugestões de todos
os leitores, e para observar se
o trabalho dos jornalistas está sendo bem feito, pensando
sempre no que é melhor para quem acompanha as notícias naquele canal.
Aqui na Folha, a ombudsman é a Flavia Lima. Para ela,
ler notícias é como viajar. “A
gente conhece coisas que não
conhecia, e tem contato com
aquilo que não teria normalmente”, explica.
Quandoeramenor,antesde
trabalhar no jornal, Flavia lia
a Folhinha e o Folhateen, que
era um caderno para adolescentes. “Gostava muito”, lembra. “Em casa ou nas escolas,
é importante que a gente crie
desdecedoohábitodetercontato com as notícias por meio
de textos e imagens”.
Ela conta que, como ombudsman, recebe mensagens
de professores falando que
usaram reportagens da Folha para discutir determinadosassuntoscomseusalunos.
“O jornal produz muitos
conteúdos, mais ou menos
complexos. Alguns podem
exigir uma forcinha dos adultos para as crianças entenderem”, completa.
Flavia, Tati, Reinaldo e Maju
—etambém grande parte dos
jornalistas proﬁssionais— estão preocupados com as chamadas fake news (leia mais
abaixo e faça nosso teste sobre o assunto).
“Ninguém está imune à desinformação,todomundopode receber um texto que parecenotícia,maséfakenews”,entendeaombudsman.“Masdesenvolver o hábito de questionar,compararepesquisaroque
se lê, ouve ou vê contribui paraformarleitoresmaisatentos
e com senso crítico apurado”.
“Todo mundo precisa saber sempre quem dá a notícia para não ser enganado
por falsas informações, que
são as chamadas fake news”,
diz Tio Rei. “Por isso, vale procurar pelos veículos de comunicaçãoproﬁssionais. Porque
não começar pela Folhinha?”,
convida ele.

É notícia ou
fake news?
Faça o teste e veja se você
está sabendo tudo

“

1

Médicos avisam
que comer quatro
balas por dia deixa os
dentes mais fortes
contra cáries

2

Cientistas descobrem
que a Terra girou mais
rápido em 2020

“

Tem que
gostar de ler
e escrever.
Também
é preciso
lutar contra
a injustiça

3

Dono que não recolher
cocô do cachorro na rua
pode levar multa

te mesmo. Marcelo recomenda, por exemplo, que o leitor
procure o autor no Facebook
ou Instagram, para conferir.
“Fake news é sempre alguém que, em vez de te informar, quer te enganar”,
resume Marcelo, que é jornalista e já publicou 29 livros.
Para quem curtir o “EsquadrãoCurioso”,eleadiantauma
boa (e verdadeira) notícia: na
primeirasemanadefevereiro,
estreia nos serviços de streaming um podcast com o mesmo nome do livro. Serão cinco episódios de 20 minutos.
Neles, os personagens são
interpretados por atores, e
entrevistamjornalistasdeverdade. Uma das convidadas é
Patricia Campos Mello, repórter da Folha e autora do
livro “A Máquina do Ódio: Notas de uma Repórter sobre
FakeNewseViolênciaDigital”.
Esquadrão Curioso Caçadores De Fake News
Marcelo Duarte, Ed.Panda
Books, R$ 32,90 (112 págs.)

Reinaldo
Azevedo
colunista da
Folha e
apresentador
na rádio Band
News

“

4

Sony informa que só quem
tiver o novo Playstation 5
vai poder jogar Fortnite a
partir de fevereiro de 2021

Cada vez mais
mentiras têm
sido espalhadas com
a intenção
de enganar
as pessoas. O
jornalismo
proﬁssional
é uma fonte
segura
contra essas
mentiras
Tati
Vasconcellos
jornalista da
rádio CBN

5

Professores estão
proibidos de passar lição
de casa em 2021

Respostas

1) Fake news. Muito açúcar pode
acelerar o surgimento de cáries. É
importante não exagerar nos
doces, e escovar os dentes sempre
depois de comer;
2) Notícia. No ano passado, foi
registrado o dia mais curto dos
últimos 50 anos. Em 19 de julho de
2020, o planeta completou sua
rotação 1,4602 milésimo de
segundo mais rápido;
3) Notícia. No Brasil, cidades como
Recife, Fortaleza, Uberlândia e Foz
do Iguaçu têm leis que permitem
multar quem deixa o cocô do seu
cãozinho na calçada;
4) Fake news. Dá para jogar
Fortnite no PS4, no Xbox One, PC,
Nintendo Switch, celulares e
também no novo PS5;
5) Fake news. Mesmo com a
quarentena, não existe nenhuma
lei proibindo a lição de
casa – por enquanto

“Falei para ele que não era
possível ser verdade. Ele ﬁcou meio bravo, disse que tinha visto em um site”, lembra.
“Naquela época, falavam
que fake news só pegava as titias e as vovós, e que criança
não caía. Daí vimeu ﬁlho caindo, e me dei conta de que eles
têmumpodermuitomaiorde
espalhar conteúdo do que as
pessoas mais velhas, porque
passam o dia inteiro nessas
redes”, completa Marcelo.
Ele ensina dicas para reconhecer se uma notícia é
de verdade ou falsa. A primeira é ﬁcar ligado se aquele site quer chamar muito
a atenção. “Quando dizem
que ninguém está sabendo
daquilo, ou quando manda a gente espalhar depressa antes que apaguem, ou
quando falam que o governo está querendo esconder.
Esquece, é mentira”, diz.
Outra sugestão é procurar
pelonomedeumjornalistaou
cientista que tenha assinado
o texto, e ver se a pessoa exis-

Escolhi o
jornalismo
porque
sempre curti
me comunicar, e por
ter o sonho
de poder
construir
um mundo
melhor
Maju Coutinho
apresentadora
do Jornal Hoje,
da TV Globo

Livro e podcast com vilão Fake Nilson
ensinam crianças a identiﬁcar fake news
Para ajudar as crianças a entenderem o que, aﬁnal, são as
fake news de que os adultos
tanto falam, o escritor Marcelo Duarte escreveu um livro. “Esquadrão Curioso –
Caçadores de Fake News”
conta a história de um grupo
de amigos da mesma escola, que resolvem desvendar
juntos as notícias falsas que
aparecem nas redes sociais.
O vilão Fake Nilson usa disfarcesmirabolantes parafugir
e também atrapalhar a perseguição da turma formada por
Isa, Pudim, Leo e Débora.
Entre as lorotas investigadas por eles estão um ataque
de discos voadores, a descoberta de um celular de 800
anos de idade e a existência de uma capa que deixa
qualquer um invisível.
O livro surgiu quando um
dos ﬁlhos de Marcelo procurou o pai para dizer que
tinha lido uma notícia incrível: cheirar pum dos outros aumentaria o tempo
de vida das pessoas.
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“

Em casa ou
nas escolas,
é importante
que a gente
crie desde
cedo o
hábito de ter
contato com
as notícias
por meio
de textos e
imagens
Flavia Lima
ombudsman
da Folha
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sobremorar

Condomínios usam folhas de cobre
e luz ultravioleta contra coronavírus
Novos produtos não garantem proteção nem substituem medidas básicas, alerta infectologista

são paulo Na tentativa de garantir proteção aos moradores na pandemia, condomínios diversiﬁcaram o leque de
produtosqueprometemdiminuir os riscos de contaminação ao eliminar microrganismos das superfícies e evitar a
exposição nas áreas comuns.
Administradoras de condomíniosvêmsendobombardeadascomofertasdeempresas
queclassiﬁcamsuasmercadoriascomoinovadorasnocombate à Covid-19. Os produtos
vão de dispositivos para abertura de portas com os pés a
softwares que permitem assembleias online com número ampliado de participantes.
“Todos os dias têm chegado ofertas de produtos novos no mercado. Durante a
pandemia, temos avaliado
a eﬁcácia e viabilidade dessas mercadorias para aplicação nos residenciais”, aﬁrma
José Roberto Graiche Junior, vice-presidente do Grupo Graiche, que administra
725 condomínios pelo país.
Mas o consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia Wladimir Queiroz alerta que as inovações podem
trazer uma falsa sensação de
segurança, levando a um relaxamento das medidas básicas e realmente eﬁcazes
no combate ao coronavírus.
Mesmo com novas tecnologias à disposição, os moradores
não devem dispensar a máscara e o álcool em gel quando precisarem sair de casa.
No mês passado, o Parque
Cidade Jardim, complexo de
condomínios na zona sul de
São Paulo, teve portão, catracaecorrimãosrevestidoscom
folhas de cobre, metal com
propriedade antimicrobiana.
Segundo a Elfer Alumínio,
desenvolvedora da tecnologia, a inovação é uma lâmina
bem ﬁna de cobre autoadesiva, em folhas de 0,05 milímetros de espessura, que podem
ser coladas em objetos muito tocados pelos moradores.
Antes, esse revestimento não era viável, e a instalação de uma maçaneta ou
corrimão com cobre exigia
a troca da peça inteira.
A espessura ﬁna também
garante uma área de revestimento maior, barateando o
serviço. O custo para aplicar
o produto em uma maçaneta varia de R$ 10 a R$ 20. Em
uma catraca, o valor vai de
R$ 90 a R$ 130. Já em um corrimão, pode chegar a R$ 400.
“Estudosmostramqueocoronavíruspodesobreviverpor
diasemsuperfíciesdeplástico
ou de inox, comuns em condomínios. Mas, na superfície
de cobre, o tempo de vida do
microrganismo é reduzido

Dispositivos anti-Covid
nos condomínios

Equipamentos portáteis ou instalados em áreas comuns que
emitem luz ultravioleta prometem matar microrganismos,
incluindo o coronavírus

Ilustração Catarina Pignato

-

Renan Marra

Folhas de cobre, metal
com propriedade
antimicrobiana, são
coladas em objetos
muito tocados pelos
moradores, tais como
maçaneta, portões e
corrimãos
Tapetes
sanitizadores usam
produtos químicos
para desinfetar a
sola dos calçados

Dispositivos permitem
abrir portas com os pés.
Itens são fixados em
portas de elevadores
e portões que liberam
a entrada quando
empurradas ou puxadas

Lockers (armários) instalados nos condomínios para entregas de
delivery evitam o contato entre entregadores e clientes

Outras iniciativas adotadas pelos condomínios contra a Covid-19
Assembleias e
áreas comuns
Empresas
desenvolvem software
para realização de
assembleias online
com capacidade
de participantes
ampliada. Também
criam plataformas
para agendar uso
de espaços nas
áreas comuns

Implantação de
portaria remota
Serviço funciona com
câmeras conectadas
a uma central que
monitora a entrada e a
saída do condomínio.
Visitantes conversam
com o porteiro a
distância. Iniciativa
tem sido usada
para diminuir o
ﬂuxo de pessoas

VOU CHAMAR O SÍNDICO |

bem e, também naturalmente, passaram a reparar mais
nos detalhes de manutenção,
conservação e limpeza.
Agora, o abacaxi está nas
mãos dos síndicos, que precisam dar conta de atender
a alta expectativa dos moradores, nos exatos limites
da previsão orçamentária,
aprovada antes de qualquer
cenário pandêmico.
No primeiro trimestre, costumam ocorrer as assembleias gerais ordinárias, nas quais
justamente se discute uma

Medidas básicas
contra o vírus
Instalação de
dispositivos com
álcool em gel, de
placas com avisos
sobre obrigatoriedade
do uso da máscara
nas áreas comuns
e de uso restrito do
elevador a pessoas
que moram no
mesmo apartamento

Marcio Rachkorsky
Advogado, é membro da Comissão de Direito Urbanístico da OAB-SP

Com mais despesas nos prédios,
condomínio vai aumentar em 2021
Bravamente, os condomínios enfrentaram dez meses
de pandemia e, entre muitos
acertos e alguns erros, conseguiram adaptar a rotina
dos funcionários, moradores e prestadores de serviços.
Com os adultos trabalhando em casa e crianças e adolescentessemaulas,oscondomínios ﬁcaram lotados e, naturalmente, as demandas aumentaram. Fato é que os moradores passaram a compreender a importância de morar em um lugar que funcione

Política de
papel zero
Condomínios
passaram a
enviar boletos e
comunicados por
email e aplicativos
de mensagens,
reduzindo o risco
de contaminação
via papéis e o
contato com
outras pessoas

para até duas horas”, aﬁrma
o engenheiro Fabio Passerini, gerente da Elfer Alumínio.
Ele explica que o metal tem
íons livres que geram uma
espécie de ataque e causam
rupturas na membrana dos
micróbios, destruindo também seu material genético.
Um condomínio localizado
na Oscar Freire, na zona oeste de São Paulo, também investiu em novas tecnologias
para tentar proteger os moradores contra a Covid-19.
Nos elevadores do prédio
foram instalados dispositivos
que, segundo a empresa Superled, matam microrganismos,incluindoo coronavírus.
Por R$ 2.900, o chamado Vírus Killer, produto com luz ultravioleta (UVC), emite radiação que teria capacidade para inativar o microrganismo.
Os sensores do equipamento detectam movimentos, e
a luz é emitida sempre que o
ambienteestávazio.AluzUVC
pode causar danos quando
usada incorretamente, provocando queimaduras de pele e córnea ou câncer de pele.
Equipamentos que emitem
luz ultravioleta também são
vendidos em modelo portátil,
com afunção dematar o vírus
nas superfícies de correspondências e caixas, por exemplo
(preço médio de R$ 150).
Outros itens adquiridos pelos condomínios são tapetes
sanitizadores, que usam soluçãodehipocloritodesódiopara desinfetar calçados (preço
médio de R$ 100), e dispositivosquepermitemabrirportas
com os pés (cerca de R$ 75).
Wladimir Queiroz, da Sociedade Brasileira de Infectologia, diz que alguns dos novos produtos até podem mitigar riscos de contaminação,
mas não garantem proteção
plena contra o coronavírus.
“No caso do cobre, o vírus
tem sobrevida mais curta,
mas ainda assim resiste por
algumas horas. E, nos espaços
comuns, não sabemos quando alguém passou pela última
vez no local”, diz o médico.
O infectologista também
põe em xeque a eﬁciência da
luz ultravioleta. Segundo ele,
os raios podem eliminar microrganismos de superfícies,
mas não são capazes de eliminar o vírus em suspensão no
ar. “Provavelmente, a maior
via de transmissão do coronavírus é a inalatória. Por isso, nada vai substituir o uso
de máscara e higienização
das mãos”, aﬁrma Queiroz.
Além de novos produtos
que prometem combater a
Covid-19, a pandemia tem estimulado parcerias de condomínios com empresas que
produzem estruturas que
evitam o contato físico.
Em condomínios da zona
leste e sul de São Paulo administrados pela Oma, o iFood
instalou armários que evitam
o contato entre entregadores
e clientes. O pedido pelo aplicativo é posto diretamente
no armário, que é destravado pelo morador com senha.
Já na Lello Condomínios,
a pandemia acelerou a implantação de uma plataforma que permite a realização
de assembleias online.

nova previsão orçamentária.
Chegou a hora de descascar
esseabacaxijuntocomosmoradores e deﬁnir, comresponsabilidade e realismo, os números para o próximo exercício. E a tarefa não será fácil.
Aﬁnal,sedeumladoobolso
está mais apertado e a renda
caiu, de outro os custos só subiram, valendo citar: aumento no consumo de água, luz,
gás e produtos de limpeza,
reajustes contratuais anuais
e dissídio coletivo dos funcionários. Em resumo, em 2021

o condomínio vai aumentar.
Uma das boas heranças
que a pandemia já deixou é
a conscientização dos moradores sobre a importância
de morar em um condomínio em ordem, ainda que isso custe alguns reais a mais...
Na verdade, vale cada centavo quando o resultado é
um prédio mais limpo, mais
organizado, mais seguro.
Aos síndicos, conselheiros
e administradores, a lição de
casa é montar apresentações
claras e organizadas nas assembleias, de forma que a
aprovaçãodonovoorçamento
ocorra em ambiente tranquilo e sem embates. Importante levar alguns cenários, para
que os moradores possam de-

bater e decidir sem pressão.
Vou relatar uma situação
bastante comum, que sempre me incomodou muito, a qual creio que vai mudar daqui por diante. Tenho
um amigo que, quando vai
para um bar, prefere beber
uma cerveja artesanal, que
custa R$ 40, em vez da normal, que custa R$ 10. Ele não
se incomoda de abastecer
o carro com a gasolina aditivada, que lhe custa uns
R$ 100 a mais por mês.
Mas, na reunião de condomínio, paradoxalmente,
acha um absurdo o valor subir 7%; vota contra e se orgulha da economia gerada
no lugar onde mora. Com
o peito inﬂado, alardeia que

falta gestão, que o condomínio está caro demais...
Forçado a ﬁcar mais em casa, a reparar mais no seu lar,
meu amigo percebeu que a
manutenção do condomínio
está capenga, que um faxineiro só não dá conta e já quer
até participar do corpo diretivo, para dar boas ideias e propor um plano de investimentos para recuperar o prédio.
Para concluir, devemos almejar o melhor no lugar onde moramos, compreender
a relação custo-benefício
e votar com razoabilidade
nas assembleias. Morar em
um condomínio bem cuidado, além de gerar satisfação
e prazer, ainda representa
valorização do patrimônio.

saúde
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País registrou 1.131 novos
óbitos entre quinta e sexta

B1

8.394.253 casos

Mais 68.138 infecções foram
detectadas em 24 horas

Índia adia envio de vacinas; governo
admite fracasso e requisita Coronavac
Com o veto indiano, Bolsonaro corre o risco de ver o início da vacinação com trunfo de Doria
brasília e são paulo O governo da Índia negou a entrega
imediata de um lote de imunizantes contra a Covid-19 da
Oxford/AstraZenecaaoBrasil,
o que frustrou uma operação
montada para buscar o material no país asiático ainda neste ﬁm de semana e deve resultar numa derrota política para o Palácio do Planalto.
Com o veto da Índia, o presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) corre o risco de assistir o início da vacinação no
Brasil com a Coronavac, que
tem sido utilizada como trunfo do governador de São Paulo, João Doria (PSDB).
Nanoitedequinta(14),oministrodasRelaçõesExteriores,
Ernesto Araújo, ligou para o
chanceler da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, e fez um
últimoapelopelaliberaçãode
2 milhões de vacinas produzidas pelo Serum Institute.
Oloteseriaumadiantamentodoimunizantequeseráproduzido pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e que é a
grandeapostadogovernoBolsonaro na “guerra da vacina”
travada com Doria.
Noentanto,Araújoouviude
seu homólogo que a situação
só seria resolvida “nos próximosdias”,oquefoientendido
noItamaratycomoumasinalizaçãodequenãohaveráliberação no prazo desejado pelo
Brasil.Nãohouvecompromisso com uma data especíﬁca.
Oargumentodopaísasiático
é que não é possível autorizar
a transação enquanto não começaracampanhadevacinaçãonasuaprópriapopulação.
A conversa frustrou os planosdeBolsonarodeenviarum
aviãoàÍndiabuscaracarga.A
aeronave da Azul está pronta no Recife (PE), mas permanecerá em solo enquanto não
houverluzverdedeNovaDéli.
O telefonema de Araújo foi
o segundo contato de alto nívelqueoBrasilfezcomaÍndia
para tentar liberar a venda do
lote. Na sexta (8), Bolsonaro
enviou uma carta ao premiê
indiano, Narendra Modi, pedindo urgência e ajuda para
que a entrega fosse liberada.
O governo prometia a partida da aeronave para a noite
desta sexta (15), com retorno
previsto para o domingo (17).
Em entrevista à rede Bandeirantes, Bolsonaro admitiu
queaoperaçãoseriaatrasada.
“Foitudoacertadoparadisponibilizar 2 milhões de do-

Anvisaterádefazervistagrossa para as questões, que não
teriam como ser respondidas
em prazos exíguos, se pretender aprovar de forma expeditaouso. Ricardo Della Coletta,
Gustavo Uribe, Natália Cancian e Igor Gielow

Butantan diz que
só entrega quando
souber plano de uso
sãopaulo OInstitutoButantan

Avião da Azul fretado pelo governo federal para buscar vacinas na Índia, nesta sexta, no Recife
ses. Só que hoje, neste exato
momento, está começando
a vacinação na Índia, um país de 1,3 bilhão de habitantes.
Então resolveu-se aí, não foi
decisão nossa, atrasar um ou
doisdiasatéqueopovocomece a ser vacinado lá, porque lá
também tem pressões políticas de um lado e de outro. Isso daí, no meu entender, daqui dois, três dias no máximo
nossoaviãovaipartirevaitrazeressas2milhõesdevacinas
paracá”,aﬁrmouopresidente.
Apesar da fala, interlocutores ouvidos pela Folha destacaram que não há como saber
quandoaÍndiapermitiráoenvio das vacinas. A expectativa mais realista é de que o lote seja liberado no começo da
semana que vem.
Nesta sexta (15), o Ministério da Saúde enviou ofício ao
Instituto Butantan pedindo
a entrega imediata de 6 milhões de doses da Coronavac.
“Solicitamos os bons préstimos para disponibilizar a
entrega imediata das seis milhões de doses importadas e
queforamobjetodopedidode
autorização de uso emergencial perante a Anvisa [Agência
Nacional de Vigilância Sanitária]. Ressaltamos a urgência na imediata entrega [...],

tendo em vista que este ministério precisa fazer o devido loteamento para iniciar a
logística de distribuição para
todos os estados da federação
demaneirasimultâneaeequitativa”, diz trecho do ofício.
Alvo de críticas por falta de
organizaçãoeatraso,avacinação no Brasil deve ter dois pilares:aCoronavaceaOxford/
AstraZeneca,queseráfabricadapelaFiocruz(FundaçãoOswaldoCruz).Ambasestãocom
seuspedidosdeusoemergencial em análise pela Anvisa.
A Coronavac está no centro
de uma disputa entre Bolsonaro e Doria que ﬁcou conhecida como “guerra da vacina”.
No ano passado, o presidente garantiu a apoiadores que
não compraria a “vacina chinesa de João Doria”. No entanto, após reação de governadores, o ministério incluiu a Coronavac no plano nacional de
vacinação e anunciou a compra de 100 milhões de doses.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diz que o país
tem garantidas 212 milhões
de doses da Oxford/AstraZeneca. A diferença é que ainda
não há estoque da vacina da
Fiocruz no Brasil.
OposicionamentodasautoridadesdaÍndiageroudecep-

ção entre aliados de Bolsonaro,quepreparavamestratégia
paratentarmostrarliderança
do governo federal no tema.
Estava sendo organizado
um evento no Palácio do Planalto na terça (19) em alusão
aocomeçodavacinação.Seria
uma oportunidade para Bolsonaro rebater as críticas de
que o governo federal cometeu erros no planejamento da
vacinação contra a Covid-19.
A cerimônia foi desmarcada.
Caso a Anvisa dê o aval para as duas vacinas, a expectativadogovernoédesencadear
a vacinação dos grupos prioritários em 20 de janeiro, mas
a data foi colocada por assessores presidenciais antes do
impassecomaÍndia.Publicamente, autoridades do governotêmditoqueavacinausada
no início será a que primeiro
tiver a certiﬁcação da Anvisa.
Em nota, o ministério disse que aguarda aprovação,
“por parte da Anvisa, de uma
ou mais vacinas para poder
anunciar a data oﬁcial de início da vacinação. Estima-se
que a imunização começará
até 5 dias após este aval”.
A origem indiana da vacina Oxford/AstraZeneca pode
ser um entrave de última hora contra sua aprovação pa-

Tony Winston/Divulgação Ministério da Saúde

ra uso emergencial no Brasil.
Dos 18 itens de veriﬁcação
geralqueaAnvisadisponibiliza em seu site para veriﬁcar o
status da aprovação dos imunizantes,4estãopendentesdevidoaproblemasrelativosàfabricaçãodoprodutonaÍndia.
São basicamente pontos
em que os dados de pesquisa da chamada vacina de Oxfordprecisamsercomparados
com a vacina do laboratório
indiano. Há também a falta
de indicação sobre as condições do transporte do lote para uso emergencial no Brasil.
Pessoas com conhecimento do processo aﬁrmam que a

“

Hoje está começando
a vacinação na
Índia. Resolveuse, não foi decisão
nossa, atrasar um
ou dois dias até que
o povo comece a
ser vacinado lá
Jair Bolsonaro
presidente da República

respondeuaoultimatodoMinistériodaSaúdesobreaCoronavacaﬁrmandoquenãoteria
comoentregaros6milhõesde
dosesdoimunizanteaogoverno federal porque não há um
plano para distribuí-las entre
os estados. A escalada sugere
umajudicializaçãodaquestão,
restandosaberqualladosacará a arma primeiro.
A pasta de Eduardo Pazuello havia enviado na tarde desta sexta (15) um ofício ao Butantan dizendo que as vacinas teriam de ser entregues
imediatamente.
Ao mesmo tempo, contudo,
ocorreuumareuniãoentresecretários estaduais de Saúde
com o ministério. A expectativa era a de que fossem especiﬁcadas as cotas iniciais de
vacina para cada estado, mas
apenas generalidades do plano nacional foram colocadas.
Entre secretários, houve incômodo. Quando foi divulgadooofíciodaSaúde,ocomentário no grupo foi o de que estava em curso uma tentativa
de conﬁsco político.
OButantanquersaberquantas doses ﬁcarão em São Paulo, uma vez que não faria sentido, em sua argumentação,
enviartodoo loteparadepois
retornar parte para o estado.
Na semana passada, o instituto e o Ministério de Saúde enﬁm assinaram um contrato de 46 milhões de doses
da Coronavac para o governo
federal, com opção para mais
54 milhões até o ﬁm do ano.
Há no estado 6 milhões
de vacinas prontas para uso
emergencial e outras 4,5 milhões sendo processadas.A rigor, elas são da Saúde, mas há
detalhes a considerar.
Primeiro, o contrato prevê
um plano, que não existe. Segundo, o governo federal aindanãopagouporesseprimeirolotede6milhõesdevacinas.
No ano passado, contrato
com a Sinovac custou US$ 90
milhões (quase R$ 500 milhões) aos cofres paulistas,
prevendo 46 milhões de dosesetransferênciatecnológica.
Assim,aáreajurídicadogoverno estadual já se prepara
paracenáriosemquepossaser
acionada no Supremo TribunalFederal,queatéaquitemse
posicionadocontraBolsonaro
no manejo da pandemia. IG

Brasil envia maior avião de carga para treino militar nos EUA
-

Igor Gielow
são paulo Em meio ao agravamento da pandemia, com a
falta de oxigênio em Manaus,
e às vésperas da campanha de
vacinação contra a Covid-19,
o Brasil perdeu uma das suas parcas estrelas do combate logístico à crise sanitária.
Trata-se de um avião de
transporte Embraer KC-390
Millennium da FAB (Força Aérea Brasileira), um dos quatro
em operação no país. É a aeronave com maior capacidade de carga em serviço, podendo levar até 26 toneladas.
O avião chegou na terça (12)
aAlexandria,Louisiana(EUA),
e ﬁcará até 5 de fevereiro participando de um treinamento
militar conjunto com os americanos, chamado Culminating (culminando, em inglês).
O modelo, cuja primeira
unidade entrou em serviço
em setembro de 2019 e a mais
recente, em dezembro passado, está sendo usado intensamentenacrise.Naquarta(13),
um deles levou 8 toneladas de
equipamentos para Manaus.

Em nota, a Força aﬁrmou
que o “deslocamento não afeta o transporte logístico já realizado pelaFAB, alémdepossibilitar o desenvolvimento
doutrinário para a utilização
segura da aeronave”.
Segundo a nota, a FAB trabalha 24 horas por dia na crise. A Força tem nominalmente20modelosantigosLockheed-MartinC-130Hércules,que
levam até 19 toneladas de carga, e 11 C-105 Amazonas, que
leva 7 toneladas.
A Força elencou ações. Hércules, aviões mais lentos do
que o KC-390, estão sendo
usados para levar cilindros
de oxigênio para Manaus —
só na quinta (14), foram 18 toneladas em dois voos.
Também na quinta, circulou por meio de um deputado amazonense a informação
de que o Brasil poderia pedir
ajuda dos EUA, que enviariam mais oxigênio num avião de transporte C-5 Galaxy.
A Folha ouviu a mesma argumentação sobre o pouco
prejuízo operacional de um
coronel, sob reserva.

O KC-390 durante operação de entrega em Manaus
Ela ﬁca menos defensável
quando se lembra que o governo federal quer começar
a vacinar pessoas pelo Brasil
a partir do dia 20, caso a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprove os
dois imunizantes que analisa
no domingo (17).

FAB no Twitter - 13.jan.2021

Paraisso,dizomesmocoronel, seria ideal ter toda a frota
com o melhor equipamento.
Cada avião pode contar, isso
semmencionaraquestãosimbólica das prioridades.
A decisão também ocorreu
num momento em que já há
questionamentos nas Forças

Armadas acerca da presença
do general da ativa Eduardo
Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Em dezembro, o
comandante do Exército, Edson Leal Pujol, aﬁrmou que
não deveria haver fardados
na política.
O exercício em si é de enor-

me valor operacional para a
FAB, e faz parte de uma aproximaçãoentreBrasileEUAiniciada em 2017, no governo de
Michel Temer (MDB). A presença brasileira estava programada desde 2020.
O exercício de ataque aerotransportado começou em janeiro, com a presença de 203
homens da Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército. Eles estão treinando com
alguns dos melhores especialistas na área do mundo.
OKC-390seintegrouaogrupo agora para seu primeiro
exercício conjunto no exterior, não só com a Força Aérea
americana, mas também com
canadenses e italianos.
Segundo a FAB, tais simulações são vitais para a capacitação para a operação segura da aeronave. Questionada,
descartou repatriar o avião.
O ponto alto será um treinamento em que o KC-390 voará com 9 gigantes Boeing C-17
Globemaster e 6 C-130J, a versão mais moderna do Hércules. Numa noite, o grupo terá
delançar4.000paraquedistas.
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Manaus vive corrida por oxigênio
para salvar pacientes em hospitais

deecomaSecretariadeSaúde
do Amazonas na busca de soluções deﬁnitivas para a grave crise sanitária”, aﬁrmou.

Rede de voluntários formou ﬁlas para levar cilindros vazios para reabastecimento em fábricas

Governo desiste de
taxar importação de
cilindros para o gás

Dhiego Maia, Monica
Prestes e Rosiene Carvalho

-

Bernardo Caram

manaus “Oxigênio aqui é

sonaro (sem partido) anunciou nesta sexta-feira (15) que
a Camex (Câmara de Comércio Exterior) reduziu a zero
o imposto de importação de
itens como tanques de oxigênio,respiradoresautomáticos
e monitores de sinais vitais.
A decisão, tomada em reuniãoextraordinárianesta sexta, veio após a divulgação de
informações de que o governo havia elevado a tarifa de
importação de cilindros para
armazenamento de gases medicinais no ﬁm do ano passado —poucos dias antes de o
sistema de saúde de Manaus
(AM) entrar em colapso por
falta de oxigênio.
Em março de 2020, início da
pandemia, a alíquota do imposto de importação foi zerada para esses produtos e demais itens hospitalares, como
parte da estratégia de enfrentamento da Covid-19.
Mas decisão da Camex, ligadaaoMinistériodaEconomia,
no dia 24 de dezembro, acabou com a isenção da cobrança para parte da lista de bens
usados em hospitais. Assim,
a importação de cilindros de
ferro voltou a ser taxada em
14% e os de alumínio, em 16%.
Na prática, amedida tornou
a entrada dos recipientes para gases medicinais no país
mais cara. Outros itens hospitalares também perderam
a isenção na ocasião.
A Camex é responsável por
deﬁnir alíquotas do imposto
de importação.“Sempre que
possível, reduziremos impostos para facilitar o acesso de
insumos e bens necessários à
população para o combate ao
Covid-19”, disse o presidente
nas redes sociais.
No mesmo ato, a Camex havia retirado a isenção do imposto para outros produtos,
comodesinfetanteparadispositivos médicos, saco deeliminação de resíduos de risco biológico, cortinasestéreispara
salas de cirurgias, torniquete
para coleta de sangue, máscaras, luvas, bomba de ar elétrica, entre outros.

Deus”, resumiu uma mulher
que rezava nesta sexta-feira (15) no Serviço de ProntoAtendimento de Redenção,
em Manaus, quando chegaram cilindros de oxigênio para atender os pacientes internados com Covid-19.
Com o sistema de saúde colapsado, a capital do Amazonas viu nesta sexta uma corrida por cilindros de oxigênio
hospitalar, após o gás ﬁcar indisponível na rede pública, levando à morte de pacientes.
“Senhor, meu Deus, encha
os pulmões do meu marido
com o seu oxigênio”, gritava
Eliane Belmiro de Oliveira,
36, assoprando a boca em direçãoàsaladeemergênciaonde o marido estava, no mesmo hospital.
A unidade virou um emblema da crise de saúde de Manaus por ter registrado a morte de ao menos seis pacientes
no seu setor de emergência
por falta de oxigênio nesta última quinta-feira (14).
A explosão de novos casos
da Covid-19 fez com que a demanda por oxigênio chegasse
a 76 mil m³ diários no Amazonas —na rede estadual, o consumo médio diário era de era
5 mil m³ antes da pandemia.
A produção diária de White
Martins, Carbox e Nitron, que
sãoastrêsfornecedorasdoinsumoparao governodoAmazonas, é 28,2 mil m³ por dia.
A White Martins tenta importar o produto da Venezuela.
Na madrugada dessa sextafeira, a Força Aérea Brasileira desembarcou em Manaus
uma carga de 6 m³ de oxigênio líquido da empresa White
Martins, fornecedora do Governo do Estado.
A previsão é que um total de
22 mil m³ de oxigênio sejam
encaminhadosaolongodasemana para Manaus, em operação a partir de Guarulhos,
cidade da Grande São Paulo.
Enquanto os suprimentos
não chegam, pacientes morrem antes de serem aceitos
nas unidades. Chorando, a

-

brasília Opresidente JairBol-

Caixão é colocado dentro de carro em frente ao hospital 28 de Agosto, em Manaus
médica do Samu Patrícia Sicchar disse que a diﬁculdade
para conseguir leitos em hospitais de porta aberta em Manaus piorou.
Depois de circular por unidades de saúde da cidade,
conseguiu que dois pacientes fossem aceitos no Platão
Araújo, zona leste de Manaus,
mas eles teriam de enfrentar
o mesmo drama: a falta de
oxigênio.
“Em meia hora, eu vi falecerem dois. Não tem bico de
oxigênio,infelizmente.Sãocenas de horror, o colega médico não tem mais o que fazer”,
disse. “É dramática a situação
das famílias amazonenses.”
No hospital, a enfermeira
Graciete Mouzinho, 54, narra o drama: “No corredor lotado, as pessoas estavam tentandorespirarenãoconseguiam. Foi uma coisa horrível de
se ver. Aqueles idosos pedindosocorro,levantandoamão,
a família abanando e a gente
não ter como ajudar. Sou enfermeira há 18 anos e nunca
tinha sentido tanto medo na
minha vida”, disse.
Para diminuir o problema,

os manauarasformaramuma
rede de voluntários para ajudar a transportar os cilindros
das unidades de saúde até as
fábricasnosdistritosindustriais com os próprios carros para serem reabastecidos.
“Éumaoperaçãodeguerra”,
diz o policial militar Rodrigo
Ricardo Ramos Pinto, 29.
Rodrigo conversou com a
Folha no ﬁnal da manhã em
cima da carroceria de uma caminhonetecarregadacom sete cilindros vazios.
Ele estava de folga e se juntouaosamigosparasocorrero
serviçodepronto-atendimento do bairro Redenção, na zona centro-oeste de Manaus.
Rodrigodissequeconseguiu
reunir doações de empresários.“Estamosfazendoessemutirão que não vai ﬁcar só aqui
no Redenção. Iremos atender
quantas unidades nós conseguirmos”, aﬁrmou.
O movimento de voluntários é tão intenso que, ao lado
da caminhonete de Rodrigo,
outroveículodemesmoporte
estava lotado de cilindros vaziosparaseremreabastecidos.
O empresário Paulo de Cas-

Guilherme Silva/Folhapress

tro, 52, cedeu o carro para a
missão. “É uma questão humanitária. Estamos vendo a
diﬁculdade da população e
não podemos cruzar os braços. Não é porque eu não tenho ninguém internado que
não vou ajudar. Todos nós somos irmãos. Não dá para esperar só os governantes. Já vimos que não deu certo”, disse.
Para sensibilizar as empresas, as unidades de saúde estãoemitindoreceituárioscom
a urgência recomendada de
compra que são apresentados pelos voluntários.
Com o apoio da Força Aérea, o governo do Amazonas
iniciou nesta sexta a transferência de pacientes com Covid-19 para hospitais de outros estados.
Em uma mudança do plano
previsto inicialmente, apenas
nove pacientes que estavam
internados naredepúblicaestadual foram transferidos para Teresina, no Piauí.
A expectativa era que fossem enviados 30.
De acordo com o governo
do Amazonas, quatro pacientes apresentaram instabi-

lidade e, por isso, não puderam ser embarcados. Outro
paciente desistiu.
Estes foram os primeiros
pacientes dos 235 que serão
enviados para cinco estados
brasileiros. Um segundo grupo de 15 pacientes deve ser
encaminhado para São Luís,
no Maranhão, também nesta
sexta-feira.
O governo havia anunciado
ainda que 60 bebês prematuros, internados em UTIs neonatais, que também demandam oxigênio hospitalar, seriam transferidos para outros
estados. À tarde, porém, o governovoltouatrás,aﬁrmando
que a transferência não seria
maisnecessáriaporqueconseguiu abastecimento de oxigênio para mais 48 horas.
O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)
informou, em nota, que o Ministério da Saúde comunicou
osestadossobreasoluçãoparcial do problema com a chegada de novos tanques de oxigênio ao estado.
“O Conass está atento econtinuará no propósito de cooperar com Ministério da Saú-

Famílias recorrem a UTIs aéreas privadas para levar pacientes
-

Vinicius Sassine
e Pedro Ladeira
brasília Sem UTIs aéreas, o
Ministério da Saúde só está transferindo pacientes de
Manaus que não estejam em
um leito de terapia intensiva, que não venham a precisar desse serviço e que não tenham desenvolvido um aparente agravamento da saúde
dos pulmões.
Poroutrolado,familiaresde
pacientes com dinheiro para
pagar pelo serviço fazem ﬁla
por uma UTI aérea privada.
Emalgumasempresas,jáexistem agendamentos de transportes de pessoas com Covid-19 até domingo (17) partindodacapitaldoAmazonas.
Manaus vive mais uma crise aguda na pandemia. Desta
vez, a razão da crise é a falta
de oxigênio.
A segunda onda de infecção
na cidade fez repetirem as cenas da primeira, ainda no começo da pandemia.
Quemtemdinheiropagapelo transporte em um jatinho
privado equipado com UTI
aérea. Quem não tem ﬁca na
redepúblicadacidade,colapsada por falta de oxigênio, ou
embarca em voos do governo
para buscar tratamento em
outrascapitais,desdequenão
seja grave o estado de saúde.
O cenário descrito em em-

Proﬁssionais desembarcam paciente com Covid, vindo de Manaus, no Aeroporto Internacional de Brasília
presas de transporte aéreo é
de caos, com agendamentos
sendo feitos com 48 horas de
antecedência. Os voos das aeronavesquecontamcomesse
serviçoestãoconcentradosparaatenderclientesdeManaus.
AFolha registrouumdesses
transportes.Ojatinhopousou
em Brasília, oriundo de Ma-

naus, com um paciente intubado,queenfrentaaCovid-19.
O deslocamento até um hospitalnacapitalfederalprosseguiu em uma ambulância que
tem o serviço de UTI móvel.
Já as transferências de pacientes a cargo do governo
federal só serão feitas se não
houver a necessidade de uma

UTI, diante da complexidade
do transporte. A Folha apurou a informação com técnicos do governo envolvidos na
operação e conﬁrmou com o
Ministério da Saúde.
“Não haverá uso de UTI aérea porque, ao menos para estafasedaação,ostrasladosserão com doentes que não se

Pedro Ladeira/Folhapress

encontram em estado grave”,
aﬁrmou a pasta, por meio da
assessoria de imprensa.
Os primeiros transportes a
um hospital universitário federal foram feitos na manhã
desta sexta-feira (15). Inicialmente, iriam embarcar a Teresina11pacientesdeManaus.
Dois não tinham condições

clínicas para voar, e a aeronave seguiu com nove.
A capital do Piauí receberia
mais 15 pacientes ainda nesta
sexta.Odestinodospróximos
voosdeveserSãoLuís,com40
pessoas em dois voos. Também estavam previstos, ainda nesta sexta, deslocamentos de 20 pacientes a Brasília
e 20 a Goiânia, sempre a hospitais universitários federais.
As reservas feitas nesses
hospitais são de leitos de enfermaria,partindo-sedoprincípio de que o estado clínico
dos pacientes não demandará um leito de UTI. O propósito é garantir suprimento
de oxigênio e retirar a pressão por oxigênio nos hospitais de Manaus.
As transferências são consideradas complexas por servidores do governo envolvidos
na operação.
Quatro aeronaves fazem os
transportes, sendo duas da
Força Aérea Brasileira e duas de uma companhia privada, sob a responsabilidade do
Ministério da Saúde. Os aviões estão equipados com oxigênio, mas não contam com
serviço de terapia intensiva.
Geralmente,umaUTIaérea
transportaumúnicopaciente.
Somenteoshospitaisuniversitáriosfederaisreservaram135
leitos a pacientes de Manaus,
em cinco estados e no DF.
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Vandalismo constitucional
Proteger a integridade das eleições será o maior desaﬁo dos que prezam pela democracia
-

Oscar Vilhena Vieira
Professor da FGV Direito SP, mestre em direito pela Universidade Columbia (EUA) e doutor em ciência política pela USP; autor de “A Batalha dos Poderes”

Eleições livres e justas e a alternância no poder são elementos fundamentais à vida
democrática. A maioria dos
governantes populistas, no
entanto, resiste a deixar o poder após uma derrota eleitoral ou mesmo ao término de
seus mandatos, como nos alerta Yascha Mounk, autor de “O
Povo contra a Democracia”.
Na medida em que o líder
populista se deﬁne como único e autêntico representante
da vontade popular, um eventual resultado desfavorável
nas urnas sempre poderá ser
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atribuindo a falhas no processo eleitoral. Trata-se, portanto, de uma estratégia preventiva de populistas autoritários para buscar se manter indeﬁnidamente no poder.
Ao longo de quatro anos na
Casa Branca, Trump fez o que
pôde para fragilizar e capturar as instituições da democracia constitucional. Empregou as mídias sociais para promover a mentira e a
polarização política. Combateu a imprensa livre, fomentou o nacionalismo, as milícias armadas e as mais diversas

formas de discriminação contra grupos vulneráveis.
Como outros populistas, desprezou as ameaças da pandemia, promoveu aglomerações,
combateu a ciência e o uso da
máscara, contribuindo, assim,
para a morte de quase 400 mil
compatriotas. Tudo isso sob
olhar cúmplice de grande parte dos republicanos, de empresas de tecnologia e de outros setores potentes da economia que agora, constrangidos,
dele buscam se afastar.
A credibilidade do processo
eleitoral nunca saiu da mira

da máquina de mentiras de
Trump. Na eminência da proclamação da vitória de Joe
Biden, não foi difícil incitar
seus seguidores mais radicais a empunhar as insígnias da extrema direita norteamericana e marchar sobre
o Capitólio e a Constituição.
Ao longo das últimas duas
décadas, o Brasil construiu
um sistema de votação eletrônico que tem se demonstrado
não apenas íntegro, mas extremamente eﬁciente. As deﬁciências de nosso sistema eleitoral, como desinformação,

“candidaturas laranja”, ﬁnanciamento ilegal e mesmo a
violência, não dizem respeito, em absoluto, ao processo
de votação eletrônico.
Jamais se comprovou, desde a implantação da urna eletrônica, qualquer falha relevante que impactasse o resultado de uma eleição. Exigir
o voto impresso é uma tentativa de retroagir ao voto de
cabresto, em que o eleitor terá que comprovar em quem
votou ao miliciano de plantão, além de favorecer uma
interminável judicialização
do resultado das eleições.
Por não operarem em rede,
nossas urnas eletrônicas têm
evitado a ação de hackers. Cada urna é auditada antes da
votação, para que se certiﬁque que não recebeu nenhum
voto antecipadamente. Ao término da votação a urna emite
um boletim, impresso, com o
número de votos de cada can-

didato. Partidos, ﬁscais, OAB e
o Ministério Público têm amplo acesso a todo um processo supervisionado pela Justiça
Eleitoral. O TSE também convida observadores internacionais, como a Missão de Observação Eleitoral da OEA, para
acompanhar nossas eleições.
A invasão do Capitólio nos
ensina que a persistente tentativa de deslegitimar o sistema de escolha eleitoral por populistas não pode, em hipótese alguma, ser negligenciada.
Seu único objetivo é fomentar
a subversão democrática.
O maior desaﬁo daqueles
que prezam pela democracia
no Brasil, não importa em que
posição do arco ideológico se
encontrem, é construir um amplo pacto de proteção à integridade das eleições de 2022, para que não corramos o risco de
submergirnumvertiginosoprocesso de vandalização de nossa democracia constitucional.

| dom. Antonio Prata | seg. Tabata Amaral, Thiago Amparo | ter. Vera Iaconelli | qua. Ilona Szabó de Carvalho, Jairo Marques | qui. Sérgio Rodrigues | sex. Tati Bernardi | sáb. Oscar Vilhena Vieira, Luís Francisco Carvalho Filho

AM desativou, entre julho e outubro,
85% dos leitos de UTI para Covid-19
Ao menos 117 das 137 vagas públicas criadas a partir de fevereiro foram fechadas no estado
-

Matheus Moreira e Ana
Estela de Sousa Pinto
são paulo e bruxelas O esta-

do do Amazonas desativou
85% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva)
do SUS que haviam sido criados entre fevereiro e julho de
2020 por causa da Covid-19.
Os dados são de um levantamento feito pelo Instituto Votorantim com base em informações da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas.
Acapitaldoestado,Manaus,
vive recorde de hospitalizações e tinha 58 pessoas à espera de leitos de UTI até o último dia 12 de janeiro, depois
de ter desativado, entre julho
e outubro de 2020, 117 UTIs do
SUS das 137 criadas de fevereiro a julho do mesmo ano.
O levantamento foi desenvolvido, inicialmente, para
avaliar a disposição de leitos
de UTI públicos e privados
nos estados brasileiros, bem
como a oferta de respiradores. No entanto, com os dados em mãos, a equipe do instituto reparou no elevado percentual de leitos desativados.
A Secretaria de Estado de
Saúde do Amazonas não respondeu aos questionamentos feitos pela reportagem
até a conclusão desta edição.
Manaus vive seu pior momento da pandemia com
médicos relatando terem
que escolher quais pacientes assistiriam enquanto outros morriam por asﬁxia devido à baixa oferta de oxigênio nos hospitais. A situação
é tão grave que cerca de 700
pacientes devem ser transferidos para outros estados.
Um dos pontos críticos
da crise é a falta de leitos de

Leitos de UTI
Distribuição dos novos leitos de UTI da rede pública por região*
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UTI para pacientes em estado grave. “Ou seja, ter mantido o número de leitos criados ajudaria a diminuir a
crise neste momento”, diz

Fonte: IDO (Índice de Desigualdade na Oferta) - Instituto Votorantim

Rafael Gioielli, gerente geral do Instituto Votorantim.
O responsável pelo levantamento realizado pelo instituto explica que manter

leitos inativos tem um custo alto aos cofres públicos
e que a desativação provavelmente aconteceu devido
à queda na demanda.

“O problema é que a evolução da pandemia parece
ter vindo na direção contrária dessa medida, ampliando a demanda por leitos de forma muito rápida,
numa velocidade que parece ser maior do que aquela
em que os governos conseguem ativar os leitos.”
O Ministério da Saúde mobilizou governadores de estados próximos ao Amazonas
para receber os pacientes. Até
o ﬁm desta quinta (14), a pasta convocou hospitais universitários federais das capitais
de Goiás, Maranhão, Piauí,
Rio Grande do Norte e Paraíba, além do Distrito Federal,
para reservarem 135 vagas para os pacientes transferidos.
Outros cem pacientes devemsertransferidosparaaredeestadualdeGoiás.Astransferênciaspormeiodeaviãoda
FAB (Força Aérea Brasileira),
no ﬁm do dia, não foram possíveis devido à falta de oxigênio para uma viagem segura.
A demanda por oxigênio no
estado é três vezes superior
à capacidade produtiva dos
fornecedores, segundo informou o governo do Amazonas. A gravidade da situação é tamanha que o governo estadual requereu o estoque de oxigênio de 11 empresas por meio de notiﬁcação
extrajudicial assinada pelo
secretário estadual de Saúde do Amazonas, Marcellus
José Barroso Campêlo. E caso haja desobediência, a notiﬁcação prevê o uso de força
policial para obter o insumo.
Manaus desmontou antes
da hora a infraestrutura montada na primeira onda de Covid-19 e isso contribuiu para
o atual colapso nos serviços

de saúde,aﬁrmou Mariângela
Simão, vice-diretora-geral da
OMS(OrganizaçãoMundialde
Saúde).Como mostrou a Folhaemoutubro, leitosclínicos
e de UTI do SUS abertos temporariamente durante a pandemia foram fechados pelo
Ministério da Saúde quando
os casos começaram a baixar.
Dos 14.843 leitos de UTI
adultos e 249 pediátricos habilitados pelo ministério desdeabril,restavanoﬁnaldeoutubro pouco mais de um terço —5.233 de adultos e seis
pediátricos, segundo a pasta.
“O que está acontecendo no Brasil deve servir de
alerta: não baixem a guarda por uma falsa sensação
de segurança. Não fechem
as instalações que já têm,
porque a pandemia não
acabou ainda”, afirmou.
Segundo o diretor executivo para emergências da OMS,
Michael Ryan, outro agravante na capital do Amazonas é
que, além dos proﬁssionais
de hospitais, também estão
sendo contaminados funcionários de laboratórios e centros de vigilância, prejudicando toda a cadeia de combate.
Ryan aﬁrmou que, pelos
registros da OMS, há 400
pessoas diagnosticadas com
Covid-19 na ﬁla para serem
hospitalizadas em Manaus, que já atingiu 100% da
capacidade em suas UTIs.
Segundo ele, Rondônia e
Amapá também vivenciam
crescimento semelhante ao
do Amazonas no número de
novoscasosehospitalizações.
“Não é a nova variante que está na raiz desse crescimento.
É muito fácil colocar a culpa
no vírus, mas infelizmente o
problema é o que as pessoas
não ﬁzeram”, aﬁrmou Ryan.
“Se o vírus ﬁca mais eﬁciente, as pessoas precisam redobraraprevençãoeocombate.”
De acordo com a líder técnica para Covid-19 da OMS,
Maria van Kerkhove, ainda
não se sabe se a variante encontrada em passageiros que
saíram do Brasil se transmite
mais rapidamente que as outras. Ela disse que a entidade
está estudando a nova cepa.

Saúde conﬁrma reinfecção por variante do vírus no estado
brasília O Ministério da Saúde conﬁrmou um caso de
reinfecção pela nova variante do coronavírus no Amazonas. A descoberta foi feita pela Fiocruz em uma mulher de
29 anos com sintomas leves.
Para conﬁrmar a reinfecção, é preciso fazer uma análise do genoma dos dois vírus e comparar a sequência
do RNA —molécula “prima”
do DNA, com uma única ﬁta— para ver se são de fato
duas linhagens diferentes.
A análise realizada mostrou
um padrão de mutações com-

patível com a variante do vírus Sars-CoV-2, identiﬁcada
recentemente pelo Ministério da Saúde do Japão, mas
de origem no Amazonas.
A variante encontrada pelo Japão possui 12 mutações,
sendo que uma delas é a mesma encontrada em variantes
já identiﬁcadas no Reino Unido e na África do Sul, o que
implica em maior potencial de transmissão do vírus.
Segundo o Ministério da
Saúde, a nova variante foi
encontrada pela Fiocruz no
dia 12 de janeiro, e a pasta

foi notiﬁcada no dia seguinte pelo estado do Amazonas.
A mulher foi diagnosticada
com a infecção pela primeira
vez em 24 de março e, no dia
30 de dezembro, obteve o segundodiagnósticopositivoda
Covid-19 pelo exame RT-PCR.
A pasta diz que a informação foi compartilhada, como
parte da rotina da vigilância
epidemiológica, com a Opas
(Organização Pan-Americana da Saúde) e com a Cievs
(Rede do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde).

“OMinistériodaSaúderecomendou aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios o contínuo fortalecimento
das atividades de controle da
Covid-19, a ampliação do sequenciamento de rotina dos
vírus Sars-CoV-2 , a investigação de surtos e o rastreamento de contatos de todo caso
de Covid-19”, disse em nota.
No Brasil, foram notiﬁcados outros casos de reinfecção pela nova variante do
vírus no estado da Bahia.
A variante foi identiﬁcada
por pesquisadores do Insti-

tuto D’Or de Pesquisa e Ensino (Idor) em exames clínicos de uma mulher de 45
anos que teve duas infecções
distintas: uma em 20 de maio
e outra em 26 de outubro,
com sintomas mais severos.
A variante encontrada, chamada B.1.1.248, identiﬁcada
originalmente na África do
Sul, possui a mutação E484K,
que tem sido associada a um
chamado “escape imunológico” ou uma maior diﬁculdade de ação dos anticorpos
neutralizantes contra o vírus.
Raquel Lopes

EMPRESA
VENDE-SE

Uma empresa de
Beneﬁciamento e
Empacotamento de arroz em
funcionamento – “sendo a única
com permissão para funcionar
na grande São Paulo”
Contato:
11. 9.9864.9493
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O presidente Jair Bolsonaro ao sair de um restaurante na Vila Planalto, em Brasília

Pedro Ladeira -13.jan.20/Folhapress

Manaus foi a 2ª capital que menos
recebeu recurso federal por habitante
Em 2020, cidade só recebeu mais verba que o Rio de Janeiro, que tem orçamento próprio mais robusto
-

Thiago Resende
brasília Emboraopresidente

Jair Bolsonaro (sem partido)
tenha ressaltado dados do envio de recursos para Manaus
no ano passado, a cidade foi
a segunda capital que menos
recebeu verba federal numa
comparação de acordo com
o número de habitantes.
O repasse per capita para Manaus só superou —por
pouco— o do Rio de Janeiro
(RJ), que tem um orçamento
próprio mais robusto que o
da capital amazonense.
Após o sistema de saúde de
Manaus entrar em colapso,
o governo Bolsonaro iniciou
uma operação para se afastar
da responsabilidade do caos
na região.
Nesta sexta-feira (15), Bolsonaro publicou em sua conta no Twitter dados oﬁciais
sobre os repasses do governo federal à capital amazonense. As informações —do
Portal da Transparência, administradopelaCGU(Controladoria-Geral da União)— foramdivulgadaspelopresidente, sem emitir comentário sobre os números.
BolsonaromostrouqueManaus recebeu R$ 2,36 bilhões
transferidos do governo federal para o município, mais
R$475mildegastosdiretosna

cidade com dinheiro federal.
Apoiadores do presidente
usaram esses números para exaltar a atuação do Palácio do Planalto na pandemia.
Mas levantamento feito pelaFolha usando a mesma fonte de dados de Bolsonaro revelou que a capital do Amazonas, que enfrenta um caos
nasaúde,recebeubemmenos
que outras cidades, quando a
quantia é comparada à população de cada região. Para esse ranking foi usada a população estimada pelo IBGE em
todas as capitais.
Em Manaus foram R$ 1.063
por habitante, pouco a mais
que no Rio de Janeiro (R$ 946
por morador), que ﬁcou em
último lugar no ranking.
Os números destoam do registrado em cidades no topo
da lista, como Vitória (ES) e
Palmas (TO), que receberam
mais de R$ 4 mil por morador.
Procurado,o PaláciodoPlanaltonãoquissemanifestar.O
Ministério da Economia tambémnãocomentouadistribuição dos recursos.
O levantamento comparando os recursos para capitais
envolve dinheiro de transferências constitucionais (que
não exigem condicionante
ao município para receber a
verba), transferências voluntárias da União e do progra-

ma de socorro ﬁnanceiro aos
estados e municípios na pandemia (negociado entre o governo federal e o Congresso).
Em 2020, o governo Bolsonaro não teve amarras no
Orçamento por causa da calamidade pública em função
da crise da Covid-19. Por isso, o presidente teve mais recursos para aplicar, destinar
a programas (como o auxílio
emergencial) e repassar a estados e municípios.
O Planalto e o Ministério da
Economia não responderam
como funcionarão os repasses em 2021, com a volta das
regras ﬁscais e restrições orçamentárias, diante do agravamento da pandemia.
A capital do Amazonas vive
noiníciodesteanoumcenário
de recorde de hospitalizações
por Covid-19 e falta de oxigênio nos hospitais. O insumo

Nós ﬁzemos a nossa
parte, diz Bolsonaro
sobre crise no estado
-

Ricardo Della Coletta
brasília Diantedacrisedefal-

ta de oxigênio para pacientes
deCovid-19emManaus,opre-

sidente Jair Bolsonaro disse
que “nós ﬁzemos a nossa parte” e voltou a defender tratamentos sem eﬁcácia comprovadaparaonovocoronavírus.
“A gente está sempre fazendooquetemquefazer.ProblemaemManaus,terrívelo problema lá. Agora nós ﬁzemos a
nossa parte, [com] recursos,
meios”, aﬁrmou o presidente,
em conversa com apoiadores
em frente ao Palácio da Alvorada.Afalafoitransmitidopor
um site bolsonarista.
Na conversa, Bolsonarovoltou a defender o tratamento
precoce e o uso de hidroxicloroquina e ivermectina, método defendido há meses pelo
presidente, mas que não tem
eﬁcáciacomprovadaporespecialistas. Além do mais, a cloroquina está associada a efeitos colaterais como arritmia.
Cientistas aﬁrmam que não
existe tratamento precoce para Covid-19.
“Hoje as Forças Armadas
deslocaram para lá [Manaus]
um hospital de campanha. O
ministro da Saúde [Eduardo
Pazuello] esteve lá segunda
[11], providenciou oxigênio,
começou o tratamento precoce que alguns criticam ainda. Quem critica não toma, ﬁquetranquilo,setiverumproblema de vírus vai se agravar
pela idade. Agora vê o médi-

co e ele vai receitar, pode receitar o tratamento precoce.
Se o médico não quiser [receitar], procure outro medico,
não tem problema”, declarou.
Na manhã desta sexta, o vice-presidenteHamiltonMourãotambémdissequeogoverno federal está fazendo “além
do que pode” diante da crise
em Manaus.
“O governo está fazendo
além do que pode, dentro dos
meios que a gente dispõe. Na
Amazônia as coisas não são
simples, você tem uma capital —como Manaus, a cidade
mais populosa da Amazônia
Ocidental— e você só chega
lá de barco ou de avião”, declarou o vice.
Em entrevista ao jornalista
JoséLuizDatena,noprograma
Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, na tarde desta sexta,
Bolsonaro disse que Pazuello
é um “tremendo de um administrador”, aﬁrmou que duvida que alguém faria um trabalho melhor do que ele e ressaltou que não há motivos para uma troca na Saúde pasta.
“Ninguémfariamelhor,com
todo o respeito, do que o meu
governo está fazendo”, disse
Bolsonaro. “Pazuello está fazendo um trabalho excepcional. Nãovaisair delá.Nãotem
motivo de sair de lá.”
Na conversa, o presidente

Maia quer comissão para discutir colapso no AM
-

Renato Machado
e Marcelo Rocha
brasília O presidente da Câ-

mara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), aﬁrmou
por meio de suas redes sociais que vai pedir a convocação da Comissão Representativa para discutir o colapso do sistema de saúde no
Amazonas, por causa dos
problemas criados pelo alto
nível de contágios do recrudescimento da pandemia de
Covid-19 no estado.
“Vou encaminhar agora
à tarde ao presidente do
Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), um pedido de
convocação da Comissão Representativa para que possamos discutir a tragédia que
está acontecendo em Manaus e também todo o processo que envolve a vacinação no país”, escreveu Maia,
nesta sexta-feira (15).
A Comissão Representati-

va é uma comissão temporária prevista para atuar em períodos de recesso parlamentar. É integrada por sete senadores e 17 deputados federais.
Dentre suas atribuições,
pode convocar ministros de
Estado para prestarem informações, ﬁscalizar e controlar atos do Executivo, autorizar o presidente e o vice a se ausentarem do país
e executar ações de caráter
urgente, que não podem esperar pelo ﬁm do recesso.
O senador Eduardo Braga
(MDB-AM), líder da bancada do MDB, também pediu
oficialmente intervenção
federal no Amazonas.
O ofício foi encaminhado
na tarde desta sexta ao presidente Jair Bolsonaro (sem
partido).
Braga diz no documento
que a situação exige atuação
imediata do governo federal,
como aconteceu no Rio de Janeiro, por conta da violência.

“Toda a nação brasileira tomou conhecimento de que o
atendimento aos pacientes
acometidos de Covid-19 pelas autoridades sanitárias do
estado do Amazonas não está sendo possível de ser realizado, inclusive pela falta de
insumos básicos, como oxigênio, tornando forçosa a
transferência de doentes da
rede hospitalar de Manaus
para outras capitais do país,
inclusive Brasília”, aﬁrma o
parlamentar no documento.
O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal),
ministro Luiz Fux, também
se manifestou nesta sexta,
dizendo que “o Amazonas
pede socorro e que o Brasil precisa ouvir esse grito”.
Em nota à imprensa, Fux
disse que falou por telefone
com o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC),
para prestar solidariedade
diante da crise sanitária enfrentada pelo estado.

Ao classiﬁcar no comunicado a situação de “dramática”, Fux disse ao governador
que o STF está atento aos fatos e se colocou à disposição para auxílio dentro das
competências do Judiciário.
“Em nosso país nenhum
compatriota pode morrer
por falta de ar. O Amazonas
pede socorro e o Brasil tem
de ouvir esse grito”, aﬁrmou
o presidente do Supremo.
“A sociedade civil e os poderes constituídos devem
se unir para juntos enfrentarem essa emergência.”
Mais cedo, o ministro Gilmar Mendes se manifestou
em uma rede social e prestou solidariedade a “todos
que se encontram em meio
a essa verdadeira catástrofe”.
“A situação de Manaus é estarrecedora e, de forma cruel, escancara as falhas no combate
àCovid-19”,disse.“Maisdoque
nunca, é necessária a atuação
de todas as esferas de poder.”

Doria pede reação
contra Bolsonaro
e fala em genocídio
-

Aline Mazzo
são paulo O governador Jo-

ão Doria (PSDB) pediu nesta
sexta (15) reação do Congresso Nacional e da sociedade
civil contra o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) na
condução da pandemia de
Covid-19 e falou em genocídio ao se referir à morte de
mais de 205 mil brasileiros
vítimas da doença.
Disse ainda que a crise da
falta de oxigênio em Manaus
é de responsabilidade da “opção pelo negacionismo” e da
“política caótica” do governo federal ante a pandemia.
As declarações foram dadas
no Palácio dos Bandeirantes,
em entrevista coletiva para

também minimizou os pedidos de impeachment ingressados contra ele na Câmara.
Ele aﬁrmou que não existe
“nada de concreto contra ele”
e que não vão tirá-lo do cargo
na “mão grande”.
“Não tem do que me acusar.
Esses 40 ou 60 processos de
impeachment. Isso não vale
nada”, disse. “Só Deus me tira daqui. Não existe nada de
concreto contra mim. Agora,
me tirar da mão grande, não
vão me tirar”, acrescentou.
Na entrevista, o presidente
reconheceuqueManauspassa
por uma situação crítica, com
unidades hospitalares cheias.
Ele disse, contudo, que não
pode “fazer nada” em relação
ao combate aocoronavírus,já
que, segundo ele, o STF (Supremo Tribunal federal) deﬁniu que as iniciativas cabem a
estados e municípios.
“Eu não posso fazer nada
no tocante ao coronavírus”,
disse. “Eu fui impedido pelo
Supremo de fazer qualquer
ação de combate ao Covid.
Pelo STF, eu tinha de estar
na praia agora, tomando uma
cerveja”, acrescentou.
O presidente ressaltou que,
apesar das restrições, o governo federal está em Manaus “para ajudar o seu povo” e que, “mesmo proibido
pelo STF”, a atual gestão tem
“levado alento” à população
amazônica. Ele disse ainda
que não irá intervir na Anvisa para agilizar a liberação
das vacinas.
“Tem de passar pela Anvisa.
Ela faz um trabalho de qualidade e eu tenho zero interferência na Anvisa. As agências
são autônomas, independentes e ninguém tem interferência lá”, aﬁrmou.
Bolsonaro também rebateu crítica feita pelo governador de São Paulo, João Doria
(PSDB), que o chamou mais
cedo de “fascínora”. Segundo
o presidente, o tucano “não
tem moral para falar de ninguém” e não deveria atrapalhar o governo federal.
“Ele[Doria]querjogararesponsabilidade pra cima de
mim? Será que ele tem coragem moral, porque homem
ele não é, nós sabemos que
esse pilantra aí não é homem,
de criticar o Supremo, que falou que eu não posso interferir? “, questionou.
Mais tarde, em entrevista
à Jovem Pan, Bolsonaro disse que não tem por que ter
“esse trauma todo” por causa da Covid e que a paralisação da atividade econômica
e o isolamento social geram
mais mortes do que a doença.
“Esseisolamentocausamuito mais morte, por depressão,
por suicídio, por falta de emprego lá na frente do que a
própria pandemia em si. Eu
não tenho aqui os dados, o
número de mortes por tipo
de doença. A Covid tá mais
lá embaixo. Então não tem
por que ter esse trauma toda apenas preocupado com
a Covid”, disse.

tratar da reclassiﬁcação do
Plano São Paulo.
“Li uma manifestação do
presidente Jair Bolsonaro dizendo ‘ﬁz tudo o que estava
ao meu alcance, o problema
agora é do estado do Amazonas e da Prefeitura de Manaus’. Inacreditável. Inacreditável. Em outro país isso
talvez fosse classiﬁcado como genocídio. É um abandono aos brasileiros”, disse,
aludindo declaração de Bolsonaro na manhã desta sexta.
“O negacionismo dominando o país no governo federal.
Um mar de fracasso, colocando como vítimas milhares de brasileiros que perderam a sua vida e outros milharesquepodemperder.Estána
hora de termos uma reação a
isso. Da sociedade civil, dos
brasileiros, da população do
Brasil, da imprensa, do Congresso Nacional de quem puderajudar.Ouvamosassistira
isso? Ou vamos assistir a isso
por meses e achar que é isso
normal, que faz parte e que a
ideologia do negacionismo é
aceitável?”, completou.
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Oxigênio hospitalar requer produção delicada
Cilindros menores, como os vistos em Manaus, não são suﬁcientes para resolver a escassez do produto na cidade
-

Phillippe Watanabe
são paulo Para que e para

quem servem os tubos de oxigênio em um hospital? Quão
diferente ele é do oxigênio
que respiramos normalmente? Por que seu transporte é
tão difícil? Com a situação
escandalosa em hospitais de
Manaus e a morte por asﬁxia
de pacientes, o oxigênio virou protagonista nessa crise.
SegundoGustavoJanot,médico intensivista do Hospital
IsraelitaAlbertEinstein,ooxigênio é usado em qualquer
situação em que a oxigenação do paciente está abaixo
de 90%. Sua utilização costuma ser mais comum em UTIs,
unidades semi-intensivas, salas de emergência e departamentos cirúrgicos.
Com a pandemia de Covid-19,atéáreasdeenfermaria
têm usado oxigênio, por causa da demanda de pacientes.
No ar que respiramos, o
usual é haver cerca de 21% de
oxigênio em sua composição.
A Covid-19, ao atacar os pulmões, diﬁculta as trocas gasosas nos alvéolos pulmonares.
Com isso, torna-se necessário
enriquecer o ar que a pessoa
está respirando, seja a partir de cateteres, máscaras ou
mesmo por intubação.
Segundo Janot, é comum
que oxigenação do paciente
alcance níveis de 40% ou até
60% de oxigênio no ar fornecido. “Em casos extremos,
oxigênio em 100%. Tem que
inalar oxigênio puro”, aﬁrma.
A intubação, diz o médico,
ocorrequandoopacientegasta energia demais para respirar. Com o procedimento, diminui-se o esforço, a atividade metabólica e o consumo
de oxigênio.
O intensivista aﬁrma que,
em média, em pacientes com
quadros leves de Covid são
usados de 2 a 3 litros de oxigênio por minuto. Pacientes
moderados podem chegar a
até 60 litros por minuto. Nos
casos mais graves, o consumo
tende a ser maior.
A produção normal de oxigênio medicinal usado em
hospitais e hoje em severa falta em Manaus, necessita de
processos complexos, como
ﬁltragem do ar atmosférico,
liquefação do oxigênio e bai-

Parentes de pacientes internados fazem ﬁla para recarregar cilindros na empresa Nitron da Amazônia
xíssimas temperaturas. Sem
oxigênio nos hospitais da cidade, parentes de pacientes
têm tentado ajudar com cilindros trazidos às pressas às
unidades de saúde. Mas são
insuﬁcientes e paliativos ante a necessidade dos pacientes e baixa capacidade desses
recipientes.
Para obter o oxigênio medicinal em uma fábrica, o ar
atmosférico é sugado e passa
por ﬁltragem de impurezas.
Depois, o ar passa por um
processo de compressão e
resfriamento. A seguir, segundo Luis Santos, diretor industrial da IBG (Indústria Brasileira de Gases), é um secador
que retira a umidade e o CO2.
Começa, então, um processo criogênico —ou seja, em
baixíssimas temperaturas—
em que o ar é liquefeito e passa por uma torre de fracionamento, que separa em oxigênio e nitrogênio líquidos (e
uma pequena porcentagem
de argônio). A partir daí, esse oxigênio com alto grau de
pureza será armazenado, aindalíquido,emtanquescriogênicos e poderá ser transportado para os hospitais.
Já nas unidades de saúde,
costuma haver outros gran-

AGÊNCIA LUPA

des cilindros para guardar o
gás liquefeito.
Segundo o diretor da IBG,
a opção pelo oxigênio liquefeito é importante pela logística e eﬁciência da operação,
já que ocupa menos espaço
que sua versão gasosa.
No hospital, o oxigênio é vaporizado e entra na rede de
distribuição da unidade. Antes de chegar ao sistema respiratório das pessoas, ainda
passa por um umidiﬁcador.
Há também um processo
mais simpliﬁcado, sem necessidade do processo criogênico, de obtenção de oxigênio medicinal a partir de
um equipamento conhecido
como PSA. A vantagem é que
a máquina pode ser instalada
na própria unidade de saúde.
A desvantagem é que há menor pureza.
Santos, da IBG, aﬁrma que
a empresa também já está se
movimentando para enviar
cerca de 800 cilindros de oxigênio para Manaus. “Tudo o
que está ao nosso alcance estamos tentando fazer para
ajudar a salvar essas vidas em
Manaus”, diz o diretor.
Já otransporte aéreo dooxigênio líquido exige um exercício complexo de logística,

*

“Qual outro país do mundo
disponibilizou oauxílioemergencial? Alguém lembra aíArgentina, Paraguai, Uruguai,
Venezuela, México, Angola,
Itália?” - Bolsonaro
falso Pelomenoscinco—Argentina,Paraguai,Uruguai,VenezuelaeItália—dossetepaísescitadospelopresidenteJairBolsonarodisponibilizaram
um auxílio emergencial para
sua populaçãodurante a pandemia similares ao brasileiro.
AArgentinacriouo“Ingreso
familiar de emergencia”, com
valor de 10 mil pesos, pouco
mais de R$ 600. No Paraguai,
o programa Pytyvõ ofereceu

Oferta da Venezuela a
Manaus gera críticas
de rivais de Maduro
-

Thiago Amâncio
são paulo A oferta de oxigê-

nio hospitalar da Venezuela
para abastecer a rede de saúde do Amazonas, colapsada
pelo aumento da Covid-19,
virou novo ponto de tensão
política no país comandado
pelo ditador Nicolás Maduro.
Na quinta-feira (14), o ministrodas RelaçõesExterioresda
Venezuela, Jorge Arreaza, escreveu em rede social que Ma-

duro autorizou o envio imediato de suprimentos ao Brasil.
“Por instruções do presidente, Nicolás Maduro, conversamos com o governador
do estado do Amazonas, Wilson Lima, para colocar imediatamente à sua disposição
o oxigênio necessário para
atender a contingência sanitáriaemManaus.Solidariedade latino-americana acima de
tudo!”, aﬁrmou.
Julio Borges, deputado opositoraogovernoMaduroeresponsável pelas Relações Exteriores do autoproclamado
presidente Juan Guaidó, reagiu. Aﬁrmou que há venezuelanos morrendo sem oxigênio, usado agora por Maduro para buscar apoio político
e se portar como um líder generoso, não como o ditador e
violador de direitos humanos
que é, em suas palavras.
À Folha, Borges diz que “a
situação sanitária é verdadeiramente trágica. As pessoas
fogem para o Brasil, Colômbia, Panamá, porque não há
nada, os hospitais estão em
caos. Sem eletricidade, sem
água, remédios mínimos. Por
isso as pessoas fogem para o
Amazonas”, diz ele, citando a
crise humanitária que levou 6

lupa@lupa.news

Em live no pior dia de Manaus,
Bolsonaro mente sobre Covid no Brasil
Na quinta (14), enquanto Manaus vivia crise com a falta de
oxigênio nos hospitais, o presidente Jair Bolsonaro realizou uma transmissão ao vivo com o ministro da Saúde,
Eduardo Pazuello.
ALupaanalisoualgumasdeclarações de Bolsonaro e do
ministro, que foram procurados para comentar as checagens, mas não responderam
até a conclusão desta edição.

segundo Santos, e aviões de
grande porte. Tal ação foi vista nesta sexta (15), quando
aviões da FAB (Força Aérea
Brasileira) levaram para Manaus grandes contêineres de
oxigênio.
Santosaﬁrmaqueasituação
é complicada exatamente pelo tamanho dos contêineres e
pela necessidade de cuidados
com a pressão e oscilações —
lembrado que se trata de uma
recipiente criogênico.

Sandro Pereira/Folhapress

milhões de venezuelanos a se
refugiaram em outros países.
Borges lembra que Maduro enviou recentemente ajuda humanitária para a Bolívia
e o faz constantemente com
Cuba. “É como uma pessoa
que, enquanto um familiar
morre de fome, dá comida de
presente ao vizinho para parecer que é um homem bom.”
Enviar oxigênio a um país
com governo hostil a ele, comoo do presidenteJairBolsonaro, signiﬁca tentar reverter
a imagem que tem por aqui e
no mundo todo, diz Borges.
“Quer se mostrar como o líder dos pobres, dos necessitados, dos infectados com coronavírus, quando na verdade é
um ditador, violador de direitos humanos, corrupto, e que
conseguiudestroçaraVenezuela, um dos países mais prósperos da América, o transformou no país mais pobre da
América pela corrupção e pelo crime organizado.”
No Twitter, pela manhã,
Borges publicou trecho de
uma reportagem do portal
argentino Infobae que trata
da morte de um coronel venezuelano em agosto por falta de oxigênio.
O político escreveu: “Muitos venezuelanos, entre eles
oﬁciais da Fanb (Força Armada Nacional Bolivariana) como o coronel Pedro Ezequiel
Romero, morreram por falta
de oxigênio nos hospitais do
país. Entretanto, a ditadura
dá oxigênio de presente a um
estado no Brasil para buscar
apoio político. Não importa a
eles a vida do povo”.
Assim como Bolsonaro, Maduro defendeu o uso da cloroquina, medicamento contra
malária, no tratamento contra a Covid-19, mesmo sem
qualquer evidência cientíﬁca.
Segundo dados da universidade americana Johns Hopkins, que monitora o avanço
da doença em todo o mundo, 1.090 pessoas morreram
na Venezuela vítimas da Covid-19, e houve 118,4 mil casos
conﬁrmados.
A capital do Amazonas, Manaus, foi a primeira cidade
neste ano onde o sistema de
saúde não aguentou ademanda provocada pela doença e
colapsou, como aconteceu no
início do ano passado.

G. 548.210 (R$ 419). A Venezuela criou o #QuedateEnCasa,
mas o governo não informa o
valor mensal.
Na Itália, o “Bonus Covid” era de € 600 (cerca de
R$ 3.800) nos dois primeiros
meses e no, terceiro e último
mês, passou para € 1.000 (cerca de R$ 6.000).
O Uruguai criou o Fundo
Coronavírus. Segundo o governo, o fundo usou cerca de
US$ 625 milhões em 2020 em
medidas de combate ao vírus.
Desse montante, US$ 120 milhõesforamparaabonosdefamílias e cestas básicas.
“OPSOLentroucomumaação
na Justiça de Porto Alegre para que o municípionãoentregueokitdetratamentoprecoce para os portadores de Covid-19” - Bolsonaro
verdadeiro Nodia12dejaneiro,abancadadevereadoresdo
PSOL de Porto Alegre ingressou com uma ação, endereçada à Vara da Fazenda Pública,
pedindoqueaprefeituradacidade“seabstenhadedistribuir,utilizare/ouadquirirmedicamentosdeeﬁcácianãocom-

verdadeiro A informação está comprovadamente correta.

provada,especialmenteaivermectinaeahidroxicloroquina,
para utilização na rede pública de saúde do Município de
Porto Alegre”.
“O uso da máscara, o afastamento social, as medidas de
isolamento (...), isso tudo nós
temos muita diﬁculdade de
encontrar o que deu certo e
o que deu errado.” - Pazuello
falso Pesquisapublicadaem
junhonarevistaTheLancetindicou que o uso de máscaras
reduz o risco de infecção por
Covid-19 em 85%. O estudo
mostrouqueasproteçõeshospitalares têm um grau maior
de efetividade (96%), enquanto as máscaras caseiras eram
consideradas 67% efetivas.
“O tratamento precoce é preconizado pelos conselhos federais [...], se mostrou eﬁcaz
em todas as cidades e estados
do Brasil” - Pazuello
falso Deacordocominstituições internacionais, como a
Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Instituto NacionaldeSaúdedosEstadosUnidos (NHI, na sigla em inglês),

não há, até o momento, medicamentos que comprovadamente reduzem o risco de
infecção pela Covid-19.
“[Onúmerode]Jovensentre5
e 19 anos (...)sem comorbidade, que perderam a vida ano
passado: 36. (...) É uma prova de que os jovens poderiam
estar estudando [presencialmente] - Bolsonaro
insustentável O Ministério
daSaúdenãotornoupúblicas
asinformaçõesdemortespor
Covid-19comorecortedefaixa
etáriaeexistênciadecomorbidades.Levantamentofeitopelo G1 apontou que das 141 vítimascom até 19 anosquemorreram de Covid-19 até o dia 26
de maio do ano passado, pelo
menos 18 não tinham comorbidades.Deacordocomdados
do Poder 360, até 27 de junho
de2020,380pessoascommenosde19anosjáhaviammorridonopaísemfunçãodadoença —no entanto,nãoháinformaçõessobrecomorbidades.
Mesmo que os números
apresentados por Bolsonaro
estivessem corretos, o que a
Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta é que os jovens, ainda que não desenvolvam a doença, podem transmiti-la para pessoas mais velhas e mais vulneráveis. O diretor da OMS para o Pacíﬁco

falso A informação está comprovadamente incorreta

Ocidental, Takeshi Kasai, explicouque,justamenteporserem muitas vezes assintomáticos ou apresentarem sintomas leves, os jovens acabam
transmitindo a doença.
No entanto, a OMS aﬁrmou
emsetembroqueavoltaàsaulasdeveserprioridadenoprocesso de reabertura das economias. O argumento é que
escolas fechadas deixam crianças mais expostas à violência física e emocional.
“Tenho uns 40 processos de
impeachment.Algumaacusação de corrupção? De improbidade?Deabusodeautoridade?Não,nãotem”-Bolsonaro
falso Informações obtidas
pela Lupa via Lei de Acesso à
Informação (LAI) junto à SecretariaGeraldaMesaDiretoradaCâmaramostramqueaté
estasexta-feira(15)havia55pedidosdeimpeachmentemtramitação contra o presidente.
Váriosdessespedidosreferem
aoInquérito4831,sobresuposta interferência de Bolsonaro
naPolíciaFederal.Opresidente é investigado por tentativa
de inﬂuenciar investigações.
Um dos pedidos de impeachment, por exemplo, foi
apresentado pelo deputado
federal Alessandro Molon
(PSB-RJ) e outros congressistas em 29 de abril de 2020.

insustentável Não há dados públicos que comprovem a informação

O texto fala em “tentativa de
interferência ilegal na Polícia
Federal, obstrução de justiça,
advocacia administrativa, coação no curso do processo”.
Outro pedido, apresentado
pelo ex-prefeito de São Paulo
Fernando Haddad (PT), em
21 de maio, acusa Bolsonaro
de utilizar “poderes inerentes ao cargo com o propósito
reconhecido de concretizar a
espúria obtenção de interesses de natureza pessoal, objetivando o resguardo de integrantes de sua família ante
investigações policiais”, em
referência ao Inquérito 4831.
O inquérito foi aberto no
STF para apurar as acusações
do ex-ministro da Justiça Sergio Moro de que o presidente da República tentou interferir na autonomia da PF para proteger familiares e aliados.Emnovembro,oministro
Alexandre de Moraes prorrogouoinquéritopor60dias,logo depois de o presidente ter
informado que não iria depor no caso. Agora, o Supremo vai decidir se Bolsonaro
pode depor por escrito ou se
precisa comparecer pessoalmente para ser ouvido pelos
investigadores.A decisão está
marcada para 24 de fevereiro.
Chico Marés, Ítalo Rômany,
Marcela Duarte, Natália Leal
e Nathália Afonso
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Falta de O2 também matou no litoral
de SP, dizem funcionários de hospital

Segundo a Prefeitura,
ninguém ﬁcou sem
oxigênio na cidade
OUTRO LADO

Em nota, a Prefeitura de São
Sebastião, de Felipe Augusto (PSDB), disse não ter registro de pacientes prejudicados por falta de oxigenação no hospital do município e que tem estrutura para atender pacientes mesmo
em caso de panes.
Segundo a nota, há 20 respiradores na UTI. “Além disso, o HCSS possui duas usinas
de oxigênio próprias, além de
uma terceira em Boiçucanga.
Ainda hádoissistemas debackup, para que nenhum paciente possa ter seu tratamento
prejudicado por falta de oxigenação”, diz o comunicado.
A nota diz que o sistema
de oxigenação “assegura até
cinco dias de oxigênio em
caso de pane absoluta em
todos os sistemas”.
Sobre a presença de larvas e ratos, a prefeitura disse que o hospital passa por
dedetizações periódicas.

Proﬁssionais aﬁrmam que rede não dá conta da demanda e denunciam presença de ratos e larvas
-

Artur Rodrigues
são paulo Proﬁssionais da

área da saúde relatam mortes por sufocamento e falta de oxigênio em São Sebastião, cidade do litoral
norte de São Paulo.
A reportagem daFolha conversou com pessoas que trabalham no Hospital de Clínicas da cidade, que narraram
situação similar à do sistema
desaúde deManaus(AM), onde há escassez de oxigênio.
De acordo com os relatos
ouvidos pela reportagem, a
falta de estrutura no hospital levou à morte de ao menos
duas pessoas com Covid-19
em dezembro, na UTI. Os no-

mes obtidos pela reportagem
e as datas de suas mortes foram enviados à Prefeitura de
São Sebastião, que aﬁrmou
que não expõe “publicamente casos de óbitos na mídia
sem autorização da família”.
Há relatos ainda de que não
há médicos suﬁcientes para
fechar a escala do hospital e
de que estão sendo usados
ventiladores pulmonares só
com torpedo (tubo de oxigênio) porque a rede de oxigênio não atenderia a demanda.
Essestorpedosdeixaramde
ser comprados e começaram
a ser enchidos em uma usina
do próprio hospital, segundo
os relatos, com um nível de
aproveitamento pior.

São Sebastião foi um dos
municípios litorâneos que
não respeitaram o Plano São
Paulo nos dias em que vigorou a fase vermelha, com fechamento de bares e restaurantes.Acidadetempraiasbadaladas de SP, como Maresias,
Camburi e Barra do Sahy.
Um funcionário do hospital disse que em novembro,
quando havia quatro pacientes intubados e precisando de ventilação mecânica, a rede já não dava conta. Com falha no torpedo,
dois pacientes morreram por
falta de oxigênio, aﬁrmou.
Após o episódio, os tubos
de oxigênio voltaram a ser
comprados, embora com ra-

Governo de SP coloca Marília na fase
vermelha e sete regiões na laranja
Aline Mazzo

são paulo Diante da alta de

casos, internações e mortes
porCovid-19noestado,oCentro de Contingência do Coronavírus colocou a região de
Marília na fase vermelha e regrediu outras sete áreas para
a laranja (segunda mais restritiva) do Plano São Paulo.
As regiões Araçatacuba,
Bauru, Franca, Piracicaba,
RibeirãoPreto,SãoJosédoRio
Preto e Taubaté terão a quarentena intensiﬁcada, limitando o funcionamento dos
setores por dez horas diárias,
com fechamento às 22h. Em
Marília, somente atividades
essenciais poderão funcionar.
A nova classiﬁcação passa a
valer a partir da próxima segunda-feira (18). O anúncio
foi feito em entrevista a jornalistas na tarde desta sexta-feira (15), no Palácio dos
Bandeirantes, no Morumbi, na zona sul de São Paulo.
As regiões de Presidente
Prudente, Sorocaba e Registro seguem na fase laranja,
em que estão desde o último dia 7, quando houve alteração nos parâmetros do
Plano São Paulo.
Assim, o estado ﬁcará com
2% da população na fase vermelha, 31% na laranja e 67%
na amarela. A reclassiﬁcação das fases estava programa para 5 de fevereiro, mas
foi antecipada em três semanas em razão da aceleração
da contaminação da população e da ocupação de leitos.
O estado alcançou a maior
média diária de novos casos
desde o início da pandemia
nesta semana, com 10.889
registros. Antes disso, o pico havia sido na segunda semana de agosto, com média
de 10.828 casos.
O secretário estadual da
Saúde, Jean Gorinchteyn,

MORTES

ainda destacou que a última
semana teve 10% no aumento
de internações hospitalares
em São Paulo. Atualmente,
o estado tem 67,5% de ocupação dos leitos de UTI para
Covid-19. Na Grande SP, essa taxa chega a 69% —a um
ponto percentual do limite
para regressão à fase laranja.
De olho na alta de casos, o
governo do estado colocou
em alerta 43 cidades que, independentemente da classiﬁcação de suas regiões no Plano São Paulo, estão com ocupação de leitos de UTI para
Covid-19 acima de 80% —oito estão na Grande São Paulo.
A recomendação, segundo o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, é que esses municípi

$

Atualização do
Plano SP a partir
de segunda

Regride para a fase
vermelha
• Marília
Cidades que voltarão
para a fase laranja
• Araçatacuba
• Bauru
• Franca
• Piracicaba
• Ribeirão Preto
• São José do Rio Preto
• Taubaté

PAULO APÓSTOLO COSTA LIMA ASSUNÇÃO (1956-2021)

-

são paulo Em meados dos

anos 1980, o jovem Paulo
ApóstoloAssunçãoachouque
já tinha achado um rumo na
vida. Depois de trabalhar duro garimpando ouro em Serra
Pelada, juntou aseconomias e
pegou um barco até Manaus.
Ali, compraria mercadoria
na Zona Franca para abrir
uma loja de eletrônicos em

res, só dez ﬁcam lá. Os outros
são levados a outras unidades
após ﬁscalizações, aﬁrmam.
Os funcionários relatam
ainda problemas de estrutura e condições do serviço e enviaram à reportagem
fotos que mostram um rato
e larvas na unidade.
A situação também é ruim
no Hospital da Costa Sul, em
Boiçucanga, dizem. A unidade atende muitos turistas e,
devido à demora, há relatos
de agressividade por parte
de pacientes, gerando medo entre os funcionários.
Os funcionários disseram
que estão elaborando uma
nota aberta para tratar de
todos esses assuntos.

Nova classificação do Plano São Paulo
S. José do Rio Preto

Barretos

Franca
Ribeirão Preto
Araraquara/São Carlos

os adotem restrição de atividades não essenciais, como
previsto na fase vermelha do
plano, para tentar reduzir a
ocupação da rede hospitalar.
Vinholi ainda anunciou que
serão criados mais 186 leitos
de UTI em hospitais públicos
e filantrópicos nas regiões
de fases vermelha e laranja
—sendo 25 na área de Marília.
O centro de contingência
também fez a recomendação
paraquehajaolimitemáximo
de 25 pessoas em reuniões em
locais fechados, com distanciamento de 1,5 m entre elas.
O governo do estado anunciou que começa a entregar,
na segunda, ao Ministério da
Saúde doses da Coronavac,
desenvolvidas pela farmacêutica Sinovac em parceria
com o Instituto Butantan.
Cerca de 4,5 milhões de
doses prontas para aplicação serão encaminhadas para um centro de distribuição
e logística do Ministério da
Saúde, no terminal de cargas
do Aeroporto Internacional
de Guarulhos.
Outras 1,5 milhão de doses
ﬁcarão no estado de São Paulo, para utilização já no início
davacinação,previstopelogovernofederalparacomeçarno
próximo dia 20. Segundo o diretor do Instituto Butantan,
Dimas Covas, as cotas destinadas pelo governo federal
para cada estado devem ser
deﬁnidas a tarde desta sexta.
“Se tivermos a possibilidade de um início precoce [da
vacinação], não perderemos
tempo, não perderemos vidas. Começamos a proteger
aos que estão no front, atendendo mais e mais pessoas doentes. Precisamos protegê-los para que não adoeçam. Não posso perder médico, motorista de ambulância. Não podemos perder
ninguém”, disse Gorinchteyn.

Fonte: Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo

tiﬁcação, nomeação e classiﬁcação de centenas de espécies novas de plantas.
Foram inúmeras incursões
pela ﬂoresta amazônica, em
que contribuía com as descobertas cientíﬁcas sem deixar
que seu grupo se perdesse na
selva ou pisasse em cobras.
Paulinho se destacou logo
na primeira missão, quando
foi um dos mateiros designados para um subprojeto do
PDBFF sobre Lecythidaceae,
famíliabotânicaàqualpertence a castanha do Brasil.
O trabalho, liderado pelo
pesquisador Scott Mori, do
JardimBotânicodeNovaYork,
resultou na identiﬁcação de

39 espécies em uma área de
apenas 100 hectares.
Em 1993, Paulinho foi contratado para o projeto do Flora da Reserva Ducke, em Manaus, quando trabalhou por
seisanoscomobotânicogalês
Mike Hopkins, do Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas
da Amazônia). Só neste projeto, contribuiu para identiﬁcarcercade70novasespécies.
Apesar do trabalho brilhante, Paulinho tinha diﬁculdades em manter um emprego estável. Incentivado pelos pesquisadores, concluiu
o ensino médio, mas não passou nos concursos para técnico do Inpa.

S. João da Boa Vista

Araçatuba

Piracicaba
Campinas
Taubaté

Presidente
Prudente

Sub-região Oeste RMSP*
Sub-região Norte RMSP*
Sub-região Leste RMSP*

Marília
Bauru

Sub-região Sudeste RMSP*
Município de São Paulo
Sub-região Sudoeste RMSP

Sorocaba
Registro
A nova classificação
passa a valer a
partir de 18.jan

Baixada Santista
Como ficou

Fase 1 - Vermelha

Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid acima de 80% e abaixo de
3 por 100 mil habitantes. Somente atividades essenciais são permitidas

Fase 2 - Laranja

Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid entre 70% e 80% e entre
3 e 5 por 100 mil habitantes. Nos últimos 14 dias, o número de novos
casos/100 mil hab. deve ficar acima de 360; o de novas internações/100 mil
hab., acima de 60; e o de novos óbitos/100 mil hab., acima de 8. Atividades
permitidas em todos os setores, com capacidade limitada a 40% e
funcionamento reduzido a 8 horas diárias. Restrição de atendimento
presencial até as 20h. Bares ficam impedidos de fazer atendimento presencial.
Estão liberadas atividades com público sentado e entrada controlada, como
museus e cinemas. Parques estaduais ficam abertos

Fase 3 - Amarela

Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid entre 70% e 80% e entre
3 e 5 por 100 mil habitantes. Nos últimos 14 dias, o número de novos
casos/100 mil hab. deve ficar entre 180 e 360; o de novas internações/100 mil
hab., entre 30 e 60; e o de novos óbitos/100 mil hab., entre 3 e 8. Todas as
atividades estão liberadas para funcionamento com capacidade limitada a 40%
e horário reduzido para 10 horas por dia. Restrição de atendimento presencial
até as 22h, com exceção do bares, que devem encerrar o atendimento aos
clientes no local às 20h

Fase 4 - Verde

Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid abaixo de 70% e acima de 5 por
100 mil habitantes. Nos últimos 14 dias, o número de novos casos/100 mil
hab. deve ficar abaixo de 180; o de novas internações/100 mil hab., abaixo de
30; e o de novos óbitos/100 mil hab., abaixo de 3. Para chegar à fase verde, o
município precisa permanecer por pelo menos 28 dias consecutivos na fase
amarela. Capacidade dos estabelecimentos de até 60% e com horário de
funcionamento de até 12 horas por dia

coluna.obituario@grupofolha.com.br

Contribuiu para descobrir
espécies amazônicas
Fabiano Maisonnave

cionamento, e se esgotam
com frequência, dizem os entrevistados pela Folha. Mas,
devido à falta de estrutura
na rede de oxigênio do hospital, os pacientes têm de ﬁcar constantemente ligados
nos torpedos, o que envolve
riscos, dizem os proﬁssionais.
Segundo eles, o risco ocorre quando é preciso trocar o
oxigênio da rede pelo do tubo. Um funcionário explicou
queotorpedonormalmente é
usado para transporte de paciente ou em um posto adaptado, como hospital de campanha, mas não em uma UTI.
Pelas informações repassadasàreportagem,emboraoﬁcialmente haja 20 respirado-

Marabá (PA), sua cidade natal, porém, ladrões levaram
todo o seu dinheiro.
Onegóciofoirecomeçar.Por
meiodeconhecidos,descobriu
queoProjetoPDBFF(Dinâmica Biológica de Fragmentos
Florestais) estava contratandomateiros.Eraoanode1986.
Ao longo de mais de três décadas,Paulinho,comopassou
a ser chamado pelos pesquisadores, participou da iden-

“Paulo não tinha emprego
ﬁxo ou possibilidade de ‘home office’, ele vivia de consultorias, muitas informais.
Quando contraiu a Covid, no
ﬁnal de novembro, me falou
de sua suspeita assustado e
arrependido de ter realizado
um trabalho de campo onde
acreditava ter contraído o vírus, mas era a necessidade, o
dinheiro estava curto”, escreveu o pesquisador do Inpa Al-

berto Vicentini.
Paulinho foi internado em
Manaus em 16 de dezembro
e morreu na última terça-feira (12), por complicações da
Covid-19, a duas semanas de
completar 65 anos. Deixa a
mulher e três ﬁlhos.
EM MEMÓRIA
BAPTISTA NALINI Neste sábado
(16/1) às 8h, Igreja Nossa Senhora
do Brasil, Pinheiros (SP)

Procure o Serviço Funerário Municipal de São Paulo:
tel. (11) 3396-3800 e central 156; prefeitura.sp.gov.br/servicofunerario.
Anúncio pago na Folha: tel. (11) 3224-4000. Seg. a sex.: 10h às 20h. Sáb. e dom.: 12h às 17h.
Aviso gratuito na seção: folha.com/mortes até as 18h para publicação no dia seguinte
(19h de sexta para publicação aos domingos) ou pelo telefone (11) 3224-3305 das 16h às
18h em dias úteis. Informe um número de telefone para checagem das informações.
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Notas do Enem 2019 foram
alteradas mesmo após Sisu
Total de notas erradas corrigidas pelo MEC foi 6.114, maior do que informado
-

Paulo Saldaña
brasília Ao contrário do que

o governo Jair Bolsonaro divulgou no ano passado, nem
todas as notas do Enem 2019
com erros haviam sido corrigidas até a abertura do Sisu (Sistema de Seleção Uniﬁcada). O total de candidatos
afetados também foi maior
do que o anunciado.
A edição 2019 do Enem foi
marcada pela divulgação de
notas com erros a milhares
de participantes. Na versão
oﬁcial, todos os equívocos haviam sido identiﬁcados e corrigidos até o dia 20 de janeiro
de 2020, véspera da abertura
do Sisu. Mas isso não ocorreu.
Dados do próprio governo,
obtidos pela Folha, mostram
que 16 participantes tiveram
as notas revisadas no dia 21 e,
em155 casos, osresultados foram alterados após o dia 22.
Emquatrocasos,ascorreções
ocorreram após o sistema já
ter fechado, em 26 de janeiro de 2020.
O Sisu agrega as vagas em
instituições públicas de ensino superior que usam a nota do exame para selecionar
seus alunos.
O total de candidatos atingidos não foi de 5.974 candidatos, como divulgado, mas,
sim, de 6.114. Os dados estão
emplanilha doInep(Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) obtida por
meio da Lei de Acesso à Informação após longo processo.
O órgão insistia em manter
os dados sob sigilo, argumentorefutadopelaCGU(Controladoria-Geral da União).
Procurado, o Inep não respondeu aos questionamentos da reportagem.
Candidatos que haviam feito a prova de uma cor tiveram
suas provas corrigidas como
se tivessem feito outra versão. Isso ocorreu por causa
de um erro na gráﬁca, identiﬁcado somente após quei-

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BETIM/MG Concorrência Pública
nº 02/2020 - PAC nº 42/2020. Objeto:
Prestação de serviços de engenharia
de manutenção preventiva e corretiva
em
instituições
educacionais
da
SEMED. A licitação ﬁca marcada para
o dia 22/02/2021, credenciamento de
09:30h às 10:00h e início da sessão às
10:00h - Edital completo no endereço
www.betim.mg.gov.br. Informações: (31)
3512-3052. Presidente - 15/01/2021.
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xas de participantes nas redes sociais.
Osregistros deerrosnasnotas se concentraram na Bahia
e em Minas Gerais. No entanto, as alterações de notas de
participantes perpassam 154
municípios de todos os estados, com exceção de Roraima
—houve um erro também no
Amapá, estado onde o Inep
aﬁrmara não ter havido erro.
No ano passado, o Ministério Público Federal recomendou e depois ingressou com
ação para interromper as inscrições no Sisu até que houvesse segurança nos resultados. A ação nãovingou, e o governomanteveocronograma.
O Enem 2019 foi a primeira
ediçãodoexamesobBolsonaro.Oex-ministrodaEducação
AbrahamWeintraubhaviacomemorado, nodiaanterior ao
anúncio dos erros, queaquele
teria sido o melhor Enem de
todos os tempos.
Após a falha vir à tona, MEC
e Inep correram para encerrar o assunto com rapidez e
reduzir os desgastes. A Folha
revelou, no ﬁm de janeiro de
2020,que a decisãodoInepde
pular uma etapa no recálculo
das notas para apressar a resolução abriu margem para
dúvidas sobre os resultados.
O Inep nunca divulgou a
lista de municípios onde os
candidatos afetados ﬁzeram
a prova. Os próprios participantesnão foram informados
de alterações de notas.
Para chegar ao número de
afetados, o Inep inicialmente
identiﬁcou quatro casos com
erros e fez cruzamentos em

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PITANGUEIRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021
Acha-se aberto no Município de Pitangueiras, estado de
São Paulo, o Pregão Eletrônico nº 003/2021, tipo menor preço por lote, que tem como objeto contratação
de empresa especializada em locação de software
web de gerenciamento de ponto eletrônico para
controle da jornada de trabalho dos funcionários
municipais com armazenamento em nuvem. Tipo:
Menor preço por lote. Objeto: Software web de gerenciamento de ponto eletrônico para controle da jornada
de trabalho dos funcionários municipais com armazenamento em nuvem. Oferta de Compra – BEC n°.
854300801002020OC00003. Data do início do prazo
para envio da proposta eletrônica: 18 de janeiro de
2021. Data e hora da abertura da sessão pública:
29 de janeiro de 2021, às 09h00min. Local e horário
para retirada do Edital: Departamento de Licitações
da Prefeitura Municipal de Pitangueiras, sito à Rua Dr.
Euclides Zanini Caldas nº. 66, Centro, das 08h00min às
17h00min, através do site oﬁcial do Município de Pitangueiras/SP www.pitangueiras.sp.gov.br, bem como
através do site www.bec.sp.gov.br.
Pitangueiras, 15 de janeiro de 2021.
Marcos Aurélio Soriano - Prefeito Municipal

Alterações de notas
Governo alterou notas erradas do Enem 2019 após início
de inscrições em sistema de seleção para universidades
Notas corrigidas em 2020 por data de revisão

Total: 6.114
5.959
De 19 a 21 de janeiro

De 22 a 26 de janeiro 151

Inscrições do Sisu
foram abertas dia 21
e encerram em 26

De 27 de janeiro a 6 de março 4

Por estado
1
AC
1
AL
6
AM
1
AP
BA 1.582
18
CE
6
DF
7
ES
18
GO
20
MA
MG 4.328
3
MS
6
MT
29
PA
3
PB
6
PE
34
PI
3
PR
8
RJ
1
RN
3
RO
4
RS
3
SC
5
SE
17
SP
1
TO

Candidatos

1
1
3
1
16
8
5
5
9
12
22
2
4
14
3
5
9
3
5
1
3
4
3
4
10
1

Municípios
Inep informou ano
passado que não
havia erro no
Estado, mas
candidato de
Macapá teve nota
alterada em 21 de
janeiro

Do total, 1.560
casos ocorreram
no município de
Alagoinhas

Só em Ituiutaba
houve 2.472
candidatos com
notas corrigidas

Quatro casos de
erros ocorreram na
capital paulista

Fonte: Inep

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA
DO HOSPITAL DAS CLINICAS DA F.M.R.P.U.S.P.

LICITAÇÃO
Aberto Pregão Eletrônico nº 08/2021, do tipo menor preço, para aquisição de RUPS Conjunto de Acesso
Homeopático..., a ser realizado em 01/02/2021 às 9 horas. Data do início do envio da proposta eletrônica:
18/01/2021, OC 890100801002021OC00013.
Edital disponível no site www.faepa.br

Sindicato dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Município de Piloes-PB
Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária
O SAFER PILOES - Sindicato dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais de Piloes-PB, por meio do
seu Presidente abaixo identiﬁcado convocam todos os associados deste Sindicato com suas obrigações em dias, aptos a
votarem, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária Sindicato dos Agricultores Familiares e Empreendedores
Familiares Rurais de Piloes-PB, que será realizado no dia 12 de Fevereiro de 2021, na Sede do Sindicato na Rua/Benjamim
Sobrinho 442 centro Piloes/PB, com todos os cuidados exigidos pela OMS, em Primeira Convocação às 08h00 horas com
a Presença de no mínimo 50% + 01 (cinquenta por cento mais um) dos Associados com suas obrigações em dias, ou
em Segunda e Última Convocação às 10h00 horas, com 30% (trinta por cento) dos Associados em Pleno Gozo dos seus
direitos de associados, aptos a votarem, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: I- Aprovação da
prestação de Contas da Gestão 2017/2021; II- Avaliar a Atuação do Sindicato; III- Aprovação as Diretrizes de Ação e o
Plano de Ação e Lutas; IV- Eleição e Posse da Nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.
PILOES-PB, 15 de Janeiro de 2021.
Ana Paula Alves Lima - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PITANGUEIRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
Acha-se aberto no Município de Pitangueiras, estado
de São Paulo, o Pregão Eletrônico nº 005/2021, tipo
menor preço por lote, que tem como objeto Formação
de Registro de Preços para Aquisição de Mascaras
de tecido 3D Anatômica (Equipamentos de Proteção
Individual) considerando possível retomada parcial
das aulas presenciais em todo o estado de São Paulo,
em atendimento a Secretaria Municipal de Educação
de acordo com as especiﬁcações do Anexo I do Edital
“Pregão Simpliﬁcado” do artigo 4-G da Lei Federal nº
13.979/2020 (COVID-19). Tipo: Menor preço por lote.
Objeto: Aquisição de Mascaras de tecido 3D Anatômica
(Equipamentos de Proteção Individual). Oferta de Compra – BEC n°. 854300801002020OC00004. Data do
início do prazo para envio da proposta eletrônica: 18
de janeiro de 2021. Data e hora da abertura da sessão
pública: 22 de janeiro de 2021, às 09h00min. Local e
horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Pitangueiras, sito à Rua
Dr. Euclides Zanini Caldas nº. 66, Centro, das 08h00min
às 17h00min, através do site oﬁcial do Município de Pitangueiras/SP www.pitangueiras.sp.gov.br, bem como
através do site www.bec.sp.gov.br.
Pitangueiras, 15 de janeiro de 2021
Marcos Aurélio Soriano - Prefeito Municipal

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 28 de janeiro de 2021, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 09 de fevereiro de 2021, às 14h30min *. *(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oﬁcial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a
todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos
da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42,
nos termos do Instrumento particular com força de escritura pública datado de 23/09/2011, cujos Fiduciantes são MARCELO HERRERO PIRES DE
AVILA, CPF/MF sob n° 084.114.598-96, e sua esposa PAULA JABER PIRES DE AVILA, CPF/MF sob n° 143.747.548-57, em PRIMEIRO LEILÃO
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.403.360,32 (Um Milhão Quatrocentos e Três Mil Trezentos e Sessenta Reais e Trinta
e Dois Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por “Prédio residencial com área construída de 223,04m² e área
de terreno de 263,16m², sito à para Rua Abílio Ferraro n°142, Jardim Okinawa, Paulínia/SP, melhor descrito na matrícula nº 22.621 do 4º CRI de
Campinas/SP.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Pendência no Imóvel: Consta ação
judicial cautelar antecedente, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Paulínia/SP, processo nº 1005499-66.2016.8.26.0428. Caso não haja
licitante em primeiro leilão, ﬁca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.289.911,78
(Um Milhão Duzentos e Oitenta e Nove Mil Novecentos e Onze Reais e Setenta e Oito Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97).
O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site
www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e
demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066. (5672_08 Sz).

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 28 de janeiro de 2021, às 08h55min *. 2º LEILÃO: 04 de fevereiro de 2021, às 14h45min *. (horário de Brasília)
ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oﬁcial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105,
4º andar, Edifício Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo
27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos
termos do Instrumento Particular com Caráter de Escritura Pública nº 0010061707 de 18/02/2020, ﬁrmado com os Fiduciantes
MARCELO ROCHA HOLMO, C.I nº 12.150.986/SSP-SP, inscrito no CPF/MF nº 110.747.068-46, casado sob o regime da
comunhão parcial de bens com ADRIANA DOS SANTOS ZACHEO HOLMO, CI nº 28.648.271-X/SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o
nº 954.605.609-00, residente e domiciliados em Assis/SP, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual
ou superior a R$ 167.894,61 (Cento e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos
- atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por: UM PRÉDIO residencial, com área de 60,00m², que
recebeu o nº 119, da TRAVESSA VICTOR BELLO, na cidade de Assis/SP, encerrando uma área de terreno de 180,00m², melhor
descrito na matrícula nº 52.211 do Oﬁcial de Registro de Imóveis de Assis/SP. Cadastro Municipal: 001/174/033. Imóvel
ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro
leilão, ﬁca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 134.496,68
(Cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos – nos termos do art. 27, §2º
da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo
on-line, deverão se cadastrar no site www.sold.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro
24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL
NO SITE: www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (16621 - Dossiê).

uma amostra de participantes que tinham divergências
de notas parecidas —casos
com grande diferenças entre
os resultados das provas do
primeiro e segundo dia.
O Inep então cruzou os gabaritos corretos e também as
outras opções de cor para encontrar inconsistências. Após
esse processo é que se chegou
ao número de afetados.
Oinstitutoinformou aolongo do ano que refez os cálculos das notas de todos os participantes para encontrar todos os erros. Uma nota técnicadeuocasocomoencerrado,
com correção de todas os erros,às17hdodia20dejaneiro.
Só em 27 de janeiro há a informação, em dois ofícios das
entidades parcerias na aplicação, Cesgranrio e FGV, de que
todos os cartões de respostas
haviam sido analisados e os
problemas, corrigidos. Notas
técnicas pertinentes ao processo também foram obtidas
pela Folha por meio da LAI.
Documento do Inep dia 25
de janeiro registra que o instituto enviou ao consórcio aplicador as reclamações de notas de 100.249 participantes,
encaminhadas por email criado para esse ﬁm.
Segundo essa nota, constatou-se que nenhum desses foi
acrescentadoaogrupodeprovas afetadas pela associação
incorreta do gabarito.

Enem será reaplicado
no AM em fevereiro,
decide Justiça
Decisão da Justiça federal do
Amazonas desta sexta-feira
(15) autorizou o Inep a reaplicar o Enem no estado nos dias 23 e 24 de fevereiro.
Apósrecursodogovernofederal, o Tribunal Regional da
1ª Região manteve a suspensão das provas no estado nas
datas oﬁciais, dias 17 e 24 de
janeiro, mas autorizou a rea-

plicação no próximo mês. Na
primeira decisão, o exame só
poderia ocorrer após o ﬁm do
estadodecalamidadepública.
OInepargumentouàJustiça
que, sem a deﬁnição de uma
data, não poderia organizar a
reaplicação em tempo hábil.
Um decreto do governo do
estado já havia suspendido
a prova por causa do avanço
na pandemia de coronavírus.
A prefeitura de Manaus já
havia informado que não cederia as escolas para a aplicação do exame. A situação
na capital amazonense é de
colapso e falta oxigênio para
atenderpacientesinternados.
A cidade amazonense de
Parintins também havia publicado decreto suspendendo a prova, o que foi reforçado pelo ato do governo estadual. Em Rondônia, as cidades de Cerejeiras e Rolim de
Mouratambémdecidirampor
barrar a prova no local.
Segundo o Inep, não há outras cidades que tenham tomado decisões similares.
Todos os anos o governo organiza uma pequena reaplicação no mesmo dia em que
a prova é ofertada a pessoas
privadas de liberdade. Neste
ano, por causa da pandemia,
quem estiver com Covid-19
também pode requerer fazer
a provas em fevereiro.
O Inep garante a reaplicação para um pequeno grupo,
disse à Folha o presidente do
Inep, Alexandre Lopes.
“O que a gente tem procurado conversar com os estados
e municípios é que tenham
muito cuidado e responsabilidade a tomar uma decisão
[de suspensão] porque há um
limite de capacidade de realizar as provas de reaplicação”,
diz. “Não é possível fazer um
Enem inteiro.”
OEnem2020estáagendado
para os próximos dois domingos, dias 17 e 24. A aplicação
das provas ocorre em meio a
disputasnaJustiçaporumnovo adiamento devido ao avanço dos casos de coronavírus.

Prefeitura Municipal de Marília
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 235/2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica. Objeto. Registro
de Preços visando eventual aquisição de areia fina, areia grossa, pedra brita, pedrisco e pedra
rachão, destinados a diversas secretarias municipais - Prazo 12 meses. Termo de Homologação:
A Prefeitura Municipal de Marília, neste ato representado pelos Secretários Municipais abaixo
subscritos, dando cumprimento aos dispositivos legais constantes nas Leis Federais 8.666/93 e
10.520/02 e Decreto Municipal 11.001/2013, com suas alterações, Homologou o processo
licitatório, conforme a classificação efetuada pelo Pregoeiro Maycon Valdeir de Souza, na sessão
realizada em 10/12/2020, conforme segue: empresas vencedoras, André Luis Savian, localizada
na Avenida Paulista, nº 1810, Centro, Pederneiras/SP - CEP 17280-000 e H2W - Soluções Ltda.,
localizada na Rua Canal Belem, nº 4051, Guabirotuba, Curitiba/PR - CEP 81510-210.
Prof. Helter Rogério Bochi - Secretário Municipal da Educação; Daniel Sabino de Brito Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude; Vanderlei Dolce - Secretário Municipal do
Meio Ambiente e de Limpeza Pública; Hélcio Freire do Carmo - Secretário Municipal de Obras
Públicas e Cássio Luiz Pinto Junior - Secretário Municipal da Saúde

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Contratante Prefeitura Municipal de Marília. Processo Pregão Eletrônico nº 226/2020. Objeto
Registro de Preços para eventual aquisição Medicamentos para atendimento de Mandados
Judiciais. Assinatura 15/01/2021. Vigência 14/01/2022. Ata de Registro de Preços 004/2021.
Contratada Daniela Cristina Souza Santos Eireli. Valor Máximo R$3.852,00.
Contratante Prefeitura Municipal de Marília. Processo Pregão Eletrônico nº 226/2020. Objeto
Registro de Preços para eventual aquisição Medicamentos para atendimento de Mandados
Judiciais. Assinatura 15/01/2021. Vigência 14/01/2022. Ata de Registro de Preços 006/2021.
Contratada Fragnari Distribuidora de Medicamentos Ltda. Valor Máximo R$8.200,00.
Contratante Prefeitura Municipal de Marília. Processo Pregão Eletrônico nº 226/2020. Objeto
Registro de Preços para eventual aquisição Medicamentos para atendimento de Mandados
Judiciais. Assinatura 15/01/2021. Vigência 14/01/2022. Ata de Registro de Preços 008/2021.
Contratada Interlab Farmacêutica Ltda. Valor Máximo R$81.742,20.
Contratante Prefeitura Municipal de Marília. Processo Pregão Eletrônico nº 226/2020. Objeto
Registro de Preços para eventual aquisição Medicamentos para atendimento de Mandados
Judiciais. Assinatura 15/01/2021. Vigência 14/01/2022. Ata de Registro de Preços 010/2021.
Contratada Portal Ltda. Valor Máximo R$14.416,13.

CANCELAMENTO UNILATERAL - ATA-RP

Edital de Licitação nº 209/2020. Órgão: Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão.
Forma: Eletrônica. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Óleo Lubrificante,
destinados a diversas secretarias, prazo 12 meses. Tendo em vista o memorando nº 02/SMALP10
fica unilateralmente cancelada a Ata de Registro de Preços 629/2020 - Igaratá Comércio de
Produtos Eletro-Eletrônicos Ltda. - EPP.

CANCELAMENTO DE ATA

Edital de Licitação nº 298/2019. Órgão: Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão.
Forma: Eletrônica. Objeto: Registro de preços visando à eventual aquisição de Lençóis, Tecidos,
Plásticos e afins. Fica cancelada a ata de registro de preços: Ata 047/2020 - Protevile
Equipamentos Eireli ME. Protocolo: 62449/2020.

Secretaria Municipal de Saúde
ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2020
Processo nº 04.000.572.20.11 - Identiﬁcador Banco do Brasil nº 850351
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos padronizados
• Abertura das propostas dia 29/01/2021 às 09:00 horas;
• Abertura da sessão de lances dia 29/01/2021 a partir de 10:00 horas.
Para participar da sessão de abertura do pregão eletrônico, os interessados deverão cadastrar-se junto às
agências do BANCO DO BRASIL S/A. Informações no endereço www.licitacoes-e.com.br. Para cadastro
no SUCAF (Sistema Único de Cadastro de Fornecedores – Belo Horizonte/MG), acessar www.pbh.gov.
br/sucaf ou ligar (31) 3277-4677. O edital está disponível em https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/
saude.Qualquer informação ou orientação adicional poderá ser obtida na Gerência de Compras, à Avenida
Afonso Pena, 2.336, 6º andar, Bairro Savassi, Belo Horizonte/MG, pelo e-mail: cplsmsa@pbh.gov.br ou
pelo telefone (31) 3277-7735.
Ricardo Lopes Martins
Diretor de Logística
Jackson Machado Pinto
Secretário Municipal de Saúde

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS
AVISO DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020
Nº DO PROCESSO NO PORTAL DE COMPRAS: 1011014 176/2020
Fica aberto o prazo de inscrição para os interessados em compor a Subcomissão Técnica de que
trata a Concorrência no 001/2020, que se refere à contratação de agência de propaganda para
prestação de serviços de publicidade à ALMG.
Tendo em vista a pandemia por Covid-19 e as disposições da Deliberação da Mesa da Assembleia
nº 2.754/2020 quanto ao acesso às dependências da Assembleia Legislativa, ficam os
interessados convocados a encaminhar os documentos e informações de contato em formato
digital não editável para o endereço diretoria.comunicacao@almg.gov.br, para verificação dos
requisitos contidos no § 1º do art.10 da Lei Federal 12.232/2010, no período compreendido entre
18/1/2021 e 24/1/2021.
Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2021.
Cristiano Felix dos Santos Silva
Diretor-Geral

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA
E ASSISTÊNCIA DO HCFMRPUSP - FAEPA
COMUNICADO Nº 02/2021
SELEÇÃO SIMPLIFICADA EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO:
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
(CADASTRO DE RESERVA)
PERÍODO DE INSCRIÇÕES e ENTREGA DE CURRÍCULO ON LINE:
Data: 0h do dia 15/01/2021 às 14h do dia 19/01/2021
As inscrições serão efetuadas através da internet no site www.faepa.br
REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
 Certificado de conclusão do Curso de Técnico de Enfermagem, expedido por
escola oﬁcial ou reconhecida.
 Registro de Técnico de Enfermagem no COREN-SP (Conselho Regional de
Enfermagem).
OS CANDIDATOS TAMBÉM DEVERÃO:
 Possuir a formação e requisitos exigidos para o exercício proﬁssional respectivo;
 Estar quites com as obrigações eleitorais;
 Estar quites com as obrigações militares, se do sexo masculino;
 Não possuir deﬁciência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada;
 Enviar o currículo de forma on line;
 Possuir aptidão física, psicológica e mental, atestada por exames admissionais;
 Não se encontrar impedido de celebrar contrato com a Fundação;
 Não estar afastado pela Previdência Social, em período de licença maternidade,
gestante ou lactante;
 Não estar dentro do grupo de risco para a COVID-19;
 Enfatiza-se que, em razão da urgência para atender à pandemia não haverá
tempo para treinamentos especíﬁcos na área. Assim, o proﬁssional a ser contratado
deverá estar apto para exercer a função imediatamente;
 Veriﬁcar demais requisitos da função no Anexo II.
Jornada de trabalho, Salário + adicionais: Vide Anexo II.
Os candidatos inscritos poderão anexar o seu currículo e as cópias dos respectivos
comprovantes de formação acadêmica, experiência proﬁssional e conclusão de cursos
relacionados à função, digitalizados em formato PDF no momento da inscrição,
observando o que consta do esquema de Avaliação Curricular desta Seleção.
Os atos decorrentes do procedimento desta Seleção serão disponibilizados na
íntegra no site da FAEPA: www.faepa.br
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Anthony Davis e LeBron James, do Los Angeles Lakers, usam máscara em jogo da pré-temporada da NBA contra o Phoenix Sun

Mark J. Rebilas - 18.dez.20/USA Today Sports

Pressionada por pandemia, NBA tenta
salvar temporada, dinheiro e imagem
Liga americana de basquete adia jogos e revê protocolos após sucesso da ‘bolha’ no ano passado
-

Marcos Guedes
são paulo Depois de ser um
exemplo de sucesso no que
diz respeito à prática esportiva de alto nível durante a
pandemia do novo coronavírus, a NBA agora sofre com a
Covid-19. Realizar a temporada 2020/21 tem se mostrado
uma tarefa mais difícil do que
foi concluir a edição 2019/20.
O campeonato passado foi
ﬁnalizado no que se convencionou chamar de “bolha”,
ambiente protegido contra
o Sars-CoV-2 no complexo da
Disney,naFlórida.Emmaisde
cem dias de duelos entre 22 times, não houve nenhum positivo nos testes diários.
Repetir a fórmula em uma
temporada completa era inviável, e a liga americana de
basquete passou a adotar outro modelo. Quase todas as 30
equipes, incluídas as oito ex-

cluídas da “bolha” pela chance inexistente ou irrisória de
classiﬁcação,vêmatuandoem
seus próprios ginásios.
A exceção é o Toronto Raptors,doCanadá,quetemmandado seus compromissos em
Tampa, na Flórida, por causa
de limitações impostas pelo governo canadense. Os jogadores viajam pelos EUA, e,
semumambientefechadocomo o da Disney, os casos de
infecção têm se multiplicado.
Iniciado em 22 de dezembro,otorneioteveatéestasexta(15)dezpartidasadiadas.Isso ocorreu sempre que um time, com elencos de até 17 jogadores, não tinha à disposição o mínimo de oito atletas.
O cenário era esperado, porémasituaçãoestámaisgrave
do que se antecipou. Por isso,
aNBAanunciounestasemana
um protocolo bem mais duro
a ser seguido pelos proﬁssio-

nais, com limitações que geraram incômodo.
Asnovasdiretrizesdeterminam que os jogadores permaneçam em casa —ou no hotel, se a equipe estiver fora de
sua cidade— e só saiam para
exercícios e atividades essenciais. As interações com colegas e rivais antes e depois dos
jogos agora devem se limitar
a toques de punho e cotovelo.
Foi estabelecido ainda limite de dez minutos nas preleções, com uso obrigatório de
máscara,masfoiocontrolena
movimentação que provocou
maiordesconforto.Atletascomo George Hill, do Oklahoma
City Thunder, demonstraram
abertamentesuainsatisfação.
“Sou um homem crescido e
vou fazer o que quiser. Se eu
quiser ver minha família, vou
ver minha família. Eles não
podem me dizer para eu ﬁcar
24 horas por dia no quarto. Se

isso é sério, nós não deveríamos estar jogando. Ninguém
vaicancelarsuavidaporcausa
desse jogo”, disse o armador.
Há, é claro, a questão ﬁnanceira. Manter o campeonato
o mais perto possível da normalidade minimizará prejuízos em uma liga que já vinha
sofrendoperdassigniﬁcativas
antes mesmo da pandemia.
Comoatemporadaanterior
foiﬁnalizadaapenasemoutubro —e não em junho, como é
a regra—, tornou-se necessário encurtar as férias e a tabela. Jogadores e dirigentes concordaramcomumcampeonato de 72 partidas por equipe
na fase de classiﬁcação, dez a
menos do que o normal.
Isso signiﬁca menos dinheiro dos contratos da transmissão pela TV. E o bolo a ser dividido entre os donos dos times e os atletas ﬁcará ainda
menor se for preciso fazer

novos ajustes no calendário.
A NBA previu que partidas
seriam adiadas e divulgou inicialmente apenas metade da
tabela. A ideia é desenhar a
segunda metade de maneira
a encaixar os confrontos não
realizados na primeira.
Antes de pensar na porção
derradeira da agenda, a liga
se concentra em fazer a inicial transcorrer sem tantas intempéries. O grande temor é
que seja necessária uma paralisação geral, o que tornaria a
meta de 72 partidas por time
praticamente inalcançável.
Por isso, uma corrente entre os dirigentes já sugere mudanças no protocolo no sentido de afastar apenas jogadores com teste positivo. No
modelo atual, basta um contato estendido e sem máscara com alguém infectado para que o atleta seja isolado e
por ao menos uma semana.

Buffalo tem nova chance de dar ﬁm à fama de sofredor
-

Alex Sabino
são paulo ArevistaForbesele-

geu em 2016 a cidade esportiva mais sofrida dos EUA. Deu
Buffalo. A fórmula de julgamento levou em conta jejum
detítulos,grandescampanhas
que terminaram em fracasso
e a decepção dos fãs.
Se o município do estado de
NovaYorkﬁcoucomoprimeiro lugar, grande parte da culpa é do Buffalo Bills. A equipe
da NFL (National Football League, a liga proﬁssional de futebol americano) tem agora
uma nova chance de acabar
com isso. No último sábado,
diante do Indianapolis Colts,
voltou a venceu nos playoffs
pela primeira vez desde 1995
e está a dois jogos de disputar
o título da liga no Super Bowl.
“Ano que vem vamos voltar ao Super Bowl. E seremos campeões”, disse o kicker Scott Norwood em 1991.
A mitologia perdedora dos
Bills tem muito a ver com essa frase. O time havia acabado ser derrotado em uma das
ﬁnais mais dramáticas da história. O próprio Norwood errouumchutenaúltimajogada
e o New York Giants ganhou
por20a19.Aúnicavezemque
o Super Bowl terminou com
apenas um ponto de diferença entre vencedor e vencido.
Metade da profecia de Nor-

wood se concretizou. Os Bills
retornaram ao Super Bowl
não apenas uma, mas três
vezes: em 1992, 1993 e 1994.
Perderam todas. Caíram,
respectivamente, diante do
Washington Redskins e do
Dallas Cowboys (duas vezes), o que levou a imprensa americana a criar a frase
“anyone but Buffalo” (qualquer um, menos Buffalo).
Nenhum outro time chegou a quatro Super Bowls seguidos, e Buffalo perdeu de
todos os jeitos. Apertado, de
lavada, com quarterbacks titular e reserva, respeitando o
adversário ou o provocando.
“O que faz um torcedor dos
Bills depois de vencer o Super
Bowl? Desliga o videogame”,
era a piada nos anos 1990,
muito antes dos memes.
Neste sábado (16), às 22h15
(de Brasília), a franquia enfrentará o Baltimore Ravens
pelo divisional playoffs, a semiﬁnal da AFC (American Football Conference, uma das
duas conferências da NFL).
Se ganhar, fará a ﬁnal da AFC
e, então, o Super Bowl contra
o campeão da NFC (National
Football Conference).
Os Bills terminaram a temporada regular com a segunda melhor campanha da AFC.
Foram 13 vitórias e 3 derrotas.
Ficaram atrás apenas do atual campeão do Super Bowl, o

Kansas City Chiefs (14-2).
O time teve a segunda melhor produção ofensiva da
NFL, com média de 396,4 jardas por jogo. Um dos destaques da temporada, o quarterback Josh Allen, 24, foi o
quinto melhor (passes para
4.544jardas),eowidereceiver
SteffonDiggsﬁcouemprimeiro nas jardas recebidas: 1.535.
A boa campanha e ter voltado a vencer nos playoffs gera
otimismo na torcida, apelidadadeBillsMaﬁa,apesardosofrimentonasúltimasdécadas.
Os dramas não ﬁcaram restritosaoSuperBowl.Em1999,
a equipe tinha um jogo ganho
contrao TennesseeTitans,fo-

ra de casa, depois de converter um ﬁeld goal (que vale três
pontos) a 16 segundos do ﬁm.
Era apenas reiniciar o jogo e
comemorar a classiﬁcação.
Quando os Bills devolveram a bola ao adversário para a última jogada, Tennessee
conseguiu protagonizar lance inusitado, com passe lateral que enganou os defensores de Buffalo. Marcou touchdown, venceu e avançou nos
playoffs. A jogada foi batizada como “music city miracle”
(o milagre da cidade da música), já que os Titans jogam em
Nashville, capital do country
dos Estados Unidos.
Buffalo foi eleita a cidade

Playoffs da NFL

Semifinais de conferência
AFC

NFC
Cleveland Browns

Los Angeles Rams

Kansas City Chiefs

Green Bay Packers

Domingo (17), 17h05

Sábado (16), 18h35

Super Bowl, 7.fev
24.jan

Baltimore Ravens
Buffalo Bills
Sábado (16), 22h15
Transmissão: ESPN

24.jan

Tampa Bay Buccaneers
New Orleans Saints
Domingo (17), 20h40

mais sofrida também porque
nenhum clube ou franquia local jamais ganhou um título
nacional entre as principais
ligas proﬁssionais. O município tem o Buffalo Sabres, da
NHL (hóquei), e já teve o Buffalo Braves na NBA.
Por problemas ﬁnanceiros,
a franquia de basquete se mudou para aCalifórnia em1978.
Transformou-seno SanDiego
Clippers, hoje em dia Los Angeles Clippers, que continua
sem títulos da NBA. Os Bills
foram campeões em 1964 e
1965 da AFL (American Football League), liga rival da NFL
e que se fundiu a ela em 1970.
“Aindaincomodaquandoas
pessoas perguntam sobre isso. Éramos uma equipe persistente e que nunca desistia.
Mas será que éramos um fracasso porque perdemos quatro Super Bowls? Quantos times chegam ao Super Bowl
a cada ano? Dois. Estávamos
sempre lá”, relembra o quarterback Jim Kelly, integrante
da equipe de 1990 a 1993.
A presença dos Bills nos
playoffs não é a única novidade da pós-temporada. O
Cleveland Browns chegou ao
mata-mata pela primeira vez
desde 2002, derrotou o Pittsburgh Steelers e agora encara
os Chiefs. Os Browns chegaram a ter recorde negativo de
0vitóriae16derrotas em2017.

Foi o que aconteceu com o
armador Alex Caruso, do Los
Angeles Lakers, que recebeu
no Natal um amigo com diagnóstico, dias depois, de Covid-19. O ala Kevin Durant,
do Brooklyn Nets, mesmo já
tendo contraído o vírus e com
anticorpos detectados, passou por situação semelhante.
Nomomento emque algum
jogador tem o teste positivo,
ocorre uma espécie de efeito cascata. O jogo de basquete, em si, não é tratado como
um contato próximo, mas,
por exemplo, se o atleta infectado jogou videogame no
hotel com o companheiro, este deve também ser isolado.
Quando o ala Jayson Tatum, do Boston Celtics, teve
um exame que apontou infecção pelo coronavírus, foi afastado com ele o ala-armador
Bradley Beal, do Washington
Wizards. Não por tê-lo marcado na noite anterior, mas pelo
papo e abraço após a partida.
No caso do Houston Rockets, o problema teve raízes
estéticas. O Sars-CoV-2 foi detectado no corpo de Kenyon
Martin Jr. e Ben McLemore,
que haviam se reunido com
John Wall, DeMarcus Cousins
e Jae’Sean Tate para cortar os
cabelos. Todos tiveram de se
isolar, e o jogo de abertura da
temporada foi adiado.
Foram registradas ainda cenas constrangedoras para a
NBA. O ala-armador SethCurry, do Philadelphia 76ers, precisou deixar o banco durante
uma partida, quando chegou
o resultado de seu teste.
Já o armador Kyrie Irving,
um dos astros dos Nets, apareceu sem máscara, em vídeos que circulam pela internet,
comemorando o aniversário
da irmã. Por isso, desfalcou
seu time com a justiﬁcativa
oﬁcial de “razões pessoais”.
A última atualização divulgada pela liga, nesta semana,
apontou 16 novos atletas infectados, com um total acumulado de ao menos 133. De
acordo com a ESPN americana, há “múltiploscasos” de jogadores reinfectados, mais
ummotivoparapreocupação.
Já se fala em uma nova “bolha” para a fase ﬁnal, mas o
custo altíssimo não anima a
maioria dos cartolas. A versão anterior foi estimada em
US$ 180 milhões (cerca de R$ 1
bilhão, na cotação da época).
Há, do lado otimista, aesperança de que o programa de
vacinação avance e torne tudo mais normal. Por enquanto, o plano é limitar a dispersão do vírus e cumprir a tabela sem muitos adiamentos.

Coronavírus tira
Auckland City do
Mundial de Clubes
são paulo O Auckland Ci-

ty, da Nova Zelândia, informou à Fifa que desistiu da
disputa do Mundial de Clubes, marcado para começar no dia 1º de fevereiro,
no Qatar, devido às regras
de isolamento e quarentena exigidos pelo seu país.
Osrequisitosneozelandeses são mais rígidos que os
exigidos pela Fifa, segundo
a própria entidade, o que
tornou impossível encontrar uma solução. Apesar
disso, a federação reforçou
a mensagem de que seus
protocolos são seguros.
O Qatar não vive uma segunda onda da pandemia.
O recorde de novos casos
no país (2.355) é de 30 de
maio de 2020. Atualmente, o número é de cerca de
200novasinfecçõespordia.
O Auckland venceu a Copa dos Campeões da Oceania e nenhum clube será
convidado para o seu lugar. Assim, o Al Duhail, time da casa que disputaria
a primeira rodada contra a
equipe da Nova Zelândia,
avança automaticamente.
Também jogarão o Mundial de Clubes: Al Ahly (Egito), Bayern (Alemanha),
Ulsan Hyundai (Coreia do
Sul), Tigres (México) e o
campeão da Libertadores.
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A volta dos que não foram
‘Bolhas’ não protegem, e campeonatos expõem meses de treinamentos precários
-

Katia Rubio
Professora da USP, jornalista e psicóloga, é autora de “Atletas Olímpicos Brasileiros”

Gente, a vacina está quase chegando! Dizem que depois disso tudo voltará ao normal. Tudo faz crer que aglomerar é
mais desejado do que ganhar
na loto.
Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, é preciso muita calma para que a coisa não ﬁque pior
do que já está.
Estudo feito pela Universidade de York junto com a Unicamp, e publicado pela Fapesp, aponta que, mesmo com
a vacina, os EUA levarão ao
menos 300 dias para vencer
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a Covid-19. Como chegaram
a isso? Com ciência. Desenvolveram um modelo matemático que avaliou o impacto da imunização a curto prazo. Apontam que de nada adiantará a vacina se as medidas
de proteção e distanciamento forem abandonadas como
se tudo já estivesse resolvido.
Ou seja, o pesadelo ainda
não acabou. É preciso exercitar
paciência com a mesma determinação que um atleta tem para chegar aos Jogos Olímpicos.
Signiﬁca ainda abrir mão
de pequenos prazeres, como

viajar com os amigos para a
praia neste verão maravilhoso ou mesmo aglomerar num
boteco qualquer em busca de
algumas horas prazerosas...
Ai que saudade que dá de tomar uma cerveja gelada comendo um bolinho de bacalhau no São Cristóvão. Ainda
chegará essa hora, mas o momento não é agora.
Não adianta fazer de conta
que está tudo bem porque estamos em fase amarela, porque isso se tornou tão irreal
quanto o presente deixado na
beira da cama dia 24 de de-

zembro, pelo Papai Noel. Acredita quem quiser, mas existem
provas mais do que concretas
de que ele não existe.
Nessa onda de negacionismo, vemos o que está acontecendo com os campeonatos
esportivos mundo afora. Criadas as bolhas para “proteger
os atletas”, o que se vê são campeonatos mundiais, como o de
handebol, com seleções desfalcadas de jogadores e comissões
técnicas —contaminados ao
longo da preparação. Ainda
assim “the show must go on”!
E os campeonatos que estão

acontecendo mostram o resultado de meses de treinamentos precários: óbvia redução
do nível técnico; mesmo concentrados, os atletas mostram
as sequelas do temor da contaminação ou da perda de entes próximos; desﬁguração daquilo que se poderia chamar
de espetáculo esportivo.
Entretanto, o show tem que
continuar. E se a torcida não
pode se aglomerar dentro do
estádio, o faz pelas ruas, mesmo sem vacina.
Isso aponta para os rumos
dos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Autoridades locais e olímpicas
aﬁrmam categoricamente que
tudo está pronto, com vídeos e
informações das instalações e
dos preparativos. Enquanto isso, 80% da população japonesa
refuta essa realização, temendo o aumento da contaminação dos cidadãos que receberão, no melhor estilo nipônico, amantes do esporte de to-

do o mundo.
Enquanto isso, Cronos cumpre a sua parte, fazendo o tempo correr independentemente da vontade humana. A nova data para os Jogos já está
marcada e, no faz-de-conta, seguem os preparativos da festa.
Pensando novamente no estudo sobre os efeitos da vacina sem os demais cuidados, é
difícil acreditar que os milhares de atletas, comissões técnicas e árbitros do mundo inteiro possam passar por protocolos que garantam a segurança de quem está no ambiente.
Resta lamentar pela saúde
de quem está exposto, seguindo ordens expressas para que
tudo transcorra conforme o
plano original. Não se pode
voltar aonde não se foi. Não se
pode exigir resultados diante
de condições tão adversas. Pior ainda é dizer que mesmo assim os resultados obtidos não
foram satisfatórios.

| dom. Juca Kfouri, Tostão | seg. Juca Kfouri, Paulo Vinicius Coelho | ter. Renata Mendonça | qua. Tostão | qui. Juca Kfouri | sex. Paulo Vinicius Coelho | sáb. Katia Rubio

Japão dá sinais contraditórios
sobre realização da Olimpíada
Governo e COI dizem que evento ocorrerá em 2021, mas pandemia preocupa
TÓQUIO 2020
Matthew Futterman
the new york times Os planos

para a realização dos Jogos
Olímpicos de Tóquio, adiados
do ano passado para este, estão mais incertos a cada dia.
Com a alta no número de
infecções pelo novo coronavírus no Japão e em diversos
países da Europa e da América, as autoridades de Tóquio e
do COI (Comitê Olímpico Internacional) começam a reconhecer que realizar os Jogos em segurança pode não
ser possível, o que coloca em
risco o sonho de que a Olimpíada sirva como celebração
mundial do ﬁm da pandemia.
Em lugar disso, o COI pode se ver forçado a cancelar
uma Olimpíada pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Isso representaria um pesado golpe ﬁnanceiro tanto para a organização
olímpica quanto para o Japão,
que gastou mais de US$ 12 bilhões (R$ 63,3 bilhões) construindo estádios e melhorando sua infraestrutura a ﬁm de

seprepararparaosJogos, ebilhõesdedólaresadicionaispara postergar o evento.
Há semanas as autoridades
japonesas e olímpicas vêm insistindoemqueosJogosacontecerão e que um novo adiamento não é possível. Os organizadoresvêmtentandodesenvolverplanospararealizar
osJogos de uma maneira aceitável para o público japonês,
anunciando todo um conjunto de medidas de segurança.
Mas pesquisas de opinião
pública demonstraram crescente cautela. Em uma pesquisa conduzida este mês, a
rede de televisão japonesa
NHK constatou que cerca de
80% dos entrevistados acreditavam que os Jogos deveriamseradiadosoucancelados.
Em outubro, menos de metade dos entrevistados tinha essa opinião. A proporção subiu
a 71% em dezembro.
Nesta sexta-feira (15), Taro
Kono,membrodogabinetejaponês, abandonou a linha oﬁcial do governo sobre a Olimpíada e declarou que “a realização dos Jogos está em aberto”, de acordo com uma repor-

tagem da Reuters.
Asdeclaraçõesdeleseseguiramacomentáriossemelhantes do canadense Dick Pound,
o mais antigo membro do
COI, que disse à BBC que “não
havia garantia” de que os Jogos aconteceriam.
Os organizadores dos Jogos
de Tóquio e o COI chegaram a
um acordo em março quanto
a adiar o evento por um ano.
O grande festival esportivo, o
maior do planeta, deveria ter
acontecido em julho e agosto
do ano passado. A cerimônia
de abertura da Olimpíada de
Tóquio agora está marcada
para o dia 23 de julho.
Thomas Bach, o presidente do COI, disse que um novo
adiamento dos Jogos não era
uma opção, e que, se o evento não puder acontecer neste ano, não acontecerá de vez.
Toshiro Muto, presidenteexecutivo do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de
Tóquio, reaﬁrmou a posição
nesta semana. O COI já conferiu o direito de organizar a
Olimpíada de 2024 a Paris, e a
de 2028, a Los Angeles.
As esperanças quanto a que

os Jogos sejam realizados aumentaram depois que diversos eventos esportivos foram
realizados em todo o mundo sem grandes problemas,
se bem que em escala muito
menor ecompoucostorcedores presentes, ou sem torcida.
Por enquanto, o Japão continua comprometido a levar
adiante os preparativos. Yo-

“

Depois de uma longa
noite, certamente
haverá uma manhã.
Por acreditar
nisso, eu gostaria
de trabalhar com
aﬁnco para o ﬁm
de propiciar alegria
e esperança a um
número muito
grande de pessoas
Yoshiro Mori
presidente do comitê organizador

shiro Mori, presidente do comitê organizador de Tóquio,
tentou reassegurar os membros da organização em um
discurso na quarta-feira.
“A primavera com certeza
chegará”, ele disse. “Depois de
uma longa noite, certamente
haverá uma manhã. Por acreditar nisso, eu gostaria de trabalhar com aﬁnco para o ﬁm
depropiciaralegriaeesperança a um número muito grande de pessoas.”
Isso ecoa a visão que Bach
descreveu em um discurso
no Ano-Novo, quando disse
que encarava a Olimpíada de
Tóquio como “a luz no ﬁm do
túnel” da pandemia. Ele elogiou o rápido desenvolvimento
de vacinas para a doença por
criar uma esperança de que
os Jogos pudessem ser realizados em segurança.
“Serão uma celebração da
solidariedade, da unidade da
espécie humana em toda a
nossa diversidade, e da resiliência”, disse Bach.
Adistribuiçãodavacinaestá
acontecendo em ritmo mais
lento que o esperado, no entanto, e boa parte da humanidade ainda não terá sido vacinada na metade do ano. O
Japão não planeja começar a
vacinar seus cidadãos antes
do ﬁnal de fevereiro, um processo que demorará meses.
De acordo com pessoas que
foram informadas sobre a estratégia, o COI e os organizadoresdosJogosdeTóquionão
estão incorporando a vacinação aos seus planos quantoao
evento, e em lugar disso pre-

Onze pessoas são denunciadas
por incêndio no Ninho do Urubu
rio de janeiro e são paulo | uol

O Ministério Público do Rio
de Janeiro denunciou à Justiça 11 pessoas apontadas
como responsáveis pelo incêndio que matou dez garotos no Ninho do Urubu pelo crime de incêndio culposo qualiﬁcado pelos resultados de morte e lesão grave.
Entre elas, está o ex-presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Mello.
Além dele, foram denunciadosAntonioMarcioGarotti,
Carlos Renato Mamede Noval, Marcelo Maia de Sá, Luiz
Felipe Almeida Pondé, Claudia Pereira Rodrigues, Weslley Gimenes, Danilo da Silva
Duarte, Fabio Hilário da Silva, Edson Colman da Silva e
Marcus Vinicius Medeiros.
Na ação, os procuradores
descrevem irregularidades,
apontam desobediência a
sanções impostas pelas autoridades e descumprimento de normas técnicas.
O órgão veriﬁcou irregularidadescomo“ocultaçãodas
reais condições ante a ﬁscalizaçãodoCorpodeBombeiros, contratação e instalação de contêiner em discor-

dância com regras técnicas
de engenharia e arquitetura para servirem de dormitório de adolescentes, inobservânciado deverdemanutenção adequada das estruturas elétricas que forneciam energia ao aludido contêiner, inexistência de plano de socorro e evacuação
em caso de incêndio e, dentre outras, falta de atenção
em atender manifestações
feitas pelo MPRJ [Ministério Público do Rio de Janeiro] e o MPT [Ministério Público do Trabalho] a ﬁm de
preservar a integridade física dos adolescentes”.
O Ministério Público rechaçou fatores externos como as causas da tragédia,
culpando exclusivamente os
responsáveis pelo clube. Na
noite do incêndio, uma tempestade caiu sobre a cidade,
o que foi apontado por muitos como a causa para um
eventual curto-circuito nos
aparelhos de ar condicionadodoalojamentoprovisório.
Os denunciados estão sujeitos a penas de detenção
de 1 ano e 4 meses a 4 anos.
Leo Burlá e Pedro Ivo Almeida

sumem que os cerca de 11 mil
atletas —e as dezenas de milhares de membros de comissões técnicas e dirigentes esportivos que o acompanharão aos Jogos— não terão sido vacinados. As autoridades aﬁrmam que exigir que
os atletas sejam vacinados
não é realista.
Não está claro se os organizadorespermitirãoqueespectadores assistam às competições ou cheguem do exterior
para o evento. O Japão adotou
umarestriçãodeentradapara
todos os visitantes internacionais que se estende até o dia
7 de fevereiro, mas o prazo de
restrição pode ser prorrogado. E atletas de elite já não estão isentos da medida.
Embora o Japão, um país de
125 milhões de habitantes, tenha registrado apenas pouco
mais de 300 mil casos de coronavírus e 4.200 mortes —
número muito inferior ao de
diversos países ocidentais—,
nos últimos dias número recorde de contágios e de mortes vem sendo observado. Na
quinta (14), o país registrou
mais de 6.000 novos casos.
Seiko Hashimoto, o ministro da Olimpíada no Japão,
declarou a repórteres que os
organizadores estavam “examinando medidas abrangentes para combater o contágio,
incluindo a realização de exames e a administração do rastreio de contatos, para que
possamos realizar Jogos seguros e protegidos sem que a
vacinação seja precondição”.
Tradução de Paulo Migliacci

ESPORTE AO VIVO
11h Bologna x Hellas Verona
Italiano, EI PLUS
12h Leeds United x Brighton
Inglês, DAZN
13h Bauru x Fortaleza
NBB, DAZN
14h Torino x Spezia
Italiano, EI PLUS
14h30 Fulham x Chelsea
Inglês, ESPN BRASIL
16h Flamengo x Franca
NBB, DAZN
16h30 CSA x Avaí
Série B, SPORTV
16h45 Sampdoria x Udinese
Italiano, EI PLUS
17h Remo x Londrina
Série C, DAZN
Ypiranga x Paysandu
Série C, DAZN
18h30 Los Angeles Rams
x Green Bay Packers
NFL (playoffs), ESPN
19h Juventude x Cruzeiro
Série B, SPORTV
21h30 Cruzeiro x Minas
Superliga masculina
de vôlei, SPORTV 2

BRASIL ESTREIA NO MUNDIAL DE HANDEBOL COM EMPATE CONTRA A ESPANHA

Apesar dos contratempos na preparação para o torneio, a seleção brasileira jogou de igual para
igual com a atual bicampeã europeia e estreou com empate em 29 a 29 no Egito Divulgação

22h Baltimore Ravens
x Buffalo Bills
NFL (playoffs), ESPN
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O FUTURO NO PRETÉRITO

Fordlândia foi erguida pela montadora no ﬁm dos anos 1920 às margens do rio Tapajós; empreitada que custou US$ 20 milhões não avançou e foi vendida ao governo em 1946

Fotos: Romy Pocztaruk

Ford deixa o país agora, mas no passado
já havia abandonado cidade na Amazônia
-

Clara Balbi
são paulo A Ford anunciou,

no início desta semana, que
vai fechar todas as suas fábricas no Brasil neste ano.
Muito antes disso, porém,
ela abandonou uma cidade
inteira no meio da selva amazônica —Fordlândia.
O povoado às margens do
rio Tapajós foi erguido do zero pela montadora no ﬁm dos
anos 1920, parte de um projeto do seu fundador, Henry
Ford, para suprir a demanda
de borracha da indústria automobilística americana.
Seguia à risca a ﬁlosoﬁa da
Ford na época, oferecendo
aos operários acesso gratuito a água, luz, saúde e moradia e se baseando numa infraestrutura avançada com
hospitais e usina elétrica, incomuns na região.
Mesmo com investimentos estimados em US$ 20 milhões, a cidade sucumbiu ao
isolamento, aos altos impostos e às pragas nas seringueiras. Em 1946, Henry Ford vendeu a empreitada para o governo brasileiro. Deixou para
trás uma cidade fantasma. A
mesma que a artista gaúcha
Romy Pocztaruk encontrou
há quase dez anos.
Pocztaruk passou cerca de
dez dias na cidade em outu-

bro de 2011. Naquela época,
ela conta, só se chegava lá a
partir de Santarém, depois de
três horas de carro numa estrada propensa à inundação
ou dez horas de barco.
A artista estava envolvida
na produção de uma série
fotográﬁca sobre a rodovia
Transamazônica, outro projeto faraônico que acabou
sendo abandonado. Em Fordlândia, relata, ﬁcou fascinada com os vestígios deixados
pela ocupação americana nas
fábricas e residências, símbolos de uma utopia na selva.
“Era uma memória que estava inserida na vida daquelas pessoas de uma maneira
que nem elas mesmas percebiam”, aﬁrma Pocztaruk.
Era o caso dos cobogós e dos
móveis originais dos anos
1920 vistos nas antigas casas
dos executivos da Ford em
Vila Americana, hoje ocupadas por membros da comunidade ribeirinha local.
Ou das pinturas e fotograﬁas penduradas nas paredes,
exibindo imagens da montadora e do seu fundador. Mesmo a louça de um banheiro
exibe os traços da presença
estrangeira, segundo Pocztaruk. “Não é algo que existiria no meio da Amazônia.”
Esse impulso de documentaçãopermeiatodaapesquisa

COZINHA BRUTA

da artista gaúcha. Com obras
em coleções como a Pinacoteca e o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM,
ela busca em seus trabalhos
resgatar uma história recente do Brasil, em geral desconhecida da população.
Fordlândia, por exemplo,
não está na maioria dos livros didáticos, assim como
as demais cidades à beira da
Transamazônica que ela fotografou na série, povoados
com nomes ora ufanistas,
ora tecnocráticos que hoje
são pouco mais do que ruínas —Brasil Novo, Bandeira, Rurópolis, Jatões.
Todas elas guardam memórias que estão aos poucos sendo apagadas, aﬁrma
Pocztaruk. Arquivos históricos de Fordlândia, por exemplo, foram todos agrupados
num cômodo dentro da fábrica, “como uma cadeia de memórias”, nas palavras da artista. Ali estão de documentos
sobre o hospital da cidade, o
mais avançado no Brasil na
época de sua construção, a
mapas e fotograﬁas amareladas, objetos que ela também
fotografou para o projeto.
“Acho que esses resíduos
ﬁcam para contar a história”,
diz a artista. “E nos alertar de
que pensar o futuro também
é olhar para o passado.”

folha.com/cozinhabruta

Manaus e o pirarucu que morre afogado
Dizem que a asﬁxia é a pior
das mortes. Incapaz de asseverar, pois não sou sommelier de morte. Nunca morri
nemouvirelatosﬁdedignosde
quem tenha morrido alguma
vez. Mas me parece plausível.
A sensação de asﬁxia traz
memórias da morte para
quem, por exemplo, luta contra um fragmento de osso de
frango que vai de gaiato para a traqueia. Ou para quem,
como eu, sofre de apneia do
sono. Se nunca morri, consigo imaginar.
A asﬁxia vem do afogamento na água. Vem do bloqueio
físico das vias aéreas. Vem de
todas as panes possíveis nos
sistemasencarregadosdecaptaredistribuirooxigêniopelo
corpo. Vem da falta de oxigênio, por óbvio que possa soar.
O Brasil está morrendo as-

ACERVO FOLHA

Marcos Nogueira

ﬁxiado. No sentido mais literalmente literal.
Pensemos de forma ﬁgurada, porém. Manaus é o coração da Amazônia, que é o
pulmão do planeta. Imagens
equivocadas e bregas, que adquirem tons trágicos na circunstância presente. A próprianoçãodetragédia,gênero
narrativo, é branda perto do
horror em curso em Manaus.
Na doutrinação do jornalismo gastronômico, me disseramqueBeléméacornucópia
da cultura alimentar genuína
doBrasil.Nadacontra,massei
lá. Algo sempre me arrastou,
contra a corrente do grande
rio Amazonas, para Manaus.
Na primeira vez em que estive lá, cheguei domingo à tarde. Ruas desertas, quase dava
para ouvir os ovos fritando no
asfalto.Aoanoitecer,aspesso-

as saíram das casaspara a rua.
Estratégias de sobrevivência.
Mitos podem ser desastrosos. A propalada fartura da
Amazônia é um desses desastres míticos.
Manaus resiste como enclave humano num ambiente demasiado hostil. É quente e úmida a ponto de embaçar os óculos. É insalubre.
Sempre foi pestilenta. Ironicamente, agora a malária ganha a dimensão comparativa
de uma gripezinha.
Tudo berra e grita na Amazônia central, nada é sutil. A
teimosia de quem seassentou
ali criou paisagem exuberante também na gastronomia.
Manaus tem o mercado
Adolpho Lisboa, rival do VerO-Peso em arquitetura e variedade de comidas assombrosas, menos muvucado.

TemoBanzeiro,restaurante
espetacular com conveniente
sucursal em São Paulo. Tem o
Bar do Armando, ao lado do
Teatro Amazonas. Tem o Shin
Suzuran, com tataki de tucunaré e outros exemplares de
fusion food para os japoneses
da Zona Franca. Tem até um
restaurantequeresgataformigas e pimentas das tradições
indígenas do alto rio Negro.
Eu falei que não há sutileza?
Tem tambaqui, tem sardinhaderio,temmatrinxã.Tem
o pirarucu: lerdo, gordo, cascudo,sedentário,enorme,nada voraz e melancólico peixe de águas paradas. Tipo eu.
O pirarucu é um raro peixe de respiração aérea, precisa subir à superfície para tomar oxigênio. Se impedido de
respirar fora d’água, o pirarucu é um peixe que morre afogado. Patético, tanto quanto
morrer por asﬁxia no pulmão
do planeta.

Há 50 anos 16.jan.1971

Filho de ‘Papa Doc’ Duvalier deverá
ganhar do pai a presidência do Haiti
O presidente do Haiti, François Duvalier, o “Papa Doc”,
vai passar o seu cargo para
o ﬁlho Jean-Claude Duvalier.
O comandante do país havia se proclamado presidente vitalício no início do governo,em1957.Agora,aos63
anos,estácomasaúdeabalada. Além de diabético, sofre
com problemas cardíacos.

EmmensagemdeAno-Novo,opresidentedissequecederá“aosjovensquandochegar o momento”. Imediatamente depois, Jean-Claude
Duvalier, 19, teve a candidatura lançada por um órgão
governamental.
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Cloroquinatrip
Em meio à falta de leitos e de oxigênio para pacientes
com Covid-19 em Manaus, o Ministério da Saúde do
governo Jair Bolsonaro montou e ﬁnanciou força-tarefa de médicos defensores do que chamam de “tratamento precoce” para visitarem Unidades Básicas
de Saúde na capital amazônica. Essa abordagem prega o uso de remédios incensados pelo governo federal, mas que estudos cientíﬁcos dizem não ter eﬁcácia
contra o coronavírus, como cloroquina e ivermectina.
milhas Segundo alguns dos
envolvidos, eles não receberam pela participação no
evento, mas tiveram diárias
de hotel e alimentação pagas
pelo governo federal. O Painel
enviou três emails sobre o tema para o Ministério da Saúde ao longo de três dias, mas
não obteve resposta.

resposta A força-tarefa agiu
na segunda-feira (11), um dia
após o governador Wilson Lima (PSC-AM) pedir socorro
ao país devido à falta de oxigênio no estado.
carga Os integrantes da chamada“MissãoManaus”defenderam o uso de ivermectina
e hidroxicloroquina ao falar
com os proﬁssionais de saúde
do Amazonas. Eles também
doaram quase 100 caixas do
antiparasitário e do antimalárico, segundo a médica Helen Brandão, de Goiás.
perguntas Ela, que é dermatologista, compartilhou em
suasredesqueemvezdequestionarem a falta de oxigênio,
as pessoas deveriam se perguntar sobre quantos pacientes tiveram o tratamento precoce negado. Procurada pelo
Painel, disse que processaria
o jornal se fosse citada.
soy yo “Acredito no poder
preventivo dessas medicações. Não sou nenhuma camicase, prezo pela minha vida, pela minha proﬁssão, sou
muito ética. Tomei as medicações e fui conﬁando nisso.
Tanto a ivermectina quanto a
hidroxocloroquina”, diz Luciana Cruz, anestesiologista de
SP que fez parte da caravana.
poder... Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista e professor da USP, diz ao Painel
que a ação terá de ser lembrada no futuro “para demonstrar cabalmente que o MinistériodaSaúdeabandonousua
tarefa de salvar vidas e passou
a espalhar crenças”.

...da fé “Ousodessasmedicações só se justiﬁca pela crença. Podiam levar também os
feijõezinhos do pastor Valdemiro [Santiago]. Devem fazer
o mesmo efeito”, completa.

exceção A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) soltou, na noite desta sexta (15),
uma portaria permitindo que
pilotos e tripulação excedam
as horas de voo regulamentares caso estejam transportando pacientes ou equipamentos de Manaus. A regra foi ﬂexibilizada por dez dias e dura
até o próximo dia 25.
novidade A agência também
atualizou as regras de transporte de oxigênio. Latam e
Azul solicitaram autorização
para fazer o serviço, considerado de risco pela instabilidade do gás engarrafado.
regras SegundoaAnac,operadores certiﬁcados para o
transporte de artigos perigosos podem transportar oxigênio comprimido até o limite
de 75 quilos em aeronave de
passageiros e 150 quilos em
aeronave de carga. Oxigênio
líquido não pode, mas a Anac
diz que está empenhada em
viabilizar o transporte por
empresas comerciais.
delivery Em reunião nesta sexta (15), o Ministério da
Justiça informou secretários
de Segurança que o transporte de vacinas contra Covid-19
pode ter que ser feito via terrestre e não por aviões, para
pelo menos sete estados.
retorno As bancadas do
PSOL e do PT querem a interrupção de recesso na Câmara de SP para debater o
agravamento da pandemia.
As duas bancadas de oposição solicitaram nesta sexta
(15) reunião com a vice-presidente da Câmara, Rute Costa (PSDB), já que o presidente
Milton Leite (DEM) está afastado para tratar coronavírus.
nada disso O diretório de SP
do PSDB repudiou a decisão
dabancadadasiglanoSenado
em não apoiar nenhum candidato à presidência na Casa,
deixando que cada parlamentar vote conforme sua preferência. “O Brasil passa por
tempos sombrios de ataques
à democracia, de omissão de
nossaslideranças”,aﬁrmaLuiz
Fernando Alfredo, presidente
municipal do partido.

TIROTEIO

Governo não pode ﬁngir que não
tem nada com isso e o Congresso
tem que abrir suas portas imediatamente

Da senadora Simone Tebet (MDB-SP), sobre o colapso do sistema
de saúde em Manaus em razão do aumento de casos da Covid-19

com Mariana Carneiro e Guilherme Seto
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Assinatura semestral à vista com entrega domiciliar diária
MG, PR, RJ, SP DF, SC
ES, GO, MT, MS, RS
AL, BA, PE, SE, TO
R$ 742,90
R$ 935,90 R$ 1.180,90
R$ 1.269,90
Venda avulsa
MG, PR, RJ, SP DF, SC
R$ 5 (seg. a sáb.) R$ 5,50
R$ 7 (domingo) R$ 8

ES, GO, MT, MS, RS
R$ 6
R$ 8,50

AL, BA, PE, SE, TO
R$ 9,25
R$ 11

Carga tributária 3,65%

Outros estados
R$ 1.581,90

Outros estados
R$ 10
R$ 11,50

Na pandemia, Assembleia
de SP vira canteiro de obras
e prevê gastos de R$ 30 mi

Jardim próximo à garagem dos deputados foi reformado; também
estão previstos reparos em auditórios e construção de bicicletário
-

Fotos Adriano Vizoni/Folhapress

José Marques
são paulo Quando os depu-

tados estaduais de São Paulo
voltarem às atividades neste
ano,emfevereiro,poderãoestacionarseuscarrosemumlugar mais agradável. O jardim
de inverno que ﬁca na garageminternadaAssembleiaLegislativa teve suas instalações
reformadas por R$ 821.925.
Localizado no subsolo da
Assembleia, o local passou
nos últimos meses por reforma que previa lixamento e rejunte das paredes, transplantes de árvores, instalação de
ﬂoreiras e renovação de todo
o espaço.
Como toque ﬁnal, há a instalação de um brasão do estado de São Paulo em latão,
ao custo de R$ 5.000.
A mudança na garagem é
uma das reformas que foram
feitasouestãoprevistasnoPalácio 9 de Julho, sede do Legislativo paulista, entre 2020
e 2021, anos em que a pandemia da Covid-19 reduziu a circulação de pessoas no local.
Entre as mudanças que já
foram concluídas e as que estão sendo planejadas, o valor
das obras deve ultrapassar os
R$ 30 milhões.
As reformas acontecem durante a presidência de Cauê
Macris (PSDB), deputado estadual que é cotado para assumir a Casa Civil do governo do tucano João Doria neste ano. O favorito para substituí-lo como presidente da
Assembleia, na eleição prevista para março, é o atual líder do governo, Carlão Pignatari (PSDB).
Além de Cauê, também deramavalparaasmodiﬁcações
o primeiro e o segundo secretários da mesa diretora, osdeputados Ênio Tatto (PT) e Milton Leite Filho (DEM).
Umjátradicionalacordoentreessespartidosparaadistribuição desses postos deve se
repetir na disputa ao comando da Assembleia neste ano.
Emrelaçãoàsobras,omaior
gastoainda estáemfasedeestudosinternosantesdolançamento da licitação. É a reforma de três auditórios —Franco Montoro, Teotônio Vilela
e Paulo Kobayashi— que, segundo documentos internos
aos quais a Folha teve acesso,
tem custo estimado de R$ 17
milhões e prazo de no mínimo 90 dias para conclusão.
Não é incomum que haja
aditivos à contratação desse
tipo de obra. O projeto executivodearquitetura, encomendado pela Assembleia no ano
passado, custou R$ 26 mil.
O setor de informática do
palácio também deve ser reformado. O projeto executivo
para as modiﬁcações foi concluído em novembro.
Em outra obra, cuja execução se iniciou em agosto
do ano passado, três plenários foram reformados em um
serviçoquefoicontratadopor
aproximadamente R$ 3 milhões. O prazo inicial era de
dois meses, mas foram acrescentados 45 dias.
No edital que lançou as
obras de reformas desses plenários, havia a determinação
de que todo o material usado
fosse “de primeira qualidade”.
“A expressão ‘de primeira
qualidade’ tem nas presentes especiﬁcações o sentido
que lhe é dado no comércio;
indica, quando existem diferentes gerações de qualidade
de um mesmo produto, a gradação de qualidade superior”,
diz o texto do edital.
A justiﬁcativa para a obra

O jardim de inverno na garagem, cuja reforma consumiu mais de R$ 800 mil

Estúdio e redação novos da TV Alesp, que custaram cerca de R$ 2,7 milhões

“

A expressão
‘de primeira
qualidade’
tem nas
presentes
especiﬁcações o
sentido que
lhe é dado
no comércio;
indica,
quando
existem
diferentes
gerações de
qualidade de
um mesmo
produto, a
gradação de
qualidade
superior
texto do edital
para reforma
de três
plenários da
Alesp; o serviço
foi contratado
por cerca de
R$ 3 milhões

eram melhorias “em relação
à higiene, conforto e segurança dos usuários”.
Até março deverá estar
construído na área externa
da Assembleia um bicicletário,que jáfoilicitado pelocusto de R$ 404 mil. A estrutura
deverá contarcomcobertura,
assentos e banheiros. O piso
será trocado.
Também foram construídos um novo estúdio e uma
nova redação para a TV Alesp,
inaugurados em dezembro,
com uma entrevista do próprio Cauê Macris, em que ele
aﬁrmava queasua gestãoprezou pela austeridade.
“Temos de fazer mais com
menos. O dinheiro público
deve ser empregado da melhor maneira possível e isso
é realidade na Assembleia”,
disse Cauê.
Na mesma entrevista, disse que houve “investimento
na área da comunicação, de
tecnologia da informação e
deinfraestruturaparamelhorar o trabalho desenvolvido”.
No total, com custo original
somadoaumaditivodeR$245
mil, estúdio e redação custaram cerca de R$ 2,7 milhões.
O estúdio foi para o terceiro andar, onde funcionava o
antigo restaurante da Assembleia Legislativa. A justiﬁcativa apresentada pela mesa diretora é que foi necessário o
remanejamento “para área
mais ampla e adequada”, de
forma a “modernizar e otimizar os espaços ocupados pelo setor, atendendo às condições necessárias de segurança, higiene e funcionalidade
para os usuários”.
Procurada, a assessoria de

imprensa da Assembleia Legislativa de São Paulo aﬁrma
que realiza periodicamente a
manutenção e modernização
do palácio e que “pela primeira vez, por exemplo, o prédio
do Parlamento paulista terá
auto de vistoria do Corpo de
Bombeiros”.
Esses equipamentos e sistemas de combate a incêndio tiveram custo de aproximadamente R$ 3,8 milhões.
“Obrassãocontratadaserealizadas com base em estudo
técnico e licitação pública. O
que signiﬁca que foram planejadas e previstas no Orçamento ainda em 2019”, aﬁrma
a assessoria, em nota.
“No exercício de 2020 a Casa fará a maior devolução de
orçamento de sua história ao
GovernodoEstado—cercade
R$ 300 milhões—para ajudar
no combate a pandemia da
Covid-19.”
“Em abril, a Alesp foi a primeiracasalegislativadopaísa
cortarossaláriosdeseusparlamentares (30%), verbas de gabinete(40%),terdoado80%de
seu Fundo Especial de Despesas, além de rever contratos.
Tudo destinado a luta contra
a Covid-19”, disse a assessoria.
A gestão de Cauê Macris,
que se iniciou em 2017, ainda
no governo Geraldo Alckmin
(PSDB), teve algumas polêmicas em relação a despesas.
Uma delas foi ter contratado por um ano, por R$ 2,6 milhões, uma empresa que automatizaria a triagem diária
de notícias da Casa. Mas, nove meses depois do início do
contrato,oserviçocontinuava
a ser feito manualmente por
quatro funcionários.
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A volta às aulas em São Paulo deve ser presencial
mesmo com o agravamento da pandemia?

Sim Inversão de prioridades
Manter as escolas fechadas e o comércio aberto é negligência com a infância
-

Livia Esteves e Daniel Becker
Infectologista pediátrica do Departamento de Pediatria Ambulatorial da Soperj (Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro)
Pediatra e sanitarista, é médico do Instituto de Saúde Coletiva da UFRJ e da Soperj

A pergunta em questão nos parece,
por princípio, equivocada. À luz de
nove meses de conhecimento cientíﬁco acumulado e da experiência
de muitos países, a questão correta
seria: “quando as escolas devem fechar?”. Evidências conﬁáveis já demonstram claramente o menor papel da criança na transmissão do vírus e a segurança —a alunos, professores e funcionários— das escolas
que praticam medidas de mitigação.
Como o foco das notícias na mídia se refere à doença em adultos, a
sociedade desconhece o que aconteceu com as crianças e adolescentes em 2020. Sabemos que, em sua
imensa maioria, adoeceram pouco
e sem gravidade pela Covid-19. Mas
adoeceram física e emocionalmente pelo convívio com famílias sobrecarregadas eangustiadas,peloexílio
da natureza, excesso de telas e perda da socialização. E também pela
falta da escola, cuja importância vai
muito além do ensino formal. Ela é
fundamental para a proteção da criança, seu desenvolvimento integral
e a garantia de seus direitos.
Somos um dos poucos países que
mantiveram escolas públicas fechadas durante quase todo o ano —que
atendem justamente aos mais vulneráveis. Os prejuízos para a infância, as famílias, a economia e a sociedade como um todo são incalculáveis. Haverá uma importante redução na proﬁciência, nas capacidades e habilidades dos alunos. A evasão escolar aumentará brutalmente. Com pouco acesso ao ensino remoto e sem a supervisão dos pais,
obrigados a trabalhar, a desigualda-

de de oportunidades para essa geração será tragicamente ampliada,
atingindo em cheio sua saúde, empregabilidade e expectativa de vida.
Na experiência internacional, escolas que praticaram as medidas
sabidamente eﬁcientes de contenção da transmissão não tiveram alta circulação do novo coronavírus.
Casos individuais, nos quais a contaminação ocorreu fora da escola,
são a maioria. Surtos signiﬁcativos
foram muito raros. A escola aberta
não impulsionou a pandemia.
A transmissão comunitária alta,
por outro lado, vai gerar ocorrências dentro da escola. Portanto, atividades não essenciais e que provocam aglomerações é que devem ser
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Somos um dos poucos
países que mantiveram
escolas públicas fechadas
durante quase todo o
ano. Os prejuízos para
a infância, as famílias, a
economia e a sociedade
são incalculáveis.
Haverá uma importante
redução na proﬁciência,
nas capacidades e
habilidades dos alunos.
A evasão escolar
aumentará brutalmente

o foco de atenção dos governantes.
Essa é a mais importante medida
deproteçãoescolar: areduçãodacirculação viral na comunidade. Além
disso, é preciso que as autoridades
públicas —e também a comunidade— iniciem intervenções integradas e enérgicas agora para garantir que as escolas estejam em boas
condições estruturais e com equipamento e treinamento adequados
para a implementação de protocolos de mitigação. Isso é fundamental à segurança de todos: alunos, famílias, professoresefuncionários —
que devem ter voz nesse processo.
Escolas abertas aumentam a circulação de pessoas e do vírus, é claro, mas em menor proporção que
outras atividades. Além de seu caráter social essencial, são locais supervisionados, onde as medidas de
proteção são mais efetivas. Manter
escolas fechadas e o restante dos setores econômicos abertos é uma estratégia gravemente equivocada. E
que tem consequências desastrosas
para crianças, famílias e sociedade.
Se o ritmo de vacinação for lento;
se o governo federal seguir sabotando as medidas de controle; e se boa
parte da população continuar nos
mesmos níveis de descaso, com o
agravante potencial de uma mutação mais transmissível, talvez não
consigamos abrir escolas. Mas o seu
fechamento deveria ser o último recurso a ser usado para o controle da
pandemia de Covid-19.
Éhoradeasociedadebrasileiraparar de negligenciar as suas milhões
de crianças, prioridade absoluta nos
termos da nossa Constituição.

Não Sem condições para um retorno seguro
Professores não têm prioridade na vacinação, e infraestrutura é estarrecedora
-

Professora Bebel
Deputada estadual (PT-SP), é presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oﬁcial do Estado de São Paulo)

A pandemia de Covid-19 impactou
todas as dimensões da vida humana, no Brasil e no mundo. Ao desencorajar as interações sociais em virtude do elevado risco de contágio,
comprometeuas atividades quetêm
no encontro sua razão de ser. Nem a
demonstraçãodeafetocontidanum
abraço passou incólume.
A educação foi muito afetada por
essa situação, que ensejou o fechamento de escolas. Aﬁnal, como pontua Paulo Freire, ela se realiza, enquanto prática da liberdade, num
processo intersubjetivo de estudanteseprofessores.Reabri-las,todavia,
contraria as evidências que deveriam pautar as decisões políticas. Não
há condições para um retorno seguro às aulas em São Paulo e no Brasil.
Só se pode falar em retorno seguro se for garantido o direito à vida e
à saúde à comunidade escolar, por
meio demelhoriasnainfraestrutura
das escolas e uma campanha pública de vacinação contra a Covid-19.
E, simultaneamente, se houver sólida relação de conﬁança entre Estado e sociedade civil, como em qualquer democracia séria. A realidade
da educação pública no estado de
São Paulo, todavia, não contempla
esses elementos.
Professoresnãotêmprioridadena
vacinação, e o cenário nas escolas é
estarrecedor.DiagnósticodoInstituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e do
DepartamentoIntersindicaldeEstatísticas e Estudos Socioeconômicos
(Dieese), feito em agosto a pedido da
Apeoesp,concluiu que82%dasescolas não têm mais de dois sanitários

para uso dos estudantes, e 48% não
têm sanitário acessível para pessoas
com deﬁciência; 13% não têm quadra ou ginásio; e 11% não têm pátio
para atividades ao ar livre.
O mesmo estudo recomendou intervenções nas escolas, em especial
sinalizaçãoeventilaçãodos ambientes e redução do número de alunos
por sala. Entregue ao Poder Público, foi ignorado em tom negacionista pelo secretário estadual de Educação, Rossieli Soares.
Até o momento, a secretaria não
divulgou quantos proﬁssionais da
educação estão no “grupo de risco”,
insuscetíveis de “retorno seguro”.
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82% das escolas não têm
mais de dois sanitários
para uso dos estudantes,
e 48% não têm sanitário
acessível para pessoas
com deﬁciência; 13% não
têm quadra ou ginásio;
e 11% não têm pátio para
atividades ao ar livre. (...)
Cerca de 15 mil professores
são idosos. Quantos
mais têm comorbidades,
como obesidade,
diabetes e hipertensão?

Levantamento feito pela Apeoesp
entre seus mais de 180 mil associados indica que cerca de 15 mil professores são idosos. Quantos mais
têm comorbidades, como obesidade, diabetes e hipertensão?
Pesquisarealizadapelosistemapúblico de saúde do Reino Unido concluiu que os colégios provocaram
três vezes mais surtos de Covid-19
do que hospitais naquele país. Segundo o estudo, 26% dos grupos de
infecção analisados estavam ligados
às escolas, enquanto 8% das infecções foram relacionadas a hospitais.
Por outro lado, os argumentos favoráveis à abertura das escolas oscilam entre a desinformação e o cinismo. Inconcebível, por exemplo,
comparar escolas (fechadas) a bares
(abertose lotados). Um erronão justiﬁca outro. Se o poder público não
foi capaz de fazer quarentenas para valer, não pode agora ﬂexibilizar
o retorno às aulas como se a pandemia tivesse acabado.
Tampouco se sustenta a tese de
que sem aulas presenciais os estudantes são acometidos por quadros
depressivos.Alémdenãoestar baseada em estudos consistentes, a aﬁrmação contém um profundo corte
de classe. Não é a falta de aulas presenciais que causa problemas de saúde mental, mas sim a indignidade
de uma vida marcada pela privação
de direitos fundamentais, tais como
moradiaadequadaesaneamentobásico, situação cotidiana de milhões
de estudantes brasileiros. Onde estavam os arautos do bem-estar dessesjovensdurantetodoessetempo?

Priscila Carvalho, 31, em frente ao hospital 28 de Agosto, em Manaus,
onde seu pai, atingido pela Covid-19, está internado Bruno Kelly/Reuters

Bolsonaro e a Covid

Em seus escritos, o camaronês
Achille Mbembe indica a inexistência ou a falência dos recursos básicos de infraestrutura como elemento clássico da necropolítica.
A falta de oxigênio nos hospitais
de Manaus era previsível, e a inoperância do governo federal não
é um mero caso de incompetência. Trata-se, sim, de ação deliberada de morticínio de uma parcela da população. Bolsonaro e seus
comparsas genocidas têm de responder por isso criminalmente.
Marcus Flávio Medeiros Mussi,
advogado (São Paulo, SP)

*

Há poucos anos, o Conselho Federal de Medicina se insurgiu radicalmente contra o programa
Mais Médicos, que beneﬁciava a
população mais pobre do Brasil.
Mas este mesmo conselho se cala agora vergonhosamente em relação à omissão e à demora do governo Bolsonaro no tocante à vacinação. E não soltou nem uma nota sequer até o momento sobre os
mais de 200 mil mortos no Brasil
por causa da Covid-19. Será que esse conselho se tornou negacionista também e é simpático à cloroquina? Lamentável!
Pedro Valentim (Bauru, SP)

*

As informações que chegam do
Amazonas, com a morte de pacientes pela falta absoluta de oxigênio nas UTIs, nos levam a só uma
conclusão. Basta de cumplicidade! Basta de indiferença! Basta de
covardia! É preciso remover já, de
um modo ou de outro, o genocida
e seu desqualiﬁcado servo. E fazer
isso antes de que contabilizemos
as mortes diárias não às centenas,
mas às dezenas de milhares.
Eduardo Passos, médico cirurgião
(São Paulo, SP)

*

E agora, com a tragédia atingindo
níveis indescritíveis, o que mais falta para que seja aberto um pedido
de impeachment? O presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia, também é responsável, devido à sua omissão e conivência,
ao recusar-se a dar início ao processo para retirar do poder o destruidor-mor do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro.
Domingos Sávio de Campos Rosa
(Ibiúna, SP)

*

O Brasil parece viver uma distopia,
enquanto milhões ainda negam a
gravidade da Covid-19 e a eﬁcácia
das vacinas à disposição. Os maiores responsáveis são aqueles que
ocupam posições de prestígio para patrocinar mentiras e promover
aglomerações. Será que não se dão
conta de que a economia caminha
junto com a saúde do povo?

Bolsonaro culpou a Prefeitura de
Manaus e o governo do Amazonas
por “deixar acabar” o oxigênio destinadoaospacientesdeCovid-19. O
que dizer de sua própria culpa, ao
reduzir a “uma gripezinha” o causador de tamanho caos? Ao desacreditar a ciência e as vacinas? Ao
estimular aglomerações e desmerecer as medidas de prevenção? Ao
estimular umtratamentoineﬁcaz?
Ao nomear um inepto ao Ministério da Saúde?
Éder Garrido (São Paulo, SP)

*

A renúncia de Jair Bolsonaro é, cada vez mais, uma questão de vida
ou morte para os brasileiros.
Luiz Oliveira (São Paulo, SP)

*

Pelo amor de Deus! Esse governo
precisa ser impedido. Não dá mais!

Cristina Reggiani
(Santana de Parnaíba, SP)

*

No meu condomínio, 1/3 dos condôminos pode convocar uma reunião geral e apresentar resoluções.
Deputados, autoconvoquem-se.
Decidam os 60 pedidos de impeachment. Um homem não pode
barrar a decência e determinar a
vida de milhões.
Ivan Bastos (Nova Friburgo, RJ)

Enem

O editorial“Enem no domingo”
(Opinião, 14/1) defende a realização do Enem nos dias 17 e 24 de janeiro. Embora identiﬁque os riscos de contágio, os editores comparam os prejuízos que serão causados com o adiamento com os demais serviços já liberados. Os argumentos são toscos —ou seriam
imorais? Arealizaçãodaprovajoga
milhões de jovens na vala comum
da desigualdade de oportunidades. A mobilidade social passa pela educação. Com a falta de condições dos mais pobres para se prepararem em 2020, a manutenção
da prova é uma imoralidade.
Antônio Carlos Mattar
(Rio de Janeiro, RJ)

Soja

O estudo citado no editorial “Miopia à francesa” (Opinião, 15/1) analisou se as propriedades que desmataram após 2008 cumpriram as
determinações do Código Florestal. Se não cumpriram, o desmatamento foi considerado ilegal. Esta
análiseécorreta.AAbiovenãoconcorda, porém, com a responsabilização da soja pelo desmatamento
daquelas fazendas que são produtoras da oleaginosa em que foram
identiﬁcados desmates ilegais, já
que não há evidência de que a soja ocupa a área desmatada.
André Nassar, presidente-executivo da
Associação Brasileira das Indústrias de
Óleos Vegetais - Abiove (São Paulo, SP)

Tiago Landi Simões, (Londrina, PR)

*

Jair Bolsonaro e o ministro Eduardo Pazuello são dois incompetentes. O tal do especialista em logística é um embuste, um verdadeiro enganador. Os dois têm que sair já. E o mais incrível é que o “mito” tem apoiadores tão ou mais alienados do que ele. E o Congresso
Nacional? Está em recesso numa
época dessas?
Carlos Alberto Siciliano
(São Paulo, SP)

mundo (15.jan., pág. a12) A reportagem “Impeachment de Trump
na Câmara amplia racha no Partido Republicano” identiﬁcou incorretamente Dick Cheney como
ex-presidente dos EUA. Ele foi vice-presidente.
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Aliança faustiana
Progressistas que celebram o cancelamento da conta
de Trump buscam pacto com os plutocratas da internet
-

Demétrio Magnoli
Sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geograﬁa humana pela USP

“Não me diga que ele foi banido por violar as regras do Twitter”, tuitou o opositor russo Alexey Navalny sobre Trump, “eu
recebo aqui ameaças de morte
todos os dias, há anos, e o Twitter não bane ninguém (não que
eu peça isso)”. Twitter, Facebook e congêneres são veículos de
crimes contra a humanidade.
Em Mianmar, serviram à campanha de limpeza étnica dos
militares contra a minoria rohingya e, na Índia, à operação
oﬁcial de anulação da cidadania dos muçulmanos de Assam
(bit.ly/3i4J35m). Os progressistasquecelebramocancelamen-

to da conta de Trump buscam
uma aliança faustiana com os
plutocratas da internet.
Navalny erra apenas ao deﬁnir como censura o gesto do
Twitter. Censura é, sempre, um
ato estatal contra a liberdade
de expressão. O princípio da liberdade de expressão abrange também o direito de empresas privadas de se dissociar de
discursos que consideram intoleráveis. Mas que ninguém
se engane: no caso das plataformas globais de mídias sociais, os banimentos seletivos
não derivam de padrões éticos
mas de cálculos de negócio.

O ato extremo do Twitter,
bem como a suspensão temporária imposta a Trump pelo Facebook, inscrevem-se
numa estratégia defensiva.
Nos EUA, por razões distintas, as gigantes das mídias sociais entraram na mira de democratas e republicanos. No
horizonte, encontra-se a hipótese de fragmentação legal
dos oligopólios da internet. O
“cancelamento” do presidente que termina seu mandato
à sombra da invasão do Capitólio destina-se a lustrar a
imagem das big techs perante o novo governo democrata

e sua maioria parlamentar.
Um jorro celebratório acompanhou o banimento de Trump
—e não só nos EUA. Os progressistas brasileiros não ocultaram suas esperanças de que
o cancelamento virtual siga
seu curso até Bolsonaro. No
fundo, acalenta-se a perspectiva de grande barganha: vocês
excluem as vozes odientas da
direita nacionalista; nós evitamos a derrubada da muralha
que protege o vosso castelo.
Onomedamuralhaéimpunidade, o privilégio que separa as
big techs dos veículos tradicionais de imprensa. As empresas

jornalísticas estão sujeitas à
responsabilização judicial pelos discursos que publicam. Se,
nesta coluna, calunio ou difamo alguém, a Folha compartilha a responsabilidade pelo
discurso criminoso —e, por isso, um editor supervisiona meu
texto. Twitter, Facebook et caterva, pelo contrário, não devem explicação alguma sobre
as mensagens difundidas por
seus usuários. São, portanto, livresparaauferir lucrosde campanhas de ódio movidas por
governantes, partidos, igrejas
ou organizações extremistas.
Para eles, o crime compensa.
O privilégio da impunidade
ancora-se na alegação de que
as empresas de mídias sociais
não exercem funções editoriais: suas páginas eletrônicas
seriam folhas em branco preenchidas por usuários soberanos. Desde sempre, as regras
de uso sinalizaram a falsidade. Há um “editor oculto”, um
software, que demarca os limites da palavra permitida.
Mas o banimento de Trump

escancarou a paisagem. As big
techs fazem curadoria de conteúdo, de acordo com critérios políticos de conveniência.
No império de Putin, ninguém
bloqueia as ameaças à vida de
Navalny; nos EUA do triunfo
democrata, cancela-se a conta do presidente em desgraça.
Jack Dorsey, do Twitter, e
Mark Zuckerberg, do Facebook, os Editores Supremos,
deixaram impressões digitais
na escrivaninha, na tela, nas
paredes e no teto.
É hora de derrubar a muralha do privilégio, submetendo-os ao mesmo universo
de regras de responsabilidade
que regula a imprensa. Ah, isso implodiria o modelo de negócio dos gigolôs da xenofobia
e do extremismo? Que pena...
Desconﬁo, porém, que os
progressistas preferem a aliança faustiana. Quem liga para Navalny, os rohingya ou
os muçulmanos de Assam?
Eles são, aﬁnal, um preço
baixo a pagar pela exclusão
de Trump e Bolsonaro.

| dom. Elio Gaspari, Janio de Freitas | seg. Celso R. de Barros | ter. Joel P. da Fonseca | qua. Elio Gaspari, Conrado H. Mendes | qui. Fernando Schüler | sex. Reinaldo Azevedo, Silvio Almeida, Angela Alonso | sáb. Demétrio Magnoli

Para Maia, discutir impeachment de
Bolsonaro será inevitável ‘no futuro’
Oposição entra com novo pedido de deposição do presidente após o colapso da saúde em Manaus
-

Carolina Linhares
são paulo O presidente da Câ-

maradosDeputados, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), aﬁrmou nesta sexta-feira (15) que a discussão sobre o impeachment
do presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) será “inevitável” no futuro.
“Achoqueessetemaéumtema que, de forma inevitável,
certamente será debatido no
futuro”, aﬁrmou em entrevista à imprensa no Palácio dos
Bandeirantes, ao lado do governador João Doria (PSDB)
e do candidato à presidência
daCâmara Baleia Rossi(MDBSP), que tem o seu apoio.
A entrevista foi concedida
após almoço em apoio a Baleia que também reuniu cerca de 20 deputados de diferentes partidos.
Diante do colapso da saúde
em Manaus (AM) e da pressão
pelo impeachment, Maia voltou a justiﬁcar o fato de não
ter dado andamento a nenhum pedido. Até o ﬁm da se-

mana passada, já haviam sido
protocolados cerca de 60 deles. Nesta sexta, Rede, PSB,
PT, PC do B e PDT decidiram
apresentar mais um.
“Não foi avaliar ou deixar
de avaliar o impeachment.
Foi compreender que o enfrentamento à pandemia é a
prioridade de todos nós. (…)
Qualquer decisão sobre impedimento hoje, com perdas de vidas, é nós tirarmos
o foco daquilo que é fundamental, que é tentar salvar
o maior número de vidas”,
disse Maia.
Já Doria voltouacobrarnesta sexta uma reação do país a
Bolsonaro,comofezementrevista anterior à imprensa sobre o combate ao coronavírus
—pedindo também uma reação do Congresso.
Questionado sobretersereferido ao impeachment, porém, o governador não usou
essa palavra e falou em manifestações. O tucano afirmou que, se não houver reação, o país estará destruído

em dois anos.
“Será que o Brasil que já se
mobilizou nas ruas pela mudança, pelas Diretas Já, por
movimentos cívicos importantes de ordem popular, vai
continuar quieto e não vai
reagir? Reaja, Brasil. Reaja o
Congresso Nacional. Cumpra
seu papel, sim, a Câmara e o
Senado, aquele que lhe cabe.
E cada parlamentar sabe seu
papel e a sua representatividade”, aﬁrmou.
“Tenho certeza de que muitas vozes vão se levantar em
defesa do Brasil. Se não ﬁzermos isso, em dois anos,
o Brasil estará destruído pela incompetência, pela inépcia, pela incapacidade, pela
mortalidade e pela insanidade”, completou.
Mais cedo, ao anunciar a
nova fase do Plano São Paulo contra a pandemia, Doria
aﬁrmara: “Está na hora de termos uma reação a isso. Da sociedade civil, dos brasileiros,
da populaçãodo Brasil,da imprensa, do Congresso Nacio-

nal, dequem puder ajudar. Ou
vamos assistir a isso? Ou vamos assistir a isso por meses
e achar que é isso normal, que
faz parte e que a ideologia do
negacionismo é aceitável?”.
O governador, porém, aﬁrmou que manifestações contra Bolsonaro não podem envolver aglomeração.
“Por mais amor que eu tenha pelo meu país, eu tenho
amor pela vida. Não é o momento para aglomerações.
(…) As pessoas podem se manifestar das janelas, com panelaço”, disse.
Panelaços foram convocados para a noite desta sexta
em todo o país após o sistema
de saúde da capital do Amazonas entrar em colapso por
falta de oxigênio.
Questionado sobre sua posição em relação a impeachment, caso seja eleito presidente da Câmara, Baleia evitou se comprometer.
“Uma candidatura não pode ter como bandeira o impedimento de um presiden-

te. (...) Todos os pedidos colocados vão ser analisados
por mim dentro do que diz a
Constituição”, disse.

Crise eleva pressão
por convocação
do Congresso
-

Julia Chaib e
Gustavo Uribe
brasília A crise de saúde em
Manaus deﬂagrou nova queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia.
Com a falta de oxigênio para pacientes em tratamento
contra o coronavírus, Maia
pressionou nesta sexta pela convocação do Legislativo durante o recesso.
O entrão, alinhado ao Planalto, no entanto, é contra a
iniciativa e considera se tra-

tar de proselitismo político.
O argumento de líderes
das siglas que apoiam o deputado federal Arthur Lira
(PP-AL), candidato de Bolsonaro ao comando da Câmara, é que no momento
não há projetos a serem votados que possam amenizar
a crise sanitária em Manaus.
Argumentam que o governo federal não enviou nenhuma matéria para análise e que
o governo estadual também
não solicitou nenhuma apresentação de pedido. Dizem
também que não há recursos
disponíveis, já que o Orçamento ainda não foi votado.
“Está na hora de todas as
forças se unirem para salvar
vidas. É fundamental—como
defendi em dezembro com
outros parlamentares— que
o Congresso retome suas atividades na semana que vem”,
escreveu Maia nas redes sociais na manhã desta sexta.
Os líderes do centrão dizem
queumretornoseriajustiﬁcávelapenasseMaiaapresentasseumasoluçãoorçamentária.
Eles aﬁrmam que não há comoaprovaroOrçamentopara
este ano sem que a CMO (Comissão Mista do Orçamento)
seja instalada —não há acordo para que isso ocorra.
E ressaltam que votar uma
matéria em plenário exigiria
consenso entre deputados e
senadores, o que, acreditam,
diﬁcilmente seria viabilizado.
Leia mais em Saúde

Panelaços e gritos de ‘assassino’ criticam falta de vacina e oxigênio
-

Thaiza Pauluze
são paulo Em dia de derrotas do governo Jair Bolsonaro (sem partido) na tentativa de receber vacinas contra
a Covid-19 e relatos de pacientes morrendo sem oxigênio em Manaus (AM), o presidente foi alvo de panelaços
em várias cidades das cinco
regiões do país na noite desta sexta-feira (15).
Com gritos de “fora, Bolsonaro” e “assassino”, brasileiros criticaram a demora para o início da imunização e o
envio de mais insumos para
evitar o colapso do sistema
de saúde amazonense. Manifestantes também pediam o
impeachment do presidente.
Aomenos19estadoseoDistrito Federalregistraramprotestos. Entre as cidades estão
RibeirãoPreto,nointeriorpaulista,RiodeJaneiro,Recife,Salvador, Florianópolis, Brasília,
BeloHorizonte,Fortaleza,Aracaju,Florianópolis,PortoAlegre, Vitória, Curitiba, Cuiabá,
Maceió e João Pessoa.
Na capital paulista, as panelas foram ouvidas em bairros
detodasasregiões.Docentro,

como Consolação, República, Santa Cecília, Barra Funda e Bela Vista; da zona oeste, como Pinheiros e Jardins,
da norte, como Santana, Pirituba e Casa Verde, e da sul, na
Saúde e Vila Mariana, além de
Anália Franco, na zona leste.
O panelaço começou por
volta das 20h, meia hora antes do horário divulgado para o início da manifestação
nas redes sociais. Postagens
anunciavam: “Sem oxigênio,
sem vacina, sem governo. Panelaço sexta, 20h30. #BrasilSufocado”.
Ocoronavírusjámatoumais
de 208 mil pessoas no país, e
os casos aumentamo após as
festas de ﬁm de ano. Só nas últimas 24h, foram 1.131 mortes
e 68.138 casos da doença.
Enquanto os sistemas de
saúde são pressionados pela explosão de infectados, o
governo Bolsonaro vem acumulando derrotas na tentativa de começar a imunização
—ao menos 42 países já iniciaram a vacinação no mundo.
Nenhuma das duas vacinas esperadas para o início
da campanha nacional brasileira, no entanto, foi entre-

Panelaço nesta sexta (15) no bairro de Perdizes, em São Paulo,
contra Jair Bolsonaro Danilo Verpa/Folhapress
gue ao Ministério da Saúde.
Uma delas, a da AstraZeneca/Oxford, viria da Índia e tinha previsão de chegar neste
sábado (16). Na sexta, porém,
ogovernoindianonegouaentregaimediatadolotede2milhões de doses, o que frustrou
operação montada para buscaromaterialnopaísasiático.
O avião está parado no Recife.
Com o veto indiano, Bolsonaro corre o risco de assistir

ao início da vacinação com a
Coronavac, trunfo do governador João Doria (PSDB).
A pasta da Saúde deu um ultimato ao Instituto Butantan
nesta sexta pedindo a entrega dos 6 milhões de doses da
Coronavac, mas a instituição
respondeu que não vai enviar o imunizante ao governo
federal porque não há plano
para distribuí-lasaos estados.
Além disso, a Anvisa (Agên-

cia Nacional de Vigilância Sanitária) ainda não autorizou
a aplicação de nenhuma vacina no país. A decisão deve ser
tomada neste domingo (17).
É Manaus que, novamente,
registra o primeiro maior colapso com o recrudescimento da doença no país.
A capital do Amazonas vive
recordedehospitalizaçõespelo coronavírus e falta de oxigênio nos hospitais. O insumo tem faltado em unidades
desaúdedesdequinta(14),resultando na morte de pacientes por falta de oxigenação.
Ainda assim,Bolsonaro aﬁrmou que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tem feito um “excelente trabalho” e
que ninguém administraria a
atual crise sanitária melhor
do que a atual gestão.
O presidente também minimizou os pedidos de impeachment contra ele na Câmara. Aﬁrmou que não existe “nada de concreto contra
ele” e que não vão tirá-lo do
cargo na “mão grande”.
Em entrevista à TV Bandeirantes, o presidente reconheceu que Manaus passa
por uma situação crítica. Ele

disse, contudo, que não pode
“fazer nada”, já que, segundo
ele, o STF (Supremo Tribunal
federal) deﬁniu que as iniciativas cabem a estados e municípios.
Diferentemente do que ele
disse, a corte apenas decidiu
que os estados e municípios
tinham autononia para determinar isolamento e adotar
providências a ﬁm de proteger a saúde da população —
mas não impediu o governo
federal de cumprir sua função para frear os efeitos da
pandemia.
Nesta sexta, novamente ao
contrário do que disse Bolsonaro, o ministro do STF Ricardo Lewandowski determinou
que o governo federal promova imediatamente todas
as ações ao seu alcance para
debelar a “seríssima crise sanitária”instaladaemManaus,
em especial suprindo os estabelecimentos de saúde locais
de oxigênio medicinal.
Ogovernotambém terá que
apresentaraoSupremo,em48
horas,detalhamentodaestratégia que está colocando ou
pretende colocar em prática
para enfrentar a emergência.

