
Pandemia no Brasil

Estágio

Brasil Total Ontem* Variação**

Casos

Óbitos

8,4 mi

208,3 mil

54 mil 50,6%

36,9%964

Acelerado

Estágios da pandemia
Acelerado
Estável
Desacelerado
Reduzido

Dados das 20h de 15.jan
*Média móvel de 7 dias **Em relação a 14 dias

Estados com
mais óbitos

49,6mil

27,6mil

13,2mil

SP

RJ

MG

Total

SÁBADO, 16 DE JANEIRO DE 2021

UM J O R NA L A S E RV I Ç O D A D EMO C R A C I A

FALTAM 34 DIAS ANO 100 ┆ Nº 33.526 ┆ R$ 5,00

Manaus, Brasil

Ataque à Síria

Sobretragédianacidadee
negligênciadeBolsonaro.

Acercadeofensivasde Is-
rael noOrienteMédio.

EDITORIAISA2ATMOSFERA

ISSN 1414-5723

9 771414 572070

33526

São Paulo hoje

Fonte: www.climatempo.com.br

Rio
Brasília
Ribeirão

Hoje Amanhã

3522
2618
2821

31
19

3622
2518
2921

0h 6h 12h 18h 24h

˚
˚

AUDIÊNCIA/MÊS
PÁGINAS VISTAS 188.223.268
VISITANTES ÚNICOS 37.264.199

Aula em SP deve ser
presencial mesmo com
agravamento da Covid?

TENDÊNCIAS /
DEBATES A3

Não Professora Bebel
Sem condições para
um retorno seguro

Sim Livia Esteves
e Daniel Becker
Inversão de prioridades

Após fracasso deBolsonaro,
país depende da Coronavac
Índia nega envio imediato de vacinas, eministério vai ao Butantan, que exige plano de distribuição

OgovernodaÍndianegoua
entregaimediatadeumlote
deimunizantescontraaCo-
vid-19daOxford/AstraZene-
caaoBrasil, frustrouopera-
çãomontadaparabuscaro
materialnestefimdesema-
na e precipitou umaderro-
tapolíticadeJairBolsonaro.
O início da vacinação no

paísrestacomaCoronavac,
trunfodogovernadordeSão
Paulo, JoãoDoria (PSDB).

Na noite de quinta (14), o
ministrodasRelaçõesExte-
riores,ErnestoAraújo, ligou
para o chanceler da Índia,
SubrahmanyamJaishankar,
e fez um último apelo pela
liberação dos dois milhões
dedoses.Seriaumadianta-
mentodavacinaqueposte-
riormenteaFiocruzprodu-
zirá —aposta do presiden-
tenacorridaquetravacom
Doria, adversário em 2022.

Bolsonaro chegou a esti-
maroatrasoemdoisoutrês
dias. O laboratório do Rio,
porém, jáprojeta recebero
materialapenasemmarço.
OMinistériodaSaúdeen-

tãorequisitou6milhõesde
doses de Coronavac ao Bu-
tantan,queafirmounãoter
como atender semumpla-
no de uso pelos estados. A
disputadeveacabarnaJusti-
ça. SaúdeB1eMônicaBergamoC2

AMdesativou, entre
julho e outubro, 85% dos
leitos de UTI criados B3

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

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

Manaus vive
corrida por
oxigênio para
salvar doentes
Com o sistema de saúde
colapsado, Manaus viveu
corrida por cilindros de
oxigênio hospitalar, após
ogásficar indisponívelna
redepública.Aaltade ca-
sos fezcomqueademan-
da fosse a 76milm³diári-
os no AM—na rede esta-
dual,oconsumomédiodi-
ário era de 5milm³ antes
da Covid. Uma operação
deve enviar 22 mil m³ ao
longodasemana. SaúdeB1

A330 da Azul, adesivado com Zé Gotinha, espera em vão
paradecolardoRecifeaMumbai TonyWiston/DivulgaçãoMinistériodaSaúde

Familiares depacientes competempor cilindrosdeoxigênio emempresadeManaus; ontem, rededevoluntários ajudoua levar compartimentos vaziospara reabastecimento BrunoKelly/Reuters

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

Cidade foi 2ª capital que
menos recebeu verba
federal em 2020 B4

SPmantém ICMS
menor só em carne
de grandes redes
O governo João Doria
(PSDB) decidiu manter
decretos publicados no
passado e não revogou a
mudança na cobrança de
ICMS para carnes. Em-
presas do Simples, como
micro e pequenos açou-
gues,devempassaraven-
dermais caro. MercadoA17

Fim do auxílio e
desemprego já
afetam consumo
Dados dos principais se-
toresdaeconomiaemno-
vembromostramqueabo-
lhadeconsumocriadape-
lo auxílio emergencial já
perdia força. Para econo-
mistas, uma recuperação
maissólidaem2021vaide-
penderdeaçõesdogover-
noedavacina. MercadoA15

PAINEL

Governo financia
força-tarefa para
uso da cloroquina
Emmeioàfaltadeleitose
deoxigênioemManaus,o
MinistériodaSaúdemon-
touefinanciouforça-tare-
fa demédicos defensores
do que chamam de “tra-
tamento precoce” da Co-
vid-19na cidade. Poder A4

Ilustrada C1

Meninos
mimados
Primeiro negro a ven-
cer o Nobel de literatura,
em 1986, o nigerianoWo-
le Soyinka defende que o
fascistaDonaldTrumpde-
veserbanidodapolíticae
celebraqueoBrasilesteja
mais próximodaÁfrica.

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

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

ParaMaia, debate
de impeachment
será inevitável
RodrigoMaia(DEM-RJ)de-
clarouqueadiscussãoso-
bre o impedimentode Ja-
ir Bolsonaro será inevitá-
velnofuturo.Ontem,par-
tidos de oposição decidi-
ram apresentar um novo
pedido de impeachment
porcausadacriseemMa-
naus. Poder A6 e Saúde B4

Alemanha inicia
hoje disputa para
sucederMerkel
MundoA11

Alesp prevê gastar
R$ 30milhões com
obras na pandemia
Poder A4

José Simão
Ueba! Eu quero
virar jacaré!
Ilustrada C6
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Manaus, Brasil

Ataque à Síria

Difícil manter a racionalidade e
evitar o desalento, quando não a
revolta,diantedosrelatosdanova
tragédia da Covid-19 emManaus.
Pacientes morrem sem oxigênio,
médicosrevezam-senaventilação
manualeprecisamescolherquem
receberáatendimento,bebêspre-
maturosficamaumpassodeserem
transferidos para outros estados.
Acapitalamazonensejáhaviasi-

dodevastadanosmesesiniciaisda
chegadadocoronavírusaoBrasil.
Emabrilemaiodoanopassado,a
cidadeenterravamortosemcovas
coletivas, tamanhaeraamultipli-
cação dos casos e a precariedade
dos serviços hospitalares.
Passadoopiordaprimeiravaga

de infecções, as atividades foram
gradualmenteretomadas,adespei-
to dedúvidas quanto à segurança
dosprocedimentos.Levantamen-
todoInstitutoVotorantimaponta
queoestado jádesativou85%dos
leitosdeUTIcriadosentrefeverei-
roe julhode2020paraoenfrenta-
mentodapandemia.

Em dezembro, diante do recru-
descimento do contágio, o gover-
nador Wilson Lima (PSC) editou
decretoquevoltavaaparalisarati-
vidadesnãoessenciais noestado,
masrecuouapósasmanifestações
lideradas por comerciantes e tra-
balhadores dos setores afetados.
Comimpactosmaissinistros,de-

vidoadeficiênciassanitáriashistó-
ricas, Manaus reproduz a desídia
brasileira na gestão da pandemia
—quecomeçaobviamentepelone-
gacionismo mortal de Jair Bolso-
naro,aindaquenãoselimiteaele.
Comatrasocriminosonavacina-

ção, opaís assistedesdeofinaldo
anopassadoaumanovaescalada
de infecçõesemortes, semnunca
terdefatocontroladoaepidemia.
A adesão às medidas de distanci-
amentosocial caiucontinuamen-
te, como temmostrado oDatafo-
lha, e os governos locais operam
nabase do cadaumpor si.
Nada de proveitoso se espera

mais do ocupante do Palácio do
Planalto,maseleaindaécapazde
chocarcomseucinismoesuaindi-
ferença ao sofrimento alheio. “Fi-
zemos a nossa parte”, disse sobre
Manaus, como se tratasse de al-
gumabarganha de cargos e votos
comos aliados do centrão.
Atalparteconsistiu,aoquepare-

ce,narecomendaçãoderemédios
e tratamentos fajutos—papel ao
qualseprestou,emtextooficial,o
general sabujoquedesmoralizao
MinistériodaSaúde.Ouquemsabe
aindaincluatentativasatabalhoa-
dasdeconseguirvacinasdeúltima
hora,daÍndiaoudeSãoPaulo,pa-
raalgumafotonospróximosdias.

Mesmonocenárioconflagradodo
OrienteMédio,chamaaatençãoo
ataquedesfechadoporIsraelcon-
traoterritóriodaSírianaterça(13).
SegundooObservatórioSíriopa-

raosDireitosHumanos, 57 solda-
doslocaisecombatentesestrangei-
ros de milícias apoiadas pelo Irã,
incluindooHezbollah libanês, fo-
rammortosemmaisdeumadúzia
de bombardeios aéreos.
Trata-se domaismortífero ata-

queisraelensenaSíriadesdeoiní-
cio da guerra quedestroçouopa-
ís, hádez anos, e ocorrenummo-
mentodehiperatividadedanação
judaicanaregião—foi suaquarta
ofensivabélica contra alvos irani-
anos nas duas últimas semanas.
Por trás de tamanhamovimen-

taçãoencontram-seasdisputasge-
opolíticas com o Irã e a iminente
mudançanaPresidênciadosEUA.
Deacordocomaagênciaestatal

Sana,umdoslocaisatingidosfoiAl
Bukamal,cidadesíriaquecontro-
la o posto de fronteira da rodovia
que ligaDamascoaBagdá, no Ira-
que—apontadacomoaprincipal
rotairanianaparafornecerapoioa
aliados na Síria e noLíbano.
Compartilhandofronteirascom

aSíria,Israelbuscaevitarqueopa-
ís possa se tornar um entreposto
do Irã, que desde o início do con-
flito forneceajudamilitaraodita-
dor Bashar al-Assad.
Anação judaica, aoque tudo in-

dica, tem-se valido dos últimos
momentosdogovernodeDonald
Trump para intensificar a postu-
ra agressiva contra o Irã, já que a
chegada do democrata Joe Biden
àCasaBrancadevemudaraatua-
ção americanana região.
Nofimdenovembro,porexem-

plo, o cientistaMohsenFakhriza-
deh, consideradooprincipal pes-
quisadornucleardo Irã, foi assas-
sinado enquanto viajava de carro
nos arredores de Teerã, num ata-
que atribuído aTel Aviv.
Trumpimpôsaopaíspersasan-

ções draconianas, além de arqui-
tetarumaaliançaanti-Irãemcon-
junto comnações árabes.
Bidenjámostroudisposiçãonão

sódereavaliar taismedidascomo
tambémdereviveroacordonucle-
ar com Teerã. Parece o caminho
maisadequadoparacorrigirapo-
líticaexternaerráticadeTrumpna
regiãoeevitarqueaescaladaatu-
al degringole emalgopior.

Tragédia na capital do AM reproduz desídia nacional,
enquanto Bolsonaro considera ter feito sua parte

são paulo Custou-me acreditar no
que li. Pessoas estãomorrendo as-
fixiadasemManausporfaltadeoxi-
gênionoshospitais,eoministroda
Saúde, general Eduardo Pazuello,
atribuiuocolapsodosistemadesa-
údemanauaraaoaumentodaumi-
dadeeaofatodemédicoslocaisnão
prescreverem“tratamentoprecoce”.
Ogeneraldificilmentepoderiaes-

tar mais errado. Ecoando as reco-
mendações deminha avó, ele acha
queoproblemaéaspessoassaírem
na chuva e não tomarem cloroqui-
na. No mundo real, é o clima seco,
e não o úmido, que favorece as in-
fecçõesrespiratórias, e, apesardea
cloroquina já ter sidoesquadrinha-
daporcientistas,nenhumestudode
qualidadedemonstrouqueelatenha
efeitoimportantecontraaCovid-19.
A explicaçãocientíficamais geral

paraocaosemManausestánacur-
vaexponencial.Epidemiassecarac-
terizamjustamenteporconcentrar
muitos casos num intervalo curto
de tempo.Semmedidasdeconten-
ção, um vírus pode entrar em pro-
pagaçãoexponencialesaturarrapi-

damenteatéosmaisrobustossiste-
mas de saúde.
O problema de Manaus, que não

édiferentedodeváriasoutrascida-
des,éque,apesardosalertasdoses-
pecialistas,aspessoasrelaxaramnas
medidas de segurança. Cansaram
dasprivaçõessociais,aposentaram
máscaras, viajaram e celebraram a
chegadadonovoanoempopulosas
confraternizações.EmManaus,ain-
da se aglomeraram para protestar
contraasregrasdedistanciamento
queo governoqueria impor.
Redes de saúde pequenas como

a do Amazonas e de Rondônia são
asprimeirasacolapsar,masnãohá
motivo para que grandes centros
nãoenfrentemdificuldadespareci-
das,especialmenteseestivermosli-
dandocommutações quegeraram
cepasviraismais infecciosas, como
parece plausível.
Atentasaessaterrívelpossibilida-

de,autoridadessanitáriaseuropeias
estãoendurecendoasrestrições.No
Brasil,aautoridadesanitáriarepete
as crenças (erradas) deminha avó.
helio@uol.com.br

brasília Depoimentosdemédicose
enfermeiros em redes sociais, ima-
gensdedesesperonoshospitais,do-
cumentos, ordens para aplicar clo-
roquina ou “tratamento precoce”
contra o vírus, testemunhos de pa-
rentes das vítimas. Tudo o que pu-
derserusadocomoprovadecrime
contraasaúdepúblicadeveserguar-
dadopelos cidadãos.
Hádechegarodia emqueos res-

ponsáveisporessatragédiabrasileira
irãosentar-senobancodosréus.Se
asnossasinstituiçõesparecemseda-
das,quemsabeorganismosmultila-
terais,comooTribunalPenal Inter-
nacional (que jáexaminaumaação
contraBolsonaroanterioràpande-
mia)ouoConselhodeDireitosHu-
manosdaONU,atentemparaagra-
vidadedoque acontece aqui.
Bolsonaroesuagangueprecisam

serlevadosaumtribunaldeNurem-
berg da pandemia. Só uma investi-
gação com amesma amplitude se-
rácapazdeexplicaromalemgran-
de escala praticado contra a popu-
laçãobrasileira. Issoteráqueserex-
posto, emcaráterpedagógico,para

serconhecidopelaspróximasgera-
çõeseevitarqueserepita.ComoNu-
rembergfezcomoscrimesdeguer-
ra dos nazistas.
Háváriosníveisderesponsabilida-

denomorticíniobrasileiro.Épreci-
soassinalarque,nocasodoAmazo-
nas,ogovernadorWilsonLimatam-
bémteráque responderpelasmor-
tesporfaltadeoxigênioemManaus.
Eleito na carona do bolsonarismo,
revelou-se incompetenteecovarde
ao ceder às pressões contra o lock
down, mesmo com inúmeros aler-
tas de cientistas sobre uma segun-
daonda.Nomeiodoano,Limache-
gou a ser alvo de buscas da PF, em
investigação de desvios na compra
de respiradores.
Outrascidadesestãonarotadoco-

lapso.OBrasilgovernadoporcrimi-
nosos não é um perigomortal ape-
nasparaosbrasileiros.Países jános
fechamasportas.OBrasiltornou-se
um pária sanitário. Quem permite
queessasituaçãocontinueportempo
indefinidotambémtemasmãossu-
jasde sangue. Seremos julgados,no
futuro,pornossasaçõeseomissões.

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 as-
sim com o ex-Super-Homem, Ser-
gio Moro, hoje caído em desgraça
entreosadoradoresdomitoeaber-
tamentenaoposição.Nomesmofi-
gurino carreirista enquadra-se An-
dréMendonça, queé “terrivelmen-
te evangélico” e está de olho na va-
ga do ministro Marco Aurélio Mel-
lo,cujaaposentadoriacompulsória
temdataparaocorrer: julhode2021.
Para chegar ao Supremo, vale tu-

do.MasacimadetudoedoBrasil—e
talvezacimadeDeus—énecessário
fazeroqueochefeeseusfilhosman-
darem.Emplenodomingo,diadedi-
cadoaodescansoeaoculto religio-
so,vimosMendonça,dedinhosner-
vosos, correr para oTwitter e ame-
açar abrir um inquérito contra um
colunistadeopiniãoqueousoufazer
seutrabalho:expressarsuaopinião.
Mendonça confirmou que o Mi-

nistério da Justiça está acompa-
nhando dois projetos de lei, de au-

toria de deputados bolsonaristas e
emtramitaçãonaCâmara,queres-
tringemopoder dos governadores
sobreocomandodaspolíciasmilita-
resedoCorpodeBombeiros.Ama-
nobradoPlanaltoaprofundaacrise
federativa emque estamosmergu-
lhados desde o início da pandemia
de coronavírus.
TransformaraPMnumaforçaar-

mada independente, com generais
deduas,trêsequatroestrelas,éoso-
nhomacabrodaquelesquequerem
umataque aoCapitólio noBrasil.
Pastorda IgrejaPresbiterianaEs-

perança, Mendonça sabe que a es-
perançadevestiracapadoBatman
éaúltimaquemorre. Emsuamen-
sagem no Twitter, ele cometeu um
lugar-comum: “fundodopoço”.Era
a única coisa que fazia sentido. So-
bre um dos maiores problemas de
segurança do país, a farra crimino-
sadasmilíciasqueagemàsolta,não
sónoRio comoemoutros estados,
oministro não dá umpio. É um te-
ma que não merece a indignação
dos domingos.

Ogeneral e a vovozinha

Bolsonaromerece umNuremberg

Indignação domingueira

-
Hélio Schwartsman

-
Cristina Serra

-
Alvaro Costa e Silva

Não adianta ter liderado tro-
pas, vencido guerras e estar
montado num cavalo majes-
toso com as patas empinadas
no ar: nenhuma glória huma-
na é 100%àprovadepombos.
Estátuas clássicas se esfor-

çamparamanterseriedadeem
praça pública enquanto o go-
verno volta a glamorizar íco-
nes militares. Contudo, nem
as aves respeitam os cocuru-
tos dos líderes. Uma subver-
são concreta já se instaurou.
Éofenômenodasestátuasmi-
guxas.Antes,porém,épreciso
descer dopedestal.
Nunca vultos históricos fo-

ramtãoquestionados.Noano
passado, a Prefeitura deNova
Yorkautorizouaretiradadeum
presidente Roosevelt gigante,
ladeadopelasfigurasdeumín-
dio e de um negro, por conta
do viés racial. E, em São Pau-
lo, o monumento do bandei-
rante Borba Gato foi cercado
após protestos.
Escrita a ferro e fogo, a his-

tóriareinterpretadaganhano-
vos contornos. Afinal, estátu-
as podem sermenos um sím-
bolo pesado de poder e mais
uma expressão de humor do
brasileiro.
Fazendo jusàprópriacario-

quice, o Rio é campeão de in-
formalidade em bronze. On-
de mais você pode encontrar
Cazuzadeitadodebarrigapa-
racima,descalço,pegandosol
no Leblon? Ou tomar cerveja
cantandonomicrofonedoTim
Maia, como se a Tijuca fosse
umgrande karaokê?
Instalados a distância segu-

radefigurõescomopeitocra-
vejado de medalhas, esses ar-
tistas emmetal nos represen-
tammais enquantopovo.Du-
quedeCaxias,comsuaespada,
jamaisfoitãoabraçadoeclica-
do como Tom Jobim e seu vi-
olãonoArpoador.Diariamen-
te se fazfila parahighfivesno
Dorival Caymmi de Copaca-
bana. E Chacrinha está sem-
pre emvias de jogar umbaca-
lhaunos desavisados.
Quanto mais poses e papa-

gaiadasrender,maispopularé
a estátua. Seo fã tiver onde se
sentar e esperar pelo ônibus,
melhor ainda. Noel Rosa ga-
nhouumbotequimacéuaber-
tocommesa,cadeiraegarçom
servindo uma boamédia. Bo-
emia triste, pois vários peda-
ços da obra foram roubados.
Nada que se iguale ao recor-
dedosóculosdopoetaCarlos
DrummonddeAndrade:parei
de contar no 11º par afanado.
Nemtudoéesculhambação.

Hátambémpoesianavidaínti-
ma das estátuas. QuandoCla-
rice Lispector completou 100
anos, o escultorde suadelica-
dafiguranocalçadãodoLeme
teveautorizaçãodaprefeiturae
lheaplicouumliftingcomcre-
me antioxidante e maçarico.
Que mulher, mesmo feita de
material tão rígido, não apre-
ciaria manter-se bela e digna,
alémde eterna?
Semperderdevistaamaisfa-

mosa de todas as estátuas do
Brasil: sempredebraçosaber-
tos, fotografadadebaixo,num
ângulo que só favorece quem
éofilhodeDeus.

Glória feita
de selfies
-
Bia Braune
Rote i r i s t a e jo rna l i s t a , é autora
do “Almanaque da TV”

Estela May

Israel parece aproveitar últimos dias de Trump nos
EUA para intensificar ofensiva contra adversários
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Mortes por Covid-19 no Brasil

Fonte: Consórcio de veículos de imprensa
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PSOL dividido lança Luiza Erundina para
presidir Câmara, e nanicos entramna disputa
-Julia Chaib
brasília Apósreuniãodaexe-
cutivanacionalnestasexta-fei-
ra(15),oPSOLdecidiulançara
candidatura dadeputadaLu-
izErundina(SP)paraconcor-
rer àpresidênciadaCâmara.
AbancadadopartidonaCa-

satemdezparlamentaresese
dividiuemrelaçãoàdisputa.
Em reunião na quarta-feira

(13), cinco deputados defen-
deramapoiarocandidatoBa-
leiaRossi (MDB-SP), ligadoao
presidentedaCâmara,Rodrigo
Maia(DEM-RJ),eoutroscinco
preferiram lançar uma candi-

daturaprópria.
Emresoluçãodivulgadaapós

o encontro, a sigla ressaltou
que,seaparlamentarnãoche-
gar ao segundo turno, “orien-
taovotodabancadadoPSOL
nocandidatoquerepresentar
umaalternativaàqueleapoia-
dopelogovernoJairBolsonaro”.
AdisputanaCâmaraestápo-

larizadaentreBaleiaRossieAr-
thurLira(PP-AL),apoiadopor
Bolsonaro,quetambémtentou
atrairvotosdoPSOL.
Baleia jácontacomoapoio

dascúpulasdassiglasdaopo-
sição,comoPT,PCdoB,PSBe
PDT,eesperavaobteroapoio

formal doPSOL.
Asigla,porém,preferiumar-

car posição na disputa “em
favor da construção de uma
candidatura de esquerda no
primeiro turno que defenda
asbandeirasdaampliaçãode
direitos, da democracia, da
soberania nacional, da defe-
sa da saúdepública”.
O partido também defen-

de no texto mudanças “anti-
austeridadenapolíticaeconô-
mica”,vacinaçãoecombateà
discriminação,“bandeirases-
tas que serão reforçadas por
uma presidência da Câmara
dos Deputados que dê início

aoprocessodeimpeachment
deBolsonaro”.
NabancadadaCâmara,ma-

nifestaram-se a favor da can-
didaturadeBaleiaosdeputa-
dosMarceloFreixo(RJ),Sâmia
Bonfim(SP),FernandaMelchi-
onna(RS),ViviReis(PA)eDa-
vidMiranda (RJ).
Afavordeumacandidatura

própriaficaramaprópriaLui-
zaErundina(SP),IvanValente
(SP),GlauberBraga (RJ), Talí-
ria Perone (RJ) e Áurea Caro-
lina (MG).
AlémdeErundina, que em

novembro disputou a vice-
prefeitura de São Paulo na

-RenatoMachado

brasília Após uma primeira
semana de campanha com
alguns reveses, cresceramos
questionamentos dentro da
bancada doMDB no Senado
sobre a força da candidatura
deSimoneTebet (MS), inclu-
sivecomuminíciodepressão
para a suadesistência.
Parlamentares do partido

já trabalham com prazo até
terça-feira ou quarta-feira a
próxima semana para anali-
sarseacandidaturadecolou.
Um importante senador

doMDBevitouusarapalavra
pressão,masafirmouquese-
ria legítimofazeressasavali-
açõesparaverificaroaumen-
to das adesões a Tebet.
Umdos argumentos é que

levar adiante uma candida-
tura compoucas chancesde
vitória pode resultar emum
acirramento desnecessário
detensãocomasoutrasban-
cadas e também com o Pla-
nalto —que já manifestou
“simpatia” pelo rival, Rodri-
goPacheco(DEM-MG), tam-
bémapoiado pelo presiden-
te da Casa, Davi Alcolumbre
(DEM-AP).
“Euouviessesrumores[so-

brepressãoparadesistência
dacandidatura],massãocon-
versas que uma eleição pro-
voca, tantodeumladocomo
dooutro”, afirmouosenador
DárioBerger (MDB-SC), que
é próximo de Tebet.
“A impressãoqueeutenho

équenossabancadaestáuni-
da e que essas histórias são
utilizadaspelooutro ladoda
disputa para fragilizar a Si-
mone”, completa.
Tebet foi anunciada como

candidata da bancada da si-
glanaterça-feira (12),nomo-
mento em que seu rival já
contava como apoio de cin-
co bancadas que reúnem 28
senadores. Na quinta (14), o
PDTanunciouseuapoioaPa-
checo,quechegouàmaioria
teórica de 41 votos necessá-
rios para vencer a disputa.
A candidatura Tebet vem

enfrentando a indiferença
de senadores influentes do
partido. Um aliado da se-
nadora relata que muitos li-
gamparaelaparamanifestar
apoio, mas há pouca articu-
lação comoutros senadores
e bancadas.
Há também comentários

sobre dissidências internas.
Um caso citado é o do sena-
dor Luiz Carlos do Carmo
(MDB-AP),queteriarecebido
pedidodogovernadordeGoi-
ás, Ronaldo Caiado (DEM),
para votar emPacheco.
Luiz do Carmo é suplente

deCaiadonoSenado.Procu-
rado,masnãosepronunciou.
O núcleo no entorno de

Pacheco afirma que podem
ser quatro os votos de trai-
ção dentro doMDB.
O líder da bancada, Edu-

ardo Braga (MDB-AM), re-

AliadosdeTebetpõemsua forçaem
dúvidaedãoprazoparanomedecolar
Argumento é que seguir em campanha compouca chance pode render tensão evitável comPlanalto

Bezerra chegou a publicar
naterçaumapostagemsobre
a filiação dos senadores Ve-
nezianoVitaldoRêgo(MDB-
PB) e Rose de Freitas (MDB-
ES),masnadaescreveusobre
o lançamento da candidatu-
ra de Tebet, que aconteceu
nomesmo evento.
Oresultadoéqueaprimei-

ra semana de campanha foi
marcada por alguns apoios
importantes,masaindacon-
siderados abaixo do que era
esperado para a largada.
Muitos aliados esperavam

queasenadoraconquistasse
entre 18e21votosdeumblo-
co informalquereúnePode-
mos(9senadores),PSDB(7),
Cidadania (3) e PSL (2).
Esses partidos são a base

do movimento supraparti-
dárioMuda Senado, do qual
Tebet é próxima.
Somados aos 15 votos da

bancadadoMDB,amaiordo
Senado, esperava-se que es-
se período terminasse com,
nomínimo, 33 votos. Come-
çariaentãoafasedearticula-
çõesembuscadetraiçõesno
blocoque já anunciouapoio
a Pacheco.
Nodiaseguinteàoficializa-

ção da candidatura, o Pode-
mosdivulgounotaemapoioà
senadora,masaquestãonão
foi decidida por unanimida-
de.Oprópriocomunicadodo
partido informouqueseriam
respeitadas as dissidências.
OssenadoresRomário(Po-

demos-RJ) e Marcos do Val
(Podemos-ES)deixaramcla-
ronareuniãodabancadaque
poderiamvotaremPacheco.
O golpe maior, no entan-

to, aconteceu com o racha
dabancadadoPSDB,queera
considerado apoio certo pe-
los aliados. O líder interino
Izalci Lucas (PSDB-DF) de-
cidiu liberar a bancada, sen-
do que apenas 3 dos 7 tuca-
nos anunciaram que vão fi-
car com a emedebista —Jo-
séSerra (PSDB-SP),MaraGa-
brilli (PSDB-SP) e Tasso Je-
reissati (PSDB-CE).
ÀFolha, Izalcihaviaafirma-

do que não poderia colocar
emrisco interessesregionais
dos senadores por uma can-
didatura que não tinha una-
nimidade no próprioMDB.
“Nãopodemossacrificaros

interessesregionaisdosnos-
soscolegasporumacandida-
tura que ainda está incerta,
que não há garantia que vai
ter o apoio prometido (...)
Então não tinha como não
liberar.”
Desconsiderandopossíveis

traições, umavezqueovoto
é secreto, Tebet teria apoio
confirmadode28parlamen-
tares—14 doMDB, 7 do Po-
demos, 3 do PSDB, 3 do Ci-
dadania e 1dissidentedoPP,
o senador Esperidião Amin
(PP-SC). Ele justifica a esco-
lhaporrejeiçãoao legadode
Alcolumbre.
Para tentar reverter a si-

tuação, foi constituído nes-
ta sexta-feira um grupo de
trabalho para tentar impul-
sionar a candidatura da se-
nadora. O grupo é compos-
toporcomunicadorese lide-
rançasnacionaisdoMDBpa-
ra “darvisibilidadeao traba-
lho da senadora, a primeira
mulher da história do Brasil
a concorrer a chefia do Po-
derLegislativo”, informano-
ta da equipe.

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

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

Alexandre Frota (PSDB-SP)

Tamanho das bancadas no Senado

Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Simone Tebet (MDB-MS)
disputam o comando da Casa

Os 81 senadores,
por partido*

*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

Apoios
confirmados

2
Base do
governo

67
Indepen-
dentes

12
Oposição

2 PSL

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

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

Pendem para
a candidata
• PSB
• PSL
• Rede

15MDB**

9 Podemos

11 PSD

7 PSDB

5 DEM

7 PP

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

Cidadania3

PROS3

PL3

PSC1

Republicanos**2

PT6

PSB1

PDT3

Rede2

41

27

Deve liberar a bancada
• PSDB

chapa psolista encabeçada
porGuilhermeBoulos,háou-
tros candidatosmenos com-
petitivosnacorridadaCâma-
ra.ComooPSOL,oNovolan-
çoucandidaturaprópria.Mar-
celVanHattem(Rs)vairepre-
sentar a sigla nadisputa.
Outros nomes decidiram

entrar na disputa de modo
independente,semaajudade
seuspartidos.NoMDB,mes-
ma sigla de Rossi, o deputa-
do Fábio Ramalho (MG), de-
cidiu se candidatar. Ele tam-
bém se lançou a presidente
daCasaem2019, quandoob-
teve66 votos.
OdeputadoCapitãoAugus-

to (PL-SP), Alexandre Frota
(PSDB-SP) e André Janones
(Avante-MG) também pre-
tendem disputar o primeiro
turnoda eleiçãonaCâmara.

Reprodução

Pedro Ladeira - 30.out.19/Folhapress

“
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 par-
tido. “MDB, em peso, unido
em torno da candidatura de
Simone Tebet à presidência
do Senado. O Brasil precisa
de uma liderança indepen-
dente,firmeeequilibradano
comandodoLegislativo”, es-
creveunassuasredessociais,
nesta sexta (15).
Bragafoiumdospoucosse-

nadores influentesdopartido
a manifestar seu apoio. Ou-
tros caciques, como Renan
Calheiros (MDB-AL) e Fer-
nandoBezerraCoelho(MDB-
PE),nãoforamtãoexplícitos.
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-Thiago Resende e
CamilaMattoso

brasília Responsávelpelosig-
nificativoaumentodeapreen-
sõesnumaáreadeforteatua-
çãodemilícias, JoséAlexNó-
bregadeOliveirapediudemis-
são do cargo de delegado da
alfândegadoportodeItaguaí
(RJ). Emmeados de 2019, no
primeiro ano do governo de
Jair Bolsonaro, a Receita Fe-
deral foi pressionada a subs-
tituirOliveira.
Atentativadeinterferência

política partiu do Palácio do
Planaltoegerouumacrisena
época. O então número 2 da
Receita,oex-subsecretário-ge-
ral João Paulo Ramos Facha-
da, foi demitido por rejeitar
as trocas na unidade do Rio
deJaneiroepassara imagem
de que Bolsonaro tinha con-
trole doórgão.
Mesmo após a notorieda-

de do caso, Oliveira continu-
ou sofrendopressões no car-
goeameaças;chegouateres-
colta. Até que, no ano passa-
do,eleperdeupoderessobre
a fiscalizaçãonoporto.
Em outubro e novembro,

portarias da Receita retira-
rampartedesuas tarefas.Al-
gumasatribuições,comode-
cidirquais importaçõesserão
inspecionadas fisicamente,
passarama ser compartilha-
das com a alfândega do por-
to deVitória.
Alémdisso, a equipedofis-

co em Itaguaí ficoumais en-

xutanostrêsanosemqueOli-
veira esteve à frente da dele-
gacia doporto.
O número de auditores fis-

cais trabalhando, por exem-
plo, recuouum terço—de 21
para 14 entre o início de 2018
(quando Oliveira assumiu a
função) e hoje.
Oliveira,então,pediudemis-

são—umanoantesdoperío-
doprevisto para o cargo.
Oficialmente, a explicação

para o pedido é breve: ele se
afastoupormotivosdesaúde.
Procuradapelareportagem

daFolha,asuperintendência
daReceitaFederalda7ªRegi-
ãoFiscal(responsávelporRio
de Janeiro e Espírito Santo)
disse que há dificuldade de
reposição do quadro de fun-
cionários emtodas asunida-
des,principalmenteemrazão
docrescentenúmerodeapo-
sentadorias.
O órgão diz que o compar-

tilhamento de tarefas foi fei-
totambémentreoutrasalfân-
degas,visandoadistribuição
equitativa dos trabalhos aos
funcionáriosdaregiãofiscal.
AReceitainformouque“de-

cidiu deixar de tratar a de-
manda com focona localiza-
ção geográfica da carga e fa-
zê-lo de forma regional”.
Adivisãodastarefasdepen-

dedacargadetrabalhodeca-
daum.Comoquadrodefun-
cionários reduzido, a alfân-
degade Itaguaípassouaava-
liarqueperdeuocontroleda
importação e exportação de

DelegadodaReceitaqueviroualvode
Bolsonaroperdepoderese sedemite
Servidor atuava na alfândega de Itaguaí (RJ) desde 2018, ano emque apreensão de pirataria disparou

acolegas,naépoca,oembate
por posições estratégicas na
regiãometropolitana do Rio
de Janeiro e que já apresen-
tou histórico de corrupção.
Pormeiodemensagens, dis-
sequeexistiam“forçasexter-
nas que não coadunam com
osobjetivosdefiscalizaçãoda
RFB [Receita Federal doBra-
sil], pautados pelo interesse
público e defesa dos interes-
ses nacionais.”
Elehaviasidoinformadope-

loex-superintendentedaRe-
ceitanoRiodeJaneiro,Mario
Dehon, de que havia uma in-
dicaçãopolíticaparaassumir
a alfândega do porto. Dehon
nãoaceitoue tambémteveo
cargo ameaçado.
Em reação à tentativa de

interferêncianoórgão, audi-
tores da Receita ameaçaram
uma rebelião e demissão em
massa dos postos de chefia.
O governo exonerou Facha-
da, então o número 2 do fis-
co.Depois,acrisefoicontida
com a desistência do Planal-
to de impor as trocas.
De2019paracá,Dehonvol-

tou a assumir a superinten-
dênciaemMinasGerais.Amu-
dançafoipedidaporelemes-
mo.No lugar, assumiuFlávio
JoséPassosCoelho,emjanei-
ro do anopassado.
Com o pedido de demis-

são de Oliveira, o auditor Él-
cioFerrettodaSilva,queatu-
ava como inspetor-chefe da
Receita emQuaraí (RS), mu-
nicípio commenos de 25mil
habitantes na fronteira com
oUruguai, assumiu.
AReceita Federal negaque

astrocasnoscargosdeDehon
edeOliveiratenhamsidomo-
tivadasporquestõespolíticas.
Porém,a insatisfaçãocomas
mudançasnoportodeItaguaí
e a pressão sobre o cargo le-
varam à saída antecipada de
Oliveira, que agora não deve
mais assumir posto de che-
fia oumesmoemalfândega.

mercadorias pelo porto.
De2015para2018(primeiro

anodagestãodeOliveira), as
apreensõesno local subiram
6.712%,saltandodeR$7,1mi-
lhões para R$ 483,7milhões.
Oportoerausado,porexem-
plo, como portal de entrada
deprodutospirataseTVBox
(aplicativosdereproduçãoile-
gal de sinais de TV fechada e
defilme)—mercadoemque
milícias costumamoperar.
Itaguaí está entre os dez

portoscommaiormovimen-
to de cargas no país. Como é
impossívelabrirtodososcon-
têineres,osfiscaisdaaduana
cumprem um protocolo: é o

chamado gerenciamento de
risco.Esseprocessodivideas
mercadorias entre os canais
verde (risco baixo), amarelo
(conferência documental) e
vermelho(conferênciadocu-
mentalefísica, inclusivecom
aabertura do contêiner).
O gerenciamento de risco

em Itaguaí passou a ser fei-
to também em Vitória, após
umaportariadaReceitapubli-
cada no ano passado. Olivei-
ra pediu demissão ainda em
2020 e esperou a conclusão
do processo seletivo interno
daReceita para seu substitu-
to. A saída dele foi publicada
noDiárioOficial daUniãohá

cerca dedezdias.
Oportonaregiãometropo-

litana do Rio de Janeiro está
na rota de navios da China e
despertou interesse de con-
trabandistas.AJustiçaFederal
doRioinvestigaumesquema
de corrupção que envolveu
auditoresdaReceitaFederal.
Numa tentativa de interfe-

rência na Receita, o governo
BolsonaropediuatrocadeOli-
veira,em2019,porumapadri-
nhadopolítico.
O indicado seria o auditor

fiscalGilsonRodriguesdeSou-
za, que temmais de 35 anos
deexperiênciadefiscalização
emManaus,massematuação
na área de alfândega.
Procurado,oPaláciodoPla-

nalto não se manifestou so-
breaarticulaçãodopresiden-
te,em2019,parafazersubsti-
tuições em cargos no Rio de
Janeiro.
No primeiro ano de gover-

no, Bolsonaro tambémpres-
sionavapor trocasnaPolícia
Federal. Ao comentar o as-
sunto, elechegouadizerque
foieleito justamentepara to-
mar decisões e que não será
um“banana”.
“Houveumaexplosãojunto

àmídianoBrasil,umaexplo-
são.Estáinterferindo?Ora,eu
fui[eleito]presidenteparain-
terferirmesmo, se é isso que
elesquerem.Seéparaserum
bananaouumpostedentroda
Presidência, tôfora”,afirmou
emagostode 2019.
Sobpressão,Oliveiraexpôs

Jair Bolsonaro no Planalto Adriano Machado - 12.jan.21/Reuters
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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 CIENTI-
FICAÇÃOATERCEIROS INTERESSADOS, estabelecido na forma da Lei Federal nº 9.514, de
20 de novembro de 1997 e suas alterações. CRISTIANE BORGUETTI MORAES LOPES, lei-
loeira 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 re-
presentado 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, re-
presentada 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 OLIVEI-
RA, 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, mé-
dica, 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 eletronicamen-
te pelo site www.lanceja.com.br, no dia 29 de janeiro de 2021, às 11H30 em PRIMEIRO LEI-
LÃO, 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 MA-
TRÍCULA 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 Fede-
ral 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 con-
frontando: 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, perfa-
zendo 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 Soa-
res Pereira Junqueira nº 85. Tadas as Vagas de garagem são integrantes da área de uso co-
mum 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. Obser-
vação: O Imóvel pode estar ocupado por objetos ou pessoas, desocupação por conta do
adquirente, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, característi-
cas 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 ad-
vocatícios, 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 arre-
matante 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 prefe-
rência 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. Condi-
ções para participação do Leilão online no site www.lanceja.com.br para cumprir procedimen-
tos e entrega de documentos prévios; Condições para participação do Leilão presencial: com-
parecer 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 LeiloeiroOficial; Os lances ofer-
tados são irrevogáveis e irretratáveis, sendo certo que, o(s) participante(s) presencial(ais), tan-
to 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 sujei-
to 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 pre-
ferência 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 respon-
sabilidade 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 Lei-
loeira 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 condi-
ções, ocupações pelos devedores ou terceiros, eventuais irregularidades, características, com-
partimentos internos, estado de conservação e localização. As condições de cada imóvel esta-
rão descritas nos catálogos e deverão ser prévia e rigorosamente analisadas pelos
interessados.; As áreas/itens mencionadas nos Editais, Catálogos e outros veículos de comuni-
cação são meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro imobi-
liário, não sendo cabível qualquer pleito com relação ao cancelamento da arrematação, abati-
mento 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 na-
tureza, inclusive condominiais, foro, laudêmio, IPTU, tanto anteriores à Consolidação da Pro-
priedade quanto posteriores a esta, serão integralmente assumidos e transferidos ao arrema-
tante, 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 figu-
re 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 ressar-
cimento 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 restitui-
ção 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 Fidu-
ciária, a título de aluguel, do equivalente a 2% (dois por cento) do preço do imóvel, devidamen-
te 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 condi-
ções 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 mo-
mento (incluindo-se a comissão do leiloeiro, impostos e taxas), devidamente atualizada pelos
mesmos índices aplicados às cadernetas de poupança, renunciando expressamente o arrema-
tante, 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 mes-
mos 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 uti-
lizado 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:
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CRISTIANE BORGUETTI MORAES LOPES
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EDITALDE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIALPARAAVENDADE IMÓVELORIGINÁRIO DEALIE-
NAÇÃO 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, devi-
damente 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 DISTRIBUIDORADE 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 GARCIAAFFONSO DA
SILVA, brasileira, industrial, viuva, identidade DETRAN/RJ 2313670-8 inscrita no CPF n. 269.072.327-
15 residente e domiciliada em Rio de Janeiro/RJ; levará a PÚBLICO LEILÃO ONLINE E PRESEN-
CIAL 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 descri-
to 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 Jacarepa-
guá, 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 total-
mente 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 GarciaAffonso 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 conserva-
ção 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 con-
dições, 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, quatrocen-
tos 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 parti-
cipação do Leilão presencial: comparecer ao local e horário da realização doLeilão munido de docu-
mentos 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 titularida-
de 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 irretra-
táveis, 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) fiducian-
te(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 po-
derá o arrematante alegar desconhecimento de suas condições, ocupações pelos devedores ou ter-
ceiros, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e
localização. As condições de cada imóvel estarão descritas nos catálogos e deverão ser prévia e ri-
gorosamente 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 arremata-
ção, 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 Escritu-
ra 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. Ocor-
rendo 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, ressal-
vada 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 arrematan-
te 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 devolu-
ção 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 no-
vação 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

LANCEJA.COM.BR

1ª V. DE FALÊNCIAS E RECUP. JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA CAPITAL
DO ESTADODE SP - PROCESSO Nº 0188041- 64.2008.8.26.0100

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

FALÊNCIA DE AGRENCO DO BRASIL S/A e OUTRAS
LEILÃO DE PRECATÓRIOS DO ESTADO DEMATO GROSSO

Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661

Lances iniciais a partir de 20% da avaliação! Grandes Oportunidades! Aceita Parcelamento!
(conforme condições gerais do edital)

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

A) Processo nº 14715/2010 – Pertencente a: Agrenco Bioenergia Ind. e Com. De Óleos e
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.

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:

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!

Leilão Público Judicial Presencial e On-line

Avaliação: R$ 9.421.781,14
Na compra dos precatórios você consegue baixar suas dívidas/tributos governamentais no estado deMT

1

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 Coro-
navírus – COVID-19, que atualmente impedem eventos com aglomeração de
pessoas, para participação presencial se faz necessário o agendamento pré-
vio 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 informa-
ções 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-negociospubli-
cos.gov.br e www.der.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

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

Semliberdadede imprensa
nãohádemocracia
eee A S S I N E A

folha.com/assine
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-Italo Nogueira

rio de janeiro O novo procu-
rador-geral de Justiça do Rio
de Janeiro, Luciano Mattos,
não garantiumanter o ques-
tionamento feitopor seu an-
tecessor no cargo, Eduardo
Gussem,sobreoforoespecial
concedidoaosenadorFlávio
Bolsonaro(Republicanos-RJ).
Ementrevistacoletivaapós

a cerimônia de posse, o PGJ
afirmouqueaindaprecisaes-
tudar amatéria para se posi-
cionarsobreotema.OMP-RJ
tem recurso no STF contra a
decisão doTribunal de Justi-
çadoRiodeJaneiro,quecon-
cedeu foro a Flávio.
Odebatesobreoforoespe-

cialdeFlávioétemachavepa-
ra a sobrevivência das inves-
tigações feitas contra o filho
dopresidenteJairBolsonaro.
Ofatodeasprovasdocasote-
remsidocolhidascomautori-
zaçãodejuizdeprimeira ins-
tância pode levar à anulação
das evidências, tema em de-
bate no STJ (Superior Tribu-
nalde Justiça) emrecursoda
defesa do senador.
“Sobreastesesjurídicas,me

reservoamemanifestarpro-
cessualmente.Precisomein-
teirarmelhor”, disseMattos.
Flávio foi denunciado pe-

loMP-RJnoanopassado sob
acusaçãodepeculato,lavagem
dedinheiro,apropriaçãoindé-
bitaeorganizaçãocriminosa.
Segundoosinvestigadores,o
senadorlideravaumaquadri-
lha para recolher salários de
ex-funcionáriosdeseuantigo
gabinetenaAssembleiaLegis-
lativaparabenefíciopessoal.
Desde fevereiro de 2019,

quando Flávio deixou de ser
deputadoestadualparaassu-
mir o cargo no Senado, a in-
vestigação é conduzida por
promotores de primeira ins-
tância. As quebras de sigilo
bancário e fiscal, bem como
buscas e apreensões, foram
autorizadas pelo juiz Flávio
Itabaiana.
A3ªCâmaraCriminaldeci-

diu,porém,queosenadorti-
nhadireitoamanteroforoes-
pecial dedeputadoestadual,
cargo ocupado na época dos

Novo chefe doMP-RJ não diz se vai
questionar foro especial de Flávio
Antecessor deMattos no cargo fez o questionamento; na posse, ele afirmou que precisa estudar caso

investigações ao procurador
RicardoMartins.
Mattos não era o preferido

da família presidencial e so-
fria, inicialmente, resistên-
cia de alguns dos interlocu-
tores do senador por ter um
histórico de atuação na Tu-
tela Coletiva, área de parte
dosmembros doGaecc, gru-
po responsável pelas investi-
gaçõescontraFlávio.Avincu-
laçãofuncionaleravistacom
maus olhos pelo grupodofi-
lhodopresidente.
Com 25 anosnoMinistério

Público, Mattos tem seu his-
tóricomarcadopor ações ci-
vispúblicasemNiteróicontra
ex-secretários,vereadoreseo
ex-prefeito Jorge Roberto da
Silveira (PDT). Também atu-
oueminvestigaçãodetortura
nopresídioAry Franco.
O futuro procurador-geral

de Justiça conseguiu contor-
nar as resistências por meio
dos contatos políticos cons-
truídosnos seis anosemque
comandou a Amperj, associ-
açãodosmembrosdoMP-RJ.
Castrofoiaconselhadoporali-
adosaevitarumacrise,man-
ter a tradição de optar pelo
mais votado, e escolherMat-
tos, que tem umperfil de di-
álogocomomundopolítico.
Ainterlocutores,Flávioafir-

mou que não iria atuar para
vetaraescolhadeLucianope-
lo governador interino.
Ocargodeprocurador-geral

ganhoumaisimportânciapa-
raas investigaçõessobreFlá-
vio após o Tribunal de Justi-
ça definir queo senador tem
direito ao foro especial. Nes-
te caso, é o próprio chefe do
MP-RJ quem tem atribuição
para conduzir as apurações
eoferecereventualdenúncia
contra o senador.
O MP-RJ também defende

junto ao STF a revogação da
decisãodo tribunal, teseque
poderáserreavaliadapelono-
voprocurador-geraldeJustiça.
Carlos,porsuavez,perdeufo-

roespecialapósoSTF(Supre-
moTribunalFederal)conside-
rarsuspensoodispositivoque
previaestebenefícioavereado-
res do Rio de Janeiro. O chefe
doMP-RJnão tempoderpara
interferirnasinvestigaçõesde
promotoresqueatuamnapri-
meirainstância.Maspodedes-
fazerestruturasespecializadas
criadanaatualgestão.
OGaecc(GrupodeAtuação

Especializada no Combate à
Corrupção) é o responsável
porprestarauxílioaospromo-
toreseminvestigaçõesconsi-
deradascomplexas.Eleconta
comequipeprópriaparaare-
alizaçãodediligências.

supostoscrimes.Adecisãodo
colegiado,contudo,manteve
a validade das provas, ponto
alvo de recurso da defesa do
senador ao STJ.
O gabinete de Gussem fez

umareclamaçãoaoSTF,apon-
tado que a decisão do TJ-RJ
contrariava determinações
anterioresdoSupremo.Con-
tudo, a tese nunca foi unâni-
me dentro da própria insti-
tuição: a procuradora natu-
raldoMP-RJna3ªCâmarade-
fendeuatesedequeFlávioti-
nhadireito ao forona segun-
da instância.
O debate do foro dentro

doMP-RJ tambémprovocou
umacrise institucional.Oór-
gão perdeu o prazo para re-
correr da decisão do TJ-RJ,
algo inusual, e agora depen-
de da reclamação, via extra-
ordinária de reversão da de-
cisão que a PGR (Procurado-
ria-GeraldaRepública) jádis-
se ser contrária.

Reservadamente, uma ala
doSupremodemonstra sim-
patia à tese que podebenefi-
ciarFlávioe lembraqueotri-
bunalatéjátomoudecisãopa-
recida com o pedido do par-
lamentar.O relatordocasoé
oministroGilmarMendes.
Mattos também não dei-

xou claro se manterá os in-
tegrantes dos grupos espe-
cializados que atuam nas in-
vestigações sobre o gabinete
do vereador Carlos Bolsona-
ro(Republicanos-RJ)edoho-
micídiodavereadoraMariel-
leFranco(PSOL)eseumoto-
ristaAndersonGomes.
“Não tenho definição so-

bre isso. Todos os grupos se-
rãoavaliadosnessa formata-
ção que a gente pretende fa-
zer.Vamos fazerumaqualifi-
cação”, disse ele.
Oprocurador-geralprome-

teu atuar com rigor na fisca-
lizaçãodeautoridadespúbli-
casenocombateàcorrupção.

Mas afirmouqueestá aberto
aodiálogo.
“Iremos dialogar. Não cri-

minalizaremosapolítica.Te-
mosquequalificarapolítica”,
disse ele.
Mattos assumeo cargoofi-

cialmente no domingo (17),
quando se encerra o man-
dato do atual PGJ, Eduardo
Gussem.Elefoiescolhidope-
lo governador interinoCláu-
dioCastro(PSC)apósumain-
tensaarticulaçãopolíticapa-
ra reduzir a rejeição ao seu
nome no entorno da família
Bolsonaro.
“Nessesegundoturno[após

a entrega da lista tríplice ao
governador], precisei me
apresentar em conversas re-
publicanas tudo o que apre-
senteiaoscolegasdoMP:,diá-
logo,combatividadeeeficiên-
cia. [...]Nãomesentipressio-
nadoemnenhummomento.
Talvezapressãovenhaagora
no cargo”, disse onovoPGJ.

Em seu discurso de posse,
também defendeu a combi-
naçãodecombatividadecom
moderação e diálogo.
“Acombatividadeéumaca-

racterística indissociável do
Ministério Público. Negá-la
é negar a nossa essência. Ser
combativo,noentanto,nãoé
o mesmo que ser irracional,
refratário à realidade, perse-
guidor de indivíduos ou ide-
ologias”, disse.
ApossedeMattosfoiacom-

panhadaporumasériedeau-
toridadeafetadasporinvesti-
gaçõesdoórgão:opresidente
da Assembleia, André Cecili-
ano (PT), oprefeitoEduardo
Paes(DEM)eogovernadorin-
terinoCláudioCastro (PSC).
OnovoPGJafirmouquevai

acompanhar mais de perto
as investigações de pessoas
comforoespecial,atribuição
deseucargo.Amedidaéuma
mudança em relação a Gus-
sem, que delegava os atos de

Investigação contra ex-ministro em
caso de ‘rachadinhas’ noRio é arquivada
riode janeiro A investigação
contra o deputado estadu-
al Carlos Minc (PSB) no ca-
so das “rachadinhas” da As-
sembleia Legislativa do Rio
de Janeiro foi arquivada na
terça-feira (12) peloMinisté-
rio Público estadual.
OGaocrim (GrupodeAtu-

ação Originária Criminal),
vinculado ao gabinete do
procurador-geral de Justiça
—até aquela data Eduardo
Gussem, que deixou o car-
go nesta sexta-feira (15)—,
entendeu não haver indíci-
os de crimes após aprofun-
dar a apuração de dados do
Coaf sobre o gabinete de
Minc, ex-ministro do Meio
Ambiente no governo Lula.
A apuração contra o pre-

sidente da Assembleia, An-
dré Ceciliano (PT), outro al-
vo do caso, também se dis-
tancioudassuspeitasde “ra-
chadinha”. Por determina-
ção da Justiça, as diligências
da investigação foram envi-
adas para a primeira instân-
ciaparaqueasapuraçõesse-
jam aprofundadas —o que,
na prática, tira momenta-
neamente o foco do petista.
Ceciliano e Minc foram 2

dos 21deputados citados no
relatório doCoaf (órgão fe-
deral de inteligência finan-
ceira) produzido em janeiro

de 2018 que levou à apura-
ção contramembros da As-
sembleia, entre eles o sena-
dor Flávio Bolsonaro (Repu-
blicanos-RJ), que integrouo
Legislativo fluminense en-
tre 2003 e 2019.
Ainvestigaçãoiniciadapelo

relatóriocontraofilhodopre-
sidenteJairBolsonaroculmi-
nounadenúnciaapresentada
aoÓrgãoEspecialdoTribunal
de Justiça do Rio sob acusa-
ção de peculato, lavagem de
dinheiro, apropriação indé-
bitaeorganizaçãocriminosa.
De acordo com o MP-RJ,

Flávio desviou R$ 6milhões
doscofresdaAssembleiapor
meio de 12 ex-funcionários,
sendoqueaomenosR$2mi-
lhões foramrepassadosaFa-
brícioQueiroz,apontadoco-
mo operador financeiro do
esquema.
Os mesmos funcionári-

os sacaram outros R$ 2mi-
lhões que os investigadores
suspeitam terem sido en-
tregues a Queiroz.
O primeiro denunciado ci-

tado no relatório do Coaf foi
o deputado estadual Márcio
Pacheco (PSC), acusado de
desviar cerca de R$ 1milhão
em esquema semelhante ao
atribuído a Flávio.
Háoutroscincodeputados

sobinvestigação,cujaconclu-

ção, oGaocrimconcluiunão
haver indícios de crimes.
Minc, antes de ser notifi-

cado da decisão do MP-RJ,
afirmou que já esperava o
arquivamento.
“Eles vasculharam tudo

dos meus assessores e não
tem nada para os meus fa-
miliares. Encontraram seis
depósitos meus para meus
funcionários, para ressar-
cir gastos do gabinete. Não
tem loja de chocolate, car-
ro, apartamento. Omeupa-
trimônio é omesmohá dez
anos”, disse o deputado.
Oex-ministroafirmounãoter

queixasdoMinistérioPúblico.
“Tenho ummandatomar-

cado por realizar investiga-
ções.NãomequeixodoMP-
RJ. 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
memeter”, disse Minc.
AapuraçãocontraCeciliano

passouatercomofocoarela-
çãodopresidentedaAssem-
bleia comumsupostoagiota
de Paracambi, sua base elei-
toral, cujos parentes foram
empregadosemseugabinete.
Aomenos quatro pessoas

ligadasaoempresárioCarlos
AlbertoDolavale, conhecido
comoBetinho, foramnome-
adas no gabinete do petista
numperíodo emque ele di-
zia ser credor em cerca de
R$ 170mil do deputado.
Após aFolha revelar o ru-

mo da apuração contra Ce-
ciliano, Dolavale procurou
a Justiça para informar que
adívida atribuída aopetista
fora, na verdade, contraída
por um vereador da cidade
que usou o nome do depu-
tado como “garantia”.
O MP-RJ pediu novas di-

ligências, mas o desembar-
gador Rogério Oliveira de
Souza, relator do caso, de-
cidiu que as medidas não
tinhammais relação direta
com Ceciliano, enviando o
caso à Justiça em Paracam-
bi, na primeira instância.
O gabinete deCeciliano li-

derava emvolumedemovi-
mentações financeiras sus-
peitas indicadas no relató-
rio, somandoR$ 49milhões
entre 2011 e 2017. Boa parte
(R$ 26milhões) estava vin-
culada a Elisângela Barbie-
ri, assessora do presidente
da Assembleia entre 2011 e
2019 e mulher de Betinho.
O relatóriodoCoaf foi pro-

duzido no âmbito da Ope-
ração Furna da Onça, que
prendeu em 2018 dez depu-
tados estaduais. Ele foi ela-
borado a pedido do Minis-
tério Público Federal, que
solicitou todas as comuni-
cações de movimentações
atípicas envolvendo pesso-
asnomeadasnaAssembleia.
Amençãono relatórionão

significa a prática de algum
ilícito. O volume da movi-
mentação, por sua vez, nãoé
medida para a suspeita que
eventualmente recaia sobre
os deputados estaduais. IN

sãoficará a cargodogabine-
tedorecém-empossadopro-
curador-geral, Luciano Mat-
tos. Ex-deputados também
são alvo de promotores que
atuamnaprimeira instância,
sem foro especial.
O gabinete de Minc apare-

cianorelatóriocomR$16mi-
lhõesdemovimentaçãocon-

siderada atípica. A principal
suspeita do MP-RJ recaía so-
breochefedegabinetedode-
putado, Antônio Lisboa.
Os sigilos bancário e fis-

cal deMinc, Lisboa e outros
quatro funcionários do de-
putado foram quebrados
comautorização da Justiça.
Após dois anos de investiga-

Odeputado estadual CarlosMinc (PSB-RJ), em evento com
ex-ministros doMeio Ambiente Rodrigo Capote - 8.mai.19/Folhapress

Opromotor LucianoMattos toma posse como procurador-geral de Justiça do Rio Divulgação MP-RJ

$
Entenda amudança
de comando noMP-RJ
Comoonovo procurador-
geral 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 omeio político

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

poder
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Avaliação do trabalho de Angela Merkel
Pesquisa nacional na Alemanha, em%
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Avaliação dos políticos de acordo com simpatia
e desempenho

Com qual candidato a chanceler a CDU teria mais chances
nas eleições gerais?

Bom

Ruim

72

10

Início do primeiro
mandato
(22.nov.2005)

80

16

Reeleição para
segundo mandato
(27.set.2009)

83

15

Reeleição para
terceiro mandato
(22.set.2013)

73

24

Reeleição para o
quarto mandato
(22.set.2017)

68

29

Reação
à pandemia
de coronavírus

84

14

Pesquisa nacional, em escala de - 5 a 5 (10.dez.2020)

-5

-4

-3

-2

-1
0

1
2

3
4

5

2,6
1,7 1,6

0,5 0

MerzLaschetSöderSpahnMerkel

Fontes: Forschungsgruppe Wahlen, Politbarometer, dez.2020; Spiegel-Umfrage/Civey, 11.jan.21

Söder

Não sei/nenhum

Merz

Röttgen

Spahn

Laschet

Em%

38

20

19

11

9

4

haia |afp e reuters Depois
de assumir a responsabi-
lidade pela má gestão dos
subsídiosparacrechesque
levoumilhares de famílias
injustamente acusadas de
fraudesàruínafinanceira,
oprimeiro-ministrodaHo-
landa,MarkRutte,anunci-
ouarenúnciadeseugover-
nonesta sexta-feira (15).
“O Estado de Direito de-

ve proteger seus cidadãos
do todo-poderoso gover-
no e, aqui, isso fracas-
sou de forma estrondo-
sa”, disse Rutte em entre-
vista coletiva. Ele levou a
demissão de seu gabinete
ao reiWillem-Alexander.
O premiê e seu gabinete

devemficar nos postos de
forma interina até as elei-
ções parlamentares de 17
de março. O objetivo, se-
gundoopremiê,énãodei-
xaropaíssemumgoverno
instituídoenquantoenfren-
ta as crises causadas pela
pandemiadecoronavírus.
A renúncia é a respos-

ta a inquérito parlamen-
tar que concluiu, em de-
zembro,queosburocratas
do serviçode impostosdo
paíscometeramerrosgra-
ves ao acusarem mais de
26 mil famílias de fraude
nas solicitações dos sub-
sídios desde 2012. Dessas,
cerca 10milfamílias foram
forçadasadevolvermilha-
res de euros ao governo.
Muitas foram levadas a

desemprego,falênciasedi-
vórciosnoqueosinvestiga-
dores chamaram de uma
“injustiça sem preceden-
tes”.Emalgunscasos,asfa-
mílias foram visadas com
base em sua origem étni-
caouduplanacionalidade.
Orlando Kadir, advoga-

doquerepresentaumgru-
po de cerca de 600 famíli-
ascontraogovernoholan-
dês,dissequeváriosdeseus
clientes foram acusados
de fraude como resultado
de uma busca étnica feita
pelos burocratas porque
seus sobrenomes tinham
“aparência estrangeira”.
Após adivulgaçãodo re-

sultadodo inquérito,ogo-
verno fezumpedidoofici-
aldedesculpaspelosméto-
dos dos fiscais e anunciou
um plano de mais de 500
milhões de euros (R$ 3,18
bilhões) em compensa-
ções, cercade30mileuros
(R$ 191mil) por família.
“O governonão atendeu

às expectativas em todo
esse caso”, disse Rutte, ao
anunciar a renúncia. “Er-
ros foram cometidos em
todososníveis, resultando
emterrível injustiçacontra
milhares de pais esmaga-
dospelasrodasdoEstado.”
O premiê afirmou ain-

da que “nunca é aceitável
que alguém sinta que está
sendo discriminado” por
nacionalidade, raça, gêne-
ro ou orientação sexual.
A responsabilidade polí-
tica pelo escândalo, afir-
mou, é do atual gabinete,
que decidiu coletivamen-
te quenão tinha opção fo-
ra a renúncia. “As coisas
não podem dar tão terri-
velmente erradodenovo.”
À frente do governo da

Holanda desde 2010, Rut-
te já havia anunciado que
concorreria a um quarto
mandatonaseleiçõesparla-
mentaresdemarço.Agora
nãosesabesemanteráain-
tençãodedisputarocargo.
Sua legenda, o liberal

Partido Popular para a Li-
berdade e a Democracia
(VVD), perdeu parte do
apoio após a implementa-
ção de restriçõesmais du-
ras contraoavançodaCo-
vid-19,mas,deacordocom
as pesquisas de opinião
pública, ainda é a favorita
para opleito demarço.

Governo da
Holanda
renuncia por
má gestão de
subsídios

-Ana Estela de Sousa Pinto
bruxelas Apolíticaalemãen-
tra neste sábado (16) em um
dosperíodosdemaioresdis-
putas e incertezas dos últi-
mos 20 anos. Numa votação
onlinenofimdesemana,1.001
delegadosescolherãoonovo
chefedoprincipalpartidoda
Alemanha,aCDU(UniãoDe-
mocrática Cristã), da atual
chanceler, AngelaMerkel.
Maisqueumadisputainter-

na,adecisãoafetaosrumosdo
partido e da própria política
daAlemanha.Após16anosno
poder,Merkeljáanunciouque
não concorrerá a novoman-
dato,oquedeixaabertaaba-
talhaporsuasucessãonaelei-
çãoparlamentardesetembro.
Nadisputadestesábadoes-

tãotrêscandidatoscomvisões
políticas distintas: o centris-
ta Armin Laschet, primeiro-
ministro da Renânia do Nor-
te-Vestfália, o relativamente
progressistaNorbertRöttgen,
ex-ministrodoMeioAmbien-
te,eomaisdireitistaFriedrich
Merz,advogadocorporativo.
Mas nenhum deles chega

pertodapopularidadedeMer-
kel,oquecolocamaisumado-
sedeindefiniçãosobresuasu-
cessão:achancecrescentede
queoutrosdoispolíticoscon-
corram ao posto. Nessa raia
paralelaestãooatualministro
daSaúde,JensSpahn,eopre-
miêdaBaviera,MarkusSöder.
Spahn nega que pretenda

concorrer e, na eleiçãodeste
sábado,apoiaLaschet,quepo-
desetornaroazarãodadispu-
ta. Em último lugar nas pes-
quisas, o jornalista é o mais
próximodeMerkeleseapre-
sentacomoagarantiadecon-
tinuidade do centrismo pro-
movidopor ela. Emdebates,
defende que as pessoas não
querem uma ruptura com a
eradeestabilidadeconquista-
dapelachanceler.Nestasema-
na,recebeuoendossodecin-
colíderespartidáriosdopaís.
Já Söder, atual líderdaCSU

(irmãmenordaCDUnaBavie-
ra),observadeforaadisputa,
torcendopelavitóriadeRött-
gen—oque, segundoanalis-
tas,poderialhedarmaischan-
ces na indicação a candidato
a chanceler, que acontecerá
provavelmente emmarço. A
seleçãofinalétomadaemcon-
juntoentreCDUeCSU,maso
partidodeMerkel,muitomai-
orqueaCSU,costumaterpre-
ferência. A irmã menor per-
deu a escolha nas duas vezes
emque apontou candidato.
Söder, entretanto, pode

mudar essa história. O polí-
tico bávaro não confirmou
seu interesse na vaga, mas é
de longe o favorito dos ale-
mães para esse posto, tan-
to entre os que declaram vo-
to na CDU-CSU quanto en-
tre os eleitores emgeral. São
54%e38%, respectivamente,
osquedizemque,comeleno
cargo, o partido de Merkel
obteriamais facilmente a vi-
tórianaeleiçãoparlamentar.
Na votação deste sábado,

é Merz quem lidera a prefe-
rênciadosdelegadosdaCDU
nas pesquisas. Sua eleição
representaria uma guinada
à direita e um primeiro pas-
so para recuperar eleitores
que deram fôlego à ultradi-
reitistaAfDnosúltimosanos,
descontentes com a política
de imigraçãodeMerkel.
Mas o bloco de centro da

CDU teme que um rumo ex-
cessivamente conservador
fortaleça uma coalizão mais
à esquerda (comverdes e so-
ciais-democratas), e isso po-
de levarMerz à derrota num
segundoturnodaescolhain-
terna—avotação é secreta.
Paraparcelasignificativado

partido, a melhor rota para
manteraforçaearelevânciaé
justamenteumacoalizãocom
oPartidoVerde,segundafor-

Emmeioa incertezas,Alemanhadá
início adisputapor sucessãodeMerkel
Partido da atual chanceler escolhe novo líder, que pode concorrer ao posto dela em setembro

ça eleitoral na Alemanha. Os
verdes teriam 20%dos votos
seaeleiçãoparaoParlamen-
tofossehoje,segundooPolit-
barometermaisrecente, logo
atrás do partido de Merkel,
com 37%. O social-democra-
ta SPDvememterceiro, com
16%. A AfD recebeu 10% das
intenções, a Esquerda, 8%, e
oFDP(decentro-direita),5%.
ParaanalistascomoSophia

Besch, pesquisadoradoCen-
troparaReformaEuropeia,e
Christian Odendahl, econo-
mista-chefe do think tank,
além da profusão de candi-
datosàsucessãodeMerkel,a
CDUprecisalevaremcontaco-
moachancelerreposicionou
o partido e a política alemã
nos 16 anosdo seugoverno.
O perigo, para eles, é que

a saída de Merkel faça desa-
parecer a correia quemanti-
nha unida uma ampla coali-
zão de eleitores em torno da
CDU,quelhedeuquaseamai-
oria dos votos em 2013. O es-
tilodachanceler,deadiarde-
cisões até que um consenso
se forme, foi importante pa-
ramantê-lanumaposiçãode
centrosemdesgastardemais
as alas mais conservadoras
ouprogressistas dopartido.
“Merkel nunca se envolveu

empolíticasde ‘guerracultu-
ral’, recusando-se ausar con-
flitos sobre valores e crenças
paraangariarapoioentrepar-
tidários leais e dividir eleito-
rados”,escrevemosanalistas.
Seja quem for o sucessor,

ele não poderá contar coma

forçapolíticade84%deapro-
vação, obtida no combate à
Covid-19—umaboavontade
quetendeaarrefecerquando
a pandemia for controlada.
Sem esse pivô político, cres-
ce a importância das coali-
zões. “SobMerkel,oparceiro
de coalizão pouco importou
para a Europa. Foi ela quem
decidiuocursodapolíticada
Alemanha.Umacoalizãodife-
rentesobnovaliderançapode
nãoteraexperiênciaouauto-
ridade de Merkel”, afirmam
BescheOdendahlnaanálise.
Elesdizemacreditarqueum

futuro chanceler eleito pela
CDUvaipreservarolegadode
Merkel de apoio à União Eu-
ropeia e visãodosEUAcomo
parceirocrucial.Masosrumos
dopartidopodemfazerdife-
rença em temas como com-
portamentoou imigração.
Merkel havia apostado nu-

ma mulher como sua suces-
sora, a ex-ministradaDefesa
AnnegretKramp-Karrenbau-
er,queassumiualiderançado
partido em 2018. AKK, como
éconhecida,acabourenunci-
ando numa crise de lideran-
ça provocada por uma alian-
çadaCDUcomaAfDnoesta-
dodaTuríngia, emfevereiro.
Oquadropodepôraperder

areconquistadoeleitoradofe-
minino, promovida porMer-
keldesde2005.ACDUvoltou
a ser a principal escolha das
mulheres nas eleições a par-
tir de 2009, mas um panora-
mamaishostilpodeempurrar
aseleitorasaoPartidoVerde.

À CHEFIA DA CDU
Armin Laschet, 59
Jornalista, é o atual primeiro-
ministro 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
commenos 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.

Norbert Röttgen, 55
Advogado, é ex-ministro
federal do Meio Ambiente,
visto comomodernizador
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 CDU-
CSU, ele seria o candidato
a chanceler commelhores
chances nas eleições gerais.
Sua vitória como líder
significaria a manutenção
do curso cauteloso
imposto por Merkel.

FriedrichMerz, 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 CDU-
CSU. Sua vitória colocaria o
partido no rumo da direita,
de olho em votos da AfD.

QUEMMAIS 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.

$
Quem são os candidatos

A chanceler alemã, AngelaMerkel, durante sessão no plenário do Parlamento do país JohnMacDougall - 13.jan.21/AFP
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-Rafael Balago
são paulo Alexander Hamil-
ton, um dos chamados “pais
fundadores”dosEstadosUni-
dos, voltou a ter destaque
nos últimos anos por conta
de ummusical da Broadway
quecontasuahistóriaaosom
de rap e hip-hop. Esse musi-
cal, que estreou em 2015, foi
inspirado na biografia feita
pelo escritor americanoRon
Chernow, lançada agora no
BrasilpelaeditoraIntrínseca.
Hamilton também voltou

a ser debatido por ter sido
um defensor do fim da es-

cravidão. Ele não conseguiu
venceressa luta,masganhou
muitas outras, graças tam-
bémaalgunsgolpesdesorte.
Aprimeiradelasfoiparasu-

perar o abandono. Ele cres-
ceu emSanta Cruz, uma ilha
doCaribe, emmeioaplanta-
ções de açúcar, movidas pe-
la escravidão, e a um fluxo
denaviosdeváriaspartesdo
mundo. Seu pai deixou a fa-
míliaeamãemorreuquando
ele tinha cerca de 10 anos—
sua data de nascimento é in-
certa:historiadoresdebatem
seocorreu em 1755ou 1757.
Mesmo em dificuldades fi-

nanceiras, ele gostavamuito
de lereescrever.Aos 17anos,
fezumrelatomarcantesobre
umfuracãoqueatingiuailha.
Essetextochamouaatenção
e levou alguns homens ricos
daregiãoa lhedarumabolsa
parairestudaremNovaYork,
entãoumacolôniabritânica.
Pouco depois de chegar

a Manhattan, Hamilton se
envolveu com o movimen-
to separatista, primeiro com
manifestos e discursos e de-
pois com armas. Em segui-
da, se aproximou do general
George Washington e se tor-
nou seu ajudante de ordens.

Nessa função, ele escrevia
as cartas de Washington e
o ajudava a achar as melho-
res palavras para convencer
políticos e soldados a segui-
rem em luta. O livro deta-
lha a relação entre os dois,
queeradegrandeconfiança,
mas dedistância emocional.
Umadasprincipaisdificul-

dades do movimento sepa-
ratistaeraa faltadedinheiro
para pagar e equipar os sol-
dados. E Hamilton passou a
estudar e apropormeiospa-
ra resolver problemas como
ainflaçãoeacobrançadeim-
postos. Assim, enquanto lu-
tava a guerra, ele já planeja-
va comodeveriamser as ins-
tituiçõesdopaísquesurgiria.
Depois da vitória, Hamil-

ton atuou como advogado e
legislador e ajudou a escre-

ver a Constituição dos EUA.
Um dos principais debates
era o quanto de poder de-
veria ficar com o governo
nacionalequantaautonomia
deveriam ter os estados.
Eledefendiaomodelofede-

ralista, comumgovernocen-
tral forte,esabiaqueteruma
economia nacional vigorosa
seria essencial para isso. Co-
moprimeirosecretáriodoTe-
souro, investiu na criação de
umbanco público e empolí-
ticasparaestimularocrédito
aquemquisesseempreender,
especialmentenoramoindus-
trial. Esse modelo seria uma
dasbasesdocapitalismonos
EUA, que se tornaria a nação
mais poderosadomundo.
MasHamiltonnãoviuopa-

ís que ajudou a criar superar
todosos outros nemabolir a

escravidão. Ele foimorto em
1804,comestimados49anos,
aoparticipar de umduelo.
A decisão de resolver a ti-

ros uma questão pessoal é
apontada como consequên-
cia de dilemas psicológicos
malresolvidos.Hamiltonera
muito inteligente, galantea-
dor e cheio de amigos, mas
pareciacarregardiversasmá-
goasdepobrezaeabandono.

Alexander Hamilton
Autor: Ron Chernow. Editora:
Intrínseca. 869 págs. (R$ 99,90)

Biografia detalha trajetória deHamilton,
jovemdo Caribe que ajudou a fundar EUA

MUNDOLEU Livros, filmes, séries, podcasts e o quemais houver para tentar entender o mundo

Rússia pressionaBiden
ao deixar acordomilitar
abandonado por Trump
-Igor Gielow
sãopaulo ARússiaanunciou
nestasexta-feira (15)quees-
tádeixandootratadoOpen
Skies (céus abertos, em in-
glês),umdos instrumentos
para evitar uma guerra nu-
clear que havia sido aban-
donadoporDonaldTrump.
Assim, Moscou busca

colocar mais pressão so-
bre a nova administra-
ção do democrata Joe Bi-
den, que toma posse na
semana que vem, visan-
do a extensão do último
acordo de redução de ar-
mas atômicas em vigência.
O Open Skies começou a

ser negociado em 1955, na
GuerraFria, e só foi assina-
donoano seguinte àdisso-
lução da União Soviética,
1992. Ele previa que os 35
países signatários combi-
nassem voos de reconhe-
cimento mútuos sobre re-
giões de interessemilitar.
Isso era uma forma

de aumentar a confian-
ça entre as partes, dado
que o levantamento fo-
tográfico e com sensores
espiões seria chancelado.
Assim, se a Rússia esti-

vesse colocando mais for-
çasnucleares,porexemplo,
noencraveeuropeudeKali-
ningrado,elasseriamvistas.
Trumpalegouqueosrus-

sos vetavam algumas re-
giões e usavam seus vo-
os para espionar os Esta-
dosUnidos e aliados, o que
era a razão de ser do tra-
tado. Anunciou sua saída
em maio de 2020, e ela foi
consumada emnovembro.
“Dada a falta de progres-

so nos esforços para remo-
ver o funcionamento futu-
rodotratadonessanovasi-
tuação,oMinistériodasRe-
laçõesExterioresdaRússia
anuncia os procedimentos
para deixar o Open Skies”,
afirmou a pasta emnota.
Na prática, Moscou não

quer que os outros 33 par-
ticipantes do acordo, ma-
joritariamente europeus e
participantes da Otan (Or-
ganização do Tratado do
Atlântico Norte), continu-
emapodersobrevoaraRús-
sia e dividir os dados cole-
tadoscomochefedoclube,
os Estados Unidos. Mas a
questão subjacente é oNo-
vo Start (sigla inglesa pa-
ra Tratado de Redução de
Armas Estratégicas), que
expiranodia5de fevereiro.
Principal instrumentode

controle de armas nuclea-
res entre as duas superpo-
tênciasdo campo, ele colo-
ca um teto de 1.550 ogivas
operacionais para cada la-
do,alémdelimitesparapla-
taformasdelançamentoem
solo,marear.Desdequeas-
sumiu, em 2017, Trumpde-
nunciou as estruturas de
controledearmasdofimda

GuerraFriacomoobsoletas.
Deixouoimportanteacor-

doque impediaa instalação
demísseisdealcance inter-
mediário (500quilômetros
a5.500quilômetros)naEu-
ropa,dizendoqueosrussos
se preparavam para disfar-
çarousodessetipodearma.
Já Moscou apontava pa-

ra o fato de que os siste-
mas antimísseis instalados
no Leste Europeu pelos
americanos poderiam ser
usados de forma ostensiva
sem grandes dificuldades.
O jogo de culpas é mú-

tuo e,muitas vezes, ambos
têmrazão.SóqueTrumpli-
derou a rodada de agressi-
vidade, saindo também do
OpenSkiesecriandoóbices
à renovaçãodoNovoStart.
Emdoisanosdenegocia-

ções, exigiu primeiro que a
Chinaesuas320ogivasatô-
micas fossem incluídas no
acordo,oqueMoscouePe-
quim não aceitaram, e de-
pois disse que toparia uma
extensão se os russos con-
gelassem qualquer desen-
volvimento de seu arsenal.
O presidente russo, Vla-

dimir Putin, disse não, e
ficou por isso. Biden afir-
mou na campanha eleito-
ral que gostaria de reno-
var o acordo, o que teria de
ser uma de suas primeiras
medidas em política exter-
na, dadoo tempo reduzido
até a expiração do texto.
Com omovimento desta

sexta, Moscou lembra Wa-
shington que o relógio es-
tá correndo assim que Bi-
densentar-senoSalãoOval.
O próprio Putin já afir-

moudurante entrevista no
fimdoanopassadoesperar
umaPresidênciaamericana
maisagressivaanteaRússia
sobodemocrata, lembran-
do as posições do governo
deBarackObama,dequem
Biden foi vice-presidente.
Issonão reduzopapel de

Trump de aumentar a ten-
são. Ele ordenou a entrada
em serviço de uma bomba
nuclear de potência redu-
zida, para ser lançada de
submarinos, e deixou va-
zar uma simulação de uso
da arma contra a Rússia.
A resposta foi clara: qual-

quer lançamento de mís-
sil por submarino ameri-
cano seria interpretado
comoumataque atômico.
Ou seja, a retaliação in-

correria no risco de uma
guerra nuclear. Putin fez
sua parte também, pro-
duzindo o que chamou de
“armas invencíveis”, co-
mo os mísseis hipersôni-
cos, modelos destinados a
furardefesasantibalísticas.
Eles foram desenvolvi-

dos após a percepção de
queossistemasantimísseis
na Europa, instalados nos
anos 2000, eram ameaças
diretasaosdomíniosrussos.

washington |thenewyorktimes
Opresidente eleito dosEUA,
JoeBiden, correndocontrao
aumentodoscasosdecorona-
víruseosurgimentodenova
variante que poderá agravar
significativamente a crise de
saúdepúblicanopaís,planeja
umablitzdevacinaçãoquepe-
degrandeexpansãodoaces-
so enquantoenfatiza a igual-
dadenadistribuição—inclu-
sive aos presos emcadeias.
Masseuplanosechocacom

umadurarealidade:comape-
nas duas vacinas autoriza-
das pelo governo federal, os
suprimentos serão escassos
durante os próximosmeses,
frustrando algumas autori-
dadesestaduaisemunicipais
que esperavam a liberação
deumestoquefederaldevaci-
nasanunciadonestasemana.
Autoridadesdogovernode

DonaldTrumpesclareceram
na sexta (15) que o estoque
existentesódurariaatéaapli-
caçãodasegundadoseapes-
soas que já foramvacinadas,
e seria, portanto, suficiente
para atender novos grupos.
“Adistribuiçãodavacinanos
EstadosUnidos temsidoum
triste fracassoatéagora”,dis-
se Biden. “A verdade hones-
ta é esta: as coisas vãopiorar
antesquemelhorem.Easmu-
dançaspolíticasquevamosfa-
zerlevarãotempoparaapare-
cernasestatísticasdaCovid.”
“Hoje temos doses de va-

cinas paradas em geladeiras
sem uso, enquanto pessoas
que querem a vacina não a
conseguem”, disse a campa-
nhadeBidenemmaterialdis-
tribuído a jornalistas antes
da fala dopresidente eleito.
AequipedeBidendisseque

eleinvocaráaLeideProdução
deDefesa,senecessário,para
aumentaraoferta.Masaequi-
pe também tentou moderar
as expectativas. Biden disse
que seu plano “não significa-
ráquetodosnessesgruposse-
rão vacinados imediatamen-
te,porqueoestoquenãoestá
comodeveria”.Mas,acrescen-
tou que significará que, con-
forme as doses estejam dis-
poníveis, “alcançaremosmais
pessoasqueprecisamdelas”.
A equipe de transição pro-

meteu intensificar a vacina-
ção em farmácias e constru-
ir clínicas móveis para levar
oimunizanteacomunidades
ruraisdistantesemalatendi-
das. Assim como o governo
Trump, Biden pedirá que os
estados ampliem os grupos
deelegibilidadeàvacinapara
pessoas de 65 anos ou mais.
Ogovernotambémoferecerá
“programas para ambientes
de alto risco, incluindo abri-
gosparapessoassemteto,pri-
sõeseinstituiçõesqueservem
a indivíduos com deficiên-
cia intelectual e dedesenvol-
vimento”, explica omaterial.
Biden revelou o plano de

distribuiçãodavacinaapenas
umdia depois de propor um
pacote de gastos de US$ 1,9
trilhão (R$9,9 tri) para com-
bater a crise econômica e da
Covid-19, incluindoUS$20bi-
lhões(R$105bi)paraum“pro-
gramanacionaldevacinação”.
Opresidenteeleitodissedi-

versasvezesquepretendeco-
locar“100milhõesdedosesde
vacinaparaaCovidnosbraços
dapopulaçãoamericana”até
seu centésimodia no cargo.
Otempoéessencial.OsCen-

trosdeControleePrevenção
deDoenças(CDC,nasiglaem
inglês)deramoalarmenasex-

Bidenplaneja blitz de
vacinação contraCovid,
mas enfrenta escassez
Estoque existente hoje nos EUA só duraria até a aplicação
da segunda dose a pessoas que já foram imunizadas

ta sobre uma variante do co-
ronavírus de rápida dissemi-
naçãoemuitomaiscontagio-
sa,quedeverásetornarafon-
tepredominanteda infecção
nos Estados Unidos atémar-
ço, potencialmente alimen-
tando mais um surto devas-
tador de casos e mortes. Al-
guns especialistas em saúde
pública estãopreocupados.
Bidenpretendequeogover-

nofederalnãoapenasdesen-
volva locais de vacinação em
massa, como tambémreem-
bolse os estados pelo uso de
soldadosdaGuardaNacional
para administrar as vacinas.
A ênfase do plano em ga-

rantiradistribuiçãoequitati-
vaincluiasclínicasmóveisde
vacinação,assimcomoouso
de dados para dirigir a vaci-
naçãopara áreas duramente
atingidasecomunidadesafe-
tadasdesproporcionalmente.
Omaterialtambémdizque

asautoridadesvãoseconcen-
trar em lugares onde as pes-
soas vivem em espaços pe-
quenos, comocadeias—que
os planos de alguns estados
não priorizaram. O plano de
vacinação faz parte do esfor-
çomaisamplodeBidenpara
usaracriseatualpararecons-
truiradebilitadaestruturade
saúdepública,umantigoalvo
dosdemocratasnoCapitólio.
Cerca de 390 mil pessoas

nosEUAmorreramcomoví-
rus durante a pandemia, e o
país registroumais de 23mi-
lhões de infecções, segundo
um banco de dados do The
NewYorkTimes.Duranteaúl-
timasemana,houveemmédia
maisde240milcasospordia.
Nestasexta,segundooCDC,

cercade 10,6milhõesdepes-
soastinhamrecebidopelome-
nosumadosedeumadasva-
cinas contra Covid-19, e cer-
ca de 1,6 milhão tinham re-
cebido a segunda dose. Isso
é muito aquém dameta que
as autoridades federais defi-
niram, de dar a primeira do-
seapelomenos20milhõesde
pessoasantesdofinalde2020.
Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves

Enfermeira aplica dose de vacina contra a Covid-19, em local de imunização na Califórnia Frederic J. Brown/AFP

$
Mundo supera
2milhões demortos
pelo coronavírus
Menos de quatromeses depois
de o planeta ultrapassar a
marca de 1milhão de vítimas
da Covid-19, o total superou
os 2milhões nesta sexta
(15), segundo a Universidade
Johns Hopkins. O número
foi atingido um ano após a
primeiramorte registrada
pela doença. Os países
commaismortes são EUA,
Brasil e Índia. Especialistas
apontam que o número real
demortos pode ser bem
maior, por conta da falta de
testes e da subnotificação.
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Apuração emUganda indica vitória de ditador emmeio a censura
campala | reuters Com qua-
se 40% das urnas apuradas
emUganda, o ditador Yowe-
riMuseveni,76, aparececom
62,2% dos votos —o equiva-
lente a mais de 4 milhões
de cédulas depositadas na
votaçãodequinta-feira (14).
Seu principal adversário,

RobertKyagulanyiSsentamu,
38, conhecidocomoBobiWi-
nedepoisdeumacarreiraco-
mocantorpop,recebeuatéa
conclusãodestaedição30,6%
dos votos, de acordo com os
númerosdivulgadospelaCo-
missãoEleitoral deUganda.
As contagens apontampa-

ra mais uma vitória de Mu-
seveni, que está no poder há
35 anos e tenta garantir seu
sexto mandato. Mas a vio-
lênciaquemarcoutodoope-
ríodo eleitoral e os relatos
de repressão e censura con-
tra Wine colocam em xeque
a legitimidadedoprocesso.
“Estamos sitiados. Osmili-

tarespularamacercaeagora
assumiramocontroledenos-
sacasa”,escreveuWineemno
Twitternamanhãdestaquin-
ta, horas depois de quase 18

milhõesdeugandenses irem
àsurnaspara escolher seu lí-
der. “Nenhumdesses invaso-
resmilitares está falandoco-
nosco. Estamos com sérios
problemas.Estamossobcer-
co”, acrescentouoopositor.
Apolíciametropolitanade

Campala, capital deUganda,
dissequeobloqueioaoredor
do condomínio onde Wine
moraé,naverdade,umaope-
raçãoparagarantirsuasegu-
rança.“Simplesmenteaumen-
tamos nosso contingente no
bairro para a própria segu-
rança dele. Não estamos lá
para prendê-lo, e ele não es-
tápreso”,disseoporta-vozda
polícia, LukeOwoyesigyre.
Outro porta-voz, das For-

ças Armadas, afirmou que
nãohouve invasãodemilita-
resnocondomínio. Segundo
Deo Akiiki, o que aconteceu
foi uma intervençãodeofici-
ais de segurança para pren-
der três intrusos que tenta-
ramentrar napropriedade.
Mais cedo, durante entre-

vista coletivaemfrenteà sua
casa, Wine disse estar confi-
ante de que derrotou o dita-

dor com folga e afirmou que
a apuração dos votos é a pi-
or manipulação que o país
já experimentou. “Museve-
ni está se esforçando muito
para pintar um quadro em
queeleestánaliderança.Que
piada”, disse, acrescentando
que a Comissão Eleitoral, as
instituições estatais e alguns
meiosdecomunicaçãoestão
“descaradamente tentando
usurpar a vontadedopovo”.
“Tereioprazeremcompar-

tilharvídeosdetodasasfrau-
des e irregularidades assim
queainternetforrestaurada.”
Às vésperas da votação,

Museveni proibiu platafor-
mas como Facebook, Twit-
tereWhatsAppe,depois,blo-
queou empresas de teleco-
municações,oquegerouum
“apagão”na internetdopaís.
Osatos, segundoopróprio

Museveni, foram uma res-
postaaobanimento feitope-
lo Facebook, na segunda-fei-
ra (11), de uma rede de con-
tas ligadas ao Ministério da
Informação de Uganda. Se-
gundoa redesocial, osperfis
eramfalsosetentavammani-

TERREMOTO DEIXA AOMENOS 42 MORTOS E 15 MIL DESABRIGADOS NA INDONÉSIA

Um terremoto demagnitude 6.2 na ilha de Sulawesi, na
Indonésia, nesta quinta (14),matou aomenos 42 pessoas,
feriumais de 820 e obrigou outras 15mil a deixarem suas
casas. As autoridades alertarampara o risco de que novos

tremores provoquemum tsunami.Mais de 300 casas sofreram
danos significativos, e aomenos dez pessoas ficarampresas
nos escombros de umhospital, informou o responsável
pelo serviço local de socorros. A Agência deMeteorologia e

Geofísica da Indonésia registrou 26 tremores secundários em
umperíodo de 24 horas—eles causaramdeslizamentos de
terra, interromperamo fornecimento de energia elétrica e
destruírampontes entre cidades e centros regionais.

Firdaus/AFP

novayork |reuters Omaispo-
deroso grupode lobbyde ar-
mas nos EUA, a Associação
NacionaldoRifle(NRA,nasi-
glaeminglês),anunciounesta
sexta(15)queentroucompe-
dido de falência em tribunal
do Texas, como parte de um
processode reestruturação.
Com o movimento, o gru-

podearmas,criadoemNova
YorkapósaGuerraCivil (1861-
1865),podeestartentandoevi-
tar uma investigação da pro-
curadoria-geraldeNovaYork
sobre supostos esquemas de
corrupçãoque levaramabri-
gas internas e a algumas saí-
dasdemembrosdoconselho.
Emcomunicado,aNRAdis-

sequesereestruturariacomo

umaorganizaçãosemfinslu-
crativosdoTexasparasairde
“um ambiente político e re-
gulatório corrupto em Nova
York”, onde está atualmente
registrada.Aentidadeentrou
comumapetiçãonoTribunal
deFalênciasdosEUAemDal-
las, capital do estado sulista.
Normalmente,grupossem

finslucrativoslicenciadosem
NovaYorkesob investigação
são proibidos de se deslocar
duranteumainvestigação—o
gabinetedaprocuradoria-ge-
ral,porexemplo,impediuque
a Fundação Trump fechasse
antesdeterminarumainves-
tigação sobre a organização.
O grupo disse em um co-

municado que não haveria

mudanças imediatasemsuas
operações ou força de traba-
lho,equecontinuará“comba-
tendo atividades anti-segun-
daemenda,promovendoase-
gurançae treinamentodear-
masde fogoeavançandoem
programaspúblicosemtodos
osEUA”.Asegundaemendada
Constituição garante odirei-
todemantereportararmas.
“A situação financeira da

NRA finalmente atingiu seu
status moral: falência”, disse
a procuradora-geral de No-
va York, Letitia James, em
um comunicado nesta sex-
ta. “Enquanto analisamos
esse processo, não permiti-
remos à NRA usar esta ou
qualqueroutratáticaparafu-

AssociaçãoNacional doRifle
decreta falêncianosEUA
Investigada por corrupção emNY, entidade é principal lobby de armas no país

de dólares para uso pessoal
e para comprar o silêncio e a
lealdadede ex-funcionários.
A ação movida por James

emum tribunal estadual em
Manhattanalegaqueos líde-
res daNRApagarampor via-
gens familiares às Bahamas,
jatos particulares e refeições
caras que contribuíram pa-
ra uma redução de US$ 64
milhões (R$ 338 milhões na
cotação atual) no balanço
da associação emtrês anos.
Comotentativadebloquear

sua investigação, a NRA pro-
cessou James em um tribu-
nal federal, dizendo que ela
violou o direito do entidade
à liberdade de expressão. O
litígio permanecependente.
ANRAnasúltimasdécadas

tem sido uma das principais
vozesqueseopõemàsmedi-
das de controle de armas no
país.DooumaisdeUS$30mi-
lhões(R$159mi)àcampanha
deDonaldTrumpem 2016.
As ações da NRA provavel-

mente colocarão o proces-
so da procuradoria-geral em
esperaeumareincorporação
poderiaimpedi-ladebuscara
dissoluçãodogrupo. Emseu

processo,Jamesdissequeain-
corporaçãodoNRAcomouma
organizaçãosemfins lucrati-
vos em Nova York deu a ela
autoridadeparadissolvê-lo.
Aentidadesofreupressões

após massacres realizados
com armas de fogo nos EUA
nosúltimos anos, por defen-
deramanutençãodefacilida-
despara a compradearmas.
Dificultar o acesso a arma-
mentoséumcaminhoaponta-
docomoformadeevitarque
cidadãos comuns façamata-
ques contra frequentadores
deescolas,desupermercados
edeoutrosespaçospúblicos.
Em 2019, a associação fe-

chouaNRATV,canaldevíde-
os criado em 2016 e introdu-
zidocomumquadroemque
um de seus apresentadores,
Grant Stinchfield, destrói a
marretadas uma TV sintoni-
zada na CNN. Em outra ten-
tativa de promover o uso de
armas, um site da associa-
ção publicou uma releitura
de contos de fadas: a vovozi-
nhadaChapeuzinhoVerme-
lho, com um fuzil em mãos,
diz ao Lobo Mau que não
pretende virar seu almoço.

gir da responsabilidade e da
supervisãodomeuescritório.”
Em agosto, James entrou

com uma ação para dissol-
ver a NRA, alegando que lí-
deres do grupo sem fins lu-
crativos desviaram milhões

pularodebatepúblicoeinflu-
enciar as intenções de voto.
Museveni até se desculpou

pelas inconveniênciascausa-
das pelo bloqueio,mas disse
que não teve escolha depois
que a empresa deMark Zuc-
kerbergsuspendeucontasque
apoiavamseupartido,oMovi-
mento de Resistência Nacio-
nal(NRM,nasiglaeminglês).
“Sevocêquerescolherumla-
do contra oNRM, então esse
grupo [Facebook] não deve-

ria operar emUganda”, disse
oditador.“Nãopodemostole-
rarestaarrogânciadealguém
que venha decidir por nós
quemébomequemémau.”
Simon Byabakama, presi-

dentedaComissãoEleitoral,
procurou garantir aos ugan-
desesqueosresultadosesta-
vam chegando ao centro de
contagemnacional,apesardo
apagão da internet. “Não es-
tamosusandoainternetlocal
paratransmitirnossosresul-
tados, estamos usando nos-
soprópriosistema”,afirmou,
semdardetalhes.“Nãosepre-
ocupe, os resultados virão.”
ComolíderdoórgãoqueWi-

ne acusa de parcialidade na
apuração, Byabakama disse
ainda que a legislação do pa-
ísdeterminaquecabeaoopo-
sitoroônusdaprovasobreas
alegadas irregularidades. “A
responsabilidaderecai sobre
o candidato Kyagulanyi pa-
ramostrarouprovaremque
contexto e como os resulta-
dos sãomanipulados”, disse.
Amaiorpartedosobserva-

dores internacionaisnãoen-
viourepresentantesaUganda

apósteremcredenciaisnega-
das por autoridades locais, o
quereforçaargumentosdefal-
tadetransparêncianopleito.
“Semaparticipaçãorobus-

ta de observadores, particu-
larmente observadores de
Uganda que respondem pe-
rante seus cidadãos, as elei-
ções não terão a responsa-
bilidade, a transparência e a
confiança que as missões de
observaçãofornecem”,dissea
embaixadadosEUAemUgan-
danaúltimaquarta-feira(13).
AUniãoEuropeia,quetam-

bém teve autorizações nega-
das,dissequeoprocessoelei-
toral foiseriamentemancha-
dopelousoexcessivodaforça.
Umacoalizãoquerepresenta
centenasdeorganizaçõesda
sociedadecivildeUgandaafir-
mouterregistrado1.900pedi-
dosdecredenciamento,mas
apenas 10 foramconcedidos.
Entidades como a Uni-

ão Africana e a Comunida-
de do Leste Africano envi-
aram observadores ao pa-
ís, mas não se posiciona-
ram publicamente sobre as
acusaçõesde irregularidade.

“
A situação financeira
da NRA finalmente
atingiu seu status
moral: falência
Letitia James
procuradora-geral de Nova York
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Varejo e indústria se recuperam,mas serviços
seguem abaixo do nível pré-pandemia

Desempenho
Índice em basefixa

60

70

80

90

100

110

Fonte: IBGE

dez.19 mar.20 nov.20

Comércio

Indústria

Serviços
86,4

90,3

97

103,3

90,5

87

Início da pandemia

-Diego Garcia

riode janeiro Dadossobreos
principais setores da econo-
mia em novembromostram
queadinâmicadapandemia
donovocoronavírusseguein-
terferindonaretomada,com
altoriscodecomprometeros
primeirosmeses deste ano.
O comércio registrou que-

da pela primeira vez em seis
meses(-0,1%).Aindústriavem
em processo de desacelera-
ção e cresceu 1,2%, índice se-
melhanteao 1,1%deoutubro.
Osserviçosaindaseguiamem
alta,comavançode2,6%,mas
semrecuperarasperdaspós-
pandemiaejáameaçadospe-
lo novo avançodaCovid-19.
Paraosanalistas,omêssina-

lizouqueabolhadeconsumo
criadapelo auxílio emergen-
cial começou a perder força,
quando o benefício já havia
caídodeR$ 600paraR$ 300.
A taxa de desemprego de

novembro ainda não foi di-
vulgada,masadeoutubrofi-
couem 14,3%,amaiorparao
períododesdeoiníciodapes-
quisa, em 2012.
Aflexibilizaçãonodistanci-

amentosocial,quepermitiua
reabertura em tempoparcial
de bares, restaurantes e ho-
téis, vinhacontribuindopara
umamelhora.Masnovorepi-
que nos casos, bem como o
surgimento de uma variante
maiscontagiosa,compromete
otrânsitoeocontatopessoal.
Paraeconomistas,estácada

vezmaisclaroqueumarecu-
peraçãomais consistente da
economiaem2021vaidepen-
derdeaçõesdogovernoeda
distribuiçãode vacina.
ParaoprofessorÉcioCosta,

daUFPE(UniversidadeFede-
raldePernambuco),dadosde
novembrojáretratavamare-
dução do auxílio emergenci-
al.Nosmesesanteriores,obe-
nefíciohaviasidofundamen-
talparaestimularoconsumo
e sustentar a recuperaçãoda
produção industrial.
Neste iníciodoano,porém,

naavaliaçãodeCosta,ofator
decisivo,quevaidefinirosru-
mosdaeconomianesteano,é
a pandemiadaCovid-19.
“Se a gente não tiver vaci-

nação em massa para deter
o avanço do contágio, asme-
didas de restrição social vol-
tarão e veremos a economia
afundar”,afirmaoprofessorda
UniversidadedePernambuco.
Segundo Costa, o estado é

umexemplodessatendência.
O governo já proibiumúsica
em bares e ameaça o acesso
a praias, medidas importan-
tes para conter o contágio,
mas que vão prejudicar a já
lenta recuperação do setor
de serviços.
“A vacinaçãoé a saídamais

importanteparaaeconomia
em2021”,afirma.“Precisamos
iniciaroanocomumprogra-
made vacinação amplo.”
Na avaliação do economis-

taOttoNogami,doInsper,da-
do o cenário atual, o primei-
rosemestredesteanoseráse-
melhanteaomesmoperíodo
de 2019, combaixa atividade
e muita preocupação com a
questão sanitária.
A recuperação poderia ser

maisrobustaseogovernolan-
çassenovasmedidasparaso-
correrempresasetrabalhado-
res, diz o pesquisador.
ParaNogami,ogovernofoi

precipitadoaoextinguiroau-
xílio emergencial sem levar
em consideração o risco de
nova onda da doença, nem
adotar medidas alternativas
para promover a geração de
emprego.
“Nãofizeramnadaparadi-

minuir o volume de depen-
dência [nos beneficiários].”
Agora,segundoele,umaso-

lução para garantir o cresci-
mento seria umapolítica fis-
cal expansionista, comredu-

Fimdoauxílio edesemprego
afetamconsumoeprodução
Retomada em 2021 vai depender de ações do governo e vacina, dizem especialistas

çãodecargatributáriaeinves-
timentos públicos emobras.
Noentanto,nãoháespaçopa-
ra esse tipodemedida emer-
gencial, diante de um déficit
fiscalgigante,quedevefechar
2020 em acima de R$ 800 bi-
lhões,eengessamentodamá-
quina pública. Mais de 90%

dasdespesassãoobrigatórias.
“O governo teria como

alternativa sinalizar à soci-
edade que tem boas inten-
ções e, por exemplo, levar à
frente a reforma tributária,
a reforma administrativa e
quem sabe até a própria re-
forma da reforma previden-

ciária”, afirmaNogami.
Segundoele,essasmedidas

permitiriam a contenção de
gastos, reduziriam o déficit
públicoeliberariamrecursos
parainvestimentos, inclusive
investimentosemsaúde, tão
vitais nomomento.
Continua na pág. A15

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
Área de Concessão da Comgás

Deliberação ARSESP nº 1.111, de 13/01/2021, com vigência a partir de 15/01/2021
Segmento Residencial

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
6 34,01 a 600,00 m³ 12,68 7,130678
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
Volume m³/mês Variável R$/m³
0,00 a 7,00 m³ 4,938184

* Usuário Aposentado devidamente cadastrado junto à Concessionária como aposentado.
Notas do Faturamento para Usuário Aposentado:
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,
desde que devidamente cadastrados junto a Concessionária como aposentados, a tarifa será de R$ 4,938184 m³/mês,
multiplicada pelo consumo mensal de 0,00 a 7,00 m³;
3) Para consumos mensais acima de 7,00 m³ serão aplicadas as tarifas das classes de consumo do Segmento Residencial.
Nota:
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 Comercial

Valores sem ICMS
Classes Volume m³/mês Fixo - R$/mês Variável - R$/m³

1 0 - 0 41,42 1,246785
2 0,01 a 50,00 m³ 41,42 5,310265
3 50,01 a 150,00 m³ 67,29 4,792624
4 150,01 a 500,00 m³ 119,04 4,449694
5 500,01 a 2.000,00 m³ 271,75 4,144204
6 2.000,01 a 3.500,00 m³ 1.252,66 3,653815
7 3.500,01 a 50.000,00 m³ 4.697,61 2,670292
8 > 50.000,00 m³ 12.462,21 2,515001

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 Industrial

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 (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

Valores sem ICMS
Variável - R$/m³

Postos 1,686354
Transporte Público 1,576022

Frotas 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

Classes Volume m³/mês

Cogeração de energia
elétrica destinada ao

consumo próprio ou à venda
a consumidor final R$/m³

Cogeração de energia
elétrica destinada à

revenda a distribuidor
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 Refrigeração
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
2 5.000,01 a 50.000,00 m³ 0,423351
3 50.000,01 a 100.000,00 m³ 0,363938
4 100.000,01 a 500.000,00 m³ 0,275570
5 500.000,01 a 2.000.000,00 m³ 0,284987
6 2.000.000,01 a 4.000.000,00 m³ 0,257604
7 4.000.000,01 a 7.000.000,00 m³ 0,224947
8 7.000.000,01 a 10.000.000,00 m³ 0,192285
9 > 10.000.000,00 m³ 0,158864

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) 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, 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 Termoelétricas
Valores sem ICMS

Variável R$/m³

Classe Volume m³/mês

Geração de Energia
Elétrica destinada ao
consumo próprio ou à

venda a consumidor final

Geração de Energia
Elétrica destinada à

revenda a distribuidor

1 Único 0,059479 0,058405
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 referido nas seguintes condições:
Poder Calorífico Superior = 9.400 kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³)
Temperatura = 293,15° K (20° C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
4) O custo do gás canalizado e do transporte destinado ao segmento de cogeração, já considerados os valores dos tributos
PIS/COFINS incidentes no fornecimento pela concessionária, vigentes nesta data, é de:
a. R$ 1,140574/m³, nos casos em que o gás canalizado é adquirido como insumo energético utilizado na geração de energia
elétrica destinada ao consumo próprio ou à venda a consumidor final.
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.
5) Os valores obtidos em razão de alterações para mais ou menos dos custos indicados no item 4, 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
2 50.000,01 a 300.000,00 m3 34.245,96 0,444214
3 300.000,01 a 500.000,00 m3 61.698,16 0,365237
4 500.000,01 a 1.000.000,00 m3 68.959,06 0,350716
5 1.000.000,01 a 2.000.000,00 m3 98.640,40 0,321039
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)
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Aindústriaamazonensecrioufrentesdeajudanosúl-
timos dias para minimizar os efeitos do caos sanitá-
rio instauradoemManaus.Empresascomforteatua-
çãologística,comoaBemol,umadasmaiores lojasde
departamento da região, convocaramparceiros com
acessoàcapitalparaaentregagratuitadecilindrosde
oxigênio.Umgrupocom34empresasdeeletroeletrô-
nicos seorganizouparadoarereceberdoações.Age-
ografia impôsumempecilho à já dramática situação.

Fôlego

ar “Manaus produz 30 mil
metros cúbicos de oxigênio
pordia.Ademandachegoua
78mil.Acidadeéisoladapor-
queapenasumaúnicaestrada
fazpontecomAmazonas,en-
tãoficamosàmercêdotrans-
porterodofluvial.Olugarmais
pertodeManausestáacinco
dias”,dizRicardoLothar,pre-
sidente da Lothar Logística.

água “SearodoviaBR-319fos-
seasfaltadaseriamuitomais
simples”,dizJorgeNascimen-
to, presidente da Eletros, as-
sociaçãodo setor de eletroe-
letrônicos. O grupo tempro-
curado apoiopara 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 Ainiciativarecebeapoio
daForçaAéreaBrasileiraede
empresas de transporte aé-
reo. Também aproveita a es-
truturadaWhiteMartins, in-
dústriadomercadodegás.Os
empresários têm dialogado
comogovernoparaencontrar
umamaneira demapear do-
cumentalmenteasdoaçõesa
Manaus,demodoquenãoha-
ja problemafiscal no futuro.

concentração Ocontrolede
cilindros doados pela indús-
tria nacional também tem
alertado o setor, que espera
um plano nos próximos di-
asparagarantirquenãohaja
desabastecimentoemregiões
quecorremriscosparecidos.

remessa AAmbevvaienviar
500 cilindros de oxigênio pa-
ra o Amazonas neste sábado
(16). Os equipamentos serão
embarcadosnoaeroportode
Guarulhos, em São Paulo, e
recebidos emManaus. A do-
ação é realizada emparceria
com a Fluxos Distribuidora,
fornecedora de oxigênio, e a
empresaBall,deembalagens.

caminho AAirLiquide,dega-
ses industriais, destinará 147
toneladas de oxigênio medi-
cinalaManausnospróximos
dias. O insumo aos hospitais
da cidade será transportado
em seis carretas partindo de
SãoPauloedoRiodeJaneiro.

travessia O carregamento
vaiatéPortoVelho(RO)ede-
pois segue de barco à capi-
tal doAmazonas. O oxigênio
foi comprado pelo governo.

arma1 OgovernodeJairBol-
sonaro(sempartido)recuou
nestasexta(15)evoltouaisen-
tar a alíquota de importação
sobre cilindros de oxigênio.
Diante da crise em Manaus,
profissionais de saúde esta-
vam criticando que, em de-
zembro, ele zerou a taxa de
compradearmasdoexterior.

arma 2 “Quando fazemos
uma opção contra a saúde e
decidimosqueeladevesertra-
tadacomoumprodutoqual-
quere,deoutrolado,optamos
porprodutosquenãotrazem
benefícios, mas o contrário,
comoarmas,vemosocaráter
de quemdirige a sociedade.”

fé Cercade12empresáriosin-
dustriais se reuniramna sex-
ta(15)comWilsonMello,pre-
sidentedoInvesteSP,agência
ligadaaogovernodeSãoPau-
lo. Eles debateram a revoga-
ção dos decretos que encer-
ramaisençãofiscaldoICMS.

fé2 Ogruposolicitouoadia-
mentodamedidaatéqueha-
jaumasituaçãoeconômicade
maior previsibilidade. O go-
verno sinalizou que não tem
comorevogarofimdobenefí-
cio,segundoJoséRicardoRo-
riz, vice-presidente daFiesp.

pontoganho Houveavanço,
noentanto,nodiálogosobreo
atrasodepagamentosde im-
postos devido à pandemia, e
algum plano de ajuda nesse
sentidopoderá ser traçado.

olá Representantesdereven-
dedoresdeveículosquesere-
uniramcomsecretáriosdogo-
vernoDoria(PSBD)paraten-
tarbarraroaumentodeICMS
nestasemanacontaramcom
aparticipaçãoonlinedeGui-
lhermeAfifDomingos,asses-
sorespecialdePauloGuedes.

à francesa Afif foi convida-
do pelas entidades do setor
e apareceu rapidamente no
iníciodareunião.“Nãoéuma
intromissãodoMinistérioda
Economiaemaçõesdogover-
noestadual.Sempresoucha-
madoparaassuntosdepeque-
nasempresas”,disseàcoluna.

vouembora Encerrandotra-
balhos no Brasil, a Ford tem
3.536 processos trabalhistas
ativos,segundoaDataLawyer,
empresadejurimetriae inte-
ligênciaartificial.Ovalordas
causas é deR$ 697milhões.
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(interina) CIFRAS&FILMES

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 nomercado do ouro.

Confiraoitodocumentários
disponíveisnostreaming
quefalamsobreeconomia
Filmes na Netflix e na Amazon Prime abordam desde a crise de
2008 até o envolvimento de empresários com amáfia nova-iorquina

The China Hustle
O longa lembra que as manobras fraudulentas
envolvendo omercado 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.

Indústria Americana
O documentário da produtora do casal Obama em
parceira com a Netflix levou a estatueta do Oscar em
2020 emostra 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.

Nova York Contra aMáfia
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. Nomeio do
caminho, os investigadores descobrem como e
sob quais condiçõesWall Street foi erguida.

Estoume Guardando para
quando o Carnaval Chegar
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.

GenerationWealth
A fotógrafa Lauren Greenfield mostra neste
documentário, disponível no Amazon Prime,
seus anos de trabalho retratando os super-
ricos. 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
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 domercado de perto.

Sovdagari - OMercador
Ominidocumentário, 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
“Essasmedidas também tra-
riammaisprevisibilidadepa-
raosempresáriosemelhora-
riamoambientedenegócios,
incentivandooinvestimento
privado”,dizoeconomistaOt-
toNogami, do Insper.
“Abririam espaço para uma
retomadamais firme.”
Osetorquemaisatraiaten-

ções é ode serviços, que ain-
danãorecuperouasperdasna
pandemia.Eleteveumcresci-
mentomaisaceleradoemno-
vembro,de2,6%.Noentanto,
está3,2%abaixodefevereiro.

Osramosderestaurantes,ho-
téisetransportes,queexigem
presença das pessoas, são os
que têmmais dificuldades.
Osserviçosprestadosàsfa-

mílias tiveram alta de 98,8%
desde maio, mas seguem
34,2% abaixo do nível ante-
rior à chegada da Covid-19.
O setor de transportes ainda
está 5,4%abaixodopatamar
defevereiro,apesardoganho
de 26,7%nomesmoperíodo.
“Atividadescomorestauran-

tes,hotéis,serviçosprestados
à famíliadeumamaneirage-
ral, e transportedepassagei-

ros,sejaoaéreo,sejarodoviá-
riosejaometroviário,atétive-
ramalgumarecuperação,mas
odistanciamentosocialainda
não permite que o setor vol-
teaopatamarpré-pandemia”,
disseRodrigoLobo,doIBGE.
De acordo com Thiago de

Moraes Moreira, do Ibmec,
essessãosetoresquenormal-
mentesãoutilizadosporfamí-
liasdemaiorrenda,portanto
não são afetados por benefí-
ciosgovernamentais comoo
auxílio emergencial.
Moreira também acredita

que esta será a principal va-
riável de 2021: o controle da
pandemia.
“A sustentabilidade da re-

cuperação depende mais da

vacinaemenosdepolíticade
transferênciaderenda,taxas
dejuroecâmbio”,dizMoreira.
Na sua avaliação, o cresci-

mento no número de óbitos
—opaísvoltouater 1.200por
dianestasemana—ameaçaa
retomada.
“Isso vai, de novo, quebrar

a trajetória de recuperação
dos serviços, e aí estaremos
nopiordosmundos”, diz ele.
“Indústriaecomérciosofren-
do em razão do desemprego
e os serviços parando outra
vezpor causadapandemiaé
cenáriomuito complicado.”
A incertezanomercadode

trabalho é outro tema sensí-
veldoanopassadoquejácon-
tamina as perspectivas nes-

te início de 2021. Segundo o
IBGE, o Brasil tinha 14,1 mi-
lhões de desempregados no
trimestre encerrado em ou-
tubro, 931mil a mais do que
no trimestremóvel anterior,
encerrado em julho.
Apesar de dados positivos,

comooaumentodebrasilei-
roscomalgumtipode traba-
lhoem2,8%,ou2,2milhõesde
pessoas—sendo2milhõesde
informais—,eocrescimento
de 1,3%nonúmero de traba-
lhadorescomcarteiraassina-
da, a elevação da taxa de de-
sempregoindicaqueomerca-
do ainda não tem condições
deabsorvertodososquebus-
camumavaga.
O professor Luiz Rober-

to Coelho Nascimento, da
Ufam (Universidade Federal
do Amazonas), afirmou que,
ainda que se controle a pan-
demia e minimize o distan-
ciamento social, o aumento
da ocupação terá pela frente
grandes desafios.
“A contratação de trabalho

estáassociadaaomovimento
para frente do consumo das
famílias, dos investimentos
privados,políticadecréditoe
controlefiscal,ouseja,estabi-
lizaçãodasdespesaspúblicas.”
O professor acredita que a

informalidadepoderásairna
frente contratando, por ser
mais flexível do que o setor
formal, que deve se reerguer
demaneira lenta e gradual.

-Fernanda Brigatti
são paulo A venda de carnes
bovinas, suínas e de aves pa-
ra micro e pequenos açou-
gues e supermercados ficou
mais cara a partir desta sex-
ta-feira (15). O governo João
Doria (PSDB)manteveosde-
cretos publicados no passa-
do e não revogou a mudan-
ça na cobrança de ICMS pa-
ra as carnes.
Comisso,somenteasnego-

ciaçõesfeitascomgrandesre-
desmanterãoareduçãonaba-
sedecálculodoimpostoesta-
dual que resulta em uma alí-
quotade7%.Decretopublica-
doemoutubrode2020eque
começou a vigorar no dia 15
exclui dessa redução as em-
presas do SimplesNacional.
“Tínhamosaexpectativade

que isso seria revogado pelo
caráter manifestamente in-
justo,poismantémaredução
apenas para grandes redes”,
diz o advogado tributarista
Igor Mauler, da Abiec (Asso-
ciaçãoBrasileiradasIndústri-
asExportadorasdeCarnes).A
alíquotaparaasempresasdo
Simplespassouaserde13,3%.
Nestasexta,ogovernopau-

lista cumpriu parte do que
prometeranasemanaanteri-
or.Quatrodecretospublicados
noDiárioOficialdoEstadore-
vogaramos aumentos de alí-
quotas para produtos horti-
frutigranjeiros,insumosagro-
pecuários,energiaelétricaru-
ralemedicamentosgenéricos.
ÀFolhaosecretáriodeAgri-

cultura, Gustavo Junqueira,
disse que as alíquotas de im-
postoestadualdecarneseleite
seriammantidasnospatama-
resválidosatéoanopassado.
“Oquefoidefinidoéquetu-

do o que estiver relacionado
a alimentos será revogado.
Hortifrúti,osovos,ascarnese
aves,todapartedoleite, tudo
terásuatributaçãonomode-
loanteriorà lei.Essafoiaori-
entaçãodogovernador”,afir-
mou o secretário após Doria
prometer a revogação.
Não foi, no entanto, o que

aconteceu.“Dosdecretosque
saíram, não há impactos no-
vos na operação de carnes”,

DoriamantémICMSmenorapenas
para carnevendidaagrandes redes
Regra, em vigor desde esta sexta (15), exclui empresas do Simples de redução de alíquota

diz a advogada Renata Bar-
della, do schneider, pugliese.
No setor produtivo, ainda

há a expectativa de que leite
pasteurizadoconsigamanter
a isenção.Se issonãoaconte-
cer,esseprodutopassaráater
4,14%de ICMS.
Nocasodos insumos agro-

pecuários, a revogação feita
nesta sexta afeta somente as
operações internas, que vol-
tama ser isentas de ICMS.
AadvogadaLisandraPache-

co,sóciodaáreadetributário
doTozziniFreire,dizqueare-
visãodosbenefícios feitape-
lo governocontinuavalendo
nasoperaçõesinterestaduais.
Comisso,asnegociaçõesde

insumoscomoutrosestados
passaramater,em 1º janeiro,
umareduçãodabasedecálcu-
lo de47,2%.Até 31dedezem-
bro, 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
insumostrazalgumalíviopa-
raacadeiaprodutiva,poissão
umcustoimportante. “Maso
impactoparaopreçodacarne

continuaráexistindo,poisos
benefíciosalteradosemoutu-
bronão foramrestaurados.”
A expectativa do setor su-

permercadista era que hou-
vesse a revogação total das
modificações na tributação
para os alimentos.
“As categorias que tiveram

revogação são muito impor-
tantes, dadoovolumedene-
gócios, mas queijos e carnes
ainda ficam mais caros”, diz
Ronaldo dos Santos, presi-
dente da Apas (Associação
PaulistadeSupermercados).
OfimdosbenefíciosdeICMS

foidefinidoemmeioaumpa-
cotedeajustefiscal feitopelo
governoDoria em 2020. A re-
formaadministrativatambém
extinguiuórgãospúblicos.
A administração estadual

diz que o enxugamento da-
riaumaeconomiadeR$7bi-
lhões.Apropostaerareduzir
odeficitdeR$10,4bilhõesde-
correntes da pandemia, que
derrubou a atividade.
Amanutençãodasisenções

ealíquotasreduzidasreduzi-
ráemR$520milhõesanuaisa
projeçãodo ajuste fiscal.

OpresidentedaOcesp (Or-
ganização das Cooperativas
de São Paulo), Edivaldo Del
Grande, diz que a equipe da
entidadeaindaestáanalisan-
doo conteúdodos decretos.
“Aparentemente, fomos

atendidos.Oshortifrutigran-
jeiroseosinsumosestãolá,ea
energiaelétrica,queeragran-
depreocupação.Masprecisa-
mosolharorestocomtempo,
pois émuito complexo.”
Amaneiracomooajustefis-

cal foi feitotambémvemsen-
doquestionadaporentidades
do setorprodutivoeadvoga-
dos. ParaFernandoScaff,pro-
fessordedireitofinanceiroda
UniversidadedeSãoPaulo, a
mudança não poderia ter si-
dofeitapordecreto,massim
por lei estadual.
Procuradono iníciodanoi-

te, o governo do estado afir-
mou que não haveria tempo
para responder sobre a mu-
dançaparaoSimplesNacional.
Emnota,dissequeatendeu

ao setor agropecuário coma
manutençãodosbenefíciosde
ICMSequeoajustefiscalpas-
soupelo crivo daPGE.

Revendedor de
carros emotos
pagarámais imposto

-Eduardo Sodré

são paulo O governo de São
Paulo não aceitou os argu-
mentosdosrevendedoresde
veículosemanteveoreajuste
no valor do ICMS.
Adecisão foi tomadanesta

quinta-feira (14), após longa
reuniãodosempresárioscom
ossecretáriosHenriqueMei-
relles(FazendaePlanejamen-
to)eMauroRicardo(Projetos,
OrçamentoeGestão).Gusta-
vo Ley, coordenador do CAT
(CoordenadoriadaAdminis-
tração Tributária), também
participou.
Aalíquotaqueincidesobre

asnegociaçõesdecarros,mo-
tos e caminhões usados pas-
sou de 1,8%para 5,53%nesta
sexta (15). Depois, cairá para
3,9%emabril.
Oscarroszerotambémpas-

samporreajustedoICMS.No
caso dos modelos novos, o
tributo passará de 12% para
13,3%nasextae sofreránovo
reajusteemabril,para 14,5%.
A confirmação do aumen-

toabreumadisputa jurídica.
Emnotaconjunta, asentida-
desquerepresentamosreven-
dedoresdecarrosedemoto-
cicletas dizemque “tomarão
todasasmedidas judiciaisca-
bíveisparareverteressadeci-
são arbitrária e que transfor-
ma,naprática,oICMSemum
tributocomefeitodeconfisco,
oqueévedadoexpressamen-
te pelaConstituição”.
Areuniãoonlineduroucer-

ca de duas horas. Os empre-
sários apresentaram dados
sobre vendas, tarifas e mar-
gemde lucro,na tentativade
mostrar que a nova alíquota
comprometeriaarentabilida-
de das empresas.
Ossecretáriosnãocederam

aos apelos e mantiveram a
posição de que o ajuste é ne-
cessário para levantar R$ 7
bilhões em recursos e fazer
frenteàsperdascausadaspela
pandemia,semcomprometer
osserviçosemáreasessenci-
ais, comosaúdeesegurança.
“Nãotevejeitoparanós,mas

tevejeitoparaoutrossegmen-
tos.Enãoconheçooutrobem
usadonoBrasilquepagueim-
posto, alémde carro emoto,
e pagamos seja emumcarro
com um ano de uso ou com
20anos”,dizIlídiodosSantos,
presidente da Fenauto (enti-
dade que reúne associações
derevendedoresdeveículos).

Carrefour encerra negociações com canadense, diz agência
sãopaulo OgrupoCarrefour
e a canadense Alimentation
Couche-Tardencerraramne-
gociaçõessobreumaeventu-
alfusão,segundoaagênciade
notícias Bloomberg.
Nesta semana, o Carre-

four francês informou que
receberaumaabordagemde
fusão da operadora de lojas
de conveniência canadense,
despertando críticas do go-
verno francês.
“Minha resposta é extre-

mamente clara: não somosa
favor do negócio”, disse Bru-
noLeMaire,ministrodas Fi-
nançasfrancês,ementrevista

à BFMTVna sexta-feira (15).
“Onãoéeducado,maséum

não claro edefinitivo.”
Para prosseguir com o ne-

gócio,executivosdoCouche-
Tard teriam dito ao governo
francêsqueplanejavaminves-
tirbilhõesdeeurosnossuper-
mercadosdaFrança,manter
todos os postos de trabalho
por pelo menos dois anos e
listar o novo grupo nas Bol-
sas de Valores do Canadá e
daFrança.
Os argumentosnão teriam

sido o suficiente para mu-
dar a posição do governo,
quetemfeitointervençõesna

economia a fim de aliviar os
problemascausadospelono-
vo coronavírus.
O Carrefour é umdosmai-

ores empregadores da Fran-
ça, com cerca de 100mil tra-
balhadores em seumercado
deorigem.
De acordo com a proposta

de fusão, o Couche-Tard to-
mariaocontroleacionáriodo
CarrefourporcercadeUS$20
bilhões (R$ 106 bilhões), ge-
randoumgrupocomvalorde
mercadoacimadeUS$50bi-
lhões (R$ 265bilhões).
Se realizada, a transação

daria ao Couche-Tard uma

presença maior na Europa e
AméricaLatinaediversificaria
seusnegóciosaoadicionarsu-
permercadosdegrandeporte
localizados em áreas subur-
banas do Carrefour, bem co-
mosuas lojasurbanasdeme-
nor porte.
Analistas,porém,apontam

quehaveriapoucaeconomia
decustosaextrairdaunião, já
queoCouche-Tardoperaem
ummercadodevarejomuito
diferentedomercadodoCar-
refour, e a sobreposição geo-
gráfica entre as duas empre-
sas é limitada.
OCouche-Tard,quetemva-

lor demercado deUS$ 37bi-
lhões, há muito tempo vem
crescendo pormeio de aqui-
sições.SediadoemMontréal,
ele temuma rede demais de
9.200 lojas de conveniência
de diversas marcas na Amé-
rica doNorte, e emprega 109
mil pessoas.
Ogrupotemumapresença

menornaEuropa,ondeopera
menosde3.000 lojas.Acom-
panhiatambémoperapostos
degasolina,muitosdosquais
dividindo locais comsuas lo-
jas de conveniência.
Já o Carrefour controla a

maior rede de supermerca-

dos da França, com mais de
2.000 supermercados emais
de700hipermercadosdefor-
mato grandenaEuropa.
AlexandreBompard,opre-

sidente-executivodacompa-
nhia,vempromovendocortes
decustosnosúltimosanos,o
que lhe permitiu realizar in-
vestimentossignificativosno
desenvolvimento do comér-
cio eletrônico, que floresceu
durante a pandemia.
Antesdoanúnciodapossí-

vel união, o Carrefour tinha
valordemercadode€12,5bi-
lhõeseumadívida líquidade
€ 15,8bilhões.

Tratoraço emPiracicaba contra aumento na alíquota de ICMS Mateus Medeiros - 7.jan.21/Gazeta de Piracicaba
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FRUTAS, VERDURAS
ELEGUMES
Comoera: isento
Comoficaria: 4,14%
Comoficou: isento

INSUMOSAGROPECUÁRIOS
Comoera: isento nas vendas
dentro de SP; redução de
até 60% na base de cálculo
para vendas interestaduais
Comoficaria:4,14% nas
vendas dentro de SP;
Redução de até 47,2%
na base de cálculo para
vendas interestaduais
Comoficou: isento nas vendas
dentro de SP; redução de
até 47,2% na base de cálculo
para vendas interestaduais

MEDICAMENTOSGENÉRICOS
Comoera: 12%
Comoficaria: 13,3%
Comoficou: 12%

ENERGIAELÉTRICARURAL
Comoera: isento
Comoficaria: 12%
Comoficou: isento
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Industriais seunemparaajudarManaus
Entidades se mobilizam para doar oxigênio e material de proteção emmeio ao caos na saúde pública na cidade

-Bruna Narcizo
são paulo Industriais liga-
dosaogrupoCoalizãoBrasil,
composta por 14 entidades
deváriossetoresdaindústria
brasileira, semobilizampara
ajudar a cidade deManaus.
A capital do Amazonas vi-

ve um colapso no sistema
de saúde e sofre com a falta
de oxigênio, sem conseguir
atenderpacientes emumre-
piquede internaçõesnapan-
demiadonovocoronavírus.
Opedidodeajudapartiude

José Jorge Júnior, presidente

daEletros(AssociaçãoNacio-
naldeFabricantesdeProdu-
tos Eletroeletrônicos).
“Temosumarelaçãomuito

fortecomoestadodoAmazo-
nas.Muitasempresasassoci-
adastêmfábricaemManaus,
eeumesmosoudacidade.No
ano passado, em conjuntos
comoutras entidades locais,
fizemos várias ações que fo-
ram suficientes. Mas, diante
da gravidade da situação de
agora, convidei outras enti-
dadesnacionaisparapartici-
pardaação”,diz Jorge Júnior.
Ele conta que a mobiliza-

ção teve início por volta das
19hdaquinta-feira (14).Rapi-
damente,outras 13entidades
fabris se mobilizaram e co-
meçaramaprocurarmanei-
rasdeajudaracidadeamazo-
nense. “Ficamosatéas2har-
ticulando e contatando em-
presasparafazerasdoações.”
Algumas entidades já se

manifestaram com apoios
concretos. É o caso do Insti-
tutoAçoBrasil,querepresen-
ta a indústria do aço. Segun-
do Jorge Junior, uma das as-
sociadasàentidadevai fazer
uma doação de 300mil me-

tros cúbicos de oxigênio. “Já
está saindo a primeira car-
reta comdestino aManaus”,
diz o presidente da Eletros.
Uma associada da Abimaq

(Associação Brasileira da In-
dústria de Máquinas e Equi-
pamentos), de Pernambuco,
é fabricante de usinas para
produziroxigêniomedicinale
temcincoparaprontaentrega.
Asusinas podemsermon-

tadas em três dias e conse-
guem produzir oxigênio pa-
ra atender cerca de 180 lei-
tos. “Cadaumadelas temum
custodeR$ 1milhão,contan-

do com o transporte de Per-
nambucoparaManaus.Ofa-
bricanteconseguedoaruma
dascincoenósestamosatrás
de fundos para comprar as
outrasquatro”,afirmaJúnior.
Ele diz que já está emcon-

tato com os governadores e
prefeitos para viabilizar os
espaços onde as usinas vão
poder sermontadas.
Outraaçãoimportante,diz

ele, veio da Abit (Associação
Brasileira da Indústria Têx-
til), que doou 10 mil másca-
ras do tipoN95 e 5.000 aven-
taisparaasequipesdesaúde.

“Também chegaram, agora,
150máscarasutilizadasemUTI
pararespiraçãonãoinvasiva.”
O presidente da Eletros

tambémdiz que as indústri-
as do polo de Manaus tam-
bém se comprometeram a
parar de consumir e produ-
zirooxigêniousadonaindús-
tria para passar a produzir
e doar oxigêniomedicinal.
“Semdemagogia. Essano-

vacepa[dovírus] temumpo-
derdevastadormuitomaior.
É difícil abrir a rede social e
ver amigosmorrendo.”
Leiamais em Saúde

ANÁLISE
-Eduardo Sodré

sãopaulo Bastaumabuscará-
pidaemsitesdecompraeven-
dadeveículosparaencontrar
nacionaisdaFordzero-quilô-
metrocomgrandesdescontos.
Uma concessionária de

São Paulo oferece um Ka
2020/2021 com câmbio au-
tomático por R$ 62.990. São
R$5.100amenosdoqueosu-

geridonositedamontadora.
Emumalojadazonaoeste,

o EcoSport Storm 2021/2021,
queéanunciadoporR$115.990
napáginadafabricante,éco-
mercializadoporR$ 109.990.
OdescontodeR$6.000pode
seratémaior,poisosrevende-
doresaindaajustamospreços.
Trata-sedeumdosúltimos

lotesproduzidosemCamaça-
ri (BA), na fábrica que encer-
rousuasatividadesnasegun-
da (11). A Ford não divulgou

se houve produção em 2021
—parte do mês de janeiro é
dedicada às férias coletivas.
Há, entretanto, uma dife-

rença entre descontos e de-
preciação. É comum a todas
as montadoras praticar pre-
ços mais baixos e oferecer
bônusàsconcessionáriaspa-
rareduzirosestoquesdecar-
rosquedeixamdeserprodu-
zidosouquepassarãoporre-
modelação.
Isso, por si só, já influencia

na perda de valor de mode-
los usados, principalmente
os adquiridos um pouco an-
tesdeasreduçõesnalinhade
novosseremimplementadas.
OcasodaFordtemumaes-

pecificidade:amarcajávinha
dandodescontosmaisagressi-
vosnovarejodiantedaconcor-
rência, algopossibilitado, em
parte, pelos benefícios tribu-
tários disponíveis para fabri-
cantesinstaladasnoNordeste.
Alémdisso,grandeparteda

É cedo para dizer se haverá depreciação de
carros da Ford após fechamento de fábricas

Funcionários da Ford de Taubaté (SP) durante assembleia para debater o fechamento da unidade, que produzmotores e transmissões Eduardo Knapp - 12.jan.21/Folhapress
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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 – GerênciaTécnica em São Paulo – II. Vicky Safra; Jacob
Joseph Safra; Esther Safra Dayan; Alberto Joseph Safra; David Joseph Safra.

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

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

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

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.

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT

C.N.P.J. 60.633.674/0001-55
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.

PRO•BRASILIA•FIANT•EXIM
IA

Rasper Indústria e Comércio de
Equipamentos Industriais Ltda.

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

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 e aceitas no processo do seu cadastramento. ACESSE NOSSO PORTAL www.lancemaiorleiloes.com.br. FAÇA O SEU CADASTRO E 
DÊ SEU LANCE! 

JMYLYV78W3JA003; 

9BGPB69M0EB3020; 

9BFZE12P4889017; 

9BR72ZEC4886941; 

93W245H34E21394;

9BWAB45Z8D41960; 

XTA210530R14725; 

93YKM2N3A8J0380; 

8AFPZZFHA9J2585; 

8AFPZZFHA8J0883; 

WAUHF68P7AA0388; 

93XXTGA2WECD032; 

WVGSV65N9BW5438; 

JMYLYV97WBJA002; 

95PJN81EPFB0860; 

3C4PDCFG4JT2512; 

YV1DZ49CDF27345; 

WAURYA8X3GB0173; 

WDCBB22E29A4568;

93XXTGA2WGCF216; 

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

WP1AB2922DLA839; 
WMWLN7102K2G704; 
WP1AA2929CLA087; 
WBAHT1100GP9003; 
WAUGFCF4XJA0523;
WDDHF3GW5EA9620;  

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:

20 E 21 DE JANEIRO
DE 2021 ÀS 13H30

IMPERDÍVEL LEILÃO DE VEÍCULOS 
EXTRAJUDICIAL ONLINE 

Informações:
(11) 2366-9273

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.

Semliberdadede imprensa
nãohádemocracia
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produção ao longo de 2020
vinha sendo direcionada pa-
ra frotistas, como as locado-
ras. É um tipo de vendadire-
ta, modalidade que respon-
deu por 35,7% dos emplaca-
mentos do Ka no ano passa-
do. Isso no ano em que a in-
dústria focou o varejo para
recuperar um pouco do pre-
juízoaumentadopelapande-
mia, gerando protestos das
empresas de locação, que fi-
caramsemcarros.
Se os carros já eramvendi-

doscomdescontoeaindanão
há uma estimativa concreta
doestoquedisponíveleseha-
verámaisreduçõesnopreço,
é cedo para calcular qual se-
ráadepreciaçãodosmodelos
KaeEcoSportapartirdeago-
ranomercadodeusados—e
sehaverá depreciação.
AForddiz quemanterá to-

dososserviçosdepós-venda,
earededefornecedores,por
questãodesobrevivência,vai
continuar produzindopeças
dereposiçãopormuitosanos.
A frota circulante é gigantes-
ca,ehámuitoscomponentes
intercambiáveisentremode-
los produzidos desde 2012.
Há um outro fator, que é o

momentodomercado.Adis-
paradanospreçosdosmode-
loszerofazconsumidoresdes-
se segmento migrarem para
carros com até três anos de
uso —os seminovos, segun-
doojargãodosrevendedores.
Essemovimento leva à fal-

ta demodelosusadosnas lo-
jas, o que também força a al-
tadospreçosemcadeia,atin-
gindomodelosmais antigos.
Comisso,éprovávelqueade-
preciaçãodoKaedoEcoSport
seja atenuada por esse fator,
apesar dofimdaprodução.
Seráprecisomaistempopa-

ra verificar se as perdas fica-
rão acima ou abaixo dasmé-
dias históricas dos modelos
nos anos anteriores.

[
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
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Temos um setor público que
gastamuitoeestáendividado.
Para onde vai tanto dinheiro,
se não vemos serviços públi-
cos emquantidade e qualida-
deque justifique tantogasto?
Parte da soluçãodesse enig-

maestánasem-cerimôniacom
quesãotomadasdecisõesruins,
quelevamagastosdemáquali-
dade,baseadasemargumentos
quenãoresistemaumaavalia-
çãominimamente cuidadosa.
Nacolunapassada,descrevi

como umprograma de finan-
ciamentoestudantilmaldese-
nhadoenriqueceudonosdees-
colas e jogoucustodemaisde
R$45bilhõesparaocontribu-
inte.Aqualificaçãodosalunos,
quedeveria seroobjetivoprin-
cipal, ficouemsegundoplano.
Hojefalosobreoutrapropos-

ta, que, se aprovada, serámais
umdosmuitoscasosdedinheiro

públicocanalizadoparaoralo.
APEC391/2017propõeaumen-
taremumpontopercentualas
parcelas do Imposto de Renda
e do IPI destinadas ao Fundo
de Participação dos Municípi-
os (FPM). Se aprovado, o custo
serádeR$ 4,4bilhõesporano.
A justificativa é que o cida-

dãovivenomunicípioe,por is-
so, o dinheiro deve fluir para
lá, onde são oferecidos os ser-
viços públicos de atendimen-
to direto à população. Será?
OFPMtemumdefeitobásico:

direcionamuitodinheiropara
municípios de pequena popu-
lação. Pelas suas regras, três
municípios de 10mil habitan-
tes,porexemplo,recebemmais
que umde 30mil habitantes.
Isso induziu a criação de

muitosmunicípioscompeque-
napopulação,quenão têmes-
cala que justifique a oferta de

diversos serviçospúblicos.Por
exemplo,umhospitalcomvári-
as especialidades, emummu-
nicípiode 10milhabitantes, fi-
cariaboapartedo tempocom
baixa ocupação e seu custo
seria proibitivamente alto.
Ográficomostraquatro sin-

tomas típicosde incapacidade
de entregar serviçospúblicos.
Nãoháofertade leitospúbli-

cos de internação hospitalar
em 38%dosmunicípios brasi-
leiros.Provavelmentepor falta
de alunos, 30% dos municípi-
osnão têmturmasdo6º ao9º
anoemescolaspúblicasmuni-
cipaisdoensino fundamental.
O dinheiro que não é gasto

na provisão de serviços ao ci-
dadão vai para as áreas ad-
ministrativas e para a Câma-
radeVereadores, financiando
empregopúblicopoucoprodu-
tivo: em 11%dosmunicípios o

gastocomas funçõesadminis-
trativae legislativaémaiorque
o gasto em saúde. Em 7% su-
peramosgastosemeducação.
Em 56% dosmunicípios ob-

serva-se pelo menos um des-
ses quatro sintomas. Para es-
sas cidades fluem 39% de to-
do o FPM. Logo, aumentar o
fundoemR$4,4bilhões signifi-
caamáalocaçãode, pelome-
nos, R$ 1,72bilhão (4,4 x 39%).
De acordo como IBGE, 48%

dosmunicípiosbrasileiros têm
comoprincipal atividade eco-
nômica a administração pú-
blica e a seguridade social.
Ou seja, a economia local vi-
ve de transferências federais
aos municípios e dos benefí-
cios pagos aos idosos. São ci-
dades em que a criação de ri-
queza pela atividade priva-
da na agricultura, na indús-
triaou serviços émuitobaixa.

Essesmunicípiosvivemdoque
éproduzidoemoutros lugares.
Aportadeentradadodinhei-

ro nas cidades dependentes de
transferências é o orçamento
público. Isso dá grande poder
a quem aloca esse dinheiro, e
se dá melhor quem tem cone-
xão comospolíticos locais, pa-
ra obter um emprego ou bene-
fício público. Alimenta-se uma
máquinaeleitoral,queprospera
semanecessidadedecriaçãode
valornaeconômicalocalecom
pouca conexão com a efetiva
prestaçãodeserviçospúblicos.
Caso aprovada, a PEC

391/2017 seráa terceira emen-
daconstitucionalaumentando
as fatiasdo ImpostodeRenda
e do IPI destinadas ao FPM.
Emvaloresdehoje,os trêspon-
tos percentuais de aumento
produzidos pelas três emen-
das significamR$ 13,2bilhões
a mais por ano para o FPM.
Pelas contasacima,aomenos
R$ 5,1 bilhões por ano (13,2 x
39%) seriammal alocados.
Fosse realapreocupaçãode

levar serviços públicos ao ci-
dadão, o Congresso deveria
estar discutindo a mudança
das regrasdepartilhadoFPM
eaanexaçãodepequenosmu-
nicípios a cidadesmaiores.

Aumentar repasses para o FPM émandar boa parte da verba para o ralo

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

Ralos

|dom. SamuelPessôa |seg.MarciaDessen,RonaldoLemos |ter.MichaelFrança,CeciliaMachado |qua.HelioBeltrão |qui. CidaBento,SolangeSrour |sex.NelsonBarbosa |sáb.MarcosMendes,RodrigoZeidan

Despesa legislativa e
administrativa é maior que
com saúde

Não têm turmas de 6º a 9º ano
do ensino fundamental em
escola pública municipal

Têm pelo menos uma
das quatro características

% do total de municípios
% do FPM que vai para esses
municípios

38

30

11

7

56

19

23

7

5

39
Fontes: Tesouro Nacional, Inep/MEC
e Datasus

Não têm leito de internação
em hospital público

Despesa legislativa e
administrativa é maior
que com educação

Sintomas da
incapacidade de entregar
serviços públicos

TEC
new york times | the wall
street journal O What-
sApp adiou uma contro-
vertidaatualizaçãodas re-
grasdeprivacidadedepois
dareaçãonegativadeusu-
ários ao volume de dados
que compartilharia como
Facebook. A rede deMark
Zuckerbergédonadoapli-
cativo demensagens.
O serviço, que tem 2 bi-

lhões de usuários, esten-
deu de 8 de fevereiro para
15demaiooprazoparaque
osusuáriosrevisemeacei-
temasnovasregras.Quem
nãoofizerperderáo aces-
so ao aplicativo.
“Muitagentesedeclarou

confusacomnossamaisre-
centeatualização”,disseum
porta-vozdoWhatsApp.
“Houve muita desinfor-

mação que causou preo-
cupação, e queremos aju-
dar todo o mundo a com-
preender nossos princípi-
os e os fatos.”
A atualização nas regras

de privacidade também é
alvo de críticas no Brasil,
um dos principais merca-
dos do WhatsApp. O Idec
(InstitutoBrasileirodeDe-
fesadoConsumidor)anun-
ciou que estuda medidas
judiciaiseadministrativas
paragarantirqueusuários
quenãoconcordemcoma
políticadeprivacidadepos-
sampermanecer no app.
OWhatsAppafirmouque

asnovasregrasnãotêmpor
objetivoexpandirsuacapa-
cidadedecompartilharda-
dos com o Facebook, mas
permitirqueempresasque
interagemcomclientesvia
WhatsApparmazenemes-
sas interaçõesemservido-
res da rede social.
As mensagens continu-

arão a ser protegidas por
criptografianas duas pon-
tas, e nem o WhatsApp e
nem o Facebook podem
lerasmensagensprivadas,
manter registros sobre os
interlocutores dos usuári-
osoureceberinformações
delocalizaçãoqueelescom-
partilhem.Osdadosdecon-
tatostampoucoserãocom-
partilhadoscomoFacebo-
ok,anunciouoWhatsApp.
The Wall Street Journal,
tradução de Paulo Migliacci

Após críticas,
WhatsApp adia
atualização
de regras de
privacidade

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 degrausmais
baixos da pirâmide. A outra
é usar as ferramentas de po-
líticafiscal emonetária afim
de reduzir o desemprego a
talpontoqueademandapor
mãodeobracresçae,comela,
ossaláriosdostrabalhadores.
Joe Biden está tentando

fazer as duas coisas. Parte
ponderável do plano fiscal
de US$ 1,9 trilhão que o pre-
sidente eleito anunciou na
quinta-feira (14) sedirigeaos
cidadãosderendamaisbaixa.
Emcombinaçãocomasta-

xas de juros muito baixas e
uma campanha de vacina-
ção generalizada, o estímulo
poderia reduzir odesempre-
gomuitomais rápidodoque
emqualquerrecessãorecente.
Bidenpropôselevarem50%

adeduçãodeimpostospermi-

tida por dependente menor,
para US$ 3.000 (R$ 15.900),
neste ano, e torná-la restituí-
vel, o que significa que famí-
liasquepaguemimpostosem
valor inferior ao da dedução
permitida receberiam resti-
tuiçõesnovalordadiferença.
Ele aumentaria o suple-

mento no seguro-desem-
prego semanal dos US$ 300
(R$ 1.590)decididosnopaco-
tededezembroparaUS$400
(R$2.120).Oaumentode 15%
naassistênciaalimentara fa-
mílias de baixa renda seria
estendido até o terceiro tri-
mestre, a dedução tributária
por dependente adulto se-
riaelevadaaquaseUS$ 1.000
(R$5.200),emaispessoaspo-
deriamserincluídascomode-
pendentes sob essa rubrica.
Asmedidas, alémdo paga-

mentoadicionaldeUS$1.400
por adulto que viria a se so-
marà assistênciadeUS$600
decidida em dezembro, re-
duziriam o índice de pobre-
za em 11milhões de pessoas,
de 12,6%para 9% dos ameri-
canos,deacordocomanálise
do Centro de Estudos da Po-
breza e de Política Social da

UniversidadeColumbia.
O número de crianças que

vivemnapobrezacairia50%,
em 5milhões.
O plano também prevê fé-

rias adicionais remuneradas
eaumentarosaláriomínimo
paraUS$ 15 (R$ 79,5) porho-
ra.Bidenaindapropôsesten-
der a moratória de despejos
eexecuçãodehipotecas,que
se encerra no fimdestemês,
sob as regras em vigor, até o
final de setembro.
A assistência a domicílios

responde pormetade do va-
lordopacote,eboapartedos
recursos restantes serádedi-
cadaàdistribuiçãodevacina
e a ajuda a governos estadu-
ais e locais.
Ehátambémoimpactoma-

croeconômico. Se a propos-
ta deBiden for aprovada, ela
acrescentaria, somada aos
US$900bilhõesdedezembro,
US$5,3trilhõesaodéficitame-
ricano, de acordo com o Co-
mitê por um Orçamento Fe-
deralResponsável. Issoequi-
valeaespantosos25%doPIB.
Aindaqueaeconomiaeste-

jaemmáforma,podeserque
nãoprecisedeajudanaescala

queBidenestápropondoago-
ra.OPIBestá3%,ouUS$700
bilhões, abaixo de seu total
anual potencial, de acordo
comoServiçoOrçamentário
do Congresso. Amais recen-
te rodada de estímulo elimi-
naria amaior parte dessa di-
ferença, o que debilita os ar-
gumentosmacroeconômicos
em favor denovasmedidas.
SeoCongressoaprovarum

estímulo próximo ao que Bi-
denpropõe,podeserqueace-
lere demasiadamente uma
economia que já está pron-
ta a se recuperar assimquea
parcela vacinada da popula-
çãosejasuficienteparapermi-
tirareaberturadaeconomia.
Depois que os democratas

conquistaram o controle do
Senado, no começo do mês,
o bancoGoldmanSachspre-
viuqueaeconomiacresceria
6,6%nesteano —seumelhor
resultadodesde1983—,eisso
presumiamenosestímulodo
queBiden acabadepropor.
Obancopreviuqueodesem-

pregocairiaa4,8%nofimdes-
teano,ante6,7%emdezembro
e 14,8%emabril de 2020. Fo-
ramprecisosquaseseteanos

PlanodeBiden é ataqueduplo
contra desigualdadede renda
Proposta de US$ 1,9 tri une distribuição de dinheiro a estímulo à economia

para que o desemprego caís-
se a esse ponto depois da re-
cessão de 2007-2009, e qua-
tro anos depois da recessão
de2001,nosdoiscasospartin-
dodepicosmuito inferiores.
Quando o desemprego se

encaminhaparaos4%,oFed
(Federal Reserve), o banco
central dos Estados Unidos,
tipicamente começaa elevar
as taxas de juros a fimde im-
pedirumsuperaquecimento
da economia e uma dispara-
da da inflação.
MasoFeddeixoudeladoes-

sepadrão: planejamanter as
taxas de juros perto de zero
atéquea inflaçãochegueaos
2%eodesempregotenhacaí-
do a cerca de 4%, o que pode
demorar diversos anos.
Em discurso na quinta, Bi-

dendiscutiusuasprioridades
comrelação àpandemianos
primeiros dias de seu gover-
no, pressionandooCongres-
so,frequentementedividido,a
agirdemodourgenteeunido.
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
teveumpregãode forte que-
da nesta sexta (15). Acompa-
nhandooviésnegativonoex-
terior,oIbovespacedeu2,53%,
a 120.348,80 pontos, menor
patamardesdeodia 6.
A queda foi impulsionada

poraçõesdematérias-primas,
quesedesvalorizamcomno-
vos lockdowns na China por
surtos de coronavírus.
Nasemana,oIbovespateve

queda de 3,78%, pior desem-
penhodesdeaterminadaem
30deoutubro (-7,2%).
Os movimentos do pregão

tambémrefletemoreceiode
investidorescomopacotede
US$ 1,9 trilhãode JoeBiden.
Aoapresentaropacote,Bi-

den pediu que indivíduos ri-
cosecorporaçõespaguemsua
“parcelajusta”,oqueomerca-
do interpretou comoumau-
mentode impostos.
“O que pegou o mercado

desurpresafoia taxaçãoque
foimencionada”, disse Justin
Onuekwusi, gerente de fun-
dosnaLegal&GeneralInvest-
mentManagement.“Omerca-
dosempreacreditouqueum
aumento de impostos viria,
mas não esperávamos ouvir
essa notícia tão cedo.”
No Brasil, o dólar subiu

1,80%, aR$ 5,3010

Opresidente eleito dos EUA, Joe Biden, durante pronunciamento sobre crise sanitária e econômica JimWatson - 14.jan.21/AFP
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brasília e são paulo O gover-
no da Índia negou a entrega
imediata de um lote de imu-
nizantescontraaCovid-19da
Oxford/AstraZenecaaoBrasil,
oquefrustrouumaoperação
montadaparabuscaromate-
rialnopaísasiáticoaindanes-
tefimdesemanaedeveresul-
tarnumaderrotapolíticapa-
ra o Palácio doPlanalto.
Comovetoda Índia, opre-

sidente Jair Bolsonaro (sem
partido) corre o risco de as-
sistiroiníciodavacinaçãono
Brasil com a Coronavac, que
temsidoutilizadacomotrun-
fodogovernadordeSãoPau-
lo, JoãoDoria (PSDB).
Nanoitedequinta(14),omi-

nistrodasRelaçõesExteriores,
Ernesto Araújo, ligou para o
chanceler da Índia, Subrah-
manyamJaishankar,e fezum
últimoapelopelaliberaçãode
2milhõesdevacinasproduzi-
daspeloSerumInstitute.
Oloteseriaumadiantamen-

todoimunizantequeserápro-
duzido pela Fiocruz (Funda-
ção Oswaldo Cruz) e que é a
grandeapostadogovernoBol-
sonarona “guerrada vacina”
travada comDoria.
Noentanto,Araújoouviude

seuhomólogoque a situação
só seria resolvida “nos próxi-
mosdias”,oquefoientendido
noItamaratycomoumasina-
lizaçãodequenãohaverálibe-
raçãonoprazodesejadopelo
Brasil.Nãohouvecompromis-
socomumadataespecífica.
Oargumentodopaísasiático

équenãoépossívelautorizar
atransaçãoenquantonãoco-
meçaracampanhadevacina-
çãonasuaprópriapopulação.
A conversa frustrou os pla-

nosdeBolsonarodeenviarum
aviãoàÍndiabuscaracarga.A
aeronave da Azul está pron-
tanoRecife(PE),masperma-
neceráemsoloenquantonão
houverluzverdedeNovaDéli.
O telefonemadeAraújo foi

osegundocontatodealtoní-
velqueoBrasil fezcomaÍndia
paratentar liberaravendado
lote. Na sexta (8), Bolsonaro
enviou uma carta ao premiê
indiano, NarendraModi, pe-
dindo urgência e ajuda para
que a entrega fosse liberada.
O governo prometia a par-

tidadaaeronaveparaanoite
destasexta(15),comretorno
previstoparaodomingo(17).
Em entrevista à rede Ban-

deirantes,Bolsonaroadmitiu
queaoperaçãoseriaatrasada.
“Foitudoacertadoparadis-

ponibilizar 2 milhões de do-

Índia adia enviode vacinas; governo
admite fracasso e requisitaCoronavac
Com o veto indiano, Bolsonaro corre o risco de ver o início da vacinação com trunfo de Doria

Anvisaterádefazervistagros-
sa para as questões, que não
teriamcomoserrespondidas
emprazosexíguos,sepreten-
deraprovardeformaexpedi-
taouso.RicardoDellaColetta,
Gustavo Uribe, Natália Canci-
an e Igor Gielow

Butantan diz que
só entrega quando
souber plano de uso
sãopaulo OInstitutoButantan
respondeuaoultimatodoMi-
nistériodaSaúdesobreaCoro-
navacafirmandoquenãoteria
comoentregaros6milhõesde
dosesdoimunizanteaogover-
no federal porquenãoháum
planoparadistribuí-las entre
os estados. A escalada sugere
umajudicializaçãodaquestão,
restandosaberqualladosaca-
ráaarmaprimeiro.
ApastadeEduardoPazuel-

lohaviaenviadonatardedes-
ta sexta (15) umofício aoBu-
tantan dizendo que as vaci-
nas teriam de ser entregues
imediatamente.
Aomesmotempo,contudo,

ocorreuumareuniãoentrese-
cretários estaduais de Saúde
comoministério. A expecta-
tivaeraadequefossemespe-
cificadas as cotas iniciais de
vacinaparacadaestado,mas
apenasgeneralidadesdopla-
nonacionalforamcolocadas.
Entresecretários,houvein-

cômodo.Quandofoidivulga-
dooofíciodaSaúde,ocomen-
tárionogrupofoiodequees-
tava emcurso uma tentativa
de confiscopolítico.
OButantanquersaberquan-

tasdosesficarãoemSãoPau-
lo,umavezquenãofariasen-
tido, em sua argumentação,
enviartodooloteparadepois
retornarparteparaoestado.
Na semana passada, o ins-

tituto e o Ministério de Saú-
de enfimassinaramumcon-
trato de 46milhões de doses
daCoronavacparaogoverno
federal,comopçãoparamais
54milhões até ofimdoano.
Há no estado 6 milhões

de vacinas prontas para uso
emergencial e outras 4,5mi-
lhõessendoprocessadas.Ari-
gor,elassãodaSaúde,mashá
detalhes a considerar.
Primeiro, o contrato prevê

umplano, quenão existe. Se-
gundo,ogoverno federal ain-
danãopagouporesseprimei-
rolotede6milhõesdevacinas.
No ano passado, contrato

comaSinovac custouUS$90
milhões (quase R$ 500 mi-
lhões) aos cofres paulistas,
prevendo 46 milhões de do-
sesetransferênciatecnológica.
Assim,aáreajurídicadogo-

verno estadual já se prepara
paracenáriosemquepossaser
acionada no Supremo Tribu-
nalFederal,queatéaquitemse
posicionadocontraBolsonaro
nomanejodapandemia. IG

Brasil enviamaior avião de carga para treinomilitar nos EUA
-Igor Gielow
são paulo Emmeio ao agra-
vamentodapandemia,coma
faltadeoxigênioemManaus,
eàsvésperasdacampanhade
vacinação contra a Covid-19,
o Brasil perdeu uma das su-
as parcas estrelas do comba-
te logístico à crise sanitária.
Trata-se de um avião de

transporte Embraer KC-390
MillenniumdaFAB(ForçaAé-
reaBrasileira),umdosquatro
emoperação no país. É a ae-
ronave commaior capacida-
de de carga em serviço, po-
dendolevaraté26 toneladas.
Oaviãochegounaterça(12)

aAlexandria,Louisiana(EUA),
eficaráaté5defevereiropar-
ticipandodeumtreinamento
militarconjuntocomosame-
ricanos, chamado Culmina-
ting(culminando,eminglês).
O modelo, cuja primeira

unidade entrou em serviço
emsetembrode2019eamais
recente,emdezembropassa-
do,estásendousadointensa-
mentenacrise.Naquarta(13),
umdeleslevou8toneladasde
equipamentos paraManaus.

Em nota, a Força afirmou
queo“deslocamentonãoafe-
taotransportelogísticojáre-
alizadopelaFAB,alémdepos-
sibilitar o desenvolvimento
doutrinárioparaautilização
segura da aeronave”.
Segundo a nota, a FAB tra-

balha24horaspordianacri-
se.AForçatemnominalmen-
te20modelosantigosLockhe-
ed-MartinC-130Hércules,que
levamaté 19 toneladasdecar-
ga, e 11 C-105 Amazonas, que
leva 7 toneladas.
AForçaelencouações.Hér-

cules, aviões mais lentos do
que o KC-390, estão sendo
usados para levar cilindros
de oxigênio para Manaus —
sónaquinta(14), foram 18 to-
neladas emdois voos.
Também na quinta, circu-

lou por meio de um deputa-
doamazonenseainformação
dequeoBrasil poderiapedir
ajuda dos EUA, que enviari-
am mais oxigênio num avi-
ãode transporteC-5Galaxy.
A Folha ouviu amesma ar-

gumentação sobre o pouco
prejuízo operacional de um
coronel, sob reserva.

me valor operacional para a
FAB,efazpartedeumaapro-
ximaçãoentreBrasileEUAini-
ciadaem2017,nogovernode
Michel Temer (MDB). A pre-
sença brasileira estava pro-
gramadadesde 2020.
Oexercíciodeataqueaero-

transportadocomeçouemja-
neiro, comapresençade 203
homensdaBrigadadeInfan-
tariaParaquedistadoExérci-
to. Eles estão treinando com
algunsdosmelhoresespecia-
listas na área domundo.
OKC-390seintegrouaogru-

po agora para seu primeiro
exercícioconjuntonoexteri-
or, não só comaForçaAérea
americana,mastambémcom
canadenses e italianos.
SegundoaFAB,taissimula-

ções são vitais para a capaci-
tação para a operação segu-
radaaeronave.Questionada,
descartou repatriar o avião.
Opontoaltoseráumtreina-

mento emqueoKC-390 voa-
rácom9gigantesBoeingC-17
Globemastere6C-130J, aver-
sãomaismodernadoHércu-
les.Numanoite,ogrupoterá
delançar4.000paraquedistas.

Ela fica menos defensável
quando se lembra que o go-
verno federal quer começar
a vacinar pessoas pelo Brasil
a partir do dia 20, caso a An-
visa (AgênciaNacionaldeVi-
gilância Sanitária) aprove os
dois imunizantesqueanalisa
nodomingo (17).

Paraisso,dizomesmocoro-
nel,seria idealtertodaafrota
comomelhor equipamento.
Cada avião pode contar, isso
semmencionaraquestãosim-
bólica das prioridades.
Adecisãotambémocorreu

nummomento emque já há
questionamentosnasForças

Armadas acercadapresença
do general da ativa Eduardo
Pazuello à frente doMinisté-
riodaSaúde.Emdezembro,o
comandantedoExército,Ed-
son Leal Pujol, afirmou que
não deveria haver fardados
napolítica.
Oexercícioemsiédeenor-

OKC-390 durante operação de entrega emManaus FAB no Twitter - 13.jan.2021

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

ses. Só que hoje, neste exato
momento, está começando
a vacinação na Índia, um pa-
ís de 1,3bilhãodehabitantes.
Então resolveu-se aí, não foi
decisão nossa, atrasar umou
doisdiasatéqueopovocome-
ceaservacinadolá,porquelá
também tem pressões políti-
cas de um lado edeoutro. Is-
so daí, no meu entender, da-
quidois, trêsdiasnomáximo
nossoaviãovaipartirevaitra-
zeressas2milhõesdevacinas
paracá”,afirmouopresidente.
Apesardafala, interlocuto-

resouvidospelaFolhadesta-
caramquenãohácomosaber
quandoaÍndiapermitiráoen-
vio das vacinas. A expectati-
vamais realistaédequeo lo-
teseja liberadonocomeçoda
semanaque vem.
Nesta sexta (15), oMinisté-

riodaSaúdeenviouofícioao
Instituto Butantan pedindo
a entrega imediata de 6 mi-
lhõesdedosesdaCoronavac.
“Solicitamos os bons prés-

timos para disponibilizar a
entrega imediatadasseismi-
lhões de doses importadas e
queforamobjetodopedidode
autorizaçãodeusoemergen-
cialperanteaAnvisa[Agência
Nacional de Vigilância Sani-
tária]. Ressaltamos a urgên-
cia na imediata entrega [...],

tendo em vista que este mi-
nistério precisa fazer o devi-
do loteamento para iniciar a
logísticadedistribuiçãopara
todososestadosdafederação
demaneirasimultâneaeequi-
tativa”, diz trechodoofício.
Alvode críticas por falta de

organizaçãoeatraso,avacina-
çãonoBrasil deve ter dois pi-
lares:aCoronavaceaOxford/
AstraZeneca,queseráfabrica-
dapelaFiocruz(FundaçãoOs-
waldoCruz).Ambasestãocom
seuspedidosdeusoemergen-
cial emanálisepelaAnvisa.
ACoronavacestánocentro

de uma disputa entre Bolso-
naroeDoriaqueficouconhe-
cidacomo“guerradavacina”.
No ano passado, o presiden-
te garantiu a apoiadores que
não compraria a “vacina chi-
nesadeJoãoDoria”.Noentan-
to,apósreaçãodegovernado-
res,oministério incluiuaCo-
ronavacnoplanonacionalde
vacinaçãoeanunciouacom-
pra de 100milhões dedoses.
O ministro da Saúde, Edu-

ardo Pazuello, diz que o país
tem garantidas 212 milhões
dedosesdaOxford/AstraZe-
neca.Adiferençaéqueainda
não há estoque da vacina da
FiocruznoBrasil.
Oposicionamentodasauto-

ridadesdaÍndiageroudecep-

çãoentrealiadosdeBolsona-
ro,quepreparavamestratégia
paratentarmostrarliderança
dogoverno federalno tema.
Estava sendo organizado

umeventonoPaláciodoPla-
nalto na terça (19) emalusão
aocomeçodavacinação.Seria
umaoportunidade para Bol-
sonaro rebater as críticas de
que o governo federal come-
teuerrosnoplanejamentoda
vacinação contra a Covid-19.
A cerimônia foidesmarcada.
Caso a Anvisa dê o aval pa-

ra as duas vacinas, a expecta-
tivadogovernoédesencadear
a vacinação dos grupos prio-
ritáriosem20dejaneiro,mas
adata foi colocadapor asses-
sores presidenciais antes do
impassecomaÍndia.Publica-
mente, autoridadesdogover-
notêmditoqueavacinausada
no início será a que primeiro
tiver a certificaçãodaAnvisa.
Em nota, o ministério dis-

se que aguarda aprovação,
“porpartedaAnvisa,deuma
ou mais vacinas para poder
anunciaradataoficialde iní-
cio da vacinação. Estima-se
que a imunização começará
até 5dias após este aval”.
A origem indiana da vaci-

naOxford/AstraZenecapode
serumentravedeúltimaho-
ra contra sua aprovação pa-

rausoemergencialnoBrasil.
Dos 18 itens de verificação

geralqueaAnvisadisponibili-
zaemseusiteparaverificaro
statusdaaprovaçãodos imu-
nizantes,4estãopendentesde-
vidoaproblemasrelativosàfa-
bricaçãodoprodutonaÍndia.
São basicamente pontos

em que os dados de pesqui-
sa da chamada vacinadeOx-
fordprecisamsercomparados
com a vacina do laboratório
indiano. Há também a falta
de indicação sobre as condi-
çõesdotransportedolotepa-
rausoemergencialnoBrasil.
Pessoas com conhecimen-

todoprocessoafirmamquea

Avião da Azul fretado pelo governo federal para buscar vacinas na Índia, nesta sexta, no Recife TonyWinston/Divulgação Ministério da Saúde

8.394.253 casos
Mais 68.138 infecções foram
detectadas em24horas

208.291mortes
País registrou 1.131 novos
óbitos entre quinta e sexta
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-DhiegoMaia, Monica
Prestes e Rosiene Carvalho

manaus “Oxigênio aqui é
Deus”, resumiu uma mulher
que rezava nesta sexta-fei-
ra (15) no Serviço de Pronto-
Atendimento de Redenção,
em Manaus, quando chega-
ramcilindrosdeoxigêniopa-
raatenderospacientes inter-
nados comCovid-19.
Comosistemadesaúdeco-

lapsado, a capital doAmazo-
nas viu nesta sexta uma cor-
ridaporcilindrosdeoxigênio
hospitalar,apósogásficarin-
disponívelnaredepública, le-
vando àmorte depacientes.
“Senhor, meu Deus, encha

os pulmões do meu marido
com o seu oxigênio”, gritava
Eliane Belmiro de Oliveira,
36, assoprandoabocaemdi-
reçãoàsaladeemergênciaon-
de o marido estava, no mes-
mohospital.
Aunidadevirouumemble-

ma da crise de saúde deMa-
nausporterregistradoamor-
tedeaomenosseispacientes
no seu setor de emergência
porfaltadeoxigênionestaúl-
timaquinta-feira (14).
A explosão de novos casos

daCovid-19 fezcomqueade-
mandaporoxigêniochegasse
a76milm³diáriosnoAmazo-
nas—naredeestadual,ocon-
sumomédiodiárioeradeera
5milm³ antes dapandemia.
AproduçãodiáriadeWhite

Martins,CarboxeNitron,que
sãoastrêsfornecedorasdoin-
sumoparaogovernodoAma-
zonas, é 28,2mil m³ por dia.
AWhiteMartinstentaimpor-
tar o produtodaVenezuela.
Namadrugadadessasexta-

feira, a Força Aérea Brasilei-
ra desembarcou emManaus
uma carga de 6m³ de oxigê-
niolíquidodaempresaWhite
Martins, fornecedora doGo-
vernodoEstado.
Aprevisãoéqueumtotalde

22mil m³ de oxigênio sejam
encaminhadosaolongodase-
mana paraManaus, em ope-
ração a partir de Guarulhos,
cidadedaGrande SãoPaulo.
Enquanto os suprimentos

não chegam, pacientes mor-
rem antes de serem aceitos
nas unidades. Chorando, a

médicadoSamuPatríciaSic-
char disse que a dificuldade
paraconseguir leitosemhos-
pitaisdeportaabertaemMa-
nauspiorou.
Depois de circular por uni-

dades de saúde da cidade,
conseguiu que dois pacien-
tes fossem aceitos no Platão
Araújo,zonalestedeManaus,
maseles teriamdeenfrentar
o mesmo drama: a falta de
oxigênio.
“Em meia hora, eu vi fale-

ceremdois. Não tembico de
oxigênio,infelizmente.Sãoce-
nasdehorror,ocolegamédi-
conãotemmaisoque fazer”,
disse.“Édramáticaasituação
das famílias amazonenses.”
No hospital, a enfermeira

Graciete Mouzinho, 54, nar-
ra o drama: “No corredor lo-
tado,aspessoasestavamten-
tandorespirarenãoconsegui-
am.Foiumacoisahorrívelde
se ver. Aqueles idosos pedin-
dosocorro,levantandoamão,
a família abanando e a gente
não ter comoajudar. Sou en-
fermeira há 18 anos e nunca
tinha sentido tantomedona
minha vida”, disse.
Para diminuir o problema,

osmanauarasformaramuma
rededevoluntáriospara aju-
daratransportaroscilindros
das unidadesde saúde até as
fábricasnosdistritosindustri-
aiscomospróprioscarrospa-
ra seremreabastecidos.
“Éumaoperaçãodeguerra”,

diz o policialmilitar Rodrigo
RicardoRamosPinto, 29.
Rodrigo conversou com a

Folha no final damanhã em
cimadacarroceriadeumaca-
minhonetecarregadacomse-
te cilindros vazios.
Ele estavade folga e se jun-

touaosamigosparasocorrero
serviçodepronto-atendimen-
todobairroRedenção,nazo-
na centro-oeste deManaus.
Rodrigodissequeconseguiu

reunirdoaçõesdeempresári-
os.“Estamosfazendoessemu-
tirãoquenãovaificarsóaqui
noRedenção.Iremosatender
quantasunidadesnósconse-
guirmos”, afirmou.
Omovimentodevoluntári-

os é tão intenso que, ao lado
da caminhonete de Rodrigo,
outroveículodemesmoporte
estava lotadodecilindrosva-
ziosparaseremreabastecidos.
OempresárioPaulodeCas-

tro, 52, cedeu o carro para a
missão. “É uma questão hu-
manitária. Estamos vendo a
dificuldade da população e
não podemos cruzar os bra-
ços. Não é porque eu não te-
nho ninguém internado que
nãovouajudar.Todosnósso-
mos irmãos. Não dá para es-
perarsóosgovernantes. Jávi-
mosquenãodeucerto”,disse.
Parasensibilizarasempre-

sas, as unidades de saúde es-
tãoemitindoreceituárioscom
a urgência recomendada de
compra que são apresenta-
dos pelos voluntários.
Com o apoio da Força Aé-

rea, o governo do Amazonas
iniciounesta sexta a transfe-
rência de pacientes com Co-
vid-19 para hospitais de ou-
tros estados.
Emumamudançadoplano

previstoinicialmente,apenas
nove pacientes que estavam
internadosnaredepúblicaes-
tadualforamtransferidospa-
ra Teresina, noPiauí.
A expectativa era que fos-

semenviados 30.
De acordo com o governo

do Amazonas, quatro paci-
entes apresentaram instabi-

lidade e, por isso, não pude-
ram ser embarcados. Outro
paciente desistiu.
Estes foram os primeiros

pacientes dos 235 que serão
enviados para cinco estados
brasileiros.Umsegundogru-
po de 15 pacientes deve ser
encaminhado para São Luís,
noMaranhão, tambémnesta
sexta-feira.
Ogovernohaviaanunciado

aindaque60bebêsprematu-
ros, internadosemUTIsneo-
natais, que também deman-
damoxigêniohospitalar,seri-
am transferidos para outros
estados.Àtarde,porém,ogo-
vernovoltouatrás,afirmando
queatransferêncianãoseria
maisnecessáriaporqueconse-
guiuabastecimentodeoxigê-
nio paramais 48horas.
OConselhoNacionaldeSe-

cretários de Saúde (Conass)
informou,emnota,queoMi-
nistériodaSaúdecomunicou
osestadossobreasoluçãopar-
cial do problema com a che-
gadadenovostanquesdeoxi-
gênio ao estado.
“OConassestáatentoecon-

tinuaránopropósitode coo-
perarcomMinistériodaSaú-

Famílias recorremaUTIs aéreas privadas para levar pacientes
-Vinicius Sassine
e Pedro Ladeira

brasília Sem UTIs aéreas, o
Ministério da Saúde só es-
tá transferindo pacientes de
Manaus que não estejamem
um leito de terapia intensi-
va, que não venham a preci-
sardesseserviçoequenãote-
nhamdesenvolvido um apa-
rente agravamento da saúde
dos pulmões.
Poroutrolado,familiaresde

pacientes comdinheiropara
pagar pelo serviço fazemfila
por uma UTI aérea privada.
Emalgumasempresas, jáexis-
temagendamentosde trans-
portes de pessoas com Co-
vid-19 até domingo (17) par-
tindodacapitaldoAmazonas.
Manaus vivemais uma cri-

seagudanapandemia.Desta
vez, a razão da crise é a falta
de oxigênio.
Asegundaondadeinfecção

nacidadefezrepetiremasce-
nasdaprimeira,aindanoco-
meçodapandemia.
Quemtemdinheiropagape-

lo transporte em um jatinho
privado equipado com UTI
aérea. Quem não tem fica na
redepúblicadacidade,colap-
sadapor faltadeoxigênio,ou
embarcaemvoosdogoverno
para buscar tratamento em
outrascapitais,desdequenão
sejagraveoestadodesaúde.
O cenário descrito em em-

clínicasparavoar,eaaerona-
ve seguiu comnove.
A capital doPiauí receberia

mais 15pacientesaindanesta
sexta.Odestinodospróximos
voosdeveserSãoLuís,com40
pessoas em dois voos. Tam-
bém estavam previstos, ain-
da nesta sexta, deslocamen-
tos de 20 pacientes a Brasília
e 20 a Goiânia, sempre a hos-
pitaisuniversitários federais.
As reservas feitas nesses

hospitais são de leitos de en-
fermaria,partindo-sedoprin-
cípio de que o estado clínico
dospacientesnãodemanda-
rá um leito de UTI. O propó-
sito é garantir suprimento
de oxigênio e retirar a pres-
são por oxigênio nos hospi-
tais deManaus.
Astransferênciassãoconsi-

deradascomplexasporservi-
doresdogovernoenvolvidos
na operação.
Quatroaeronavesfazemos

transportes, sendo duas da
Força Aérea Brasileira e du-
as de uma companhia priva-
da,sobaresponsabilidadedo
Ministério da Saúde. Os avi-
õesestãoequipadoscomoxi-
gênio, mas não contam com
serviçode terapia intensiva.
Geralmente,umaUTIaérea

transportaumúnicopaciente.
Somenteoshospitaisuniversi-
táriosfederaisreservaram135
leitos apacientesdeManaus,
emcincoestadosenoDF.

Caixão é colocado dentro de carro em frente ao hospital 28 de Agosto, emManaus Guilherme Silva/Folhapress

Profissionais desembarcampaciente comCovid, vindo deManaus, no Aeroporto Internacional de Brasília Pedro Ladeira/Folhapress

presas de transporte aéreo é
de caos, com agendamentos
sendo feitos com48horas de
antecedência.Osvoosdasae-
ronavesquecontamcomesse
serviçoestãoconcentradospa-
raatenderclientesdeManaus.
AFolharegistrouumdesses

transportes.Ojatinhopousou
em Brasília, oriundo de Ma-

naus, comumpaciente intu-
bado,queenfrentaaCovid-19.
O deslocamento até umhos-
pitalnacapitalfederalprosse-
guiuemumaambulânciaque
temo serviçodeUTImóvel.
Já as transferências de pa-

cientes a cargo do governo
federal só serão feitas se não
houveranecessidadedeuma

UTI,diantedacomplexidade
do transporte. A Folha apu-
rou a informação com técni-
cosdogovernoenvolvidosna
operaçãoeconfirmoucomo
Ministério da Saúde.
“NãohaveráusodeUTIaé-

reaporque,aomenosparaes-
tafasedaação,ostrasladosse-
rão com doentes que não se

encontramemestadograve”,
afirmouapasta,pormeioda
assessoria de imprensa.
Osprimeiros transportesa

umhospital universitário fe-
deral foram feitos namanhã
desta sexta-feira (15). Inicial-
mente, iriam embarcar a Te-
resina11pacientesdeManaus.
Dois não tinham condições

Manausvive corridaporoxigênio
para salvarpacientes emhospitais
Rede de voluntários formou filas para levar cilindros vazios para reabastecimento em fábricas

deecomaSecretariadeSaúde
doAmazonasnabuscadeso-
luções definitivas para a gra-
ve crise sanitária”, afirmou.

Governo desiste de
taxar importação de
cilindros para o gás

-Bernardo Caram

brasília OpresidenteJairBol-
sonaro(sempartido)anunci-
ou nesta sexta-feira (15) que
aCamex (CâmaradeComér-
cio Exterior) reduziu a zero
o imposto de importação de
itenscomotanquesdeoxigê-
nio,respiradoresautomáticos
emonitores de sinais vitais.
A decisão, tomada em reu-

niãoextraordinárianestasex-
ta, veio após a divulgação de
informações de que o gover-
no havia elevado a tarifa de
importaçãodecilindrospara
armazenamentodegasesme-
dicinaisnofimdoanopassa-
do—poucos dias antes de o
sistema de saúde deManaus
(AM) entrar em colapso por
falta de oxigênio.
Emmarçode2020, inícioda

pandemia, a alíquota do im-
postodeimportaçãofoizera-
da para esses produtos e de-
maisitenshospitalares,como
partedaestratégiadeenfren-
tamentodaCovid-19.
MasdecisãodaCamex,liga-

daaoMinistériodaEconomia,
no dia 24 de dezembro, aca-
boucomaisençãodacobran-
çaparaparteda listadebens
usados em hospitais. Assim,
a importaçãode cilindrosde
ferro voltou a ser taxada em
14%eosdealumínio,em16%.
Naprática,amedidatornou

aentradadosrecipientespa-
ra gases medicinais no país
mais cara. Outros itens hos-
pitalares também perderam
a isençãonaocasião.
ACamexéresponsávelpor

definir alíquotas do imposto
de importação.“Sempre que
possível, reduziremosimpos-
tos para facilitar o acesso de
insumosebensnecessáriosà
populaçãoparaocombateao
Covid-19”, disse o presidente
nas redes sociais.
Nomesmoato,aCamexha-

via retirado a isenção do im-
posto para outros produtos,
comodesinfetanteparadispo-
sitivosmédicos,sacodeelimi-
naçãoderesíduosderiscobi-
ológico,cortinasestéreispara
salasdecirurgias, torniquete
paracoletadesangue,másca-
ras, luvas,bombadearelétri-
ca, entre outros.
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Eleições livres e justas e a al-
ternância no poder são ele-
mentos fundamentais à vida
democrática. A maioria dos
governantes populistas, no
entanto, resiste a deixar o po-
der após uma derrota eleito-
ral ou mesmo ao término de
seusmandatos, comonosaler-
ta YaschaMounk, autor de “O
Povo contra a Democracia”.
Na medida em que o líder

populista se define comoúni-
co e autêntico representante
da vontade popular, umeven-
tual resultado desfavorável
nas urnas sempre poderá ser

atribuindoa falhasnoproces-
so eleitoral. Trata-se, portan-
to, de uma estratégia preven-
tiva de populistas autoritári-
os para buscar se manter in-
definidamente no poder.
Ao longo de quatro anos na

CasaBranca,Trump fezoque
pôde para fragilizar e captu-
rar as instituições da demo-
cracia constitucional. Em-
pregou as mídias sociais pa-
ra promover a mentira e a
polarização política. Comba-
teu a imprensa livre, fomen-
tou o nacionalismo, asmilíci-
asarmadaseasmaisdiversas

formasdediscriminaçãocon-
tra grupos vulneráveis.
Comooutrospopulistas,des-

prezou as ameaças dapande-
mia,promoveuaglomerações,
combateuaciência eousoda
máscara, contribuindo,assim,
paraamortedequase400mil
compatriotas. Tudo isso sob
olhar cúmplicedegrandepar-
te dos republicanos, de em-
presas de tecnologia e de ou-
tros setorespotentesdaecono-
miaqueagora, constrangidos,
dele buscam se afastar.
A credibilidade do processo

eleitoral nunca saiu damira

da máquina de mentiras de
Trump.Na eminência da pro-
clamação da vitória de Joe
Biden, não foi difícil incitar
seus seguidores mais radi-
cais a empunhar as insígni-
as da extrema direita norte-
americana e marchar sobre
o Capitólio e a Constituição.
Ao longo das últimas duas

décadas, o Brasil construiu
umsistemade votação eletrô-
nico que tem se demonstrado
não apenas íntegro, mas ex-
tremamente eficiente. As defi-
ciências denosso sistemaelei-
toral, como desinformação,

“candidaturas laranja”, finan-
ciamento ilegal e mesmo a
violência, não dizem respei-
to, em absoluto, ao processo
de votação eletrônico.
Jamais se comprovou, des-

de a implantação daurna ele-
trônica, qualquer falha rele-
vante que impactasse o resul-
tado de uma eleição. Exigir
o voto impresso é uma tenta-
tiva de retroagir ao voto de
cabresto, em que o eleitor te-
rá que comprovar em quem
votou ao miliciano de plan-
tão, além de favorecer uma
interminável judicialização
do resultado das eleições.
Por não operarem em rede,

nossas urnas eletrônicas têm
evitadoaaçãodehackers. Ca-
da urna é auditada antes da
votação, para que se certifi-
que que não recebeu nenhum
votoantecipadamente.Ao tér-
minodavotaçãoaurnaemite
um boletim, impresso, com o
númerode votosde cadacan-

didato.Partidos,fiscais,OABe
o Ministério Público têm am-
plo acesso a todo um proces-
sosupervisionadopela Justiça
Eleitoral. O TSE tambémcon-
vidaobservadores internacio-
nais, comoaMissãodeObser-
vação Eleitoral da OEA, para
acompanhar nossas eleições.
A invasão do Capitólio nos

ensina que a persistente ten-
tativa de deslegitimar o siste-
madeescolhaeleitoralporpo-
pulistas não pode, emhipóte-
se alguma, sernegligenciada.
Seuúnicoobjetivo é fomentar
a subversão democrática.
O maior desafio daqueles

que prezam pela democracia
noBrasil, não importaemque
posição do arco ideológico se
encontrem,éconstruirumam-
plopactodeproteçãoàintegri-
dade das eleições de 2022, pa-
raquenãocorramosoriscode
submergirnumvertiginosopro-
cesso de vandalização de nos-
sademocraciaconstitucional.

Proteger a integridade das eleições será omaior 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”

Vandalismo constitucional

|dom. AntonioPrata | seg. Tabata Amaral, ThiagoAmparo | ter. Vera Iaconelli |qua. Ilona Szabó de Carvalho, JairoMarques |qui. Sérgio Rodrigues | sex. Tati Bernardi | sáb. Oscar Vilhena Vieira, Luís Francisco Carvalho Filho

Distribuição dos novos leitos de UTI da rede pública por região*

Leitos UTI do SUS ‘desativados’ entre julho e outubro por região

Variação dos UTI SUS entre julho e outubro

*Criados entre fevereiro e julho Fonte: IDO (Índice de Desigualdade na Oferta) - Instituto Votorantim

Leitos de UTI

Sudeste Nordeste Sul NorteCentro-
Oeste

Sudeste Nordeste SulNorte Centro-
Oeste

4.764
(45%)

585
(5%)

2.730
(26%)

816
(8%)

1.779
(17%)

1.549
(51%)

26
(1%)

1.189
(39%)

130
(4%)

378
(13%)

Saldo da infraestrutura em outubro, em %

Total:
-3.009

Total:
-28%

SEGOMTROMGRSMARRACMSPRSCTOALSPDFESBAPBPECERNPIPAAMRJ

SEGOMTROMGRSMARRACMSPRSCTOALSPDFESBAPBPECERNPIPAAMRJ

68
12688

13
9564

1100
-4-29-61

-7-41

-795

-80

-226-243

-74

-214

-326

-159
-208

-267

-117

-623

139

5349
27

1010600
-3-5-12-19

-32-32-33-37-37-43-51-56
-67-69

-82-85-87

-MatheusMoreira e Ana
Estela de Sousa Pinto

são paulo e bruxelas O esta-
do do Amazonas desativou
85% dos leitos de UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva)
doSUSquehaviamsidocria-
dosentre fevereiroe julhode
2020 por causa da Covid-19.
Osdados sãodeum levanta-
mentofeitopeloInstitutoVo-
torantimcombaseeminfor-
mações da Secretaria de Es-
tadodeSaúdedoAmazonas.
Acapitaldoestado,Manaus,

vive recorde de hospitaliza-
ções e tinha 58 pessoas à es-
perade leitosdeUTIatéoúl-
timodia 12de janeiro,depois
deterdesativado,entre julho
eoutubrode2020,117UTIsdo
SUS das 137 criadas de feve-
reiro a julhodomesmoano.
O levantamento foi desen-

volvido, inicialmente, para
avaliar a disposição de leitos
de UTI públicos e privados
nos estados brasileiros, bem
como a oferta de respirado-
res. No entanto, com os da-
dosemmãos,aequipedoins-
titutoreparounoelevadoper-
centualdeleitosdesativados.
A Secretaria de Estado de

SaúdedoAmazonasnãores-
pondeu aos questionamen-
tos feitos pela reportagem
atéaconclusãodestaedição.
Manaus vive seu pior mo-

mento da pandemia com
médicos relatando terem
que escolher quais pacien-
tes assistiriamenquantoou-
trosmorriamporasfixiade-
vidoàbaixaoferta deoxigê-
nionoshospitais. A situação
é tão grave que cerca de 700
pacientes devem ser trans-
feridosparaoutros estados.
Um dos pontos críticos

da crise é a falta de leitos de
UTIparapacientes emesta-
do grave. “Ou seja, terman-
tido o número de leitos cri-
ados ajudaria a diminuir a
crise neste momento”, diz

AMdesativou, entre julhoeoutubro,
85%dos leitosdeUTIparaCovid-19
Ao menos 117 das 137 vagas públicas criadas a partir de fevereiro foram fechadas no estado

Manaus desmontou antes
dahoraainfraestruturamon-
tadanaprimeiraondadeCo-
vid-19 e isso contribuiu para
o atual colapso nos serviços
desaúde,afirmouMariângela
Simão,vice-diretora-geralda
OMS(OrganizaçãoMundialde
Saúde).Comomostrou a Fo-
lhaemoutubro, leitosclínicos
edeUTIdoSUSabertostem-
porariamenteduranteapan-
demia foram fechados pelo
Ministério da Saúde quando
oscasoscomeçaramabaixar.
Dos 14.843 leitos de UTI

adultos e 249pediátricos ha-
bilitadospeloministériodes-
deabril,restavanofinaldeou-
tubro poucomais de um ter-
ço —5.233 de adultos e seis
pediátricos,segundoapasta.
“O que está acontecen-

do no Brasil deve servir de
alerta: não baixem a guar-
da por uma falsa sensação
de segurança. Não fechem
as instalações que já têm,
porque a pandemia não
acabou ainda”, afirmou.
Segundo o diretor executi-

voparaemergênciasdaOMS,
MichaelRyan,outroagravan-
te na capital do Amazonas é
que, além dos profissionais
de hospitais, também estão
sendocontaminadosfuncio-
nários de laboratórios e cen-
trosdevigilância,prejudican-
dotodaacadeiadecombate.
Ryan afirmou que, pelos

registros da OMS, há 400
pessoas diagnosticadas com
Covid-19 na fila para serem
hospitalizadas em Ma-
naus, 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.
“Nãoéanovavariantequees-
tána raizdessecrescimento.
Émuito fácil colocar a culpa
no vírus, mas infelizmente o
problema é o que as pessoas
nãofizeram”, afirmouRyan.
“Seovírusficamaiseficien-

te,aspessoasprecisamredo-
braraprevençãoeocombate.”
De acordo com a líder téc-

nica para Covid-19 da OMS,
Maria van Kerkhove, ainda
não se sabe se a variante en-
contradaempassageirosque
saíramdoBrasil setransmite
mais rapidamentequeasou-
tras.Eladissequeaentidade
está estudandoanova cepa.

Rafael Gioielli, gerente ge-
ral do InstitutoVotorantim.
O responsável pelo levan-

tamento realizadopelo ins-
tituto explica que manter
leitos inativos tem um cus-
to alto aos cofres públicos
e que a desativação prova-
velmente aconteceu devido
à queda na demanda.

“O problema é que a evo-
lução da pandemia parece
ter vindo na direção con-
trária dessa medida, am-
pliando a demanda por lei-
tos de formamuito rápida,
numa velocidade que pare-
ce ser maior do que aquela
em que os governos conse-
guem ativar os leitos.”

OMinistério da Saúdemo-
bilizougovernadoresdeesta-
dos próximos ao Amazonas
parareceberospacientes.Até
ofimdestaquinta(14),apas-
taconvocouhospitaisuniver-
sitários federais das capitais
de Goiás, Maranhão, Piauí,
RioGrandedoNorte eParaí-
ba, além doDistrito Federal,

parareservarem135vagaspa-
ra os pacientes transferidos.
Outros cem pacientes de-

vemsertransferidosparaare-
deestadualdeGoiás.Astrans-
ferênciaspormeiodeaviãoda
FAB(ForçaAéreaBrasileira),
nofimdodia,nãoforampos-
síveisdevidoà faltadeoxigê-
nioparaumaviagemsegura.
Ademandaporoxigêniono

estado é três vezes superior
à capacidade produtiva dos
fornecedores, segundo in-
formou o governo do Ama-
zonas. A gravidade da situa-
ção é tamanha que o gover-
noestadual requereuoesto-
quedeoxigêniode 11empre-
sas por meio de notificação
extrajudicial assinada pelo
secretário estadual de Saú-
de do Amazonas, Marcellus
José Barroso Campêlo. E ca-
so haja desobediência, a no-
tificaçãoprevêousodeforça
policialparaobtero insumo.

Saúde confirma reinfecção por variante no Amazonas
brasília O Ministério da Sa-
úde confirmou um caso de
reinfecção pela nova varian-
tedocoronavírusnoAmazo-
nas.Adescobertafoi feitape-
laFiocruzemumamulherde
29 anos comsintomas leves.
Para confirmar reinfecção,

é preciso analisar o genoma
dos dois vírus e comparar a
sequência do RNA —molé-
cula “prima” do DNA— para
ver se são de fato duas linha-
gens diferentes.

A análise mostrou um pa-
drãodemutaçõescompatível
comavariantedovírusSars-
CoV-2, identificada recente-
mentepeloMinistériodaSa-
údedo Japão,masdeorigem
noAmazonas.
Essa variante tem 12muta-

ções, sendo que uma delas é
amesmaencontradaemvari-
antes já identificadas noRei-
noUnidoenaÁfricadoSul,o
queimplicaemmaiorpoten-
cial de transmissãodo vírus.

SegundooMinistériodaSa-
úde, a nova variante foi en-
contrada pela Fiocruz (Fun-
dação Oswaldo Cruz) no dia
12de janeiro, eapasta foino-
tificada no dia seguinte pelo
estadodoAmazonas.
Amulherfoidiagnosticada

comainfecçãopelaprimeira
vez em 24demarço e, no dia
30dedezembro,obteveose-
gundodiagnósticopositivoda
Covid-19peloexameRT-PCR.
Raquel Lopes

“
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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-Thiago Resende

brasília Emboraopresidente
Jair Bolsonaro (sempartido)
tenharessaltadodadosdoen-
vio de recursos paraManaus
no ano passado, a cidade foi
a segundacapitalquemenos
recebeu verba federal numa
comparação de acordo com
onúmerodehabitantes.
O repasse per capita pa-

raManaus só superou—por
pouco— o do Rio de Janeiro
(RJ), que temumorçamento
próprio mais robusto que o
da capital amazonense.
Apósosistemadesaúdede

Manaus entrar em colapso,
o governo Bolsonaro iniciou
umaoperaçãoparaseafastar
da responsabilidade do caos
na região.
Nesta sexta-feira (15), Bol-

sonaropublicouemsuacon-
ta no Twitter dados oficiais
sobre os repasses do gover-
no federal à capital amazo-
nense. As informações—do
Portal da Transparência, ad-
ministradopelaCGU(Contro-
ladoria-GeraldaUnião)—fo-
ramdivulgadaspelopresiden-
te,sememitircomentárioso-
bre os números.
BolsonaromostrouqueMa-

naus recebeuR$2,36bilhões
transferidos do governo fe-
deral para omunicípio,mais
R$475mildegastosdiretosna

cidadecomdinheiro federal.
Apoiadores do presidente

usaram esses números pa-
ra exaltar a atuação do Palá-
ciodoPlanaltonapandemia.
Maslevantamentofeitope-

laFolhausandoamesmafon-
te de dados de Bolsonaro re-
velou que a capital do Ama-
zonas, que enfrentaumcaos
nasaúde,recebeubemmenos
queoutrascidades,quandoa
quantiaécomparadaàpopu-
laçãodecadaregião.Paraes-
se ranking foi usada a popu-
laçãoestimadapeloIBGEem
todas as capitais.
EmManausforamR$ 1.063

por habitante, pouco a mais
quenoRiodeJaneiro(R$946
por morador), que ficou em
último lugar no ranking.
Osnúmerosdestoamdore-

gistrado emcidades no topo
da lista, como Vitória (ES) e
Palmas (TO), que receberam
maisdeR$4milpormorador.
Procurado,oPaláciodoPla-

naltonãoquissemanifestar.O
MinistériodaEconomiatam-
bémnãocomentouadistribu-
içãodos recursos.
Olevantamentocomparan-

do os recursos para capitais
envolve dinheiro de transfe-
rências constitucionais (que
não exigem condicionante
ao município para receber a
verba), transferênciasvolun-
tárias da União e do progra-

madesocorrofinanceiroaos
estadosemunicípiosnapan-
demia(negociadoentreogo-
vernofederaleoCongresso).
Em 2020, o governo Bol-

sonaro não teve amarras no
Orçamento por causa da ca-
lamidade pública em função
da crise da Covid-19. Por is-
so,opresidente tevemais re-
cursos para aplicar, destinar
aprogramas (comooauxílio
emergencial) e repassaraes-
tados emunicípios.
OPlanaltoeoMinistérioda

Economianãoresponderam
como funcionarão os repas-
ses em 2021, com a volta das
regras fiscais e restrições or-
çamentárias, diantedoagra-
vamentodapandemia.
AcapitaldoAmazonasvive

noiníciodesteanoumcenário
derecordedehospitalizações
porCovid-19e falta deoxigê-
nio noshospitais. O insumo

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

-Ricardo Della Coletta

brasília Diantedacrisedefal-
tadeoxigênioparapacientes
deCovid-19emManaus,opre-

sidente Jair Bolsonaro disse
que“nósfizemosanossapar-
te” e voltou a defender trata-
mentossemeficáciacompro-
vadaparaonovocoronavírus.
“Agenteestásemprefazen-

dooquetemquefazer.Proble-
maemManaus,terrívelopro-
blemalá.Agoranósfizemosa
nossa parte, [com] recursos,
meios”,afirmouopresidente,
emconversacomapoiadores
emfrenteaoPaláciodaAlvo-
rada.Afalafoitransmitidopor
umsite bolsonarista.
Naconversa,Bolsonarovol-

tou a defender o tratamento
precoceeousodehidroxiclo-
roquinaeivermectina,méto-
do defendido há meses pelo
presidente,masquenãotem
eficáciacomprovadaporespe-
cialistas.Alémdomais,aclo-
roquinaestáassociadaaefei-
toscolateraiscomoarritmia.
Cientistasafirmamquenão

existetratamentoprecocepa-
raCovid-19.
“Hoje as Forças Armadas

deslocaramparalá[Manaus]
umhospital decampanha.O
ministro da Saúde [Eduardo
Pazuello] esteve lá segunda
[11], providenciou oxigênio,
começou o tratamento pre-
cocequealgunscriticamain-
da.Quemcriticanãotoma,fi-
quetranquilo,setiverumpro-
blemadevírus vai se agravar
pela idade. Agora vê omédi-

co e ele vai receitar, pode re-
ceitar o tratamentoprecoce.
Seomédiconãoquiser[recei-
tar], procure outro medico,
nãotemproblema”,declarou.
Namanhãdestasexta,ovi-

ce-presidenteHamiltonMou-
rãotambémdissequeogover-
nofederalestáfazendo“além
do que pode” diante da crise
emManaus.
“O governo está fazendo

alémdoquepode,dentrodos
meiosqueagentedispõe.Na
Amazônia as coisas não são
simples, você tem uma capi-
tal—comoManaus,acidade
mais populosa da Amazônia
Ocidental— e você só chega
lá de barco ou de avião”, de-
clarouo vice.
Ementrevistaao jornalista

JoséLuizDatena,noprograma
BrasilUrgente,daTVBandei-
rantes, na tarde desta sexta,
BolsonarodissequePazuello
éum“tremendodeumadmi-
nistrador”,afirmouqueduvi-
daquealguémfariaumtraba-
lho melhor do que ele e res-
saltouquenãohámotivospa-
raumatrocanaSaúdepasta.
“Ninguémfariamelhor,com

todoorespeito,doqueomeu
governo está fazendo”, disse
Bolsonaro. “Pazuello está fa-
zendoumtrabalhoexcepcio-
nal.Nãovaisairdelá.Nãotem
motivode sair de lá.”
Na conversa, o presidente

Manaus foi a 2ª capital quemenos
recebeu recurso federal porhabitante
Em 2020, cidade só recebeumais verba que o Rio de Janeiro, que tem orçamento próprio mais robusto

tambémminimizou os pedi-
dos de impeachment ingres-
sados contra ele na Câmara.
Ele afirmou que não existe
“nadadeconcretocontraele”
equenãovãotirá-lodocargo
na “mãogrande”.
“Nãotemdoquemeacusar.

Esses 40 ou 60 processos de
impeachment. Isso não vale
nada”, disse. “Só Deus me ti-
ra daqui. Não existe nada de
concretocontramim.Agora,
me tirar damão grande, não
vãome tirar”, acrescentou.
Naentrevista,opresidente

reconheceuqueManauspassa
porumasituaçãocrítica,com
unidadeshospitalarescheias.
Ele disse, contudo, que não
pode“fazernada”emrelação
aocombateaocoronavírus, já
que, segundo ele, o STF (Su-
premoTribunal federal)defi-
niuqueasiniciativascabema
estados emunicípios.
“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
napraiaagora,tomandouma
cerveja”, acrescentou.
Opresidenteressaltouque,

apesar das restrições, o go-
verno federal está em Ma-
naus “para ajudar o seu po-
vo” e que, “mesmo proibido
pelo STF”, a atual gestão tem
“levado alento” à população
amazônica. Ele disse ainda
que não irá intervir na An-
visa para agilizar a liberação
das vacinas.
“TemdepassarpelaAnvisa.

Ela fazumtrabalhodequali-
dadee eu tenhozero interfe-
rêncianaAnvisa.Asagências
sãoautônomas, independen-
teseninguémteminterferên-
cia lá”, afirmou.
Bolsonaro também reba-

teucríticafeitapelogoverna-
dor de São Paulo, JoãoDoria
(PSDB), que o chamou mais
cedode “fascínora”. Segundo
o presidente, o tucano “não
temmoral para falar de nin-
guém” e não deveria atrapa-
lhar o governo federal.
“Ele[Doria]querjogarares-

ponsabilidade pra cima de
mim? Será que ele tem cora-
gem moral, porque homem
ele não é, nós sabemos que
essepilantraaínãoéhomem,
decriticaroSupremo,quefa-
louqueeunãoposso interfe-
rir? “, questionou.
Mais tarde, em entrevista

à Jovem Pan, Bolsonaro dis-
se que não tem por que ter
“esse trauma todo” por cau-
sa da Covid e que a paralisa-
ção da atividade econômica
e o isolamento social geram
maismortesdoqueadoença.
“Esseisolamentocausamui-

tomaismorte,pordepressão,
por suicídio, por faltadeem-
prego 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 to-
da apenas preocupado com
aCovid”, disse.

O presidente Jair Bolsonaro ao sair de um restaurante na Vila Planalto, emBrasília Pedro Ladeira -13.jan.20/Folhapress

Maia quer comissão para discutir colapso noAM
-RenatoMachado
eMarcelo Rocha

brasília OpresidentedaCâ-
maradosDeputados,Rodri-
go Maia (DEM-RJ), afirmou
pormeiode suas redes soci-
ais que vai pedir a convoca-
ção da Comissão Represen-
tativa para discutir o colap-
so do sistema de saúde no
Amazonas, por causa dos
problemas criadospelo alto
nível de contágios do recru-
descimentodapandemiade
Covid-19 no estado.
“Vou encaminhar agora

à tarde ao presidente do
Congresso, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP),umpedidode
convocaçãodaComissãoRe-
presentativaparaquepossa-
mos discutir a tragédia que
está acontecendo em Ma-
naus e também todo o pro-
cesso que envolve a vacina-
ção no país”, escreveuMaia,
nesta sexta-feira (15).
A Comissão Representati-

va éumacomissão temporá-
riaprevistaparaatuarempe-
ríodos de recesso parlamen-
tar. Éintegradaporsetesena-
dorese17deputadosfederais.
Dentre suas atribuições,

pode convocarministros de
Estado para prestarem in-
formações, fiscalizar e con-
trolar atos doExecutivo, au-
torizar o presidente e o vi-
ce a se ausentarem do país
e executar ações de caráter
urgente, que não podemes-
perar pelo fim do recesso.
O senador EduardoBraga

(MDB-AM), líder da banca-
da do MDB, também pediu
oficialmente intervenção
federal no Amazonas.
O ofício foi encaminhado

na tarde desta sexta ao pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem
partido).
Braga diz no documento

que a situação exige atuação
imediatadogovernofederal,
comoaconteceunoRiodeJa-
neiro,porcontadaviolência.

“Todaanaçãobrasileira to-
mouconhecimentodequeo
atendimento aos pacientes
acometidos de Covid-19 pe-
lasautoridadessanitáriasdo
estadodoAmazonasnãoes-
tá sendo possível de ser rea-
lizado, inclusivepela faltade
insumos básicos, como oxi-
gênio, tornando forçosa a
transferência de doentes da
rede hospitalar de Manaus
para outras capitais do país,
inclusive Brasília”, afirma o
parlamentarnodocumento.
O presidente do STF (Su-

premo Tribunal Federal),
ministro Luiz Fux, também
se manifestou nesta sexta,
dizendo que “o Amazonas
pede socorro e que o Bra-
sil precisa ouvir esse grito”.
Em nota à imprensa, Fux

disse que falou por telefone
como governador do Ama-
zonas, Wilson Lima (PSC),
para prestar solidariedade
diante da crise sanitária en-
frentada pelo estado.

Ao classificar no comuni-
cado a situação de “dramáti-
ca”, Fux disse ao governador
que o STF está atento aos fa-
tos e se colocou à disposi-
ção 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 po-
deres constituídos devem
se unir para juntos enfren-
tarem essa emergência.”
Mais cedo, o ministro Gil-

mar Mendes se manifestou
em uma rede social e pres-
tou solidariedade a “todos
que se encontram em meio
aessaverdadeiracatástrofe”.
“AsituaçãodeManauséestar-
recedorae,deformacruel,es-
cancaraasfalhasnocombate
àCovid-19”,disse.“Maisdoque
nunca,énecessáriaaatuação
de todasasesferasdepoder.”

Doria pede reação
contra Bolsonaro
e fala em genocídio

-AlineMazzo

são paulo O governador Jo-
ãoDoria (PSDB)pediunesta
sexta (15) reaçãodoCongres-
so Nacional e da sociedade
civil contraopresidente Jair
Bolsonaro (sempartido) na
condução da pandemia de
Covid-19 e falou em genocí-
dio ao se referir à morte de
mais de 205 mil brasileiros
vítimas da doença.
Disse ainda que a crise da

faltadeoxigênioemManaus
éderesponsabilidadeda“op-
çãopelonegacionismo”eda
“política caótica” do gover-
no federal ante apandemia.
Asdeclarações foramdadas
noPaláciodosBandeirantes,
em entrevista coletiva para

tratar da reclassificação do
Plano São Paulo.
“Li uma manifestação do

presidente JairBolsonarodi-
zendo ‘fiz tudo o que estava
aomeu alcance, o problema
agora é do estado do Ama-
zonas edaPrefeituradeMa-
naus’. Inacreditável. Inacre-
ditável. Em outro país isso
talvez fosse classificado co-
mo genocídio. É um aban-
dono aos brasileiros”, disse,
aludindo declaração de Bol-
sonaronamanhãdestasexta.
“Onegacionismodominan-

doopaísnogoverno federal.
Um mar de fracasso, colo-
cando como vítimas milha-
res de brasileiros que perde-
ramasuavidaeoutrosmilha-
resquepodemperder.Estána
horadetermosumareaçãoa
isso. Da sociedade civil, dos
brasileiros, da população do
Brasil, da imprensa, do Con-
gressoNacionaldequempu-
derajudar.Ouvamosassistira
isso?Ouvamosassistira isso
pormeses e achar que é isso
normal,que fazparteequea
ideologia donegacionismoé
aceitável?”, completou.
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Oxigêniohospitalar requerproduçãodelicada
Cilindros menores, como os vistos emManaus, não são suficientes para resolver a escassez do produto na cidade

-PhillippeWatanabe

são paulo Para que e para
quemservemostubosdeoxi-
gênioemumhospital?Quão
diferente ele é do oxigênio
querespiramosnormalmen-
te? Por que seu transporte é
tão difícil? Com a situação
escandalosa emhospitais de
Manauseamorteporasfixia
de pacientes, o oxigênio vi-
rouprotagonistanessacrise.
SegundoGustavoJanot,mé-

dico intensivista doHospital
IsraelitaAlbertEinstein,ooxi-
gênio é usado em qualquer
situação em que a oxigena-
ção do paciente está abaixo
de90%.Suautilizaçãocostu-
masermaiscomumemUTIs,
unidadessemi-intensivas,sa-
las de emergência edeparta-
mentos cirúrgicos.
Com a pandemia de Co-

vid-19,atéáreasdeenfermaria
têmusadooxigênio,porcau-
sadademandadepacientes.
No ar que respiramos, o

usualéhavercercade21%de
oxigênioemsuacomposição.
A Covid-19, ao atacar os pul-
mões,dificultaastrocasgaso-
sasnosalvéolospulmonares.
Comisso,torna-senecessário
enriqueceroarque apessoa
está respirando, seja a par-
tir de cateteres,máscaras ou
mesmopor intubação.
Segundo Janot, é comum

que oxigenação do paciente
alcance níveis de 40% ou até
60%deoxigênionoar forne-
cido. “Em casos extremos,
oxigênio em 100%. Tem que
inalaroxigêniopuro”,afirma.
A intubação, diz omédico,

ocorrequandoopacientegas-
taenergiademaispararespi-
rar.Comoprocedimento,di-
minui-se o esforço, a ativida-
de metabólica e o consumo
deoxigênio.
O intensivista afirma que,

emmédia,empacientescom
quadros leves de Covid são
usados de 2 a 3 litros de oxi-
gênio por minuto. Pacientes
moderados podem chegar a
até60 litros porminuto.Nos
casosmaisgraves,oconsumo
tende a sermaior.
A produçãonormal de oxi-

gênio medicinal usado em
hospitaisehojeemseverafal-
ta em Manaus, necessita de
processos complexos, como
filtragem do ar atmosférico,
liquefação dooxigênio e bai-

xíssimas temperaturas. Sem
oxigênio nos hospitais da ci-
dade, parentes de pacientes
têm tentado ajudar com ci-
lindrostrazidosàspressasàs
unidades de saúde. Mas são
insuficientes e paliativos an-
te a necessidade dos pacien-
tesebaixacapacidadedesses
recipientes.
Para obter o oxigênio me-

dicinal em uma fábrica, o ar
atmosféricoésugadoepassa
por filtragem de impurezas.
Depois, o ar passa por um

processo de compressão e
resfriamento.Aseguir,segun-
doLuisSantos,diretorindus-
trial da IBG (Indústria Brasi-
leiradeGases), éumsecador
queretiraaumidadeeoCO2.
Começa,então,umproces-

so criogênico —ou seja, em
baixíssimas temperaturas—
emqueoaréliquefeitoepas-
saporumatorredefraciona-
mento, que separaemoxigê-
nio e nitrogênio líquidos (e
uma pequena porcentagem
de argônio). A partir daí, es-
se oxigênio comalto grau de
purezaseráarmazenado,ain-
dalíquido,emtanquescriogê-
nicos e poderá ser transpor-
tadopara os hospitais.
Já nas unidades de saúde,

costuma haver outros gran-

des cilindros para guardar o
gás liquefeito.
Segundo o diretor da IBG,

a opção pelo oxigênio lique-
feitoé importantepela logís-
tica eeficiênciadaoperação,
já que ocupa menos espaço
que sua versão gasosa.
Nohospital,ooxigênioéva-

porizado e entra na rede de
distribuição da unidade. An-
tes de chegar ao sistema res-
piratório das pessoas, ainda
passa por umumidificador.
Há também um processo

mais simplificado, sem ne-
cessidade do processo crio-
gênico, de obtenção de oxi-
gênio medicinal a partir de
um equipamento conhecido
comoPSA.Avantageméque
amáquinapodeserinstalada
naprópriaunidadedesaúde.
A desvantageméque háme-
nor pureza.
Santos, da IBG, afirma que

aempresa também jáestá se
movimentando para enviar
cercade800cilindrosdeoxi-
gênio para Manaus. “Tudo o
queestáaonossoalcancees-
tamos tentando fazer para
ajudarasalvaressasvidasem
Manaus”, diz o diretor.
Jáotransporteaéreodooxi-

gênio líquido exige um exer-
cício complexo de logística,

segundo Santos, e aviões de
grandeporte.Talaçãofoivis-
ta nesta sexta (15), quando
aviões da FAB (Força Aérea
Brasileira) levaram paraMa-
naus grandes contêineresde
oxigênio.
Santosafirmaqueasituação

écomplicadaexatamentepe-
lotamanhodoscontêinerese
pelanecessidadedecuidados
comapressãoeoscilações—
lembradoquesetratadeuma
recipiente criogênico.

Oferta da Venezuela a
Manaus gera críticas
de rivais deMaduro

-Thiago Amâncio

são paulo A oferta de oxigê-
nio hospitalar da Venezuela
paraabastecera redede saú-
de do Amazonas, colapsada
pelo aumento da Covid-19,
virou novo ponto de tensão
política no país comandado
peloditadorNicolásMaduro.
Na quinta-feira (14), ominis-
trodasRelaçõesExterioresda
Venezuela, JorgeArreaza,es-
creveuemredesocialqueMa-

duroautorizouoenvioimedi-
atodesuprimentosaoBrasil.
“Por instruções do presi-

dente, Nicolás Maduro, con-
versamos comogovernador
doestadodoAmazonas,Wil-
son Lima, para colocar ime-
diatamente à sua disposição
o oxigênio necessário para
atender a contingência sani-
táriaemManaus.Solidarieda-
delatino-americanaacimade
tudo!”, afirmou.
JulioBorges,deputadoopo-

sitoraogovernoMaduroeres-
ponsável pelas Relações Ex-
teriores do autoproclamado
presidente Juan Guaidó, rea-
giu. Afirmou que há venezu-
elanosmorrendo semoxigê-
nio, usado agora por Madu-
roparabuscarapoiopolítico
eseportarcomoumlíderge-
neroso,nãocomooditadore
violadordedireitoshumanos
que é, emsuas palavras.
À Folha, Borges diz que “a

situaçãosanitáriaéverdadei-
ramente trágica. As pessoas
fogem para o Brasil, Colôm-
bia, Panamá, porque não há
nada, os hospitais estão em
caos. Sem eletricidade, sem
água,remédiosmínimos.Por
isso as pessoas fogempara o
Amazonas”,dizele, citandoa
crisehumanitáriaquelevou6

milhõesdevenezuelanosase
refugiaramemoutrospaíses.
Borges lembra que Madu-

ro enviou recentemente aju-
dahumanitáriaparaaBolívia
e o faz constantemente com
Cuba. “É como uma pessoa
que, enquanto um familiar
morredefome,dácomidade
presente ao vizinho para pa-
recerqueéumhomembom.”
Enviar oxigênio a um país

comgoverno hostil a ele, co-
moodopresidenteJairBolso-
naro,significatentarreverter
a imagemquetemporaquie
nomundo todo, diz Borges.
“Quersemostrarcomoolí-

derdospobres,dosnecessita-
dos,dosinfectadoscomcoro-
navírus,quandonaverdadeé
umditador,violadordedirei-
toshumanos,corrupto,eque
conseguiudestroçaraVenezu-
ela,umdospaísesmaisprós-
perosdaAmérica,otransfor-
mou no país mais pobre da
Américapelacorrupçãoepe-
lo crimeorganizado.”
No Twitter, pela manhã,

Borges publicou trecho de
uma reportagem do portal
argentino Infobae que trata
da morte de um coronel ve-
nezuelanoemagostoporfal-
ta de oxigênio.
O político escreveu: “Mui-

tos venezuelanos, entre eles
oficiaisdaFanb(ForçaArma-
da Nacional Bolivariana) co-
moocoronelPedroEzequiel
Romero,morrerampor falta
de oxigênio nos hospitais do
país. Entretanto, a ditadura
dáoxigêniodepresenteaum
estado no Brasil para buscar
apoiopolítico.Nãoimportaa
eles a vida dopovo”.
AssimcomoBolsonaro,Ma-

durodefendeuousodacloro-
quina, medicamento contra
malária, no tratamento con-
tra a Covid-19, mesmo sem
qualquerevidênciacientífica.
Segundodadosdauniversi-

dade americana Johns Hop-
kins, quemonitora o avanço
da doença em todo o mun-
do, 1.090 pessoas morreram
na Venezuela vítimas da Co-
vid-19,ehouve118,4milcasos
confirmados.
AcapitaldoAmazonas,Ma-

naus, foi a primeira cidade
neste ano onde o sistema de
saúdenãoaguentouademan-
da provocada pela doença e
colapsou,comoaconteceuno
início do anopassado.

Parentes de pacientes internados fazemfila para recarregar cilindros na empresa Nitron da Amazônia Sandro Pereira/Folhapress

Naquinta(14),enquantoMa-
nausviviacrisecomafaltade
oxigênionoshospitais,opre-
sidente Jair Bolsonaro reali-
zou uma transmissão ao vi-
vo comoministro da Saúde,
EduardoPazuello.
ALupaanalisoualgumasde-

clarações de Bolsonaro e do
ministro,queforamprocura-
dos para comentar as checa-
gens, mas não responderam
atéaconclusãodestaedição.

*
“Qual outro país do mundo
disponibilizouoauxílioemer-
gencial?AlguémlembraaíAr-
gentina, Paraguai, Uruguai,
Venezuela, México, Angola,
Itália?” - Bolsonaro
falso Pelomenoscinco—Ar-
gentina,Paraguai,Uruguai,Ve-
nezuelaeItália—dossetepaí-
sescitadospelopresidenteJa-
irBolsonarodisponibilizaram
um auxílio emergencial para
suapopulaçãoduranteapan-
demiasimilaresaobrasileiro.
AArgentinacriouo“Ingreso

familiardeemergencia”,com
valor de 10mil pesos, pouco
maisdeR$600.NoParaguai,
o programa Pytyvõ ofereceu

G.548.210 (R$419).AVenezu-
elacriouo#QuedateEnCasa,
masogovernonãoinformao
valormensal.
Na Itália, o “Bonus Co-

vid” era de € 600 (cerca de
R$ 3.800) nos dois primeiros
meses eno, terceiro eúltimo
mês,passoupara€1.000(cer-
ca deR$ 6.000).
O Uruguai criou o Fundo

Coronavírus. Segundo o go-
verno,o fundousoucercade
US$625milhõesem2020em
medidasdecombateaovírus.
Dessemontante,US$ 120mi-
lhõesforamparaabonosdefa-
mílias e cestas básicas.

“OPSOLentroucomumaação
naJustiçadePortoAlegrepa-
raqueomunicípionãoentre-
gueokitdetratamentopreco-
ce para os portadores de Co-
vid-19” - Bolsonaro
verdadeiro Nodia12dejanei-
ro,abancadadevereadoresdo
PSOL de Porto Alegre ingres-
soucomumaação,endereça-
daàVaradaFazendaPública,
pedindoqueaprefeituradaci-
dade“seabstenhadedistribu-
ir,utilizare/ouadquirirmedi-
camentosdeeficácianãocom-

provada,especialmenteaiver-
mectinaeahidroxicloroquina,
parautilizaçãona redepúbli-
ca de saúde do Município de
PortoAlegre”.

“O uso damáscara, o afasta-
mento social, asmedidas de
isolamento(...), issotudonós
temos muita dificuldade de
encontrar o que deu certo e
oquedeuerrado.” - Pazuello
falso Pesquisapublicadaem
junhonarevistaTheLancetin-
dicou que o uso demáscaras
reduz o risco de infecção por
Covid-19 em 85%. O estudo
mostrouqueasproteçõeshos-
pitalares têmumgraumaior
deefetividade(96%),enquan-
toasmáscarascaseiraseram
consideradas67%efetivas.

“Otratamentoprecoceépre-
conizadopelosconselhos fe-
derais[...],semostroueficaz
emtodasascidadeseestados
doBrasil” - Pazuello
falso Deacordocominstitu-
ições internacionais, como a
OrganizaçãoMundialdaSaú-
de (OMS) eo InstitutoNacio-
naldeSaúdedosEstadosUni-
dos (NHI, na sigla em inglês),

não há, até o momento, me-
dicamentos que comprova-
damente reduzem o risco de
infecçãopelaCovid-19.

“[Onúmerode]Jovensentre5
e19anos(...)semcomorbida-
de, que perderama vida ano
passado: 36. (...) É uma pro-
vadequeosjovenspoderiam
estarestudando[presencial-
mente] - Bolsonaro
insustentável O Ministério
daSaúdenãotornoupúblicas
asinformaçõesdemortespor
Covid-19comorecortedefaixa
etáriaeexistênciadecomorbi-
dades.Levantamentofeitope-
loG1apontouquedas 141víti-
mascomaté19anosquemor-
reramdeCovid-19atéodia26
demaiodoanopassado,pelo
menos 18não tinhamcomor-
bidades.Deacordocomdados
doPoder360, até27de junho
de2020,380pessoascomme-
nosde19anosjáhaviammorri-
donopaísemfunçãodadoen-
ça—noentanto,nãoháinfor-
maçõessobrecomorbidades.
Mesmo que os números

apresentados por Bolsonaro
estivessem corretos, o que a
Organização Mundial de Sa-
úde (OMS) alerta équeos jo-
vens,aindaquenãodesenvol-
vam a doença, podem trans-
miti-la parapessoasmais ve-
lhas emais vulneráveis.Odi-
retor daOMSpara o Pacífico

Ocidental, Takeshi Kasai, ex-
plicouque,justamenteporse-
remmuitasvezesassintomá-
ticosouapresentaremsinto-
mas leves, os jovens acabam
transmitindoadoença.
Noentanto,aOMSafirmou

emsetembroqueavoltaàsau-
lasdeveserprioridadenopro-
cesso de reabertura das eco-
nomias. O argumento é que
escolas fechadas deixamcri-
ançasmaisexpostasàviolên-
cia física e emocional.

“Tenho uns 40 processos de
impeachment.Algumaacusa-
çãodecorrupção?Deimpro-
bidade?Deabusodeautorida-
de?Não,nãotem”-Bolsonaro
falso Informações obtidas
pela Lupa via Lei de Acesso à
Informação (LAI) junto à Se-
cretariaGeraldaMesaDireto-
radaCâmaramostramqueaté
estasexta-feira(15)havia55pe-
didosdeimpeachmentemtra-
mitação contra o presidente.
Váriosdessespedidosreferem
aoInquérito4831,sobresupos-
ta interferênciadeBolsonaro
naPolíciaFederal.Opresiden-
te é investigadopor tentativa
de influenciar investigações.
Um dos pedidos de impe-

achment, por exemplo, foi
apresentado pelo deputado
federal Alessandro Molon
(PSB-RJ) e outros congres-
sistas em 29deabril de 2020.

O texto fala em “tentativa de
interferência ilegalnaPolícia
Federal,obstruçãodejustiça,
advocaciaadministrativa,co-
açãono cursodoprocesso”.
Outropedido,apresentado

peloex-prefeitodeSãoPaulo
Fernando Haddad (PT), em
21 de maio, acusa Bolsonaro
de utilizar “poderes ineren-
tesaocargocomopropósito
reconhecidodeconcretizara
espúria obtenção de interes-
ses de natureza pessoal, ob-
jetivando o resguardo de in-
tegrantesde sua família ante
investigações policiais”, em
referência ao Inquérito4831.
O inquérito foi aberto no

STFparaapurarasacusações
doex-ministrodaJustiçaSer-
gio Moro de que o presiden-
te da República tentou inter-
ferir na autonomiadaPFpa-
ra proteger familiares e alia-
dos.Emnovembro,oministro
AlexandredeMoraesprorro-
gouoinquéritopor60dias, lo-
godepoisdeopresidente ter
informado que não iria de-
por no caso. Agora, o Supre-
mo vai decidir se Bolsonaro
podedeporpor escritoou se
precisa comparecer pessoal-
mente para ser ouvido pelos
investigadores.Adecisãoestá
marcadapara24defevereiro.
Chico Marés, Ítalo Rômany,
Marcela Duarte, Natália Leal
e Nathália Afonso

Em live no pior dia deManaus,
Bolsonaromente sobre Covid noBrasil

AGÊNCIA LUPA lupa@lupa.news

verdadeiro A informação está comprovadamente correta. falso A informação está comprovadamente incorreta insustentável Não há dados públicos que comprovem a informação
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-AlineMazzo

são paulo Diante da alta de
casos, internações e mortes
porCovid-19noestado,oCen-
trodeContingênciadoCoro-
navírus colocou a região de
Marílianafasevermelhaere-
grediuoutras seteáreaspara
a laranja (segunda mais res-
tritiva) doPlano SãoPaulo.
As regiões Araçatacuba,

Bauru, Franca, Piracicaba,
RibeirãoPreto,SãoJosédoRio
Preto e Taubaté terão a qua-
rentena intensificada, limi-
tando o funcionamento dos
setorespordezhorasdiárias,
com fechamento às 22h. Em
Marília, somente atividades
essenciaispoderãofuncionar.
Anovaclassificaçãopassaa

valer apartir dapróximase-
gunda-feira (18). O anúncio
foi feito em entrevista a jor-
nalistas na tarde desta sex-
ta-feira (15), no Palácio dos
Bandeirantes, no Morum-
bi, na zona sul de SãoPaulo.
As regiões de Presidente

Prudente, Sorocaba eRegis-
tro seguem na fase laranja,
em que estão desde o últi-
mo dia 7, quando houve al-
teração nos parâmetros do
Plano São Paulo.
Assim,oestadoficará com

2%dapopulaçãona fase ver-
melha, 31%na laranja e 67%
na amarela. A reclassifica-
ção das fases estava progra-
ma para 5 de fevereiro, mas
foi antecipadaemtrês sema-
nas em razão da aceleração
dacontaminaçãodapopula-
ção e da ocupaçãode leitos.
O estadoalcançouamaior

média diária denovos casos
desde o início da pandemia
nesta semana, com 10.889
registros. Antes disso, o pi-
co havia sidona segunda se-
manade agosto, commédia
de 10.828 casos.
O secretário estadual da

Saúde, Jean Gorinchteyn,

aindadestacouqueaúltima
semanateve 10%noaumento
de internaçõeshospitalares
em São Paulo. Atualmente,
o estado tem 67,5% de ocu-
paçãodos leitosdeUTIpara
Covid-19. Na Grande SP, es-
sa taxa chega a 69%—a um
ponto percentual do limite
para regressãoà fase laranja.
De olho na alta de casos, o

governo do estado colocou
emalerta 43 cidades que, in-
dependentementedaclassifi-
caçãode suas regiõesnoPla-
noSãoPaulo,estãocomocu-
pação de leitos de UTI para
Covid-19 acima de 80%—oi-
toestãonaGrandeSãoPaulo.
A recomendação, segun-

doosecretáriodeDesenvol-
vimentoRegional,MarcoVi-
nholi, é que essesmunicípi

os adotemrestriçãode ati-
vidadesnãoessenciais,como
previstona fase vermelhado
plano, para tentar reduzir a
ocupaçãodaredehospitalar.
Vinholiaindaanunciouque

serão criadosmais 186 leitos
deUTIemhospitaispúblicos
e filantrópicos nas regiões
de fases vermelha e laranja
—sendo25naáreadeMarília.
O centro de contingência

tambémfezarecomendação
paraquehajaolimitemáximo
de25pessoasemreuniõesem
locais fechados, com distan-
ciamentode 1,5mentreelas.
Ogovernodoestadoanun-

ciouque começaa entregar,
na segunda, aoMinistérioda
Saúde doses da Coronavac,
desenvolvidas pela farma-
cêutica Sinovacemparceria
com o Instituto Butantan.
Cerca de 4,5 milhões de

doses prontas para aplica-
ção serão encaminhadas pa-
raumcentrodedistribuição
e logística doMinistério da
Saúde,no terminaldecargas
doAeroporto Internacional
de Guarulhos.
Outras 1,5milhão de doses

ficarãonoestadodeSãoPau-
lo,parautilizaçãojánoinício
davacinação,previstopelogo-
vernofederalparacomeçarno
próximodia20.Segundoodi-
retor do Instituto Butantan,
Dimas Covas, as cotas desti-
nadas pelo governo federal
para cada estado devem ser
definidasatardedestasexta.
“Se tivermosapossibilida-

de de um início precoce [da
vacinação],nãoperderemos
tempo, não perderemos vi-
das. Começamos a proteger
aosqueestãono front, aten-
dendo mais e mais pesso-
as doentes. Precisamos pro-
tegê-los para que não adoe-
çam. Não posso perder mé-
dico,motoristadeambulân-
cia. Não podemos perder
ninguém”,disseGorinchteyn.

saúde
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-FabianoMaisonnave

são paulo Em meados dos
anos 1980, o jovem Paulo
ApóstoloAssunçãoachouque
já tinha achado um rumona
vida.Depoisdetrabalhardu-
rogarimpandoouroemSerra
Pelada, juntouaseconomiase
pegouumbarcoatéManaus.
Ali, comprariamercadoria

na Zona Franca para abrir
uma loja de eletrônicos em

Marabá (PA), sua cidade na-
tal, porém, ladrões levaram
todoo seudinheiro.
Onegóciofoirecomeçar.Por

meiodeconhecidos,descobriu
queoProjetoPDBFF(Dinâmi-
ca Biológica de Fragmentos
Florestais) estava contratan-
domateiros.Eraoanode1986.
Aolongodemaisdetrêsdé-

cadas,Paulinho,comopassou
a ser chamado pelos pesqui-
sadores, participou da iden-

tificação, nomeação e classi-
ficação de centenas de espé-
cies novas de plantas.
Foraminúmeras incursões

pela floresta amazônica, em
quecontribuíacomasdesco-
bertas científicas semdeixar
queseugruposeperdessena
selva oupisasse emcobras.
Paulinho se destacou logo

na primeira missão, quando
foiumdosmateirosdesigna-
dos para um subprojeto do
PDBFFsobreLecythidaceae,
famíliabotânicaàqualperten-
ce a castanhadoBrasil.
O trabalho, liderado pelo

pesquisador Scott Mori, do
JardimBotânicodeNovaYork,
resultou na identificação de

39 espécies em uma área de
apenas 100hectares.
Em 1993, Paulinho foi con-

tratadoparaoprojetodoFlo-
radaReservaDucke, emMa-
naus, quando trabalhou por
seisanoscomobotânicogalês
Mike Hopkins, do Inpa (Ins-
tituto Nacional de Pesquisas
da Amazônia). Só neste pro-
jeto,contribuiupara identifi-
carcercade70novasespécies.
Apesardotrabalhobrilhan-

te, Paulinho tinha dificulda-
des em manter um empre-
go estável. Incentivado pe-
los pesquisadores, concluiu
oensinomédio,masnãopas-
sounosconcursosparatécni-
co do Inpa.

“Paulo não tinha emprego
fixo ou possibilidade de ‘ho-
me office’, ele vivia de con-
sultorias, muitas informais.
QuandocontraiuaCovid,no
final de novembro, me falou
de sua suspeita assustado e
arrependidode ter realizado
um trabalho de campo onde
acreditava tercontraídooví-
rus,maseraanecessidade,o
dinheiroestavacurto”,escre-
veuopesquisadordoInpaAl-

bertoVicentini.
Paulinho foi internado em

Manaus em 16 de dezembro
emorreunaúltima terça-fei-
ra (12), por complicações da
Covid-19, a duas semanas de
completar 65 anos. Deixa a
mulher e três filhos.

EMMEMÓRIA
BAPTISTANALINI Neste sábado
(16/1) às 8h, Igreja Nossa Senhora
do Brasil, Pinheiros (SP)

Contribuiu para descobrir
espécies amazônicas
PAULOAPÓSTOLO COSTA LIMAASSUNÇÃO (1956-2021)

coluna.obituario@grupofolha.com.brMORTES

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.

Nova classificação do Plano São Paulo

BarretosS. José do Rio Preto Franca

Ribeirão Preto

Taubaté

Baixada Santista

Registro

Marília

Bauru

Presidente
Prudente

Araçatuba

Araraquara/São Carlos

S. João da Boa Vista

Piracicaba

Campinas

Sub-região Leste RMSP*

Município de São Paulo
Sorocaba

Sub-região Sudoeste RMSP

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

Sub-região Sudeste RMSP*

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

Como ficou

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

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

Fase 1 - Vermelha

Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid entre 70% e 80% e entre
3 e 5 por 100mil habitantes. Nos últimos 14 dias, o número de novos
casos/100mil hab. deve ficar acima de 360; o de novas internações/100mil
hab., acima de 60; e o de novos óbitos/100mil 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 2 - Laranja

Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid entre 70% e 80% e entre
3 e 5 por 100mil habitantes. Nos últimos 14 dias, o número de novos
casos/100mil hab. deve ficar entre 180 e 360; o de novas internações/100mil
hab., entre 30 e 60; e o de novos óbitos/100mil 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 3 - Amarela

Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid abaixo de 70% e acima de 5 por
100mil habitantes. Nos últimos 14 dias, o número de novos casos/100mil
hab. deve ficar abaixo de 180; o de novas internações/100mil hab., abaixo de
30; e o de novos óbitos/100mil 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

Fase 4 - Verde

$
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

-Artur Rodrigues
são paulo Profissionais da
área da saúde relatammor-
tes por sufocamento e fal-
ta de oxigênio em São Se-
bastião, cidade do litoral
norte de São Paulo.
AreportagemdaFolhacon-

versou compessoas que tra-
balhamnoHospital deClíni-
cas da cidade, que narraram
situaçãosimilaràdosistema
desaúdedeManaus(AM),on-
dehá escassez deoxigênio.
De acordo com os relatos

ouvidos pela reportagem, a
falta de estrutura no hospi-
tal levouàmortedeaomenos
duas pessoas com Covid-19
emdezembro,naUTI.Osno-

mesobtidospelareportagem
e as datas de suasmortes fo-
ramenviadosàPrefeiturade
São Sebastião, que afirmou
quenãoexpõe “publicamen-
te casos de óbitos na mídia
semautorizaçãoda família”.
Hárelatosaindadequenão

há médicos suficientes para
fechar a escala do hospital e
de que estão sendo usados
ventiladores pulmonares só
com torpedo (tubode oxigê-
nio) porque a rede de oxigê-
nionãoatenderiaademanda.
Essestorpedosdeixaramde

sercompradosecomeçaram
aserenchidosemumausina
doprópriohospital,segundo
os relatos, com um nível de
aproveitamentopior.

São Sebastião foi um dos
municípios litorâneos que
não respeitaramoPlanoSão
Paulo nos dias em que vigo-
rou a fase vermelha, com fe-
chamento de bares e restau-
rantes.Acidadetempraiasba-
daladasdeSP,comoMaresias,
Camburi e Barra do Sahy.
Um funcionário dohospi-

tal disse que emnovembro,
quando havia quatro paci-
entes intubados e precisan-
do de ventilação mecâni-
ca, a rede já não dava con-
ta. Com falha no torpedo,
doispacientesmorrerampor
falta de oxigênio, afirmou.
Após o episódio, os tubos

de oxigênio voltaram a ser
comprados, emboracomra-

cionamento, e se esgotam
comfrequência,dizemosen-
trevistados pela Folha. Mas,
devido à falta de estrutura
na rede de oxigênio do hos-
pital, os pacientes têmde fi-
car constantemente ligados
nos torpedos, o que envolve
riscos,dizemosprofissionais.
Segundo eles, o risco ocor-

re quando é preciso trocar o
oxigênio da rede pelo do tu-
bo.Umfuncionárioexplicou
queotorpedonormalmenteé
usadoparatransportedepa-
cienteouemumpostoadap-
tado, comohospital de cam-
panha,masnãoemumaUTI.
Pelas informaçõesrepassa-

dasàreportagem,emboraofi-
cialmente haja 20 respirado-

res,sódezficamlá.Osoutros
sãolevadosaoutrasunidades
após fiscalizações, afirmam.
Os funcionários relatam

ainda problemas de estru-
tura e condições do servi-
ço e enviaramà reportagem
fotos quemostramumrato
e larvas na unidade.
A situação tambémé ruim

noHospital daCosta Sul, em
Boiçucanga, dizem.Aunida-
de atendemuitos turistas e,
devido à demora, há relatos
de agressividade por parte
de pacientes, gerando me-
do entre os funcionários.
Os funcionários disseram

que estão elaborando uma
nota aberta para tratar de
todos esses assuntos.

FaltadeO2 tambémmatouno litoral
deSP, dizemfuncionáriosdehospital
Profissionais afirmam que rede não dá conta da demanda e denunciam presença de ratos e larvas

Segundo a Prefeitura,
ninguém ficou sem
oxigênio na cidade
OUTRO LADO
Emnota, aPrefeituradeSão
Sebastião, de Felipe Augus-
to (PSDB), disse não ter re-
gistro de pacientes prejudi-
cados por falta de oxigena-
ção no hospital do municí-
pio e que tem estrutura pa-
ra atenderpacientesmesmo
em caso de panes.
Segundo a nota, há 20 res-

piradores na UTI. “Além dis-
so,oHCSSpossuiduasusinas
deoxigêniopróprias,alémde
umaterceiraemBoiçucanga.
Aindahádoissistemasdebac-
kup, para que nenhum paci-
entepossaterseutratamento
prejudicado por falta de oxi-
genação”, diz o comunicado.
A nota diz que o sistema

deoxigenação “assegura até
cinco dias de oxigênio em
caso de pane absoluta em
todos os sistemas”.
Sobre a presença de lar-

vas e ratos, a prefeitura dis-
se que o hospital passa por
dedetizações periódicas.

Governo de SP colocaMarília na fase
vermelha e sete regiões na laranja
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EMPREGOS

PARA ANUNCIAR NOS

CLASSIFICADOS FOLHA

LIGUE AGORA

11/3224-4000

SÃOPAULO

APARTAMENTO
VENDA
CAMPOSELÍSEOS
VendoAptonocentrodeSP,
Próx.aometroRepublica.1dorm,
SL,COZ,WC/Seduassacadas
jáenvidraçadas.Tudograndeere-
formado,planejadosnacozinha.
Pertodetudo, IPTU isento.Claudi-
nei, F:(11)97203-1736.

cód. 92476050
NEGÓCIOS

DETETIVES

1A.A.ACTIVADETETIVES
Casosconj./Empr.At.GLS.Sig.
Abs.FotoseFilmagens.24h.
F:(11)3259-7758e3259-4826

DETETIVELUIZ
Conjugal, empresarialeoutros.
Maisde25anosdeexperiência.
Atend24hrs.F:(11)2947-2892
(11)99221-9750

CLÍNICASE
MASSAGENS ELASCOMPLETASLIBS/FRESC

AV.CECI2228MOEMA.2533-5675

EMPREGADOS
PROCURADOS

A

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
M/FComunicaçãoVisualnaMooca
precisacomexperiência.Enviar
curriculumpara:fiscal2@
a3comunicacaovisual.com.br

C

PARA ANUNCIAR NOS
CLASSIFICADOS FOLHA
LIGUE AGORA
11/3224-4000

‘CONSULTOR
DE IMPLANTAÇÃO‘
M/FParaministrartreinamento
emsoftwaredegestãodocumen-
toseportaldeassinaturas,é
necessáriopossuirexperiênciaem
implantaçãodesistemas,ótimos
conhecimentosemTIedisponibili-
dadeparaviagens. Interessados
enviar curriculumpara rh@rrdocs.
com.br

D

DOMÉSTICA/AUX.DELIMPEZA
M/FREF.F:(11)96084-0905Whats

S

‘SECRETÁRIA‘
M/FParaturnointegral, éneces-
sáriopossuirexperiênciaanteriore
conhecimentosde informática.
Interessadosenviar curriculum
pararh@rrdocs.com.br

‘SUPORTEAOUSUÁRIO‘
M/FParasoftwaredegestão
dedocumentoseportaldeassina-
turas,énecessáriopossuirexperi-
ênciaemsuporteaousuárioe
conhecimentosde informática.
Interessadosenviar curriculum
pararh@rrdocs.com.br

IMÓVEIS
Contrata MÉDICOS para as seguintes especialidades:

Telefone (11) 3583-1508

Médico Infectologista especializado em SCIH.

Interessados, cadastrar-se pelo site:

ou se preferir, entre em contato pelo

Hospital
Estadual
Diadema

HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA

www.hed.gupy.io

Médico Especialista em Laudagem de
Exames de Holter (Cardiologista)

PARAANUNCIARNOS
CLASSIFICADOSFOLHA
LIGUE AGORA
11/3224-4000

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

De 19 a 21 de janeiro
Inscrições do Sisu
foram abertas dia 21
e encerram em 26

De 22 a 26 de janeiro 151

De 27 de janeiro a 6 de março 4

5.959

Por estado

AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RS
SC
SE
SP
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

Fonte: Inep

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

Total: 6.114

1
1
6
1

1.582
18
6
7

18
20

4.328
3
6

29
3
6

34
3
8
1
3
4
3
5

17
1

-Paulo Saldaña

brasília Aocontráriodoque
o governo Jair Bolsonaro di-
vulgou no ano passado, nem
todas asnotas doEnem 2019
com erros haviam sido cor-
rigidas até a abertura do Si-
su (SistemadeSeleçãoUnifi-
cada). O total de candidatos
afetados também foi maior
doqueo anunciado.
A edição 2019 do Enem foi

marcada pela divulgação de
notas com erros a milhares
de participantes. Na versão
oficial, todososequívocosha-
viamsidoidentificadosecor-
rigidosatéodia20de janeiro
de 2020, vésperada abertura
doSisu.Masissonãoocorreu.
Dadosdoprópriogoverno,

obtidospelaFolha,mostram
que 16participantes tiveram
asnotasrevisadasnodia21e,
em155casos,osresultadosfo-
ram alterados após o dia 22.
Emquatrocasos,ascorreções
ocorreram após o sistema já
ter fechado, em 26 de janei-
ro de 2020.
O Sisu agrega as vagas em

instituições públicas de en-
sinosuperiorqueusamano-
ta do exame para selecionar
seus alunos.
O total de candidatos atin-

gidos não foi de 5.974 candi-
datos, comodivulgado,mas,
sim, de 6.114. Os dados estão
emplanilhadoInep(Instituto
NacionaldeEstudosePesqui-
sasEducacionais)obtidapor
meiodaLeideAcessoàInfor-
mação após longoprocesso.
Oórgãoinsistiaemmanter

osdadossobsigilo,argumen-
torefutadopelaCGU(Contro-
ladoria-Geral daUnião).
Procurado, o Inep não res-

pondeu aos questionamen-
tos da reportagem.
Candidatosquehaviamfeito

aprovadeumacortiveramsu-
asprovascorrigidascomoseti-
vessemfeitooutraversão.Isso
ocorreuporcausadeumerro
nagráfica,identificadosomen-
teapósqueixasdeparticipan-
tesnas redes sociais.
Osregistrosdeerrosnasno-

tasseconcentraramnaBahia
eemMinasGerais.Noentan-
to, as alterações de notas de
participantesperpassam 154
municípios de todos os esta-
dos,comexceçãodeRoraima
—houveumerrotambémno
Amapá, estado onde o Inep
afirmaranãoterhavidoerro.
Noanopassado,oMinisté-

rioPúblicoFederalrecomen-
dou e depois ingressou com
açãoparainterromperasins-
crições no Sisu até que hou-
vesse segurança nos resulta-
dos.Aaçãonãovingou,eogo-
vernomanteveocronograma.
OEnem2019 foi aprimeira

ediçãodoexamesobBolsona-
ro.Oex-ministrodaEducação
AbrahamWeintraubhaviaco-
memorado,nodiaanteriorao
anúnciodoserros,queaquele

NotasdoEnem2019 foram
alteradasmesmoapósSisu
Total de notas erradas corrigidas pelo MEC foi 6.114, maior do que informado

saúdeeeducação)aumentou
asensaçãode insegurança.
“Não há uma decisão fácil

nessa situação, em qualquer
decisão haverá perdas. Uma
boa liderança teria consulta-
doosenvolvidoseverificado
as condições de cada região
do país, isso não pode ser ig-
noradonessemomento,mas
nadadisso foi feito.”
A realização do Enem nes-

tedomingopreocupaautori-
dadessanitáriasdetodoopa-
ís. Na segunda (11), o Conass
(ConselhoNacionaldeSecre-
táriosdeSaúde)envioucarta
aoMECpedindo o adiamen-
todiantedo“comportamento
assimétricoedefrancaexpan-
sãodapandemianoBrasil”.
“Orisconãoésóparaoscan-

didatos, mas para toda a so-
ciedade.Estamosmobilizan-
domais5milhõesdepessoas,
que vão se locomover até os
locaisdeprovaedepoisvoltar
parasuascasas,ondemoram
compais, avôs”, disse Gulnar
AzevedoeSilva,presidenteda
Abrasco(AssociaçãoBrasilei-
ra de SaúdeColetiva).
Segundoela,arealizaçãodo

Enempodeaumentaracircu-
laçãodovírusatémesmoem
cidades que não têm aplica-
çãodaprova, jáquemorado-
resdessas localidadessedes-
locarãoparamunicípiosmai-
ores para fazê-la.
“O riscoque corremoséde

distribuirmos ainda mais a
pandemiapeloBrasil comos
deslocamentosquevãoocor-
rer.Locaisqueestavamcoma
situaçãomaiscontroladapo-
dem ter piora”, disse.
Silvacomparaasituaçãoàs

eleiçõesdeoutubro.“Diasde-
pois vimos o aumento de ca-
sosemtodoopaís.Enaquele
caso,aspessoasficavampou-
cosminutosnasescolaspara
votar. Agora, o governo fede-
ral vai aglomerarmilhões de
alunospor5horasdentrode
uma sala para fazer a prova.”
Procurado, o Inep não res-

pondeu a nenhumdos ques-
tionamentosdareportagem.

$
Exame 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.
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
próximomês. 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

teria sido omelhor Enemde
todosos tempos.
Apósafalhaviràtona,MEC

e Inep correram para encer-
rar o assunto com rapidez e
reduzirosdesgastes.AFolha
revelou, no fimde janeiro de
2020,queadecisãodoInepde
pularumaetapanorecálculo
das notas para apressar a re-
solução abriu margem para
dúvidas sobre os resultados.
O Inep nunca divulgou a

lista de municípios onde os
candidatos afetados fizeram
a prova. Os próprios partici-
pantesnãoforaminformados
de alterações denotas.
Para chegar ao número de

afetados,oInepinicialmente
identificouquatrocasoscom
erros e fez cruzamentos em
uma amostra de participan-
tes que tinham divergências
de notas parecidas —casos
comgrandediferençasentre
os resultados das provas do
primeiro e segundodia.
O Inep então cruzouos ga-

baritoscorretosetambémas
outrasopçõesdecorparaen-
contrarinconsistências.Após
esseprocessoéquesechegou
aonúmerode afetados.
Oinstitutoinformouaolon-

godoanoque refezos cálcu-
losdasnotasdetodosospar-
ticipantesparaencontrarto-
dososerros.Umanotatécni-
cadeuocasocomoencerrado,
comcorreção de todas os er-
ros,às17hdodia20dejaneiro.
Sóem27de janeiroháa in-

formação,emdoisofíciosdas
entidadesparceirasnaaplica-
ção,CesgranrioeFGV,deque
todososcartõesderespostas
haviam sido analisados e os
problemas,corrigidos.Notas
técnicas pertinentes ao pro-
cessotambémforamobtidas
pelaFolhapormeiodaLAI.
Documento do Inep dia 25

dejaneiroregistraqueoinsti-
tutoenviouaoconsórcioapli-
cador as reclamações de no-
tas de 100.249 participantes,
encaminhadasporemail cri-
adopara esse fim.
Segundoessanota,consta-

tou-sequenenhumdessesfoi
acrescentadoaogrupodepro-
vas afetadas pela associação
incorreta do gabarito.

Ocupaçãomédia 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 en-
tanto, o Inep (Instituto Naci-
onal de Estudos e Pesquisas
Educacionais),órgãorespon-
sável pela prova, não garante

cotidiano

que todos os locais foram or-
ganizadospararecebermenos
de50%dacapacidade.
Com 5.687.397 inscritos, o

Enem será aplicado em 205
mil salas em todo o país —
umamédiade27,7candidatos
por ambiente.Noanopassa-
do,com5.095.388participan-
tes,amédiafoide34,5pessoas
por sala. Umrecuode 19,8%.
Apesar da redução geral, o

Inepnãorespondeuse 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 ocupaçãodas salas, ame-
didanãoésuficienteparaas-
segurar condições sanitárias
adequadas, já que nãohá ga-
rantia de que todos os ambi-
entes têm dimensões sufici-
entes para o distanciamento
seguro e ventilação.
AFolha apurouqueaprin-

cipalapostadoórgãoparaga-
rantirdistanciamentoseguro
nassalaséoaumentodaabs-
tenção.Osprópriosintegran-

tesdoInepedoMinistérioda
Educaçãoveemcomopositi-
va a perspectiva de quemui-
toscandidatosdeixemdeirfa-
zeraprova.Historicamente,a
taxadeabstençãodoEnemé
de cerca de 25%. Integrantes
doministérioavaliamquees-
senúmeropodechegara40%
nesta edição.
“Rejeitamoadiamentosob

oargumentodequeoscandi-
datosserãoprejudicados.Eles
já foram prejudicados, mui-
tosnãovão fazer aprovapor
medo. Deixar o Enem acon-
tecer dessa maneira é refor-
çardesigualdades”,disseMa-
riaInêsFini,quefoipresiden-
tedoInepnogovernoTemer.
Para ela, ainda que a orga-

nização da prova, que será
aplicada pela Cesgranrio, te-
nhacapacidadeparagarantir
ocumprimentodosprotoco-
losdentrodassalas,háriscos
emsituaçõesanterioresàen-
trada dos candidatos.
ParaChicoSoares,quepresi-

diuoInepnogovernoDilma,a
ausênciadediálogocomosen-
volvidosnarealizaçãodaprova
(candidatos,autoridadesmu-
nicipaiseestaduaisdaáreada

-FábioMunhoz

são paulo | agora O TJ-SP
(TribunaldeJustiçadeSão
Paulo) cassou na quinta
(14) a liminarque impedia
aPrefeituradeSãoPauloa
reduzirde65para60aida-
demínimaparaisençãode
pagamentonosônibusmu-
nicipaisdacapital.Apassa-
gemcusta4,40.Comissoa
gestãoBrunoCovas(PSDB)
está liberadapararetirara
gratuidadedospassageiros
entre 60 e 64 anos. A mu-
dançadeveráentraremvi-
gor nodia 1º de fevereiro.
A decisão pela alteração

nas regras de isenção no
transporte foi anunciada
em dezembro após pou-
comais de sete anosde vi-
gência—agratuidadepara
maioresde60 anos foi cri-
adaapósasgrandesmani-
festações de 2013.
No dia 8 de janeiro, o ju-

izOtavioTioitiTokuda,da
10ªVaradaFazendaPúbli-
ca,acatouumaliminarmo-
vidaporaçãopopularede-
terminou que a prefeitura
voltasseafornecerpasseli-
vrenosônibusmunicipais
parapassageiroscommais
de 60 anos. O magistrado
considerou que a decisão
de Covas “restringiu direi-
tos de idosos, deveria ser
clara, transparente e pre-
cisa quanto ao seu objeto,
situações não observadas
na sua edição”.
Nestasemana,entretan-

to, o presidente do TJ-SP,
desembargador Geraldo
Francisco Pinheiro Fran-
co, cassoua liminar.Eleci-
taoEstatutodoIdoso,que
determinaobrigatoriedade
deopoderpúblicofornecer
agratuidadesomentepara
osmaiores de65 anos. Pa-
raaquelesentre60e64, fi-
ca a critério de cada auto-
ridade local.
Emnotaconjuntapubli-

cada emdezembro, Covas
eogovernador JoãoDoria
(PSDB) anunciaram o fim
da gratuidade para maio-
res de 60 anos nos ônibus
municipais e intermunici-
pais, além do Metrô e da
CPTM(CompanhiaPaulista
deTrensMetropolitanos).
Nasemanapassada,oju-

izLuisManuelFonsecaPi-
res, da 3ª Vara de Fazenda
Pública, expediu liminar,
destavezcontraogoverno
doestado,obrigandoacon-
cessão da gratuidade para
passageirosde60a64anos,
emaçãopedidapeloSindi-
catoNacionaldosAposen-
tados,SindicatodosMeta-
lúrgicosdeSãoPauloeMo-
gidasCruzesepelaConfe-
deraçãoNacional dosTra-
balhadores das Indústrias
Metalúrgicas.
Naterça(12),a liminarfoi

cassada—tambémporPi-
nheiro Franco.

Justiça de SP
autoriza fim
da gratuidade
de ônibus para
maiores de 60
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-Marcos Guedes

são paulo Depois de ser um
exemplo de sucesso no que
diz respeito à prática espor-
tiva de alto nível durante a
pandemiadonovocoronaví-
rus, aNBAagora sofre coma
Covid-19.Realizaratempora-
da 2020/21 tem se mostrado
umatarefamaisdifícildoque
foiconcluiraedição2019/20.
O campeonato passado foi

finalizado no que se conven-
cionou chamar de “bolha”,
ambiente protegido contra
oSars-CoV-2nocomplexoda
Disney,naFlórida.Emmaisde
cemdiasdeduelosentre22ti-
mes, nãohouvenenhumpo-
sitivonos testes diários.
Repetir a fórmula em uma

temporada completa era in-
viável, e a liga americana de
basquetepassouaadotarou-
tromodelo.Quasetodasas30
equipes, incluídas as oito ex-

cluídasda “bolha”pela chan-
ce inexistente ou irrisória de
classificação,vêmatuandoem
seuspróprios ginásios.
AexceçãoéoTorontoRap-

tors,doCanadá,quetemman-
dadoseuscompromissosem
Tampa,naFlórida,porcausa
de limitações impostas pe-
lo governo canadense. Os jo-
gadores viajampelosEUA, e,
semumambientefechadoco-
mo o da Disney, os casos de
infecçãotêmsemultiplicado.
Iniciado em 22 de dezem-

bro,otorneioteveatéestasex-
ta(15)dezpartidasadiadas.Is-
soocorreusemprequeumti-
me, comelencosdeaté 17 jo-
gadores, não tinha à disposi-
çãoomínimodeoitoatletas.
Ocenárioeraesperado,po-

rémasituaçãoestámaisgrave
doqueseantecipou.Porisso,
aNBAanunciounestasemana
umprotocolobemmaisduro
aser seguidopelosprofissio-

nais, com limitações que ge-
raram incômodo.
Asnovasdiretrizesdetermi-

namqueosjogadoresperma-
neçam em casa —ou no ho-
tel, seaequipeestiverforade
sua cidade—esó saiampara
exercícioseatividadesessen-
ciais.As interaçõescomcole-
gaserivaisantesedepoisdos
jogos agora devemse limitar
atoquesdepunhoecotovelo.
Foiestabelecidoaindalimi-

te de dezminutos nas prele-
ções,comusoobrigatóriode
máscara,masfoiocontrolena
movimentaçãoqueprovocou
maiordesconforto.Atletasco-
moGeorgeHill,doOklahoma
CityThunder,demonstraram
abertamentesuainsatisfação.
“Souumhomemcrescidoe

vou fazer o que quiser. Se eu
quiserverminhafamília,vou
ver minha família. Eles não
podemmedizerparaeuficar
24horaspordianoquarto.Se

isso é sério, nós não devería-
mosestar jogando.Ninguém
vaicancelarsuavidaporcausa
desse jogo”, disse o armador.
Há,éclaro,aquestãofinan-

ceira. Manter o campeonato
omais perto possível da nor-
malidademinimizaráprejuí-
zos emuma liga que já vinha
sofrendoperdassignificativas
antesmesmodapandemia.
Comoatemporadaanterior

foifinalizadaapenasemoutu-
bro—enãoemjunho,comoé
aregra—,tornou-senecessá-
rioencurtarasfériaseatabe-
la. Jogadoresedirigentescon-
cordaramcomumcampeona-
to de 72 partidas por equipe
nafasedeclassificação,deza
menosdoqueonormal.
Issosignificamenosdinhei-

rodoscontratosdatransmis-
sãopelaTV. Eobolo a ser di-
vidido entre os donos dos ti-
mes e os atletas ficará ainda
menor se for preciso fazer

novos ajustes no calendário.
A NBA previu que partidas

seriamadiadasedivulgouini-
cialmenteapenasmetadeda
tabela. A ideia é desenhar a
segundametade demaneira
aencaixarosconfrontosnão
realizadosnaprimeira.
Antes de pensar na porção

derradeira da agenda, a liga
seconcentraemfazera inici-
al transcorrer sem tantas in-
tempéries.Ogrande temoré
quesejanecessáriaumapara-
lisaçãogeral,oquetornariaa
metade72partidaspor time
praticamente inalcançável.
Por isso, uma corrente en-

treosdirigentesjásugeremu-
danças no protocolo no sen-
tido de afastar apenas joga-
dores com teste positivo. No
modelo atual, basta umcon-
tato estendido e semmásca-
ra comalguém infectadopa-
ra que o atleta seja isolado e
por aomenosuma semana.

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

Foi o que aconteceu como
armadorAlexCaruso,doLos
Angeles Lakers, que recebeu
noNatalumamigocomdiag-
nóstico, dias depois, de Co-
vid-19. O ala Kevin Durant,
do Brooklyn Nets, mesmo já
tendocontraídoovírusecom
anticorpos detectados, pas-
souporsituaçãosemelhante.
Nomomentoemquealgum

jogador temo teste positivo,
ocorre uma espécie de efei-
to cascata.O jogodebasque-
te, emsi, nãoé tratadocomo
um contato próximo, mas,
por exemplo, se o atleta in-
fectado jogou videogame no
hotelcomocompanheiro,es-
te deve tambémser isolado.
Quando o ala Jayson Ta-

tum, do Boston Celtics, teve
umexamequeapontouinfec-
çãopelocoronavírus, foiafas-
tado com ele o ala-armador
BradleyBeal,doWashington
Wizards.Nãoportê-lomarca-
donanoiteanterior,maspelo
papoeabraçoapósapartida.
No caso do Houston Roc-

kets, o problema teve raízes
estéticas.OSars-CoV-2 foide-
tectado no corpo de Kenyon
Martin Jr. e Ben McLemore,
que haviam se reunido com
JohnWall,DeMarcusCousins
eJae’SeanTateparacortaros
cabelos. Todos tiveramde se
isolar,eo jogodeaberturada
temporada foi adiado.
Foramregistradasaindace-

nas constrangedoras para a
NBA.Oala-armadorSethCur-
ry,doPhiladelphia76ers,pre-
cisoudeixarobancodurante
umapartida,quandochegou
o resultadode seu teste.
Já o armador Kyrie Irving,

umdos astros dosNets, apa-
receusemmáscara, emvíde-
osquecirculampelainternet,
comemorandooaniversário
da irmã. Por isso, desfalcou
seu time com a justificativa
oficial de “razões pessoais”.
A última atualizaçãodivul-

gadapela liga,nestasemana,
apontou 16 novos atletas in-
fectados, com um total acu-
mulado de aomenos 133. De
acordocomaESPNamerica-
na,há“múltiploscasos”dejo-
gadores reinfectados, mais
ummotivoparapreocupação.
Jáse falaemumanova“bo-

lha” para a fase final, mas o
custo altíssimo não anima a
maioria dos cartolas. A ver-
sãoanterior foi estimadaem
US$180milhões(cercadeR$1
bilhão,nacotaçãodaépoca).
Há,doladootimista,aespe-

rança de que o programa de
vacinação avance e torne tu-
domaisnormal.Porenquan-
to, o plano é limitar a disper-
são do vírus e cumprir a ta-
belasemmuitosadiamentos.

Cleveland Browns

Kansas City Chiefs

Baltimore Ravens

Buffalo Bills

Los Angeles Rams

Green Bay Packers

Tampa Bay Buccaneers

New Orleans Saints

Domingo (17), 17h05

Sábado (16), 22h15

Sábado (16), 18h35

Domingo (17), 20h40

Playoffs da NFL
Semifinais de conferência

24.jan 24.jan

Super Bowl, 7.fev

Transmissão: ESPN

AFC NFC

Buffalo temnova chance de dar fimà famade sofredor
-Alex Sabino
sãopaulo ArevistaForbesele-
geuem2016acidadeesporti-
vamaissofridadosEUA.Deu
Buffalo. A fórmula de julga-
mento levou emconta jejum
detítulos,grandescampanhas
queterminaramemfracasso
e a decepçãodos fãs.
Seomunicípiodoestadode

NovaYorkficoucomoprimei-
ro lugar, grandeparteda cul-
paédoBuffaloBills.Aequipe
daNFL(NationalFootballLe-
ague,a ligaprofissionaldefu-
tebol americano) tem agora
uma nova chance de acabar
com isso. No último sábado,
diantedoIndianapolisColts,
voltou a venceu nos playoffs
pelaprimeira vezdesde 1995
eestáadois jogosdedisputar
otítulodaliganoSuperBowl.
“Ano que vem vamos vol-

tar ao Super Bowl. E sere-
mos campeões”, disse o kic-
ker ScottNorwoodem 1991.
Amitologia perdedora dos

Bills temmuito a ver comes-
sa frase. O time havia acaba-
doserderrotadoemumadas
finaismaisdramáticasdahis-
tória.OpróprioNorwooder-
rouumchutenaúltimajogada
e o New York Giants ganhou
por20a19.Aúnicavezemque
o Super Bowl terminou com
apenasumpontodediferen-
ça entre vencedor e vencido.
MetadedaprofeciadeNor-

woodseconcretizou.OsBills
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 ve-
zes), o que levou a impren-
sa americana a criar a frase
“anyone but Buffalo” (qual-
quer um,menosBuffalo).
Nenhum outro time che-

gouaquatroSuperBowls se-
guidos, e Buffalo perdeu de
todos os jeitos. Apertado, de
lavada, comquarterbacks ti-
tularereserva,respeitandoo
adversárioouoprovocando.
“Oquefazumtorcedordos

BillsdepoisdevenceroSuper
Bowl? Desliga o videogame”,
era a piada nos anos 1990,
muito antes dosmemes.
Neste sábado (16), às 22h15

(de Brasília), a franquia en-
frentará o Baltimore Ravens
pelo divisional playoffs, a se-
mifinaldaAFC(AmericanFo-
otball Conference, uma das
duas conferências da NFL).
Seganhar, faráafinaldaAFC
e,então,oSuperBowlcontra
ocampeãodaNFC(National
Football Conference).
OsBills terminarama tem-

porada regular coma segun-
damelhorcampanhadaAFC.
Foram13vitóriase3derrotas.
Ficaramatrásapenasdoatu-
al campeãodoSuperBowl,o

KansasCityChiefs (14-2).
O time teve a segundame-

lhor produção ofensiva da
NFL,commédiade396,4 jar-
das por jogo. Um dos desta-
ques da temporada, o quar-
terback Josh Allen, 24, foi o
quinto melhor (passes para
4.544 jardas),eowidereceiver
SteffonDiggsficouemprimei-
ronas jardasrecebidas: 1.535.
Aboacampanhaetervolta-

doavencernosplayoffs gera
otimismonatorcida,apelida-
dadeBillsMafia,apesardoso-
frimentonasúltimasdécadas.
Osdramasnãoficaramres-

tritosaoSuperBowl.Em1999,
aequipetinhaumjogoganho
contraoTennesseeTitans,fo-

ra de casa, depois de conver-
terumfieldgoal(quevaletrês
pontos)a16segundosdofim.
Era apenas reiniciar o jogo e
comemorar a classificação.
Quando os Bills devolve-

ram a bola ao adversário pa-
raaúltimajogada,Tennessee
conseguiu protagonizar lan-
ce inusitado, compasse late-
ral que enganou os defenso-
resdeBuffalo.Marcoutouch-
down, venceu e avançounos
playoffs. A jogada foi batiza-
dacomo“musiccitymiracle”
(omilagredacidadedamúsi-
ca), jáqueosTitansjogamem
Nashville, capitaldocountry
dosEstadosUnidos.
Buffalo foi eleita a cidade

Anthony Davis e LeBron James, do Los Angeles Lakers, usammáscara em jogo da pré-temporada da NBA contra o Phoenix Sun Mark J. Rebilas - 18.dez.20/USA Today Sports

Coronavírus tira
Auckland City do
Mundial de Clubes
são paulo O Auckland Ci-
ty,daNovaZelândia, infor-
mou àFifa que desistiu da
disputadoMundialdeClu-
bes, marcado para come-
çar no dia 1º de fevereiro,
no Qatar, devido às regras
de isolamentoequarente-
na exigidos pelo seupaís.
Osrequisitosneozelande-

sessãomaisrígidosqueos
exigidospelaFifa,segundo
a própria entidade, o que
tornou impossível encon-
trar uma solução. Apesar
disso,afederaçãoreforçou
a mensagem de que seus
protocolos são seguros.
OQatarnãoviveumase-

gundaondadapandemia.
O recorde de novos casos
no país (2.355) é de 30 de
maio de 2020. Atualmen-
te, o número é de cerca de
200novasinfecçõespordia.
OAucklandvenceuaCo-

pa dos Campeões da Oce-
ania e nenhum clube será
convidado para o seu lu-
gar. Assim, o Al Duhail, ti-
me da casa que disputaria
aprimeirarodadacontraa
equipe da Nova Zelândia,
avança automaticamente.
TambémjogarãooMun-

dialdeClubes:AlAhly(Egi-
to), Bayern (Alemanha),
UlsanHyundai (Coreia do
Sul), Tigres (México) e o
campeãodaLibertadores.

maissofridatambémporque
nenhumclubeoufranquialo-
cal jamais ganhou um título
nacional entre as principais
ligasprofissionais.Omunicí-
pio tem o Buffalo Sabres, da
NHL(hóquei),e játeveoBuf-
faloBraves naNBA.
Porproblemasfinanceiros,

afranquiadebasquetesemu-
douparaaCalifórniaem1978.
Transformou-senoSanDiego
Clippers,hojeemdiaLosAn-
geles Clippers, que continua
sem títulos da NBA. Os Bills
foram campeões em 1964 e
1965daAFL(AmericanFoot-
ballLeague), ligarivaldaNFL
equesefundiuaelaem 1970.
“Aindaincomodaquandoas

pessoas perguntamsobre is-
so. Éramos uma equipe per-
sistenteequenuncadesistia.
Mas seráqueéramosumfra-
cassoporqueperdemosqua-
troSuperBowls?Quantos ti-
mes chegam ao Super Bowl
a cadaano?Dois. Estávamos
sempre lá”, relembra o quar-
terback JimKelly, integrante
da equipe de 1990 a 1993.
A presença dos Bills nos

playoffs não é a única novi-
dade da pós-temporada. O
ClevelandBrownschegouao
mata-matapelaprimeiravez
desde 2002, derrotouoPitts-
burghSteelerseagoraencara
os Chiefs. Os Browns chega-
ramaterrecordenegativode
0vitóriae16derrotasem2017.



a eee

esporte
SÁBADO, 16 DE JANEIRO DE 2021 B9

Gente,avacinaestáquaseche-
gando! Dizem que depois dis-
so tudovoltaráaonormal.Tu-
do faz crer que aglomerar é
mais desejado do que ganhar
na loto.
Mas,porém, contudo, toda-

via, entretanto, não obstan-
te, é preciso muita calma pa-
ra que a coisa não fique pior
do que já está.
Estudo feito pela Universi-

dadedeYork junto comaUni-
camp, e publicado pela Fa-
pesp, apontaque,mesmocom
a vacina, os EUA levarão ao
menos 300 dias para vencer

a Covid-19. Como chegaram
a isso? Com ciência. Desen-
volveram um modelo mate-
mático que avaliou o impac-
to da imunizaçãoa curtopra-
zo. Apontamquedenadaadi-
antaráa vacina se asmedidas
de proteção e distanciamen-
to foremabandonadas como
se tudo já estivesse resolvido.
Ou seja, o pesadelo ainda

nãoacabou.Éprecisoexercitar
paciência comamesmadeter-
minaçãoqueumatleta tempa-
rachegaraos JogosOlímpicos.
Significa ainda abrir mão

de pequenos prazeres, como

viajar com os amigos para a
praia neste verãomaravilho-
so oumesmoaglomerar num
boteco qualquer embusca de
algumas horas prazerosas...
Ai que saudade que dá de to-
mar uma cerveja gelada co-
mendo um bolinho de baca-
lhau no SãoCristóvão. Ainda
chegará essa hora,mas omo-
mento não é agora.
Nãoadianta fazer de conta

que está tudo bemporque es-
tamos em fase amarela, por-
que isso se tornou tão irreal
quanto opresente deixadona
beira da cama dia 24 de de-

zembro, peloPapaiNoel. Acre-
dita quemquiser,mas existem
provasmais doque concretas
de que ele não existe.
Nessa onda de negacionis-

mo, vemos o que está aconte-
cendo com os campeonatos
esportivos mundo afora. Cri-
adasasbolhaspara “proteger
osatletas”, oquesevê sãocam-
peonatosmundiais, comoode
handebol, comseleçõesdesfal-
cadasdejogadoresecomissões
técnicas —contaminados ao
longo da preparação. Ainda
assim “the showmust go on”!
Eoscampeonatosqueestão

acontecendomostramoresul-
tado de meses de treinamen-
tos precários: óbvia redução
do nível técnico; mesmo con-
centrados,osatletasmostram
as sequelas do temor da con-
taminaçãooudaperdade en-
tespróximos;desfiguraçãoda-
quilo que se poderia chamar
de espetáculo esportivo.
Entretanto, o show temque

continuar. E se a torcida não
pode se aglomerar dentro do
estádio, o faz pelas ruas,mes-
mo sem vacina.
Isso aponta para os rumos

dos JogosOlímpicosdeTóquio.
Autoridades locais eolímpicas
afirmamcategoricamenteque
tudoestápronto, comvídeos e
informaçõesdas instalações e
dospreparativos.Enquanto is-
so,80%dapopulação japonesa
refuta essa realização, temen-
do o aumento da contamina-
ção dos cidadãos que recebe-
rão, no melhor estilo nipôni-
co, amantes do esporte de to-

do omundo.
Enquanto isso,Cronoscum-

preasuaparte, fazendootem-
po correr independentemen-
te da vontade humana. A no-
va data para os Jogos já está
marcadae,no faz-de-conta, se-
guemospreparativosda festa.
Pensandonovamentenoes-

tudo sobre os efeitos da vaci-
na sem os demais cuidados, é
difícil acreditar que osmilha-
resdeatletas, comissões técni-
cas eárbitrosdomundo intei-
ropossampassarporprotoco-
los que garantam a seguran-
ça de quemestá no ambiente.
Resta lamentar pela saúde

dequemestá exposto, seguin-
do ordens expressas para que
tudo transcorra conforme o
plano original. Não se pode
voltaraondenãose foi.Nãose
pode exigir resultados diante
decondições tãoadversas. Pi-
oraindaédizerquemesmoas-
simos resultadosobtidosnão
foram satisfatórios.

‘Bolhas’ não protegem, e campeonatos expõemmeses de treinamentos precários

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

A volta dos que não foram

|dom. JucaKfouri, Tostão |seg. JucaKfouri, PauloViniciusCoelho |ter. RenataMendonça |qua. Tostão |qui. JucaKfouri |sex. PauloViniciusCoelho |sáb. KatiaRubio

TÓQUIO 2020
-Matthew Futterman

thenewyorktimes Osplanos
para a realização dos Jogos
OlímpicosdeTóquio,adiados
doanopassadoparaeste,es-
tãomais incertos a cadadia.
Com a alta no número de

infecções pelo novo corona-
vírus no Japão e emdiversos
paísesdaEuropaedaAméri-
ca,asautoridadesdeTóquioe
doCOI (ComitêOlímpico In-
ternacional) começam a re-
conhecer que realizar os Jo-
gos em segurança pode não
serpossível, oquecolocaem
risco o sonho de que aOlim-
píada sirva como celebração
mundialdofimdapandemia.
Em lugar disso, o COI po-

de se ver forçado a cancelar
uma Olimpíada pela primei-
ravezdesdeaSegundaGuer-
ra Mundial. Isso representa-
riaumpesadogolpefinancei-
ro tanto para a organização
olímpicaquantoparaoJapão,
quegastoumaisdeUS$ 12bi-
lhões (R$ 63,3 bilhões) cons-
truindoestádiosemelhoran-
dosuainfraestruturaafimde

Japãodá sinais contraditórios
sobre realizaçãodaOlimpíada
Governo e COI dizem que evento ocorrerá em 2021, mas pandemia preocupa

shiroMori,presidentedoco-
mitê organizador deTóquio,
tentou reassegurar os mem-
bros da organização em um
discursonaquarta-feira.
“A primavera com certeza

chegará”,eledisse.“Depoisde
umalonganoite,certamente
haveráumamanhã.Poracre-
ditarnisso,eugostariadetra-
balhar comafincoparaofim
depropiciaralegriaeesperan-
ça a umnúmeromuito gran-
dedepessoas.”
Isso ecoa a visão que Bach

descreveu em um discurso
no Ano-Novo, quando disse
queencaravaaOlimpíadade
Tóquiocomo“a luznofimdo
túnel”dapandemia.Eleelogi-
ouorápidodesenvolvimento
devacinasparaadoençapor
criar uma esperança de que
os Jogos pudessem ser reali-
zados emsegurança.
“Serão uma celebração da

solidariedade,daunidadeda
espécie humana em toda a
nossa diversidade, e da resi-
liência”, disseBach.
Adistribuiçãodavacinaestá

acontecendo em ritmomais
lento que o esperado, no en-
tanto,eboapartedahumani-
dade ainda não terá sido va-
cinada na metade do ano. O
Japãonãoplaneja começar a
vacinar seus cidadãos antes
dofinalde fevereiro,umpro-
cesso quedemorarámeses.
Deacordocompessoasque

foraminformadassobreaes-
tratégia, oCOIeosorganiza-
doresdosJogosdeTóquionão
estãoincorporandoavacina-
çãoaosseusplanosquantoao
evento, e em lugar disso pre-

sumemqueoscercade 11mil
atletas—easdezenasdemi-
lharesdemembrosdecomis-
sões técnicas e dirigentes es-
portivos que o acompanha-
rão aos Jogos—não terão si-
do vacinados. As autorida-
des afirmam que exigir que
os atletas sejam vacinados
não é realista.
Nãoestáclaroseosorgani-

zadorespermitirãoqueespec-
tadoresassistamàscompeti-
çõesoucheguemdoexterior
paraoevento.OJapãoadotou
umarestriçãodeentradapara
todososvisitantes internaci-
onaisqueseestendeatéodia
7defevereiro,masoprazode
restrição pode ser prorroga-
do.Eatletasdeelite jánãoes-
tão isentos damedida.
EmboraoJapão,umpaísde

125milhõesdehabitantes,te-
nharegistradoapenaspouco
mais de 300mil casos de co-
ronavírus e 4.200 mortes —
númeromuito inferior aode
diversospaísesocidentais—,
nos últimos dias número re-
cordede contágios edemor-
tesvemsendoobservado.Na
quinta (14), o país registrou
mais de 6.000novos casos.
Seiko Hashimoto, o minis-

tro da Olimpíada no Japão,
declarou a repórteres que os
organizadoresestavam“exa-
minandomedidasabrangen-
tesparacombaterocontágio,
incluindoarealizaçãodeexa-
meseaadministraçãodoras-
treio de contatos, para que
possamos realizar Jogos se-
guroseprotegidossemquea
vacinação seja precondição”.
Tradução de Paulo Migliacci

seprepararparaosJogos,ebi-
lhõesdedólaresadicionaispa-
ra postergar o evento.
Hásemanasasautoridades

japonesaseolímpicasvêmin-
sistindoemqueosJogosacon-
tecerão e que um novo adia-
mento não é possível. Os or-
ganizadoresvêmtentandode-
senvolverplanospararealizar
osJogosdeumamaneiraacei-
tável para opúblico japonês,
anunciandotodoumconjun-
to demedidas de segurança.
Mas pesquisas de opinião

pública demonstraram cres-
cente cautela. Em uma pes-
quisa conduzida este mês, a
rede de televisão japonesa
NHKconstatou que cerca de
80% dos entrevistados acre-
ditavamqueos Jogos deveri-
amseradiadosoucancelados.
Emoutubro,menosdemeta-
dedosentrevistadostinhaes-
saopinião.Aproporçãosubiu
a 71%emdezembro.
Nesta sexta-feira (15), Taro

Kono,membrodogabineteja-
ponês,abandonoualinhaofi-
cialdogovernosobreaOlim-
píadaedeclarouque “a reali-
zaçãodosJogosestáemaber-
to”,deacordocomumarepor-

tagemdaReuters.
Asdeclaraçõesdelesesegui-

ramacomentáriossemelhan-
tesdocanadenseDickPound,
o mais antigo membro do
COI,quedisseàBBCque“não
havia garantia” de que os Jo-
gos aconteceriam.
OsorganizadoresdosJogos

deTóquioeoCOIchegarama
umacordoemmarçoquanto
a adiar o eventopor umano.
Ograndefestivalesportivo,o
maiordoplaneta,deveriater
acontecidoemjulhoeagosto
doanopassado.Acerimônia
de aberturadaOlimpíadade
Tóquio agora está marcada
para odia 23de julho.
Thomas Bach, o presiden-

tedoCOI,dissequeumnovo
adiamentodos Jogosnãoera
uma opção, e que, se o even-
to não puder acontecer nes-
teano,nãoacontecerádevez.
Toshiro Muto, presidente-

executivodoComitêOrgani-
zadordosJogosOlímpicosde
Tóquio, reafirmou a posição
nesta semana. O COI já con-
feriu o direito de organizar a
Olimpíadade2024aParis,ea
de 2028, a LosAngeles.
Asesperançasquantoaque

osJogossejamrealizadosau-
mentaram depois que diver-
soseventosesportivosforam
realizados em todo o mun-
do sem grandes problemas,
se bem que em escalamuito
menorecompoucostorcedo-
respresentes,ousemtorcida.
Porenquanto,o Japãocon-

tinua comprometido a levar
adiante os preparativos. Yo-

BRASIL ESTREIA NOMUNDIAL 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

ESPORTE AO VIVO

11hBologna xHellas Verona
Italiano, EI PLUS

12h LeedsUnited xBrighton
Inglês, DAZN

13hBauru xFortaleza
NBB, DAZN

14hTorino x Spezia
Italiano, EI PLUS

14h30FulhamxChelsea
Inglês, ESPN BRASIL

16hFlamengo xFranca
NBB, DAZN

16h30CSAxAvaí
Série B, SPORTV

16h45Sampdoria xUdinese
Italiano, EI PLUS

17hRemoxLondrina
Série C, DAZN
Ypiranga xPaysandu
Série C, DAZN

18h30LosAngelesRams
xGreenBayPackers
NFL (playoffs), ESPN

19h Juventude xCruzeiro
Série B, SPORTV

21h30Cruzeiro xMinas
Superligamasculina
de vôlei, SPORTV 2

22hBaltimoreRavens
xBuffaloBills
NFL (playoffs), ESPN

“
Depois de uma longa
noite, certamente
haverá umamanhã.
Por acreditar
nisso, eu gostaria
de trabalhar com
afinco para o fim
de propiciar alegria
e esperança a um
númeromuito
grande de pessoas
YoshiroMori
presidente do comitê organizador

Onze pessoas são denunciadas
por incêndio no Ninho do Urubu
riodejaneiroesãopaulo |uol
OMinistérioPúblicodoRio
de Janeiro denunciou à Jus-
tiça 11 pessoas apontadas
como responsáveis pelo in-
cêndioquematoudezgaro-
tos no Ninho do Urubu pe-
lo crimede incêndio culpo-
soqualificadopelosresulta-
dos demorte e lesão grave.
Entre elas, está o ex-presi-
dente do Flamengo Eduar-
doBandeira deMello.
Alémdele,foramdenunci-

adosAntonioMarcioGarotti,
CarlosRenatoMamedeNo-
val,MarceloMaiadeSá,Luiz
FelipeAlmeidaPondé,Clau-
diaPereiraRodrigues,Wesl-
leyGimenes,DanilodaSilva
Duarte,FabioHiláriodaSil-
va,EdsonColmandaSilvae
MarcusViniciusMedeiros.
Na ação, os procuradores

descrevem irregularidades,
apontam desobediência a
sanções impostas pelas au-
toridadesedescumprimen-
to denormas técnicas.
Oórgãoverificouirregula-

ridadescomo“ocultaçãodas
reaiscondiçõesanteafisca-
lizaçãodoCorpodeBombei-
ros, contratação e instala-
çãodecontêineremdiscor-

dância com regras técnicas
de engenharia e arquitetu-
ra para servirem de dormi-
tóriodeadolescentes, inob-
servânciadodeverdemanu-
tençãoadequadadasestru-
turas elétricas que forneci-
am energia ao aludido con-
têiner, inexistência de pla-
no de socorro e evacuação
emcasode incêndioe,den-
tre outras, falta de atenção
em atender manifestações
feitas pelo MPRJ [Ministé-
rio Público do Rio de Janei-
ro] e oMPT [Ministério Pú-
blico do Trabalho] a fim de
preservara integridadefísi-
ca dos adolescentes”.
O Ministério Público re-

chaçoufatoresexternosco-
mo as causas da tragédia,
culpandoexclusivamenteos
responsáveispeloclube.Na
noitedoincêndio,umatem-
pestadecaiusobreacidade,
oquefoiapontadopormui-
tos como a causa para um
eventual curto-circuito nos
aparelhosdearcondiciona-
dodoalojamentoprovisório.
Os denunciados estão su-

jeitos a penas de detenção
de 1 ano e 4meses a 4 anos.
LeoBurláePedroIvoAlmeida
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O F U T U R O N O P R E T É R I T O

Dizemqueaasfixiaéapior
dasmortes. Incapaz de asse-
verar, pois não sou somme-
lier de morte. Nunca morri
nemouvirelatosfidedignosde
quemtenhamorridoalguma
vez.Masmepareceplausível.
A sensação de asfixia traz

memórias da morte para
quem,porexemplo, lutacon-
traumfragmentodeossode
frango que vai de gaiato pa-
ra a traqueia. Ou para quem,
como eu, sofre de apneia do
sono. Se nuncamorri, consi-
go imaginar.
Aasfixiavemdoafogamen-

to na água. Vemdo bloqueio
físicodasviasaéreas.Vemde
todas as panes possíveis nos
sistemasencarregadosdecap-
taredistribuirooxigêniopelo
corpo.Vemda faltadeoxigê-
nio,poróbvioquepossasoar.
O Brasil estámorrendo as-

fixiado.No sentidomais lite-
ralmente literal.
Pensemos de forma figu-

rada, porém.Manaus é o co-
ração da Amazônia, que é o
pulmãodoplaneta. Imagens
equivocadasebregas,quead-
quirem tons trágicos na cir-
cunstância presente. A pró-
prianoçãodetragédia,gênero
narrativo, é branda perto do
horroremcursoemManaus.
Nadoutrinaçãodojornalis-

mo gastronômico, me disse-
ramqueBeléméacornucópia
daculturaalimentargenuína
doBrasil.Nadacontra,massei
lá. Algo sempremearrastou,
contra a corrente do grande
rioAmazonas, paraManaus.
Naprimeiravezemquees-

tivelá,chegueidomingoàtar-
de.Ruasdesertas,quasedava
paraouvirosovosfritandono
asfalto.Aoanoitecer,aspesso-

assaíramdascasasparaarua.
Estratégiasdesobrevivência.
Mitos podemser desastro-

sos. A propalada fartura da
Amazôniaéumdessesdesas-
tresmíticos.
Manaus resiste como en-

clave humano num ambien-
te demasiado hostil. É quen-
te e úmida a ponto de emba-
çar os óculos. É insalubre.
Sempre foi pestilenta. Ironi-
camente, agora amalária ga-
nhaadimensãocomparativa
de umagripezinha.
TudoberraegritanaAma-

zônia central, nada é sutil. A
teimosiadequemseassentou
alicrioupaisagemexuberan-
te tambémnagastronomia.
Manaus tem o mercado

AdolphoLisboa, rival doVer-
O-Pesoemarquiteturaevari-
edadedecomidasassombro-
sas,menosmuvucado.

TemoBanzeiro,restaurante
espetacularcomconveniente
sucursalemSãoPaulo.Temo
Bar do Armando, ao lado do
TeatroAmazonas.TemoShin
Suzuran, comtatakide tucu-
naré e outros exemplares de
fusionfoodparaosjaponeses
da Zona Franca. Tem até um
restaurantequeresgataformi-
gas epimentas das tradições
indígenas do alto rio Negro.
Eu falei quenãohá sutileza?
Tem tambaqui, tem sardi-

nhaderio,temmatrinxã.Tem
opirarucu: lerdo, gordo, cas-
cudo,sedentário,enorme,na-
da voraz e melancólico pei-
xedeáguasparadas.Tipoeu.
O pirarucu é um raro pei-

xederespiraçãoaérea,preci-
sa subir à superfície para to-
maroxigênio.Seimpedidode
respirarforad’água,opiraru-
cuéumpeixequemorreafo-
gado. Patético, tanto quanto
morrerporasfixianopulmão
doplaneta.

COZINHABRUTA Marcos Nogueira
folha.com/cozinhabruta

Manauseopirarucuquemorreafogado

Ford deixa o país agora,mas no passado
já havia abandonado cidade naAmazônia
-Clara Balbi
sãopaulo A Ford anunciou,
no iníciodesta semana, que
vai fechar todas as suas fá-
bricas no Brasil neste ano.
Muito antes disso, porém,
ela abandonou uma cidade
inteiranomeiodaselvaama-
zônica—Fordlândia.
O povoado às margens do

rioTapajós foierguidodoze-
ropelamontadoranofimdos
anos 1920, parte de um pro-
jeto do seu fundador, Henry
Ford, para suprir a demanda
de borracha da indústria au-
tomobilística americana.
Seguia à risca a filosofia da

Ford na época, oferecendo
aos operários acesso gratui-
to a água, luz, saúde emora-
dia e se baseando numa in-
fraestrutura avançada com
hospitais e usina elétrica, in-
comunsna região.
Mesmo com investimen-

tosestimadosemUS$20mi-
lhões, a cidade sucumbiu ao
isolamento,aosaltos impos-
toseàspragasnasseringuei-
ras.Em 1946,HenryFordven-
deu a empreitada para o go-
vernobrasileiro.Deixoupara
trásumacidade 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
partirdeSantarém,depoisde
três horas de carro numa es-
trada propensa à inundação
oudezhoras de barco.
A artista estava envolvida

na produção de uma série
fotográfica sobre a rodovia
Transamazônica, outro pro-
jeto faraônico que acabou
sendo abandonado. EmFor-
dlândia, relata,ficoufascina-
dacomosvestígiosdeixados
pelaocupaçãoamericananas
fábricaseresidências,símbo-
los de uma utopia na selva.
“Eraumamemóriaquees-

tava inseridana vidadaque-
las pessoasdeumamaneira
que nem elas mesmas per-
cebiam”, afirma Pocztaruk.
Eraocasodoscobogósedos
móveis originais dos anos
1920 vistosnas antigas casas
dos executivos da Ford em
Vila Americana, hoje ocu-
padas por membros da co-
munidade ribeirinha local.
Ou das pinturas e fotogra-

fiaspenduradasnasparedes,
exibindo imagensdamonta-
doraedoseu fundador.Mes-
mo a louça de um banheiro
exibe os traços da presença
estrangeira, segundo Pocz-
taruk. “Não é algo que exis-
tiria nomeio da Amazônia.”
Esse impulsodedocumen-

taçãopermeiatodaapesquisa

daartistagaúcha.Comobras
emcoleções comoaPinaco-
teca e o Museu de Arte Mo-
dernadeSãoPaulo, oMAM,
ela busca emseus trabalhos
resgatarumahistória recen-
te doBrasil, emgeral desco-
nhecida da população.
Fordlândia, por exemplo,

não está na maioria dos li-
vros didáticos, assim como
asdemais cidades àbeirada
Transamazônica que ela fo-
tografouna série, povoados
com nomes ora ufanistas,
ora tecnocráticos que hoje
são pouco mais do que ru-
ínas —Brasil Novo, Bandei-
ra, Rurópolis, Jatões.
Todas elas guardam me-

mórias que estão aos pou-
cos sendo apagadas, afirma
Pocztaruk.Arquivoshistóri-
cosdeFordlândia,porexem-
plo, foram todos agrupados
numcômododentrodafábri-
ca, “comoumacadeiademe-
mórias”,naspalavrasdaartis-
ta. Ali estão de documentos
sobreohospitaldacidade,o
mais avançado no Brasil na
época de sua construção, a
mapasefotografiasamarela-
das,objetosqueela também
fotografou para o projeto.
“Acho que esses resíduos

ficampara contar ahistória”,
dizaartista. “Enosalertarde
quepensaro futuro também
éolhar para opassado.”

H LEIAMAIS EM
acervo.folha.com.br

Filhode ‘PapaDoc’ Duvalier deverá
ganhar dopai a presidência doHaiti
OpresidentedoHaiti,Fran-
çois Duvalier, o “Papa Doc”,
vai passar o seu cargo para
ofilhoJean-ClaudeDuvalier.
Ocomandantedopaísha-

viaseproclamadopresiden-
te vitalício no início do go-
verno,em1957.Agora,aos63
anos,estácomasaúdeabala-
da.Alémdediabético, sofre
comproblemas cardíacos.

EmmensagemdeAno-No-
vo,opresidentedissequece-
derá“aosjovensquandoche-
gar o momento”. Imediata-
mente depois, Jean-Claude
Duvalier, 19, teve a candida-
tura lançada por um órgão
governamental.

ACERVO FOLHA Há 50 anos 16.jan.1971

Fordlândia foi erguida pelamontadora no fimdos anos 1920 àsmargens do rio Tapajós; empreitada que custou US$ 20milhões não avançou e foi vendida ao governo em 1946 Fotos: Romy Pocztaruk
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sãopaulo Aoaceitaroprêmio
Nobeldeliteratura,em1986,o
escritorWoleSoyinkaconcla-
mouaspessoasdaqueletem-
po a perceberem que eram
filhas “de séculos de menti-
ras,distorçãoeoportunismo
emaltasposições,mesmoen-
tre os santos mais sagrados
daobjetividade intelectual”.
Naquele momento, a luta

contraoapartheidsul-africa-
no estava numápice, e a fala
ressoavade formapoderosa.

Onigerianodiscursavacomo
o primeiro negro da história
a receber a maior distinção
literáriadomundo—sómais
dois vieram depois dele, a
americanaToniMorrisoneo
santa-lucenseDerekWalcott.
Falando à herança racis-

ta que ainda perdurava, ana-
crônica, ele continuou. “Mas
omundoestá crescendo, en-
quantovocêdeliberadamen-
te continua uma criança tei-
mosa e autodestrutiva, com
certospoderesdedestruição,
masaindaassimumacriança.”

Foram essas distorções e
essa teimosia que mantive-
ramamaiorpartedaobrade
Soyinka inédita no Brasil até
hoje.Masestamoscrescendo.
Issoseconcretiza, curiosa-

mente, comumolhar para a
infância. A editora Kapula-
na,atentaàspublicaçõesque
reforçamoslaçosdopaíscom
a sua ancestralidade africa-
na,acabadepublicar “Aké”,o
livro de memórias em que
Soyinka relembra o seu
tempodemeninonaNigéria.
Aaproximaçãoentreascul-

turas dos dois países émoti-
vodecelebraçãoparaoescri-
torde86anos. “Umaenorme
lacunaestásefechando”,afir-
maaesterepórter. “EoBrasil
está sendo trazidoparamais
perto de ondepertence.”
O porquê de “Aké” ser só o

segundolivrodelepublicado
por aqui —o primeiro foi a
fábula “O Leão e a Joia”, há
nove anos— é mais uma
perguntaaserfeitaaeditoras
e instituições educacionais
brasileiras doque a Soyinka.
Maseleressalvaqueoautor

Meninos
mimados
Wole Soyinka, o primeiroNobel
de literatura negro, lança agora as
suasmemórias de infância noBrasil
enquanto Trump esperneia nos EUA

QUEMÉO
ESCRITOR

Onigeriano
Wole Soyinka,
86, foi o pri-
meiro africano
a vencer o
Nobel de litera-
tura. Empeças,
romances e
ensaios, ele
fala da desco-
lonização do
seu continente

ainda tem alguma responsa-
bilidadenisso,“especialmen-
te umque considera o Brasil
umaextensãodocontinente
africanodetantasmaneirase
queserelacionacomseupovo
comoumda família iorubá”.
Defato,emcertapassagem

de“Aké”,que foiescritohá40
anos,omeninoWolecomenta
queotemperopeculiardaso-
padeumatiadeviapertencer
“ao lado brasileiro de alguns
denossosparentesafastados”.
O livro usa as observações

cheiasde inocência eperspi-
cácia da criança, lembradas
com um refinamento bas-
tanteadulto,paracontarnão
só a história de sua vila, mas
deumaNigériaemprofunda
mutaçãonosanos1930e1940.
Nissose incluiumacrônica

divertida sobre a chegadada
luz elétrica à casa da família
Soyinka,umpasseionumarua
docentrodacidadequeven-
dia o tradicional moin-moin
nigeriano “ao lado de ham-
búrgueres do McDonald’s,
KFC, cachorros-quentes” e o
relato dos primeiros passos
do movimento de mulheres
local, puxado pela mãe do
garoto, aquemele só se refe-
recomoa“CristãImpetuosa”.
O modo como Soyinka re-

trataadiversidadedasreligi-
ões na época, aliás, demons-
trasuaabordagemdasmani-
festaçõesculturais comoum
todo —países com povos e
costumes plurais, afirma o
autor, têmqueseorgulharde
podercontarcomesseativo.
Culturas são resilientes,

continuaele,masalgumasfi-
gurasforamessenciaisnaluta
paraquenãofossemapagadas
ao longo da história. “Abdias
do Nascimento foi um gran-
de proponente do imperati-
voculturalna sociedadebra-
sileira, de uma forma tal que
aculturavirouumaferramen-
ta para combatero racismo.”
NascimentoeSoyinkacom-

partilham a estima pelo tea-
tro—a literatura do nigeria-
no se fundou, em boa parte,
na dramaturgia.Mas o autor
também tece em romances,
contos e ensaios seus relatos
preciososdeumperíodocon-
vulsivo para os países africa-
nos no século 20, quando se
modernizavam e buscavam
sedesgarrar da colonização.
A carga política de seu tra-

balho,quenão fogeàdenún-
ciadoautoritarismoedacor-
rupção,fezcomqueogoverno
militarqueseinstalouapósa
independência da Nigéria se
voltassecontraoautor,oque
rendeu a ele 22meses como
presopolíticonosanos 1960.
Foisórecentementequeele

baixouumpoucoasarmasna
política, mas mesmo assim,
ao ser questionado sobre is-
so, ele brinca—“a aposenta-
doria do ativismo sociopolí-
ticoéumdosobjetivosdevi-
daqueeuaindanãoalcancei”.
Tampouco largou mão da li-
teratura.Aeditoraamericana
Pantheon anunciou que em
setembropublicaoprimeiro
romancedoautorem48anos.
Comessehistórico,nãosur-

preendequeSoyinka seopo-
nhaapolíticos comoDonald
Trump.Quandooamericano
foi eleito, ele prometeu que
destruiria o green card que
garantiasuapermanêncianos
EstadosUnidos,ondedeuau-
las em instituições deponta.
“E foi o que eu fiz”, conta

ele agora. “A campanha elei-
toraldeTrumpfoibrutal,xe-
nofóbicaeracista.Eleeraum
perigo para as pautas huma-
nistas,ummonstrofascistae
ummentirosocompulsivoem
assuntos banais e cruciais.”
“Suarespostarecenteàder-

rotaeleitoralestáameaçando
afundar seu país no caos, ou
mesmo numa possível guer-
ra civil”, continua. “Elemere-
ce ser julgado pelo crime de
trairseupaísebanidodavida
política permanentemente.”
Étentadorpensarnotrum-

pismocomoaúltimaencarna-
çãodaquelacriançateimosae
destrutiva emquemoNobel
passou um sabão no seu dis-
curso.Maspodemosrecorrer
a outra criança —o Soyinka
faceirode80anosatrás,bem
vivo em “Aké”— para apres-
saronossoamadurecimento.
Leiamais na pág. C2

O escritor nigerianoWole Soyinka, em 1990 Ulf Andersen/Aurimages/AFP
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comBruno B. Soraggi, Bianka Vieira e Victoria Azevedo

LONGA
ESPERA

A negativa da Índia de
enviar ao Brasil as vaci-
nas de Oxford de forma
emergencial neste mês
deixaramopaís sempra-
zo definido para receber
o imunizante. A Fiocruz,
queanunciouapossibili-
dadedequeasprimeiras
doseschegassemnopaís
emfevereiro,agora já tra-
balha com o calendário
demarço—ou atémais.

espera2 Ainstituiçãotraba-
lhava com a chegada do IFA
(Ingrediente Farmacêutico
Ativo)davacina encomenda-
doporelaparadisponibiliza-
ção no seguinte fluxo: 15mi-
lhões de doses em fevereiro,
50milhõesemabril e 100mi-
lhõesemjulho.Apartirdeen-
tão,oIFAseráproduzidopor
ela noBrasil.

fila Maisumhospitalpriva-
dodepontadeSãoPauloestá
pertodeatingira lotaçãomá-
xima: o Oswaldo Cruz. Nes-
ta semana, ele chegouàmar-
cade91%deleitosocupados.

fila 2 A instituição diz que
temflexibilidadeparaampli-
aronúmerodeleitos,sehou-
ver demanda.

fila 3 Os atendimentos do
pronto-socorrodoHCor(Hos-
pitaldoCoração)emSPdedi-
cadoapacientescomsíndro-
megripalmaisdoquedobra-
ram no fim de 2020, se com-
paradoaoperíododepicoda
epidemia daCovid-19.

fila 4 Foram 2.310 atendi-
mentosemnovembroe2.424
emdezembro, ante 1.088 em
maioe1.084,emjulho.Segun-
dooHCor,tambémfoiobser-
vadaaltanasconfirmaçõesde
casos de infecção pelo novo
coronavírus apartir doaten-
dimento no pronto-socorro.
Nototal, foram643confirma-
ções emnovembro e 660 em
dezembro,ante362emmaio
e 269 em julho.

fila 5 Nesta semana, o hos-
pital Albert Einstein divul-
gou que tinha 140 pacientes
internadosparatratardaCo-
vid-19—um recordemesmo
emrelaçãoaoaugedaepide-
mia registrado em abril do
anopassado.

muros ADefensoriaPública
doEstadodeSãoPauloenvi-
ouumofícioaosecretárioes-
tadual da Saúde, Jean Carlo
Gorinchteyn,solicitandoque
a população carcerária e os
gentes prisionais de presídi-
os paulistas sejam incluídos
nogrupoprioritárioparava-
cinação contra a Covid-19.

muros 2 “As condições de
aprisionamento, mesmo an-
tes da pandemia, já eram ca-
pazes de gerar problemasde
saúdedevastadoresnessapo-
pulação, em razão dos espa-
çosinsalubres,comrefeições
pouconutritivas,ausênciade
médicos,entreoutrosfatores”,
afirmaodefensorMateusOli-
veira Moro, da Coordenação
do Núcleo Especializado de
Situação Carcerária, que as-
sina o ofício.

protocolo Uma pesquisa
elaboradapeloMuseudoFu-
tebol, situadonacapitalpau-
lista, apontou que 97% dos
seus visitantes afirmam ter
se sentido “muito seguros”
ou “seguros” quanto às me-
didas de prevenção contra a
Covid-19 adotadas pela ins-
tituição desde a sua reaber-
tura,nodia 15deoutubrodo
ano passado.

deolho AAssociaçãoNacio-
nal dosMembrosdoMinisté-
rio Público quer sugerir um
projeto de lei que vede a pos-
sibilidadedefiançaseliberda-
deprovisóriaapresosdetidos
emflagranteouemprisãopre-
ventiva.Omesmoseaplicaria
a presos pelos crimes de de-
sobediência às medidas pro-
tetivasdaLeiMariadaPenha.

olho 2 A medida integra
uma agenda legislativa para
ocombateàviolênciacontra
a mulher que a Conamp vai
lançar em fevereiro.

carimbo OMinistério doTu-
rismodeveatingiramarcade
26mil selos “TurismoRepon-
sável”distribuídosaprestado-
resdeserviçosdosetornopaís
napróximasemana.Ainiciati-
va credencia e destaca os ser-
viçosqueseguemosprotoco-
losdeprevençãodaCovid-19.

*
Ostrêsestadosquemaisade-
riram à iniciativa até o mo-
mentoforamSãoPaulo(com
5.036 selos), Rio de Janeiro
(3.893)eMinasGerais (2.231).

tela A série documental
“Transamazônica - Uma Es-
tradaparaoPassado”, de Jor-
geBodanzkyeFabianoMaci-
el,estreianodia 11defeverei-
ro na HBO Mundi. Com seis
episódios, a produção abor-
da a construçãoda rodovia e
apresenta o atual estado de
conservaçãodoprojeto,mos-
trandodesdeaextraçãoilegal
demadeira até os garimpos.

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

Fabio Assunção no Instagram

Emicida no Instagram

Debora Bloch no Instagram

1

2

3

QUARENTENA

O sociólogoW. E. B. Du Bois,
umdosprincipaisteóricosdo
movimentonegroamericano
e fundadordaNAACP, amai-
ororganizaçãodedefesados
direitosdacomunidadenegra
naquelepaís,capturouaaten-
çãodas editoras brasileiras.
Ao menos dois lançamen-

tos estão programados para
este ano. Emmarço, a Vene-
tapõenas livrarias“AsAlmas
doPovoNegro”, obrade 1903
quemistura literatura,histó-
ria emanifesto antirracista.
Apesar de ser talvez a obra

maisfamosadoautor,suacir-
culação é raríssima no Bra-
sil —onde, aliás, Du Bois foi
bem menos editado até ho-
je do quemerecia, dado que
foi referência para intelectu-
aiscomoMartinLutherKing,
AngelaDaviseJamesBaldwin.
Emmeadosdoano, aPers-

pectiva lança“Crepúsculodo
Amanhecer:Ensaioparauma
AutobiografiadoConceitode
Raça”, obra em que o autor,
nascido em 1868, decide in-
vestigar a questão racial re-
traçandosuaprópriahistória.

evoé Nocompêndio“100No-
mesdaEdiçãonoBrasil”,que
acabadesairpelaOficinaRa-
quel, o jornalista Leonardo
Neto não olha só para a his-
tória do mercado editorial.
Ali,destacatambémsetepro-
fissionais que representari-

PAINELDAS LETRAS Walter Porto
walter.porto@grupofolha.com.br

O sociólogo americanoW.E.B. Du Bois, em 1918 Divulgação

Obras de DuBois
sobre negritude
são resgatadas

Aké: Os Anos de Infância*****
Autor: Wole Soyinka. Trad.:
Carolina Kuhn Facchin. Ed.:
Kapulana. R$ 52,90 (264 págs.)

-Itamar Vieira Junior

Muitos autores, como Liev
Tolstói e Graciliano Ramos,
sedebruçaramsobresuasme-
móriasdeinfânciaparacons-
truirgrandesobrasficcionais
ememorialísticas.Étambém
ocasode“Aké”,deWoleSoyin-
ka,vencedordoprêmioNobel
de literatura em 1986.
Autor de ensaios, poemas,

romances,peçasteatraiseme-
mórias,Soyinkatemumacar-
reira premiadapor sua vasta
obra que tem como centro e
paisagemasuaNigérianatal.
Em“Aké”, Soyinkanoscon-

duz à Nigéria dos anos 1930
e 1940. Aos poucos somos
convidados a adentrar a at-
mosfera prosaica de Abeo-
kutá, no oeste do país, a par-
tir da vida de umSoyinka in-
quieto,curiosoecontestador.
Deimediato,conhecemoso

seuuniversofamiliar—opai,
um intelectual a quem “pou-
cas pessoas chamavam pelo
nome”, é “batizado”pelome-
nino de Ensaio. Sua formali-
dade representava à criança
“um daqueles meticulosos

exercíciosestilísticosdepro-
sa que seguem regras exatas
decomposição”;amãe,graças
aopesodesuareligiosidadee
rigoreducacional,éapresen-
tadacomoCristãImpetuosa.
A Nigéria de então era um

país colonizado e que devia
obediência à Coroa britâni-
ca. Essa paisagem atravessa
a história diversas vezes, de-
marcandoascontradiçõesdo
colonialismoetornandomais
visível a fricçãoentre a tradi-
ção e a dita “modernidade”.
É nesse ambiente que Soy-

inkanarraoseugêniopreco-
ce. Commenos 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.Sobressainosmuitos
episódiosnarradososeuespí-
ritoirrequieto,semprecontes-
tador, o que o torna um per-
sonagemcarismáticoaquem
seguimos pelas lembranças
narradas comoaventuras.
Uma das passagens mais

marcantes é o tempo da
Segunda Guerra e a onipre-
sença do “vilão” Hitler na vi-
dadeumacriançaafricana.A
iminência de umataque e as
notíciasdocombatesemistu-
ramàpresençadeumhomem
vestidocomooficialdoExér-
cito noquintal de sua casa.

“Nósfugimos.Nuncatínha-
mospassadopornadadesse
tipo,ecomtodososavisosso-
breaguerranãohaviadúvidas
dequeHitlerrealmentehavia
chegadoeestavaprontopara
nos vender comoescravos.”
Outromomentorelevanteé

ahistóriadolevantedemulhe-
res, do qual suamãe fez par-
te, principalmente contra as
injustiças coloniais, comoos
altos impostos sobre as pro-
priedades rurais. “O movi-
mento das oníkaba, iniciado
ao redor de xícaras de chá e
sanduíches para resolver o
problemadasnoivasquenão
seguiam as normas sociais,
estavasetornandopopulare
nacional. E se entrelaçou ao
movimentoquebuscavapôr
fim ao domínio dos homens
brancos sobre opaís.”
Alémdariquezadedetalhes

sobreavidanaprimeirameta-
dedoséculo20,oquefazdes-
se livro uma bela crônica so-
bre o dia a dia na Nigéria co-
lonial, a escrita de Soyinka é
carregada de imagens líricas
e ao mesmo tempo atraves-
sada por umfino humor das
descobertasdeumacriança.
Umaexcelenteoportunida-

deparaadentrarouniversode
umdosmais importantesau-
toresafricanos,quasedesco-
nhecidodopúblicobrasileiro.

‘Aké’ éaoportunidade
de lerumdosgrandes
escritoresafricanos
Wole Soyinka, vencedor do Nobel, convida os leitores a
entrar na atmosfera prosaica da Nigéria de sua infância

Clube de Leitura discute ‘Silêncio’, de Shusaku Endo
são paulo O Clube de Leitu-
raFolhavaidiscutirolivro“O
Silêncio”, do japonês Shusa-
kuEndo, nopróximodia 26.

A obra, lançada em 1966,
contaahistóriademissioná-
riosjesuítasnoJapãodosécu-
lo17einspirouofilmedemes-
monomedeMartinScorsese,

queentrouemcartazem2016.
O convidado do evento é o

professor epesquisadorDie-
go Klautau, doutor em ciên-
cias da religiãopela PUC-SP.
O evento, gratuito, aconte-

ceàs19hviaaplicativoZoome
paraparticiparbastaacessar
areuniãodeID88923771003.

Osencontrosdoclubeacon-
tecemonlinedesdeomêsde
julho,porcausadapandemia.
Há três anos o jornal pro-

move as reuniões às últimas
terças de cada mês, com co-
ordenaçãodeÚrsula Passos,
que é editora-assistente do
núcleo deCultura daFolha.

amo futuroda ediçãonopa-
ís.SãoDanielLameira,Felipe
Brandão,GilSales,Henderson
Fürst,IsabelLopesCoelho,La-
rissaCaldineVagnerAmaro.

jovens à vista De enfoques
e perfis bem diversos, os se-
te editores têmemcomuma
poucaidadeealgumaaborda-
gem disruptiva no mercado,
dizoautor,queéeditor-chefe
dositeespecializadoPublish-
News. “Ouvimuita gente das
antigasparaquemeapontas-
semessasfigurasproeminen-
tes.Sãotodosjovensprofissi-
onais compotencial para re-
volucionar o campo.”

o inferno e maravilhas Dois
olhares ainda inéditos de in-

telectuais relevantes para a
pandemia de coronavírus já
têmpublicaçãogarantidano
Brasil antesmesmodesair lá
fora. “Doom”, livro do histo-
riador Niall Ferguson sobre
o que chamade “política das
catástrofes”, sai pela Planeta
nosegundosemestre.E “On-
deEuEstou?LiçõesdaPande-
miaparaTerrestres”,doantro-
pólogo Bruno Latour, sai em
maiopela Bazar doTempo.

moçasfeitopassarinho ARe-
licário resgata este ano um
clássicodeMargueriteDuras
sobreasangústiasdaescrita,
chamado simplesmente “Es-
crever”. Esgotado há anos, o
livro ganha novo prefácio e
traduçãodeLucieneOliveira.
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FilmemostraqueCarlitoséaestreladeChaplin
É em função do personagem,misto de gentleman e vagabundo, que tudo semove em ‘O Garoto’, que faz cem anos hoje

ANÁLISE
-Inácio Araújo

Completando cem anos, “O
Garoto”, primeiro longa-me-
tragem de Charles Chaplin,
deixa claro que no cinema
desse diretor o que vem pri-
meiroéopersonagem—Car-
litos.Otipomaismarcanteda
história do cinema, com seu
corpocobertodeparadoxos.
János trajes convivemogen-
tleman e o vagabundo, o no-
breeopária,reverberandoem
seucomportamentocomose
aliseconcentrassemosequí-
vocos todosdahumanidade.
A tais equívocos Carlitos

responde comum altivo—e
não raro sarcástico— espíri-
toderesistênciaealgumsen-
timentalismo.Permanecein-
diferenteaojuízodasocieda-
de.Évagabundoeorgulhoso.
O certo é que tudo está em

seu corpo, o que explica por
que Charles Chaplin passou
momentos de tanta angús-

tiaquandocomeçouaprimei-
ra exibiçãopública de “OGa-
roto”. Eram as cenas iniciais.
Solenes, como ele mesmo
definiu. Frouxas, digo eu.
Uma jovem mãe, sem di-

nheiroouopções,deixaoseu
bebêno interiordeumauto-
móvel.Ocarroéroubadopor
umpar demalfeitores. Ao se
depararemcomacriançaque
choranobancodetrás,elesa
tiram de lá e a põem ao lado
deuma lata de lixo.
Toda essa parte expositi-

va sugeria um melodrama
—o gênero era ainda mais
central no cinema há cem
anos do que é hoje. E onde
estavaCarlitosnissotudo?Es-
tava 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. Improvi-
sa, 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
numorfanato oupior.
Até esse momento, o es-

pectador jáestáapardasou-
tras virtudes de Carlitos—o
corpo tão ágil quanto o espí-
rito, a combatividade, mas
tambémcertaalegriadeexis-
tir,mesmoquandoomundo
inteiro é adverso a ele.
Docomeçoaofim,Charles

Chaplinsemanteráfielaoseu
personagem. É sempre ele o
centrodasatençõesdacâme-
ra,éemfunçãodelequetudo
mais existe e semove. O que
écerto,porqueohumorvem
todo dele. É o inverso de um
BusterKeaton,quedavavida

a todos os elementos ao seu
redoresóentão inseriaoseu
tipo —ele existia então em
função do mundo ao redor.
Chaplin faz o mundo existir
em funçãodele.
Ou quase todo o mundo,

porque agora estamos em
umlongae,afinal,existeuma
mãenahistória.Elaressurgi-
rá,claro,agoratransformada
emgrande estrela do teatro.
Entramos na segunda par-

tedahistória,quandoChaplin
mistura habilmente o melo-
drama(ésemprenofinalque
devemos nos comover, não
no começo —lei do gênero),
sem evitar o que hoje pode-
mosvercomoseupontofraco,
osentimentalismoàcomédia.
Eentramostambémnahis-

tória pessoal de Chaplin, cu-
jo filho do casamento com
Mildred Harris morreu três
dias após o nascimento, se-
gundo alguns. O comedian-
te sentia o casamento como
equívocoquedeu lugar aum
umacrisecriativanasuavida.

Um dia, para desanuvi-
ar, foi a um espetáculo de
“music hall” em que topou
com um menino de quatro
anosqueoencantoupelo ta-
lentoepelabeleza.EraJackie
Coogan, quequasede imedi-
ato inspirounele a ideia cen-
traldofilme,adacriançaque
ovagabundoadotarelutante-
mentenoinício,masqueama-
rá com intensidade a seguir.
Jackie Coogan tinha a van-

tagem adicional de ser filho
do ator Jack Coogan, amigo
de Chaplin que esteve livre
namaiorpartedotempodas
filmagens, podendoassesso-
rarofilhonosmomentosem
queele empacava (nas cenas
mais simples, segundo o di-
retor).Depassagem,Coogan,
o pai, fez uma ponta como o
batedor de carteira, na cena
em que Carlitos e o menino
dormemnumalbergue.
Talvez não se deva esque-

certambémamãe,EdnaPur-
viance. Parceira de Chaplin
emmais de 30 filmes, o caso

amorosoentreeleshavia ter-
minado.Decerta forma,Mil-
dredHarrisentrounahistória
para curar as dores de amor
docineasta.MasPurviancee
Chaplincontinuaramparcei-
rosnatelaporumbomtempo.
Momento especial para

Chaplin, o lançamentode “O
Garoto”, em 16 de janeiro de
1921. Para chegar ali suou
bastante. Foramnovemeses
defilmagemeumamontanha
denegativogasto,napropor-
ção de 53 rolos usados para
cadaumusadonamontagem.
Nomeio, o divórcio.
Jáentãoungidocomooúni-

co gênio a praticar essa arte
ínfima, o cinema, Chaplin
comprovou no longa a ge-
nialidade que já tinha de-
monstradonosfilmesdeum
ou dois rolos. Talvez hoje
ninguém mais acredite, co-
mo no passado, que Charlie
Chaplin era o único gênio de
uma arte ínfima, o cinema.
Mas de seu gênio ninguém,
até hoje, podeduvidar.

‘Pieces of aWoman’ tenta ser Bergman,mas nãohámuitos dele
STREAMING
Pieces of aWoman*****
EUA, 2020. Direção: Kornel
Mundruczó. Com: Vanessa Kirby,
Shia LaBeouf, Molly Parker.
Disponível na Netflix. 16 anos

“Pieces of aWoman” começa
por serumdesses títulosque
aNetflixnãosedáaotrabalho
detraduzir.Essahabitualdes-
cortesia pode ser respondida
não traduzindo o título cor-
respondente em português
—seria pedaços de umamu-
lher, momentos de uma mu-
lher,sãomúltiplosossentidos.
Em todo caso, o problema

seatravessafacilmente—não
a descortesia— logo nos pri-
meirosminutos,emqueodi-
retor húngaro Kornel Mun-
druczó consegue transmitir
toda a aflição que cerca um
parto, graças aos longos pla-
nos, que ao unirem espaço e
temponãodeixamespaçopa-
raaabstração.Ador, aansie-
dade, a agonia emesmoa fe-
licidade estãopresentes ali.
O infortúnio vem a seguir.

Minutos —ou segundos—
depois do nascimento, a cri-
ançamorre. Surge então ou-
trofilme,sobreainfelicidade
deMartha, papel de Vanessa
Kirby,eseumaridoSean,vivi-
doporShiaLaBeouf.Eainfe-
licidadenão éumtema fácil.
Bergman é capaz de jogar

seuspersonagens—enósjun-
tos—nosabismossinistrosda
existência.Masnãoseacham
Bergmansàsdúziasporaí.
Depois,Mundruczóvemda

Hungria, onde fez fama, pa-
raanaçãoNetflix. Seja como
for, ele se contentou em, de-
poisdoparto, fazerumfilme
atravessadopelasconvenções
docinemapsicológico,dotipo
queperguntaoquesenteuma
mulherapósperderumfilho.
Elasedesentendecomoma-
rido, olha para outras crian-
çascomestupor,sedesenten-
de tambémcomoemprego.
Em suma, repete tudo que

seconheceemdécadasdefil-
messobreador.Nesseaspec-
to,abanalidademanda.Algu-
mas cenas são tocadas a pla-

nos-sequência,masparecem
mais improvisosparaganhar
temponafilmagem.Estãolon-
ge da força que têmo início.
Paraanimarascoisas, con-

vémqueentreemcenaumvi-
lão.Umavilã,nocaso,amãe,
interpretada por Ellen Burs-
tyn, extremamente contro-
ladoradeMartha.Comotem
dinheiro,desdeoiníciodofil-
me ela semostra umamani-
puladora. Resolve os proble-
maseconômicosdocasal,em
trocadepalpitarnasuavida.
Veremosdepoisqueessecará-
terforte—atédemais—surge
demotivosigualmentefortes.
Ocertoéqueelaageparada-

nificar o pouco que resta do
casal.Nissoconsiste suavila-
niae,convenhamos,nãoétão
grande. Não a odiamos apai-
xonadamente,comoconvém
nessescasos.Quantoaomari-
do, apenas dá para lamentar
suafragilidadedecaráter.Ele
não segura a barramesmo.
Existe, ainda, a parteira. E

todoodesejodevingança,de
apôrnaprisão,exigirumare-

paraçãoemdinheiro.Martha,
meio zumbi, segue amãe re-
lutantementenoprocesso.É
quando o filme levanta a ca-
beça e, via Martha, se opõe
aohábitoqueosamericanos
espalharam pelo mundo de,
a qualquer infortúnio, res-
ponsabilizaralguémpelofato.
O que dirá o júri diante de

eventos em que nunca se sa-
berá o que houve de fato?
O filme reduz ao mínimo
possível o sensacionalismo,
ou a “datenização”, do caso.
Nofim,importaapenasque

“Pieces”preservaadiginidade
nessa delicada travessia que
consiste num filme de inspi-
raçãoclaramentehúngarater
de se entender com o globa-
lismodaNetflix—prova dis-
so, o “happy end” colado ao
entrecho invernal. Não é tão
pouco, mas tambémnão é o
bastanteparasermemorável.
De tudo, o que resta mais

bem resolvido é uma Vanes-
saKirbymuitosólidaeacom-
panhadaporumelencoigual-
mente bemdirigido. IAVanessa Kirby em cena de ‘Pieces of aWoman’ Divulgação

Cena de ‘O Garoto’, filme silencioso de Charles Chaplin que chega hoje aos cemanos, emque ele faz o papel de Carlitos, à esquerda, ao lado da criança, papel de Jackie Coogan Divulgação
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Noprimeiroatode “OPodero-
so Chefão”, Don Vito (Marlon
Brando), o patriarca dos Cor-
leone, repreendeofilhoSonny
(JamesCaan),quedivergiude-
le numa conversa commafio-
sos de outro bando. “Nunca
digaoqueestápensando fora
da família,” ensina-lhe o pai.
No terceiro e último ato, o

conselho é virado do avesso.
O protagonista agora é Mi-
chael (Al Pacino), que de he-
rói de guerra, universitário e

moço de boa índole transmu-
tou-se em chefe de quadrilha.
A conversa é só entre os Cor-
leone. Não há gente de fora.
Vincent (AndyGarcia), sobri-

nhoeherdeirodeMichael, dis-
corda com veemência do tio.
O padrinho o chama na chin-
cha: “Nuncadeixeninguémsa-
ber o que está pensando”. A
família, ninho cálido e inex-
pugnável da lealdade, some
da frase.Omaioraldoclãdeve
desconfiar até dos parentes.

Reverostrês“OPoderosoChe-
fão”deumavez,agoraqueoúl-
timo deles foi relançado com
uma edição definitiva, permi-
te perceber esse e outros de-
talhes. Eles apontam no sen-
tido da unidade, põem de pé
umépicodequasenovehoras.
É ocioso especular se a uni-

dade foi intencional, se esta-
va na cabeça de Francis Ford
Coppola desde o primeiro fil-
me.Ou se foi produtodapres-
são da Paramount, que o es-

premeu até que ele —primei-
ro inebriadopelo sucesso, de-
pois falido e endividado—di-
rigisse outros dois capítulos.
O decisivo é a inteireza dos

temas, do visual e da atuação
do elenco. Os três filmes ine-
xistememseparado. Sãoatos
harmônicos de uma obra so-
bre família, imigração, cato-
licismo e o continuum entre
crime e capital. “Acredito na
América” é suaprimeira frase.
A inteireza e a harmonia

levam “O Poderoso Chefão”
ao terceiro atributo da bele-
za, segundooTomás deAqui-
no de Stephen Dedalus: o es-
plendor. Não é para menos.
O filme foi dirigido pelo au-
tordeoutraobraprima, “Apo-
calypse Now”. Contou com
quatro atores de primeira:
Brando, Pacino, De Niro e o
inventor do método de atu-
ar americano, Lee Strasberg.
Além de tema, a família é

motor dofilme. Amúsica é do
pai do diretor, Carmine Cop-
pola.Ograndepapel feminino
foi interpretadopor sua irmã,
TaliaShire, quede jovemingê-
nua vira uma Lady Macbeth
que incitaavendetado irmão
e serve cannoli envenenados.
O tempo se encarregou

de comprovar que sua filha
Sofia, tão atacada na es-
treia como atriz, tem um de-
sempenho comovente como
MaryCorleone.Atéseusobrinho
Nicolas Cage está bem. Por
fim, suamãe, Italia, sefingede
cadáver numa ponta.
Osentretonsdemarromgra-

nuladodeGordonWillissãoso-
brecarregadosnascenasemNo-
va York e no Vaticano; e radio-
sosemHavana,emNevadaena
Sicília.Osnúcleos sombriosdo
crime, da religião e das finan-
çascorrompemaclaridadedos
lugaresabertos eperiféricos.
Háumaalusãoa“AExecução

deMaximiliano”,deManet,no
fuzilamento de Sonny: o rosto
dos atiradores não aparece, o
crime é anônimo e molda um
sistema.AinspiraçãodeManet
foioGoyade“OsFuzilamentos
de Três de Maio” —e o pintor
espanholpermeiaofilmetodo.
“O Poderoso Chefão”, com is-

so, ultrapassa o gênero filmes

de gângster. Está numa cate-
goria diversa de “Scarface”, de
Hawks,de“OsBonsCompanhei-
ros”, deScorsese, ede “Erauma
Vez na América”, de Leone. É o
sumo do cinema americano,
posto a serviço de uma estéti-
caquecirculaentreoparticular
eogeral,oabstratoeoconcreto.
Ocatolicismoépontodepas-

sagem dessa dialética. “O Po-
deroso Chefão” encena —ou
se referea—ossete sacramen-
tos,batismo,crisma,confissão,
eucaristia, ordenação,matri-
mônio e extrema-unção. Há
atémorte e ressurreição,mas
em arte, na récita da “Caval-
leria Rusticana”, emPalermo.
Cadasequênciaqueexibeum

sacramentoéentremeadapor
flashes de gângsteres que as-
sassinamasangue frio.Ouen-
tão serve de cenário para que
osCorleonearquitetemnovas
mortandades.Aespiritualida-
de religiosa é vista comouma
ritualização da obediência à
força, quevigenomundoreal.
Michael é o herói. Quer ti-

rara famíliado submundode
violência, corrupção e cri-
me, para que viva legal e legi-
timamente.Querarrancá-lado
inferno da acumulação pri-
mitiva e levá-la ao paraíso do
capital estável, feito de rique-
za reluzente e filantropia. O
filme se passa no purgatório.
Ao se associar ao banco do

Vaticanoparaconquistaruma
dasmaioresempresas imobili-
áriasdomundo,Michael cons-
tata que a Igreja é tão brutal
e corrompida quanto a má-
fia. Mata o irmão, amulher o
larga, a filha morre nos seus
braços. Perde a família, os
negócios, a alma. Não há
superação nestemundo.

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

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

Nunca diga o que está pensando
Bruna Barros

|dom. DrauzioVarella,FernandaTorres |seg. LuizFelipePondé |ter. JoãoPereiraCoutinho |qua.MarceloCoelho |qui. ContardoCalligaris |sex. DjamilaRibeiro |sáb.MarioSergioConti
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|dom. RicardoAraújoPereira |seg. ClaudiaTajes |ter.ManuelaCantuária |qua. GregorioDuvivier |qui. FláviaBoggio |sex. RenatoTerra |sáb. JoséSimão

Buemba!Buemba!MacacoSi-
mão Urgente! O esculhamba-
dor-geral da República! Pen-
samento do Projetemos: a
pessoacomesalsichaedizque
não vai tomar vacina porque
não sabe o que tem dentro. O
caracaidebocanodogãoede-
pois vemcomfrescura: “Ai, diz
queopaucai”, “ai, vira jacaré!”.
Euquerovirar jacaré!Aúnica
desvantagem de virar jacaré
é digitar no celular! Rarará!

Eagorasópagominhascon-
tas noDiaDnaHoraH!Eaca-
badesairoíndicedeeficáciado
Pazuello:100%TAPADO.Eoape-
lidodoPazuellonoexércitoera
PB:PeitinhodePombo!Rarará!
Eonovo slogandaFord: Fe-

chadacomBolsonaro!Rarará.
E a Ford vai lançar na Argen-
tina o EGOSPORT! Com air-
bag duplo: um pro argentino
e outro pro ego! O país do ga-
do 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!DomingãodaAnvi-

sa!NodomingoaAnvisadecide
seliberaasvacinas.Eumacoisa
queeunãosabia:Anvisatrans-
mitiráavotaçãosobreusoemer-
gencialdevacinasaovivo.Pelo
YouTube.Narração:GalvãoBu-
eno.ComentáriosdeMandetta

eCaioRibeiro!Estãoconfundin-
do vacinação comBrasileirão!
Eoutracoisaqueeunãosabia:
é por votação! Cinco diretores
votarão. Três deles: o almiran-
tedoBolsonaro,umapadrinha-
dodocentrãoeumamédicaque
defende a cloroquina! Resulta-
do:Antavisa liberaoPazuello!
E a Pfizer desenvolve versão

em pó de vacina! Então não é
mais: “Estou loucoparatomar
umaPfizergelada”.Agoraé:“Es-

tou loucopra cheirar umaPfi-
zer!”.Vãovenderempapelote!E
umacoisaquenãopode:naho-
radecheirar,assoprar!Rarará!
EoTrump?OTrumpicaMas

Não Cai! Bolsonaro diz que o
impeachment do Trump foi
fraudado. Eduardo Bolsona-
ropederecontagem!Babãode
defunto! O Trump vai acabar
em Atibaia. Wassef vai arru-
marummuquifo.Wassefadvo-
cacia criminal ehospedagem!
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 fi-

losofia: ou chupa tudo ou
chupa nada!
Nóis sofre, mas nóis goza!
Queeuvoupingaromeuco-

lirio alucinógeno!

Péssimas Influências Estela May

Viver Dói Fabiane Langona

-
José Simão
Jornalista, precursor do humor jornalístico

E o novo slogan da Ford: Fechada com Bolsonaro!

Ueba! Eu quero virar jacaré!

Fê

SUDOKU
texto.art.br/fsp

O Sudoku é um tipo de desafio
lógico comorigem europeia e
aprimorado pelos EUA e pelo
Japão. As regras são simples:
o jogador deve preencher o
quadradomaior, que está di-
vidido emnove grids, comno-
ve lacunas cada um, de forma
que todos os espaços em
branco contenhamnúmeros
de 1 a 9. Os algarismos não
podem se repetir namesma
coluna, linha ou grid

SO
LU

ÇÃ
O

CRUZADAS
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13

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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.

HORIZONTAIS
1. A Judy (1922-1969) cantora e atriz 2. Extensão de terra cul-
tivada 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 agu-
do, caracterizado por uma certa duração 13. A atriz paulista
Mafalda.

VERTICAIS
1. Uma grande associação filantrópica internacional / Senti-
mento 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 Môni-
ca” 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.

MÉDIO

QUADRINHOS

NãoHá Nada Acontecendo André Dahmer

A Vida Como Ela Yeah Adão Iturrusgarai

Níquel Náusea Fernando Gonsales

Daiquiri Caco Galhardo

Piratas do Tietê Laerte

AdoráveisMulheres
HBO, 22h, 10 anos
Quatroirmãsadolescentesen-
frentam as agruras da Guer-
radeSecessão.Oromancede
LouisaMayAlcottganhauma
nova versão para o cinema,
sob a direção de Greta Ger-
wig. Ela escalouparaopapel
principal a atriz Saoirse Ro-
nan, de “Lady Bird”, de 2017,
e um elenco que inclui Em-
maWatson,LauraDern,Louis
Garrel,TimothéeChalamete
MerylStreep.Ofilmefoiven-
cedor doOscar defigurino.

Cultura Livre
Cultura, 18h, livre
O cantor e compositor Kiko
Dinucci apresenta algumas
cançõeseconversasobreseu
álbum“Rastilho”,umdosmais
elogiados de 2020.

Sozinhos: Desafio de Um
Milhão de Dólares
History, 18h10, 10 anos
Na sétima temporada do re-
ality competitivo, os partici-
pantestêmquesobreviverpor
conta própria durante cem
dias numa inóspita região
do Ártico. O prêmio para o
vencedor equivale a, aproxi-
madamente, R$ 5,2milhões.

Épico
Zoom, 19h, livre
A Cia Tercer Abstracto apre-
senta temporadaonlinedes-
teespetáculoteatralinspirado
porBertoltBrecht,comdire-
çãodeDavidAtencio.Sextas,
sábadosedomingos,até31de
janeiro. Reservas pelo ema-
il epicoprojeto@gmail.com.

Link Perdido
Telecine Premium, 22h, 10 anos
Umexploradoresuaassisten-
te descobrem uma criatura
queseriaumeloentreosho-
mens e os outros primatas.
Longa em animação vence-
dordoGlobodeOuroeindica-
doaoOscardesuacategoria.

A Lista
Record, 22h30, 16 anos
Depoisdeserpreso,umassas-
sino de aluguel aceita ser in-
formante da polícia, em tro-
ca de proteção. Thriller com
MattDillon eWillemDafoe.

AVida de Diane
SupoMungam Plus, 16 anos
Além de cuidar de amigos e
parentes, uma mulher ten-
ta se reconectar com o filho,
viciadoemdrogas.Premiado
em festivais de cinemae ain-
da inédito no Brasil, o filme
também está disponível
para aluguel em diversas
plataformas.

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

tonygoes@uol.com.br

-
Tony Goes

ÉHOJE
EMCASA

ilustrada
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folhinha

-Marcella Franco

sãopaulo Semprequealguém
decide que, quando crescer,
quer ser jornalista, uma das
primeirascoisasqueessapes-
soa ouve é a história de um
cachorro.
Na primeira parte da nar-

ração, o cãozinhomordeum
homem.Na segunda, é o ho-
memquemordeocãozinho.
Masqueraiosumbichomeio
maluco temaver com jorna-
lismo?
É que os professores das

faculdades usam essa fábula
—na verdade, uma frase di-
ta pelo jornalista americano
CharlesDana,quemorreuem
1897—para explicar o que é
umanotícia.
Elesdizemque,quandoum

animalatacaumapessoa,não
há novidade nenhuma, mas
que, quandoaconteceocon-
trário,aí, sim,temosumano-
tícia importante.
Nodicionário, umanotícia

significa muitas coisas. En-
tre elas, a informação de al-
go que acabou de acontecer.
Mas,principalmente,agente
costumachamardenotíciao
queépublicadoemumjornal,
naTV,norádio,nasrevistase
nos grandes portais.
E sabe quem publica uma

notícia?Elesmesmos,os jor-
nalistaseasjornalistas.“Esco-
lhio jornalismoporquesem-
precurtimecomunicar,epor
terosonhodepoderconstru-
ir ummundomelhor”, conta
MajuCoutinho,apresentado-
radoJornalHoje,daTVGlobo.
Noseutrabalho,Majuapre-

sentaasnotíciasconseguidas
por uma equipe de repórte-
res, que são aqueles jornalis-
tas que entrevistam pessoas
e que, na televisão, sempre
aparecemsegurandoummi-
crofone.
Para Maju, é preciso que o

jornalista tenha várias quali-
dades: “Curiosidade, vonta-
de de aprender, humildade
e clareza”.
ParaReinaldoAzevedo,co-

lunista aqui da Folha e apre-
sentador do programa “O É
daCoisa”,narádioBandNews
FM, o fundamental para al-
guém virar um jornalista é
gostardelereescrever.“Tam-
bém é preciso lutar contra a

injustiça”, acredita.
TioRei,comoReinaldoéco-

nhecido pelas crianças, tem
umaboadefiniçãoparaoque
é notícia —e ele não usa ca-
chorros para explicar nada.
“Notíciaétudoaquiloquediz
respeitoàvidademuitaspes-
soas,ouàvidadeumapessoa
queé importanteparamuita
gente”, resume.
Na Band News, ele conta

que sua parte favorita é fa-
lar com milhões de pessoas
ao mesmo tempo. “Por ou-
tro lado, é preciso trabalhar
como se fosse uma conversa
pessoal com cada ouvinte”,
descreve. Já no jornal, o que
elemaisgostaéde fazerseus
textos “como se fossemuma
redaçãode escola”.
Tatiana Vasconcellos tam-

bém trabalha emuma rádio,
aCBN.Navisãodela,umano-
tícia éumacoisaqueaconte-
ceu,equefoi“tratada”porum
jornalista.“Porexemplo:mor-
reuumpresidentedeumpa-
ís. Esse é o fato. Então, o jor-
nalista vai em busca demais
informaçõessobreaquelefa-
to”, ensina.
“Elevaientrevistarpessoas

próximasaopresidentepara
fazerumareportagem.Dequê
aquele presidente morreu?
Em que circunstâncias? Ele
estava doente? Quais foram
as realizações dele enquan-
to presidente? Agora, com a
mortedele,quemvaiserono-
vopresidentedaquelepaís?”,
completa.
Tati acha importante que

criançasejovensseenvolvam
comonoticiáriododia, para
saber o que está acontecen-
donomundoemque vivem.
“Eprincipalmenteporque,

quantomaisbeminformados
estamos,menosacreditamos
em mentiras que espalham
por aí. Cada vezmaismenti-
ras têmsidoespalhadascom
aintençãodeenganaraspes-
soas. O jornalismo profissio-
naléumafonteseguracontra
essasmentiras”, diz.
Paraterumaideiadecomo

o que os jornalistas fazem é
sério,emvários lugaresonde
elestrabalhamexisteumcar-
go chamado “ombudsman”.
A pessoa que ocupa essa

funçãofuncionaquasecomo
umleitorinfiltrado(ououvin-

teeespectador,nocasodorá-
dio e daTV).
Issoporqueoombudsman

é contratadopara receber as
críticas e sugestões de todos
osleitores,eparaobservarse
o trabalhodos jornalistases-
tásendobemfeito,pensando
sempre no que émelhor pa-
ra quemacompanhaasnotí-
cias naquele canal.
Aqui na Folha, a ombuds-

manéaFlaviaLima.Paraela,
ler notícias é como viajar. “A
genteconhececoisasquenão
conhecia,e temcontatocom
aquilo quenão teria normal-
mente”, explica.
Quandoeramenor,antesde

trabalhar no jornal, Flavia lia
aFolhinhaeoFolhateen,que
era um caderno para adoles-
centes. “Gostavamuito”, lem-
bra. “Emcasa ou nas escolas,
é importantequeagentecrie
desdecedoohábitodetercon-
tatocomasnotíciaspormeio
de textose imagens”.
Ela conta que, como om-

budsman,recebemensagens
de professores falando que
usaram reportagens da Fo-
lha para discutir determina-
dosassuntoscomseusalunos.
“O jornal produz muitos

conteúdos, mais ou menos
complexos. Alguns podem
exigirumaforcinhadosadul-
tosparaascriançasentende-
rem”, completa.
Flavia,Tati,ReinaldoeMaju

—etambémgrandepartedos
jornalistasprofissionais—es-
tãopreocupadoscomascha-
madas fake news (leia mais
abaixo e faça nosso teste so-
bre o assunto).
“Ninguém está imune à de-

sinformação,todomundopo-
dereceberumtextoquepare-
cenotícia,maséfakenews”,en-
tendeaombudsman.“Masde-
senvolverohábitodequestio-
nar,compararepesquisaroque
se lê, ouveouvê contribui pa-
raformarleitoresmaisatentos
ecomsensocríticoapurado”.
“Todo mundo precisa sa-

ber sempre quem dá a notí-
cia para não ser enganado
por falsas informações, que
são as chamadas fake news”,
dizTioRei.“Porisso,valepro-
curarpelosveículosdecomu-
nicaçãoprofissionais.Porque
nãocomeçarpelaFolhinha?”,
convida ele.

Jornalistas contamo
que énotícia e por que
escolheramaprofissão
Maju Coutinho e outros profissionais dizem o que
você precisa saber para seguir por esse mesmo caminho

“
Escolhi o
jornalismo
porque
sempre curti
me comu-
nicar, e por
ter o sonho
de poder
construir
ummundo
melhor

Maju Coutinho
apresentadora
do Jornal Hoje,
da TV Globo

“
Temque
gostar de ler
e escrever.
Também
épreciso
lutar contra
a injustiça

Reinaldo
Azevedo
colunista da
Folha e
apresentador
na rádio Band
News

“
Cada vezmais
mentiras têm
sido espa-
lhadas com
a intenção
de enganar
as pessoas. O
jornalismo
profissional
é uma fonte
segura
contra essas
mentiras

Tati
Vasconcellos
jornalista da
rádio CBN

“
Emcasa ou
nas escolas,
é importante
que a gente
crie desde
cedo o
hábito de ter
contato com
as notícias
pormeio
de textos e
imagens

Flavia Lima
ombudsman
da Folha

Livro e podcast comvilão FakeNilson
ensinamcrianças a identificar fake news
Para ajudar as crianças a en-
tenderemoque,afinal, sãoas
fake newsdeque os adultos
tanto falam, o escritor Mar-
celo Duarte escreveu um li-
vro. “Esquadrão Curioso –
Caçadores de Fake News”
contaahistóriadeumgrupo
de amigos da mesma esco-
la, que resolvem desvendar
juntos as notícias falsas que
aparecemnas redes sociais.
OvilãoFakeNilsonusadis-

farcesmirabolantesparafugir
etambématrapalharaperse-
guiçãodaturmaformadapor
Isa, Pudim, Leo eDébora.
Entre as lorotas investiga-

dasporeles estãoumataque
dediscos voadores, a desco-
berta de um celular de 800
anos de idade e a existên-
cia de uma capa que deixa
qualquer um invisível.
O livro surgiu quando um

dos filhos de Marcelo pro-
curou o pai para dizer que
tinha lido uma notícia in-
crível: cheirar pum dos ou-
tros aumentaria o tempo
de vida das pessoas.

“Falei para ele que não era
possível ser verdade. Ele fi-
coumeio bravo, disse que ti-
nhavistoemumsite”, lembra.
“Naquela época, falavam

quefakenewssópegavaasti-
tias e as vovós, e que criança
nãocaía.Daívimeufilhocain-
do,emedeicontadequeeles
têmumpodermuitomaiorde
espalhar conteúdodoqueas
pessoasmais velhas, porque
passam o dia inteiro nessas
redes”, completaMarcelo.
Ele ensina dicas para re-

conhecer se uma notícia é
de verdade ou falsa. A pri-
meira é ficar ligado se aque-
le site quer chamar muito
a atenção. “Quando dizem
que ninguém está sabendo
daquilo, ou quando man-
da a gente espalhar depres-
sa antes que apaguem, ou
quando falam que o gover-
no está querendo esconder.
Esquece, émentira”, diz.
Outra sugestão é procurar

pelonomedeumjornalistaou
cientista que tenha assinado
otexto,everseapessoaexis-

temesmo.Marcelorecomen-
da, por exemplo, queo leitor
procureoautornoFacebook
ou Instagram, para conferir.
“Fake news é sempre al-

guém que, em vez de te in-
formar, quer te enganar”,
resumeMarcelo,queé jorna-
lista e já publicou 29 livros.
Paraquemcurtiro“Esqua-

drãoCurioso”,eleadiantauma
boa(everdadeira)notícia:na
primeirasemanadefevereiro,
estreianos serviçosde strea-
mingumpodcastcomomes-
monomedo livro. Serãocin-
co episódios de 20minutos.
Neles, os personagens são

interpretados por atores, e
entrevistamjornalistasdever-
dade. Uma das convidadas é
Patricia Campos Mello, re-
pórter da Folha e autora do
livro“AMáquinadoÓdio:No-
tas de uma Repórter sobre
FakeNewseViolênciaDigital”.

Esquadrão Curioso -
Caçadores De Fake News
Marcelo Duarte, Ed.Panda
Books, R$ 32,90 (112 págs.)

É notícia ou
fake news?

Faça o teste e veja se você
está sabendo tudo

Respostas

1)Fakenews.Muitoaçúcarpode
acelerarosurgimentodecáries.É
importantenãoexagerarnos
doces,eescovarosdentessempre
depoisdecomer;
2)Notícia.Noanopassado,foi
registradoodiamaiscurtodos
últimos50anos.Em19dejulhode
2020,oplanetacompletousua
rotação1,4602milésimode
segundomaisrápido;
3)Notícia.NoBrasil,cidadescomo
Recife,Fortaleza,UberlândiaeFoz
doIguaçutêmleisquepermitem
multarquemdeixaococôdoseu
cãozinhonacalçada;
4)Fakenews.Dáparajogar
FortnitenoPS4,noXboxOne,PC,
NintendoSwitch,celularese
tambémnonovoPS5;
5)Fakenews.Mesmocoma
quarentena,nãoexistenenhuma
leiproibindoaliçãode
casa–porenquanto

2 Cientistas descobrem
que a Terra girou mais
rápido em 2020

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

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

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

5 Professores estão
proibidos de passar lição
de casa em 2021
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sobremorar

-RenanMarra

sãopaulo Natentativadega-
rantir proteção aosmorado-
resnapandemia,condomíni-
os diversificaram o leque de
produtosqueprometemdimi-
nuir os riscos de contamina-
çãoaoeliminarmicrorganis-
mosdassuperfícieseevitara
exposiçãonasáreascomuns.
Administradorasdecondo-

míniosvêmsendobombarde-
adascomofertasdeempresas
queclassificamsuasmercado-
riascomoinovadorasnocom-
bate à Covid-19. Os produtos
vãodedispositivosparaaber-
tura de portas com os pés a
softwares que permitem as-
sembleiasonlinecomnúme-
roampliadodeparticipantes.
“Todos os dias têmchega-

do ofertas de produtos no-
vos no mercado. Durante a
pandemia, temos avaliado
a eficácia e viabilidade des-
sasmercadoriasparaaplica-
çãonos residenciais”, afirma
José Roberto Graiche Juni-
or, vice-presidente do Gru-
po Graiche, que administra
725 condomínios pelo país.
Mas o consultor da Socie-

dadeBrasileirade Infectolo-
gia Wladimir Queiroz aler-
ta que as inovações podem
trazerumafalsa sensaçãode
segurança, levandoaumre-
laxamento das medidas bá-
sicas e realmente eficazes
nocombate aocoronavírus.
Mesmocomnovastecnologi-
asàdisposição,osmoradores
nãodevemdispensar amás-
cara e o álcool em gel quan-
do precisarem sair de casa.
No mês passado, o Parque

Cidade Jardim, complexo de
condomínios na zona sul de
SãoPaulo, teveportão,catra-
caecorrimãosrevestidoscom
folhas de cobre, metal com
propriedadeantimicrobiana.
Segundo a Elfer Alumínio,

desenvolvedora da tecnolo-
gia, a inovaçãoéuma lâmina
bemfinadecobreautoadesi-
va, emfolhasde0,05milíme-
trosdeespessura,quepodem
ser coladas em objetos mui-
to tocados pelosmoradores.
Antes, esse revestimen-

to não era viável, e a insta-
lação de uma maçaneta ou
corrimão com cobre exigia
a troca da peça inteira.
A espessura fina também

garante uma área de revesti-
mento maior, barateando o
serviço. O custo para aplicar
o produto em uma maçane-
ta varia de R$ 10 a R$ 20. Em
uma catraca, o valor vai de
R$ 90 aR$ 130. Já emumcor-
rimão,podechegaraR$400.
“Estudosmostramqueoco-

ronavíruspodesobreviverpor
diasemsuperfíciesdeplástico
ou de inox, comuns em con-
domínios.Mas,nasuperfície
de cobre, o tempodevidado
microrganismo é reduzido

Condomíniosusam folhasde cobre
e luzultravioleta contra coronavírus
Novos produtos não garantem proteção nem substituemmedidas básicas, alerta infectologista

para até duas horas”, afirma
o engenheiro Fabio Passeri-
ni,gerentedaElferAlumínio.
Eleexplicaqueometal tem

íons livres que geram uma
espécie de ataque e causam
rupturas na membrana dos
micróbios, destruindo tam-
bém seumaterial genético.
Umcondomínio localizado

naOscarFreire,nazonaoes-
te de São Paulo, também in-
vestiu emnovas tecnologias
para tentar proteger os mo-
radores contra a Covid-19.
Nos elevadores do prédio

foraminstaladosdispositivos
que, segundo a empresa Su-
perled, matam microrganis-
mos,incluindoocoronavírus.
PorR$2.900,ochamadoVí-

rusKiller,produtocomluzul-
travioleta(UVC),emiteradia-
ção que teria capacidade pa-
ra inativaromicrorganismo.
Ossensoresdoequipamen-

to detectam movimentos, e
a luz é emitida sempre que o
ambienteestávazio.AluzUVC
pode causar danos quando
usada incorretamente, pro-
vocandoqueimadurasdepe-
leecórneaoucâncerdepele.
Equipamentosqueemitem

luz ultravioleta também são
vendidosemmodeloportátil,
comafunçãodematarovírus
nassuperfíciesdecorrespon-
dênciasecaixas,porexemplo
(preçomédiodeR$ 150).
Outrositensadquiridospe-

los condomínios são tapetes
sanitizadores,queusamsolu-
çãodehipocloritodesódiopa-
radesinfetarcalçados(preço
médiodeR$ 100), edispositi-
vosquepermitemabrirportas
comospés (cerca deR$ 75).
WladimirQueiroz,daSoci-

edade Brasileira de Infecto-
logia, dizquealgunsdosno-
vosprodutosatépodemmiti-
gar riscosdecontaminação,
masnãogarantemproteção
plena contra o coronavírus.
“No caso do cobre, o vírus

tem sobrevida mais curta,
mas ainda assim resiste por
algumashoras.E,nosespaços
comuns,nãosabemosquan-
doalguémpassoupelaúltima
vez no local”, diz omédico.
O infectologista também

põeemxequeaeficiênciada
luzultravioleta.Segundoele,
os raios podemeliminarmi-
crorganismosdesuperfícies,
masnãosãocapazesdeelimi-
narovírusemsuspensãono
ar. “Provavelmente, a maior
via de transmissão do coro-
navíruséa inalatória. Por is-
so, nada vai substituir o uso
de máscara e higienização
dasmãos”, afirmaQueiroz.
Além de novos produtos

que prometem combater a
Covid-19, apandemia temes-
timulado parcerias de con-
domínioscomempresasque
produzem estruturas que
evitam o contato físico.
Em condomínios da zona

lesteesuldeSãoPauloadmi-
nistrados pelaOma, o iFood
instalouarmáriosqueevitam
ocontatoentreentregadores
eclientes.Opedidopeloapli-
cativo é posto diretamente
no armário, que é destrava-
dopelomoradorcomsenha.
Já na Lello Condomínios,

a pandemia acelerou a im-
plantação de uma platafor-
maquepermite a realização
de assembleias online.

Bravamente, os condomíni-
os enfrentaram dez meses
depandemiae, entremuitos
acertos e alguns erros, con-
seguiram adaptar a rotina
dos funcionários, morado-
reseprestadoresdeserviços.
Comos adultos trabalhan-

do em casa e crianças e ado-
lescentessemaulas,oscondo-
míniosficaramlotadose,na-
turalmente,asdemandasau-
mentaram.Fatoéqueosmo-
radores passarama compre-
ender a importância de mo-
raremumlugarquefuncione

beme, tambémnaturalmen-
te, passaram a reparar mais
nosdetalhesdemanutenção,
conservação e limpeza.
Agora, o abacaxi está nas

mãos dos síndicos, que pre-
cisam dar conta de atender
a alta expectativa dos mo-
radores, nos exatos limites
da previsão orçamentária,
aprovada antes dequalquer
cenário pandêmico.
Noprimeirotrimestre,cos-

tumamocorrerasassemblei-
asgeraisordinárias,nasquais
justamente se discute uma

novaprevisãoorçamentária.
Chegou a hora de descascar
esseabacaxijuntocomosmo-
radoresedefinir,comrespon-
sabilidade e realismo, os nú-
meros para o próximo exer-
cício.Eatarefanãoseráfácil.
Afinal,sedeumladoobolso

estámais apertadoe a renda
caiu,deoutrooscustossósu-
biram,valendocitar:aumen-
to no consumo de água, luz,
gás e produtos de limpeza,
reajustes contratuais anuais
e dissídio coletivo dos funci-
onários.Emresumo,em2021

Commais despesas nos prédios,
condomínio vai aumentar em 2021

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

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

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

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

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

Outras iniciativas adotadas pelos condomínios contra a Covid-19

o condomínio vai aumentar.
Uma das boas heranças

que a pandemia já deixou é
a conscientização dos mo-
radores sobrea importância
de morar em um condomí-
nio emordem, ainda que is-
socustealgunsreais amais...
Na verdade, vale cada cen-

tavo quando o resultado é
umprédiomais limpo,mais
organizado, mais seguro.
Aos síndicos, conselheiros

e administradores, a liçãode
casaémontarapresentações
claras e organizadas nas as-
sembleias, de forma que a
aprovaçãodonovoorçamento
ocorraemambientetranqui-
lo e semembates. Importan-
te levaralgunscenários,para
queosmoradorespossamde-

bater e decidir sempressão.
Vou relatar uma situação

bastante comum, que sem-
pre me incomodou mui-
to, a qual creio que vai mu-
dar daqui por diante. Tenho
um amigo que, quando vai
para um bar, prefere beber
uma cerveja artesanal, que
custa R$ 40, em vez da nor-
mal, que custaR$ 10. Ele não
se incomoda de abastecer
o carro com a gasolina adi-
tivada, que lhe custa uns
R$ 100 a mais por mês.
Mas, na reunião de con-

domínio, paradoxalmente,
achaumabsurdoo valor su-
bir 7%; vota contra e se or-
gulha da economia gerada
no lugar onde mora. Com
opeito inflado, alardeia que

falta gestão, queo condomí-
nio está caro demais...
Forçadoaficarmaisemca-

sa, a repararmais no seu lar,
meu amigo percebeu que a
manutençãodocondomínio
estácapenga,queumfaxinei-
ro só não dá conta e já quer
atéparticipardocorpodireti-
vo,paradarboasideiasepro-
porumplanodeinvestimen-
tos para recuperar o prédio.
Para concluir, devemosal-

mejar omelhorno lugaron-
demoramos, compreender
a relação custo-benefício
e votar com razoabilidade
nas assembleias. Morar em
umcondomíniobemcuida-
do, alémdegerar satisfação
e prazer, ainda representa
valorização do patrimônio.

Tapetes
sanitizadores usam
produtos químicos
para desinfetar a
sola dos calçados

Dispositivos anti-Covid
nos condomínios

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

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

Folhas de cobre, metal
com propriedade

antimicrobiana, são
coladas em objetos
muito tocados pelos
moradores, tais como
maçaneta, portões e

corrimãos

Dispositivos permitem
abrir portas com os pés.
Itens são fixados em
portas de elevadores
e portões que liberam
a entrada quando
empurradas ou puxadas
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brasília e são paulo O gover-
no da Índia negou a entrega
imediata de um lote de imu-
nizantescontraaCovid-19da
Oxford/AstraZenecaaoBrasil,
oquefrustrouumaoperação
montadaparabuscaromate-
rialnopaísasiáticoaindanes-
tefimdesemanaedeveresul-
tarnumaderrotapolíticapa-
ra o Palácio doPlanalto.
Comovetoda Índia, opre-

sidente Jair Bolsonaro (sem
partido) corre o risco de as-
sistiroiníciodavacinaçãono
Brasil com a Coronavac, que
temsidoutilizadacomotrun-
fodogovernadordeSãoPau-
lo, JoãoDoria (PSDB).
Nanoitedequinta(14),omi-

nistrodasRelaçõesExteriores,
Ernesto Araújo, ligou para o
chanceler da Índia, Subrah-
manyamJaishankar,e fezum
últimoapelopelaliberaçãode
2milhõesdevacinasproduzi-
daspeloSerumInstitute.
Oloteseriaumadiantamen-

todoimunizantequeserápro-
duzido pela Fiocruz (Funda-
ção Oswaldo Cruz) e que é a
grandeapostadogovernoBol-
sonarona “guerrada vacina”
travada comDoria.
Noentanto,Araújoouviude

seuhomólogoque a situação
só seria resolvida “nos próxi-
mosdias”,oquefoientendido
noItamaratycomoumasina-
lizaçãodequenãohaverálibe-
raçãonoprazodesejadopelo
Brasil.Nãohouvecompromis-
socomumadataespecífica.
Oargumentodopaísasiático

équenãoépossívelautorizar
atransaçãoenquantonãoco-
meçaracampanhadevacina-
çãonasuaprópriapopulação.
A conversa frustrou os pla-

nosdeBolsonarodeenviarum
aviãoàÍndiabuscaracarga.A
aeronave da Azul está pron-
tanoRecife(PE),masperma-
neceráemsoloenquantonão
houverluzverdedeNovaDéli.
O telefonemadeAraújo foi

osegundocontatodealtoní-
velqueoBrasil fezcomaÍndia
paratentar liberaravendado
lote. Na sexta (8), Bolsonaro
enviou uma carta ao premiê
indiano, NarendraModi, pe-
dindo urgência e ajuda para
que a entrega fosse liberada.
O governo prometia a par-

tidadaaeronaveparaanoite
destasexta(15),comretorno
previstoparaodomingo(17).
Em entrevista à rede Ban-

deirantes,Bolsonaroadmitiu
queaoperaçãoseriaatrasada.
“Foitudoacertadoparadis-

ponibilizar 2 milhões de do-

Índia adia enviode vacinas; governo
admite fracasso e requisitaCoronavac
Com o veto indiano, Bolsonaro corre o risco de ver o início da vacinação com trunfo de Doria

Anvisaterádefazervistagros-
sa para as questões, que não
teriamcomoserrespondidas
emprazosexíguos,sepreten-
deraprovardeformaexpedi-
taouso.RicardoDellaColetta,
Gustavo Uribe, Natália Canci-
an e Igor Gielow

Butantan diz que
só entrega quando
souber plano de uso
sãopaulo OInstitutoButantan
respondeuaoultimatodoMi-
nistériodaSaúdesobreaCoro-
navacafirmandoquenãoteria
comoentregaros6milhõesde
dosesdoimunizanteaogover-
no federal porquenãoháum
planoparadistribuí-las entre
os estados. A escalada sugere
umajudicializaçãodaquestão,
restandosaberqualladosaca-
ráaarmaprimeiro.
ApastadeEduardoPazuel-

lohaviaenviadonatardedes-
ta sexta (15) umofício aoBu-
tantan dizendo que as vaci-
nas teriam de ser entregues
imediatamente.
Aomesmotempo,contudo,

ocorreuumareuniãoentrese-
cretários estaduais de Saúde
comoministério. A expecta-
tivaeraadequefossemespe-
cificadas as cotas iniciais de
vacinaparacadaestado,mas
apenasgeneralidadesdopla-
nonacionalforamcolocadas.
Entresecretários,houvein-

cômodo.Quandofoidivulga-
dooofíciodaSaúde,ocomen-
tárionogrupofoiodequees-
tava emcurso uma tentativa
de confiscopolítico.
OButantanquersaberquan-

tasdosesficarãoemSãoPau-
lo,umavezquenãofariasen-
tido, em sua argumentação,
enviartodooloteparadepois
retornarparteparaoestado.
Na semana passada, o ins-

tituto e o Ministério de Saú-
de enfimassinaramumcon-
trato de 46milhões de doses
daCoronavacparaogoverno
federal,comopçãoparamais
54milhões até ofimdoano.
Há no estado 6 milhões

de vacinas prontas para uso
emergencial e outras 4,5mi-
lhõessendoprocessadas.Ari-
gor,elassãodaSaúde,mashá
detalhes a considerar.
Primeiro, o contrato prevê

umplano, quenão existe. Se-
gundo,ogoverno federal ain-
danãopagouporesseprimei-
rolotede6milhõesdevacinas.
No ano passado, contrato

comaSinovac custouUS$90
milhões (quase R$ 500 mi-
lhões) aos cofres paulistas,
prevendo 46 milhões de do-
sesetransferênciatecnológica.
Assim,aáreajurídicadogo-

verno estadual já se prepara
paracenáriosemquepossaser
acionada no Supremo Tribu-
nalFederal,queatéaquitemse
posicionadocontraBolsonaro
nomanejodapandemia. IG

Brasil enviamaior avião de carga para treinomilitar nos EUA
-Igor Gielow
são paulo Emmeio ao agra-
vamentodapandemia,coma
faltadeoxigênioemManaus,
eàsvésperasdacampanhade
vacinação contra a Covid-19,
o Brasil perdeu uma das su-
as parcas estrelas do comba-
te logístico à crise sanitária.
Trata-se de um avião de

transporte Embraer KC-390
MillenniumdaFAB(ForçaAé-
reaBrasileira),umdosquatro
emoperação no país. É a ae-
ronave commaior capacida-
de de carga em serviço, po-
dendolevaraté26 toneladas.
Oaviãochegounaterça(12)

aAlexandria,Louisiana(EUA),
eficaráaté5defevereiropar-
ticipandodeumtreinamento
militarconjuntocomosame-
ricanos, chamado Culmina-
ting(culminando,eminglês).
O modelo, cuja primeira

unidade entrou em serviço
emsetembrode2019eamais
recente,emdezembropassa-
do,estásendousadointensa-
mentenacrise.Naquarta(13),
umdeleslevou8toneladasde
equipamentos paraManaus.

Em nota, a Força afirmou
queo“deslocamentonãoafe-
taotransportelogísticojáre-
alizadopelaFAB,alémdepos-
sibilitar o desenvolvimento
doutrinárioparaautilização
segura da aeronave”.
Segundo a nota, a FAB tra-

balha24horaspordianacri-
se.AForçatemnominalmen-
te20modelosantigosLockhe-
ed-MartinC-130Hércules,que
levamaté 19 toneladasdecar-
ga, e 11 C-105 Amazonas, que
leva 7 toneladas.
AForçaelencouações.Hér-

cules, aviões mais lentos do
que o KC-390, estão sendo
usados para levar cilindros
de oxigênio para Manaus —
sónaquinta(14), foram 18 to-
neladas emdois voos.
Também na quinta, circu-

lou por meio de um deputa-
doamazonenseainformação
dequeoBrasil poderiapedir
ajuda dos EUA, que enviari-
am mais oxigênio num avi-
ãode transporteC-5Galaxy.
A Folha ouviu amesma ar-

gumentação sobre o pouco
prejuízo operacional de um
coronel, sob reserva.

me valor operacional para a
FAB,efazpartedeumaapro-
ximaçãoentreBrasileEUAini-
ciadaem2017,nogovernode
Michel Temer (MDB). A pre-
sença brasileira estava pro-
gramadadesde 2020.
Oexercíciodeataqueaero-

transportadocomeçouemja-
neiro, comapresençade 203
homensdaBrigadadeInfan-
tariaParaquedistadoExérci-
to. Eles estão treinando com
algunsdosmelhoresespecia-
listas na área domundo.
OKC-390seintegrouaogru-

po agora para seu primeiro
exercícioconjuntonoexteri-
or, não só comaForçaAérea
americana,mastambémcom
canadenses e italianos.
SegundoaFAB,taissimula-

ções são vitais para a capaci-
tação para a operação segu-
radaaeronave.Questionada,
descartou repatriar o avião.
Opontoaltoseráumtreina-

mento emqueoKC-390 voa-
rácom9gigantesBoeingC-17
Globemastere6C-130J, aver-
sãomaismodernadoHércu-
les.Numanoite,ogrupoterá
delançar4.000paraquedistas.

Ela fica menos defensável
quando se lembra que o go-
verno federal quer começar
a vacinar pessoas pelo Brasil
a partir do dia 20, caso a An-
visa (AgênciaNacionaldeVi-
gilância Sanitária) aprove os
dois imunizantesqueanalisa
nodomingo (17).

Paraisso,dizomesmocoro-
nel,seria idealtertodaafrota
comomelhor equipamento.
Cada avião pode contar, isso
semmencionaraquestãosim-
bólica das prioridades.
Adecisãotambémocorreu

nummomento emque já há
questionamentosnasForças

Armadas acercadapresença
do general da ativa Eduardo
Pazuello à frente doMinisté-
riodaSaúde.Emdezembro,o
comandantedoExército,Ed-
son Leal Pujol, afirmou que
não deveria haver fardados
napolítica.
Oexercícioemsiédeenor-

OKC-390 durante operação de entrega emManaus FAB no Twitter - 13.jan.2021

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

ses. Só que hoje, neste exato
momento, está começando
a vacinação na Índia, um pa-
ís de 1,3bilhãodehabitantes.
Então resolveu-se aí, não foi
decisão nossa, atrasar umou
doisdiasatéqueopovocome-
ceaservacinadolá,porquelá
também tem pressões políti-
cas de um lado edeoutro. Is-
so daí, no meu entender, da-
quidois, trêsdiasnomáximo
nossoaviãovaipartirevaitra-
zeressas2milhõesdevacinas
paracá”,afirmouopresidente.
Apesardafala, interlocuto-

resouvidospelaFolhadesta-
caramquenãohácomosaber
quandoaÍndiapermitiráoen-
vio das vacinas. A expectati-
vamais realistaédequeo lo-
teseja liberadonocomeçoda
semanaque vem.
Nesta sexta (15), oMinisté-

riodaSaúdeenviouofícioao
Instituto Butantan pedindo
a entrega imediata de 6 mi-
lhõesdedosesdaCoronavac.
“Solicitamos os bons prés-

timos para disponibilizar a
entrega imediatadasseismi-
lhões de doses importadas e
queforamobjetodopedidode
autorizaçãodeusoemergen-
cialperanteaAnvisa[Agência
Nacional de Vigilância Sani-
tária]. Ressaltamos a urgên-
cia na imediata entrega [...],

tendo em vista que este mi-
nistério precisa fazer o devi-
do loteamento para iniciar a
logísticadedistribuiçãopara
todososestadosdafederação
demaneirasimultâneaeequi-
tativa”, diz trechodoofício.
Alvode críticas por falta de

organizaçãoeatraso,avacina-
çãonoBrasil deve ter dois pi-
lares:aCoronavaceaOxford/
AstraZeneca,queseráfabrica-
dapelaFiocruz(FundaçãoOs-
waldoCruz).Ambasestãocom
seuspedidosdeusoemergen-
cial emanálisepelaAnvisa.
ACoronavacestánocentro

de uma disputa entre Bolso-
naroeDoriaqueficouconhe-
cidacomo“guerradavacina”.
No ano passado, o presiden-
te garantiu a apoiadores que
não compraria a “vacina chi-
nesadeJoãoDoria”.Noentan-
to,apósreaçãodegovernado-
res,oministério incluiuaCo-
ronavacnoplanonacionalde
vacinaçãoeanunciouacom-
pra de 100milhões dedoses.
O ministro da Saúde, Edu-

ardo Pazuello, diz que o país
tem garantidas 212 milhões
dedosesdaOxford/AstraZe-
neca.Adiferençaéqueainda
não há estoque da vacina da
FiocruznoBrasil.
Oposicionamentodasauto-

ridadesdaÍndiageroudecep-

çãoentrealiadosdeBolsona-
ro,quepreparavamestratégia
paratentarmostrarliderança
dogoverno federalno tema.
Estava sendo organizado

umeventonoPaláciodoPla-
nalto na terça (19) emalusão
aocomeçodavacinação.Seria
umaoportunidade para Bol-
sonaro rebater as críticas de
que o governo federal come-
teuerrosnoplanejamentoda
vacinação contra a Covid-19.
A cerimônia foidesmarcada.
Caso a Anvisa dê o aval pa-

ra as duas vacinas, a expecta-
tivadogovernoédesencadear
a vacinação dos grupos prio-
ritáriosem20dejaneiro,mas
adata foi colocadapor asses-
sores presidenciais antes do
impassecomaÍndia.Publica-
mente, autoridadesdogover-
notêmditoqueavacinausada
no início será a que primeiro
tiver a certificaçãodaAnvisa.
Em nota, o ministério dis-

se que aguarda aprovação,
“porpartedaAnvisa,deuma
ou mais vacinas para poder
anunciaradataoficialde iní-
cio da vacinação. Estima-se
que a imunização começará
até 5dias após este aval”.
A origem indiana da vaci-

naOxford/AstraZenecapode
serumentravedeúltimaho-
ra contra sua aprovação pa-

rausoemergencialnoBrasil.
Dos 18 itens de verificação

geralqueaAnvisadisponibili-
zaemseusiteparaverificaro
statusdaaprovaçãodos imu-
nizantes,4estãopendentesde-
vidoaproblemasrelativosàfa-
bricaçãodoprodutonaÍndia.
São basicamente pontos

em que os dados de pesqui-
sa da chamada vacinadeOx-
fordprecisamsercomparados
com a vacina do laboratório
indiano. Há também a falta
de indicação sobre as condi-
çõesdotransportedolotepa-
rausoemergencialnoBrasil.
Pessoas com conhecimen-

todoprocessoafirmamquea

Avião da Azul fretado pelo governo federal para buscar vacinas na Índia, nesta sexta, no Recife TonyWinston/Divulgação Ministério da Saúde

8.394.253 casos
Mais 68.138 infecções foram
detectadas em24horas

208.291mortes
País registrou 1.131 novos
óbitos entre quinta e sexta
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-DhiegoMaia, Monica
Prestes e Rosiene Carvalho

manaus “Oxigênio aqui é
Deus”, resumiu uma mulher
que rezava nesta sexta-fei-
ra (15) no Serviço de Pronto-
Atendimento de Redenção,
em Manaus, quando chega-
ramcilindrosdeoxigêniopa-
raatenderospacientes inter-
nados comCovid-19.
Comosistemadesaúdeco-

lapsado, a capital doAmazo-
nas viu nesta sexta uma cor-
ridaporcilindrosdeoxigênio
hospitalar,apósogásficarin-
disponívelnaredepública, le-
vando àmorte depacientes.
“Senhor, meu Deus, encha

os pulmões do meu marido
com o seu oxigênio”, gritava
Eliane Belmiro de Oliveira,
36, assoprandoabocaemdi-
reçãoàsaladeemergênciaon-
de o marido estava, no mes-
mohospital.
Aunidadevirouumemble-

ma da crise de saúde deMa-
nausporterregistradoamor-
tedeaomenosseispacientes
no seu setor de emergência
porfaltadeoxigênionestaúl-
timaquinta-feira (14).
A explosão de novos casos

daCovid-19 fezcomqueade-
mandaporoxigêniochegasse
a76milm³diáriosnoAmazo-
nas—naredeestadual,ocon-
sumomédiodiárioeradeera
5milm³ antes dapandemia.
AproduçãodiáriadeWhite

Martins,CarboxeNitron,que
sãoastrêsfornecedorasdoin-
sumoparaogovernodoAma-
zonas, é 28,2mil m³ por dia.
AWhiteMartinstentaimpor-
tar o produtodaVenezuela.
Namadrugadadessasexta-

feira, a Força Aérea Brasilei-
ra desembarcou emManaus
uma carga de 6m³ de oxigê-
niolíquidodaempresaWhite
Martins, fornecedora doGo-
vernodoEstado.
Aprevisãoéqueumtotalde

22mil m³ de oxigênio sejam
encaminhadosaolongodase-
mana paraManaus, em ope-
ração a partir de Guarulhos,
cidadedaGrande SãoPaulo.
Enquanto os suprimentos

não chegam, pacientes mor-
rem antes de serem aceitos
nas unidades. Chorando, a

médicadoSamuPatríciaSic-
char disse que a dificuldade
paraconseguir leitosemhos-
pitaisdeportaabertaemMa-
nauspiorou.
Depois de circular por uni-

dades de saúde da cidade,
conseguiu que dois pacien-
tes fossem aceitos no Platão
Araújo,zonalestedeManaus,
maseles teriamdeenfrentar
o mesmo drama: a falta de
oxigênio.
“Em meia hora, eu vi fale-

ceremdois. Não tembico de
oxigênio,infelizmente.Sãoce-
nasdehorror,ocolegamédi-
conãotemmaisoque fazer”,
disse.“Édramáticaasituação
das famílias amazonenses.”
No hospital, a enfermeira

Graciete Mouzinho, 54, nar-
ra o drama: “No corredor lo-
tado,aspessoasestavamten-
tandorespirarenãoconsegui-
am.Foiumacoisahorrívelde
se ver. Aqueles idosos pedin-
dosocorro,levantandoamão,
a família abanando e a gente
não ter comoajudar. Sou en-
fermeira há 18 anos e nunca
tinha sentido tantomedona
minha vida”, disse.
Para diminuir o problema,

osmanauarasformaramuma
rededevoluntáriospara aju-
daratransportaroscilindros
das unidadesde saúde até as
fábricasnosdistritosindustri-
aiscomospróprioscarrospa-
ra seremreabastecidos.
“Éumaoperaçãodeguerra”,

diz o policialmilitar Rodrigo
RicardoRamosPinto, 29.
Rodrigo conversou com a

Folha no final damanhã em
cimadacarroceriadeumaca-
minhonetecarregadacomse-
te cilindros vazios.
Ele estavade folga e se jun-

touaosamigosparasocorrero
serviçodepronto-atendimen-
todobairroRedenção,nazo-
na centro-oeste deManaus.
Rodrigodissequeconseguiu

reunirdoaçõesdeempresári-
os.“Estamosfazendoessemu-
tirãoquenãovaificarsóaqui
noRedenção.Iremosatender
quantasunidadesnósconse-
guirmos”, afirmou.
Omovimentodevoluntári-

os é tão intenso que, ao lado
da caminhonete de Rodrigo,
outroveículodemesmoporte
estava lotadodecilindrosva-
ziosparaseremreabastecidos.
OempresárioPaulodeCas-

tro, 52, cedeu o carro para a
missão. “É uma questão hu-
manitária. Estamos vendo a
dificuldade da população e
não podemos cruzar os bra-
ços. Não é porque eu não te-
nho ninguém internado que
nãovouajudar.Todosnósso-
mos irmãos. Não dá para es-
perarsóosgovernantes. Jávi-
mosquenãodeucerto”,disse.
Parasensibilizarasempre-

sas, as unidades de saúde es-
tãoemitindoreceituárioscom
a urgência recomendada de
compra que são apresenta-
dos pelos voluntários.
Com o apoio da Força Aé-

rea, o governo do Amazonas
iniciounesta sexta a transfe-
rência de pacientes com Co-
vid-19 para hospitais de ou-
tros estados.
Emumamudançadoplano

previstoinicialmente,apenas
nove pacientes que estavam
internadosnaredepúblicaes-
tadualforamtransferidospa-
ra Teresina, noPiauí.
A expectativa era que fos-

semenviados 30.
De acordo com o governo

do Amazonas, quatro paci-
entes apresentaram instabi-

lidade e, por isso, não pude-
ram ser embarcados. Outro
paciente desistiu.
Estes foram os primeiros

pacientes dos 235 que serão
enviados para cinco estados
brasileiros.Umsegundogru-
po de 15 pacientes deve ser
encaminhado para São Luís,
noMaranhão, tambémnesta
sexta-feira.
Ogovernohaviaanunciado

aindaque60bebêsprematu-
ros, internadosemUTIsneo-
natais, que também deman-
damoxigêniohospitalar,seri-
am transferidos para outros
estados.Àtarde,porém,ogo-
vernovoltouatrás,afirmando
queatransferêncianãoseria
maisnecessáriaporqueconse-
guiuabastecimentodeoxigê-
nio paramais 48horas.
OConselhoNacionaldeSe-

cretários de Saúde (Conass)
informou,emnota,queoMi-
nistériodaSaúdecomunicou
osestadossobreasoluçãopar-
cial do problema com a che-
gadadenovostanquesdeoxi-
gênio ao estado.
“OConassestáatentoecon-

tinuaránopropósitode coo-
perarcomMinistériodaSaú-

Famílias recorremaUTIs aéreas privadas para levar pacientes
-Vinicius Sassine
e Pedro Ladeira

brasília Sem UTIs aéreas, o
Ministério da Saúde só es-
tá transferindo pacientes de
Manaus que não estejamem
um leito de terapia intensi-
va, que não venham a preci-
sardesseserviçoequenãote-
nhamdesenvolvido um apa-
rente agravamento da saúde
dos pulmões.
Poroutrolado,familiaresde

pacientes comdinheiropara
pagar pelo serviço fazemfila
por uma UTI aérea privada.
Emalgumasempresas, jáexis-
temagendamentosde trans-
portes de pessoas com Co-
vid-19 até domingo (17) par-
tindodacapitaldoAmazonas.
Manaus vivemais uma cri-

seagudanapandemia.Desta
vez, a razão da crise é a falta
de oxigênio.
Asegundaondadeinfecção

nacidadefezrepetiremasce-
nasdaprimeira,aindanoco-
meçodapandemia.
Quemtemdinheiropagape-

lo transporte em um jatinho
privado equipado com UTI
aérea. Quem não tem fica na
redepúblicadacidade,colap-
sadapor faltadeoxigênio,ou
embarcaemvoosdogoverno
para buscar tratamento em
outrascapitais,desdequenão
sejagraveoestadodesaúde.
O cenário descrito em em-

clínicasparavoar,eaaerona-
ve seguiu comnove.
A capital doPiauí receberia

mais 15pacientesaindanesta
sexta.Odestinodospróximos
voosdeveserSãoLuís,com40
pessoas em dois voos. Tam-
bém estavam previstos, ain-
da nesta sexta, deslocamen-
tos de 20 pacientes a Brasília
e 20 a Goiânia, sempre a hos-
pitaisuniversitários federais.
As reservas feitas nesses

hospitais são de leitos de en-
fermaria,partindo-sedoprin-
cípio de que o estado clínico
dospacientesnãodemanda-
rá um leito de UTI. O propó-
sito é garantir suprimento
de oxigênio e retirar a pres-
são por oxigênio nos hospi-
tais deManaus.
Astransferênciassãoconsi-

deradascomplexasporservi-
doresdogovernoenvolvidos
na operação.
Quatroaeronavesfazemos

transportes, sendo duas da
Força Aérea Brasileira e du-
as de uma companhia priva-
da,sobaresponsabilidadedo
Ministério da Saúde. Os avi-
õesestãoequipadoscomoxi-
gênio, mas não contam com
serviçode terapia intensiva.
Geralmente,umaUTIaérea

transportaumúnicopaciente.
Somenteoshospitaisuniversi-
táriosfederaisreservaram135
leitos apacientesdeManaus,
emcincoestadosenoDF.

Caixão é colocado dentro de carro em frente ao hospital 28 de Agosto, emManaus Guilherme Silva/Folhapress

Profissionais desembarcampaciente comCovid, vindo deManaus, no Aeroporto Internacional de Brasília Pedro Ladeira/Folhapress

presas de transporte aéreo é
de caos, com agendamentos
sendo feitos com48horas de
antecedência.Osvoosdasae-
ronavesquecontamcomesse
serviçoestãoconcentradospa-
raatenderclientesdeManaus.
AFolharegistrouumdesses

transportes.Ojatinhopousou
em Brasília, oriundo de Ma-

naus, comumpaciente intu-
bado,queenfrentaaCovid-19.
O deslocamento até umhos-
pitalnacapitalfederalprosse-
guiuemumaambulânciaque
temo serviçodeUTImóvel.
Já as transferências de pa-

cientes a cargo do governo
federal só serão feitas se não
houveranecessidadedeuma

UTI,diantedacomplexidade
do transporte. A Folha apu-
rou a informação com técni-
cosdogovernoenvolvidosna
operaçãoeconfirmoucomo
Ministério da Saúde.
“NãohaveráusodeUTIaé-

reaporque,aomenosparaes-
tafasedaação,ostrasladosse-
rão com doentes que não se

encontramemestadograve”,
afirmouapasta,pormeioda
assessoria de imprensa.
Osprimeiros transportesa

umhospital universitário fe-
deral foram feitos namanhã
desta sexta-feira (15). Inicial-
mente, iriam embarcar a Te-
resina11pacientesdeManaus.
Dois não tinham condições

Manausvive corridaporoxigênio
para salvarpacientes emhospitais
Rede de voluntários formou filas para levar cilindros vazios para reabastecimento em fábricas

deecomaSecretariadeSaúde
doAmazonasnabuscadeso-
luções definitivas para a gra-
ve crise sanitária”, afirmou.

Governo desiste de
taxar importação de
cilindros para o gás

-Bernardo Caram

brasília OpresidenteJairBol-
sonaro(sempartido)anunci-
ou nesta sexta-feira (15) que
aCamex (CâmaradeComér-
cio Exterior) reduziu a zero
o imposto de importação de
itenscomotanquesdeoxigê-
nio,respiradoresautomáticos
emonitores de sinais vitais.
A decisão, tomada em reu-

niãoextraordinárianestasex-
ta, veio após a divulgação de
informações de que o gover-
no havia elevado a tarifa de
importaçãodecilindrospara
armazenamentodegasesme-
dicinaisnofimdoanopassa-
do—poucos dias antes de o
sistema de saúde deManaus
(AM) entrar em colapso por
falta de oxigênio.
Emmarçode2020, inícioda

pandemia, a alíquota do im-
postodeimportaçãofoizera-
da para esses produtos e de-
maisitenshospitalares,como
partedaestratégiadeenfren-
tamentodaCovid-19.
MasdecisãodaCamex,liga-

daaoMinistériodaEconomia,
no dia 24 de dezembro, aca-
boucomaisençãodacobran-
çaparaparteda listadebens
usados em hospitais. Assim,
a importaçãode cilindrosde
ferro voltou a ser taxada em
14%eosdealumínio,em16%.
Naprática,amedidatornou

aentradadosrecipientespa-
ra gases medicinais no país
mais cara. Outros itens hos-
pitalares também perderam
a isençãonaocasião.
ACamexéresponsávelpor

definir alíquotas do imposto
de importação.“Sempre que
possível, reduziremosimpos-
tos para facilitar o acesso de
insumosebensnecessáriosà
populaçãoparaocombateao
Covid-19”, disse o presidente
nas redes sociais.
Nomesmoato,aCamexha-

via retirado a isenção do im-
posto para outros produtos,
comodesinfetanteparadispo-
sitivosmédicos,sacodeelimi-
naçãoderesíduosderiscobi-
ológico,cortinasestéreispara
salasdecirurgias, torniquete
paracoletadesangue,másca-
ras, luvas,bombadearelétri-
ca, entre outros.
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Eleições livres e justas e a al-
ternância no poder são ele-
mentos fundamentais à vida
democrática. A maioria dos
governantes populistas, no
entanto, resiste a deixar o po-
der após uma derrota eleito-
ral ou mesmo ao término de
seusmandatos, comonosaler-
ta YaschaMounk, autor de “O
Povo contra a Democracia”.
Na medida em que o líder

populista se define comoúni-
co e autêntico representante
da vontade popular, umeven-
tual resultado desfavorável
nas urnas sempre poderá ser

atribuindoa falhasnoproces-
so eleitoral. Trata-se, portan-
to, de uma estratégia preven-
tiva de populistas autoritári-
os para buscar se manter in-
definidamente no poder.
Ao longo de quatro anos na

CasaBranca,Trump fezoque
pôde para fragilizar e captu-
rar as instituições da demo-
cracia constitucional. Em-
pregou as mídias sociais pa-
ra promover a mentira e a
polarização política. Comba-
teu a imprensa livre, fomen-
tou o nacionalismo, asmilíci-
asarmadaseasmaisdiversas

formasdediscriminaçãocon-
tra grupos vulneráveis.
Comooutrospopulistas,des-

prezou as ameaças dapande-
mia,promoveuaglomerações,
combateuaciência eousoda
máscara, contribuindo,assim,
paraamortedequase400mil
compatriotas. Tudo isso sob
olhar cúmplicedegrandepar-
te dos republicanos, de em-
presas de tecnologia e de ou-
tros setorespotentesdaecono-
miaqueagora, constrangidos,
dele buscam se afastar.
A credibilidade do processo

eleitoral nunca saiu damira

da máquina de mentiras de
Trump.Na eminência da pro-
clamação da vitória de Joe
Biden, não foi difícil incitar
seus seguidores mais radi-
cais a empunhar as insígni-
as da extrema direita norte-
americana e marchar sobre
o Capitólio e a Constituição.
Ao longo das últimas duas

décadas, o Brasil construiu
umsistemade votação eletrô-
nico que tem se demonstrado
não apenas íntegro, mas ex-
tremamente eficiente. As defi-
ciências denosso sistemaelei-
toral, como desinformação,

“candidaturas laranja”, finan-
ciamento ilegal e mesmo a
violência, não dizem respei-
to, em absoluto, ao processo
de votação eletrônico.
Jamais se comprovou, des-

de a implantação daurna ele-
trônica, qualquer falha rele-
vante que impactasse o resul-
tado de uma eleição. Exigir
o voto impresso é uma tenta-
tiva de retroagir ao voto de
cabresto, em que o eleitor te-
rá que comprovar em quem
votou ao miliciano de plan-
tão, além de favorecer uma
interminável judicialização
do resultado das eleições.
Por não operarem em rede,

nossas urnas eletrônicas têm
evitadoaaçãodehackers. Ca-
da urna é auditada antes da
votação, para que se certifi-
que que não recebeu nenhum
votoantecipadamente.Ao tér-
minodavotaçãoaurnaemite
um boletim, impresso, com o
númerode votosde cadacan-

didato.Partidos,fiscais,OABe
o Ministério Público têm am-
plo acesso a todo um proces-
sosupervisionadopela Justiça
Eleitoral. O TSE tambémcon-
vidaobservadores internacio-
nais, comoaMissãodeObser-
vação Eleitoral da OEA, para
acompanhar nossas eleições.
A invasão do Capitólio nos

ensina que a persistente ten-
tativa de deslegitimar o siste-
madeescolhaeleitoralporpo-
pulistas não pode, emhipóte-
se alguma, sernegligenciada.
Seuúnicoobjetivo é fomentar
a subversão democrática.
O maior desafio daqueles

que prezam pela democracia
noBrasil, não importaemque
posição do arco ideológico se
encontrem,éconstruirumam-
plopactodeproteçãoàintegri-
dade das eleições de 2022, pa-
raquenãocorramosoriscode
submergirnumvertiginosopro-
cesso de vandalização de nos-
sademocraciaconstitucional.

Proteger a integridade das eleições será omaior 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”

Vandalismo constitucional

|dom. AntonioPrata | seg. Tabata Amaral, ThiagoAmparo | ter. Vera Iaconelli |qua. Ilona Szabó de Carvalho, JairoMarques |qui. Sérgio Rodrigues | sex. Tati Bernardi | sáb. Oscar Vilhena Vieira, Luís Francisco Carvalho Filho

Saúde confirma reinfecção por variante do vírus no estado
brasília O Ministério da Sa-
úde confirmou um caso de
reinfecção pela nova varian-
tedocoronavírusnoAmazo-
nas.Adescobertafoi feitape-
laFiocruzemumamulherde
29 anos comsintomas leves.
Para confirmar a reinfec-

ção, épreciso fazerumaaná-
lise do genoma dos dois ví-
rus e comparar a sequência
doRNA—molécula “prima”
do DNA, com uma única fi-
ta— para ver se são de fato
duas linhagens diferentes.
Aanáliserealizadamostrou

umpadrãodemutaçõescom-

patível coma variante do ví-
rus Sars-CoV-2, identificada
recentemente pelo Ministé-
rio da Saúde do Japão, mas
de origemnoAmazonas.
A variante encontradape-

lo Japãopossui 12mutações,
sendoqueumadelaséames-
maencontradaemvariantes
já identificadasnoReinoUni-
do e na África do Sul, o que
implica em maior potenci-
al 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 notificadanodia seguin-
te pelo estadodoAmazonas.
Amulherfoidiagnosticada

comainfecçãopelaprimeira
vez em 24demarço e, no dia
30dedezembro,obteveose-
gundodiagnósticopositivoda
Covid-19peloexameRT-PCR.
A pasta diz que a informa-

çãofoicompartilhada, como
parte da rotina da vigilância
epidemiológica, comaOpas
(Organização Pan-America-
na da Saúde) e com a Cievs
(RededoCentrodeInforma-
ções Estratégicas e Respos-
ta emVigilância em Saúde).

“OMinistériodaSaúdereco-
mendou aos estados, aoDis-
trito Federal e aosmunicípi-
osocontínuofortalecimento
dasatividadesdecontroleda
Covid-19, a ampliação do se-
quenciamento de rotina dos
vírusSars-CoV-2 , a investiga-
çãodesurtoseorastreamen-
to de contatos de todo caso
deCovid-19”, disse emnota.
No Brasil, foram notifica-

dos outros casos de reinfec-
ção pela nova variante do
vírus no estado da Bahia.
A variante foi identificada

por pesquisadores do Insti-

tuto D’Or de Pesquisa e En-
sino (Idor) em exames clí-
nicos de uma mulher de 45
anosque teveduas infecções
distintas:umaem20demaio
e outra em 26 de outubro,
comsintomasmais severos.
Avarianteencontrada,cha-

mada B.1.1.248, identificada
originalmente na África do
Sul,possuiamutaçãoE484K,
que temsido associada a um
chamado “escape imunoló-
gico” ou uma maior dificul-
dade de ação dos anticorpos
neutralizantescontraovírus.
Raquel Lopes

Distribuição dos novos leitos de UTI da rede pública por região*

Leitos UTI do SUS ‘desativados’ entre julho e outubro por região

Variação dos UTI SUS entre julho e outubro

*Criados entre fevereiro e julho Fonte: IDO (Índice de Desigualdade na Oferta) - Instituto Votorantim

Leitos de UTI

Sudeste Nordeste Sul NorteCentro-
Oeste

Sudeste Nordeste SulNorte Centro-
Oeste

4.764
(45%)

585
(5%)

2.730
(26%)

816
(8%)

1.779
(17%)

1.549
(51%)

26
(1%)

1.189
(39%)

130
(4%)

378
(13%)

Saldo da infraestrutura em outubro, em %

Total:
-3.009

Total:
-28%

SEGOMTROMGRSMARRACMSPRSCTOALSPDFESBAPBPECERNPIPAAMRJ

SEGOMTROMGRSMARRACMSPRSCTOALSPDFESBAPBPECERNPIPAAMRJ

68
12688

13
9564

1100
-4-29-61

-7-41

-795

-80

-226-243

-74

-214

-326

-159
-208

-267

-117

-623

139

5349
27

1010600
-3-5-12-19

-32-32-33-37-37-43-51-56
-67-69

-82-85-87

-MatheusMoreira e Ana
Estela de Sousa Pinto

são paulo e bruxelas O esta-
do do Amazonas desativou
85% dos leitos de UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva)
doSUSquehaviamsidocria-
dosentre fevereiroe julhode
2020 por causa da Covid-19.
Osdados sãodeum levanta-
mentofeitopeloInstitutoVo-
torantimcombaseeminfor-
mações da Secretaria de Es-
tadodeSaúdedoAmazonas.
Acapitaldoestado,Manaus,

vive recorde de hospitaliza-
ções e tinha 58 pessoas à es-
perade leitosdeUTIatéoúl-
timodia 12de janeiro,depois
deterdesativado,entre julho
eoutubrode2020,117UTIsdo
SUS das 137 criadas de feve-
reiro a julhodomesmoano.
O levantamento foi desen-

volvido, inicialmente, para
avaliar a disposição de leitos
de UTI públicos e privados
nos estados brasileiros, bem
como a oferta de respirado-
res. No entanto, com os da-
dosemmãos,aequipedoins-
titutoreparounoelevadoper-
centualdeleitosdesativados.
A Secretaria de Estado de

SaúdedoAmazonasnãores-
pondeu aos questionamen-
tos feitos pela reportagem
atéaconclusãodestaedição.
Manaus vive seu pior mo-

mento da pandemia com
médicos relatando terem
que escolher quais pacien-
tes assistiriamenquantoou-
trosmorriamporasfixiade-
vidoàbaixaoferta deoxigê-
nionoshospitais. A situação
é tão grave que cerca de 700
pacientes devem ser trans-
feridosparaoutros estados.
Um dos pontos críticos

da crise é a falta de leitos de

AMdesativou, entre julhoeoutubro,
85%dos leitosdeUTIparaCovid-19
Ao menos 117 das 137 vagas públicas criadas a partir de fevereiro foram fechadas no estado

desaúde,afirmouMariângela
Simão,vice-diretora-geralda
OMS(OrganizaçãoMundialde
Saúde).Comomostrou a Fo-
lhaemoutubro, leitosclínicos
edeUTIdoSUSabertostem-
porariamenteduranteapan-
demia foram fechados pelo
Ministério da Saúde quando
oscasoscomeçaramabaixar.
Dos 14.843 leitos de UTI

adultos e 249pediátricos ha-
bilitadospeloministériodes-
deabril,restavanofinaldeou-
tubro poucomais de um ter-
ço —5.233 de adultos e seis
pediátricos,segundoapasta.
“O que está acontecen-

do no Brasil deve servir de
alerta: não baixem a guar-
da por uma falsa sensação
de segurança. Não fechem
as instalações que já têm,
porque a pandemia não
acabou ainda”, afirmou.
Segundo o diretor executi-

voparaemergênciasdaOMS,
MichaelRyan,outroagravan-
te na capital do Amazonas é
que, além dos profissionais
de hospitais, também estão
sendocontaminadosfuncio-
nários de laboratórios e cen-
trosdevigilância,prejudican-
dotodaacadeiadecombate.
Ryan afirmou que, pelos

registros da OMS, há 400
pessoas diagnosticadas com
Covid-19 na fila para serem
hospitalizadas em Ma-
naus, 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.
“Nãoéanovavariantequees-
tána raizdessecrescimento.
Émuito fácil colocar a culpa
no vírus, mas infelizmente o
problema é o que as pessoas
nãofizeram”, afirmouRyan.
“Seovírusficamaiseficien-

te,aspessoasprecisamredo-
braraprevençãoeocombate.”
De acordo com a líder téc-

nica para Covid-19 da OMS,
Maria van Kerkhove, ainda
não se sabe se a variante en-
contradaempassageirosque
saíramdoBrasil setransmite
mais rapidamentequeasou-
tras.Eladissequeaentidade
está estudandoanova cepa.

UTIparapacientes emesta-
do grave. “Ou seja, terman-
tido o número de leitos cri-
ados ajudaria a diminuir a
crise neste momento”, diz

Rafael Gioielli, gerente ge-
ral do InstitutoVotorantim.
O responsável pelo levan-

tamento realizadopelo ins-
tituto explica que manter

leitos inativos tem um cus-
to alto aos cofres públicos
e que a desativação prova-
velmente aconteceu devido
à queda na demanda.

“O problema é que a evo-
lução da pandemia parece
ter vindo na direção con-
trária dessa medida, am-
pliando a demanda por lei-
tos de forma muito rápida,
numa velocidade que pare-
ce ser maior do que aquela
em que os governos conse-
guem ativar os leitos.”
OMinistério da Saúdemo-

bilizougovernadoresdeesta-
dos próximos ao Amazonas
parareceberospacientes.Até
ofimdestaquinta(14), apas-
taconvocouhospitaisuniver-
sitários federais das capitais
de Goiás, Maranhão, Piauí,
RioGrandedoNorte e Paraí-
ba, além doDistrito Federal,
parareservarem135vagaspa-
ra os pacientes transferidos.
Outros cem pacientes de-

vemsertransferidosparaare-
deestadualdeGoiás.Astrans-
ferênciaspormeiodeaviãoda
FAB(ForçaAéreaBrasileira),
nofimdodia,nãoforampos-
síveisdevidoà faltadeoxigê-
nioparaumaviagemsegura.
Ademandaporoxigêniono

estado é três vezes superior
à capacidade produtiva dos
fornecedores, segundo in-
formou o governo do Ama-
zonas. A gravidade da situa-
ção é tamanha que o gover-
noestadual requereuoesto-
quedeoxigêniode 11empre-
sas por meio de notificação
extrajudicial assinada pelo
secretário estadual de Saú-
de do Amazonas, Marcellus
José Barroso Campêlo. E ca-
so haja desobediência, a no-
tificaçãoprevêousodeforça
policialparaobtero insumo.
Manaus desmontou antes

dahoraainfraestruturamon-
tadanaprimeiraondadeCo-
vid-19 e isso contribuiu para
o atual colapso nos serviços
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-Thiago Resende

brasília Emboraopresidente
Jair Bolsonaro (sempartido)
tenharessaltadodadosdoen-
vio de recursos paraManaus
no ano passado, a cidade foi
a segundacapitalquemenos
recebeu verba federal numa
comparação de acordo com
onúmerodehabitantes.
O repasse per capita pa-

raManaus só superou—por
pouco— o do Rio de Janeiro
(RJ), que temumorçamento
próprio mais robusto que o
da capital amazonense.
Apósosistemadesaúdede

Manaus entrar em colapso,
o governo Bolsonaro iniciou
umaoperaçãoparaseafastar
da responsabilidade do caos
na região.
Nesta sexta-feira (15), Bol-

sonaropublicouemsuacon-
ta no Twitter dados oficiais
sobre os repasses do gover-
no federal à capital amazo-
nense. As informações—do
Portal da Transparência, ad-
ministradopelaCGU(Contro-
ladoria-GeraldaUnião)—fo-
ramdivulgadaspelopresiden-
te,sememitircomentárioso-
bre os números.
BolsonaromostrouqueMa-

naus recebeuR$2,36bilhões
transferidos do governo fe-
deral para omunicípio,mais
R$475mildegastosdiretosna

cidadecomdinheiro federal.
Apoiadores do presidente

usaram esses números pa-
ra exaltar a atuação do Palá-
ciodoPlanaltonapandemia.
Maslevantamentofeitope-

laFolhausandoamesmafon-
te de dados de Bolsonaro re-
velou que a capital do Ama-
zonas, que enfrentaumcaos
nasaúde,recebeubemmenos
queoutrascidades,quandoa
quantiaécomparadaàpopu-
laçãodecadaregião.Paraes-
se ranking foi usada a popu-
laçãoestimadapeloIBGEem
todas as capitais.
EmManausforamR$ 1.063

por habitante, pouco a mais
quenoRiodeJaneiro(R$946
por morador), que ficou em
último lugar no ranking.
Osnúmerosdestoamdore-

gistrado emcidades no topo
da lista, como Vitória (ES) e
Palmas (TO), que receberam
maisdeR$4milpormorador.
Procurado,oPaláciodoPla-

naltonãoquissemanifestar.O
MinistériodaEconomiatam-
bémnãocomentouadistribu-
içãodos recursos.
Olevantamentocomparan-

do os recursos para capitais
envolve dinheiro de transfe-
rências constitucionais (que
não exigem condicionante
ao município para receber a
verba), transferênciasvolun-
tárias da União e do progra-

madesocorrofinanceiroaos
estadosemunicípiosnapan-
demia(negociadoentreogo-
vernofederaleoCongresso).
Em 2020, o governo Bol-

sonaro não teve amarras no
Orçamento por causa da ca-
lamidade pública em função
da crise da Covid-19. Por is-
so,opresidente tevemais re-
cursos para aplicar, destinar
aprogramas (comooauxílio
emergencial) e repassaraes-
tados emunicípios.
OPlanaltoeoMinistérioda

Economianãoresponderam
como funcionarão os repas-
ses em 2021, com a volta das
regras fiscais e restrições or-
çamentárias, diantedoagra-
vamentodapandemia.
AcapitaldoAmazonasvive

noiníciodesteanoumcenário
derecordedehospitalizações
porCovid-19e falta deoxigê-
nio noshospitais. O insumo

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

-Ricardo Della Coletta

brasília Diantedacrisedefal-
tadeoxigênioparapacientes
deCovid-19emManaus,opre-

sidente Jair Bolsonaro disse
que“nósfizemosanossapar-
te” e voltou a defender trata-
mentossemeficáciacompro-
vadaparaonovocoronavírus.
“Agenteestásemprefazen-

dooquetemquefazer.Proble-
maemManaus,terrívelopro-
blemalá.Agoranósfizemosa
nossa parte, [com] recursos,
meios”,afirmouopresidente,
emconversacomapoiadores
emfrenteaoPaláciodaAlvo-
rada.Afalafoitransmitidopor
umsite bolsonarista.
Naconversa,Bolsonarovol-

tou a defender o tratamento
precoceeousodehidroxiclo-
roquinaeivermectina,méto-
do defendido há meses pelo
presidente,masquenãotem
eficáciacomprovadaporespe-
cialistas.Alémdomais,aclo-
roquinaestáassociadaaefei-
toscolateraiscomoarritmia.
Cientistasafirmamquenão

existetratamentoprecocepa-
raCovid-19.
“Hoje as Forças Armadas

deslocaramparalá[Manaus]
umhospital decampanha.O
ministro da Saúde [Eduardo
Pazuello] esteve lá segunda
[11], providenciou oxigênio,
começou o tratamento pre-
cocequealgunscriticamain-
da.Quemcriticanãotoma,fi-
quetranquilo,setiverumpro-
blemadevírus vai se agravar
pela idade. Agora vê omédi-

co e ele vai receitar, pode re-
ceitar o tratamentoprecoce.
Seomédiconãoquiser[recei-
tar], procure outro medico,
nãotemproblema”,declarou.
Namanhãdestasexta,ovi-

ce-presidenteHamiltonMou-
rãotambémdissequeogover-
nofederalestáfazendo“além
do que pode” diante da crise
emManaus.
“O governo está fazendo

alémdoquepode,dentrodos
meiosqueagentedispõe.Na
Amazônia as coisas não são
simples, você tem uma capi-
tal—comoManaus,acidade
mais populosa da Amazônia
Ocidental— e você só chega
lá de barco ou de avião”, de-
clarouo vice.
Ementrevistaao jornalista

JoséLuizDatena,noprograma
BrasilUrgente,daTVBandei-
rantes, na tarde desta sexta,
BolsonarodissequePazuello
éum“tremendodeumadmi-
nistrador”,afirmouqueduvi-
daquealguémfariaumtraba-
lho melhor do que ele e res-
saltouquenãohámotivospa-
raumatrocanaSaúdepasta.
“Ninguémfariamelhor,com

todoorespeito,doqueomeu
governo está fazendo”, disse
Bolsonaro. “Pazuello está fa-
zendoumtrabalhoexcepcio-
nal.Nãovaisairdelá.Nãotem
motivode sair de lá.”
Na conversa, o presidente

Manaus foi a 2ª capital quemenos
recebeu recurso federal porhabitante
Em 2020, cidade só recebeumais verba que o Rio de Janeiro, que tem orçamento próprio mais robusto

tambémminimizou os pedi-
dos de impeachment ingres-
sados contra ele na Câmara.
Ele afirmou que não existe
“nadadeconcretocontraele”
equenãovãotirá-lodocargo
na “mãogrande”.
“Nãotemdoquemeacusar.

Esses 40 ou 60 processos de
impeachment. Isso não vale
nada”, disse. “Só Deus me ti-
ra daqui. Não existe nada de
concretocontramim.Agora,
me tirar damão grande, não
vãome tirar”, acrescentou.
Naentrevista,opresidente

reconheceuqueManauspassa
porumasituaçãocrítica,com
unidadeshospitalarescheias.
Ele disse, contudo, que não
pode“fazernada”emrelação
aocombateaocoronavírus, já
que, segundo ele, o STF (Su-
premoTribunal federal)defi-
niuqueasiniciativascabema
estados emunicípios.
“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
napraiaagora,tomandouma
cerveja”, acrescentou.
Opresidenteressaltouque,

apesar das restrições, o go-
verno federal está em Ma-
naus “para ajudar o seu po-
vo” e que, “mesmo proibido
pelo STF”, a atual gestão tem
“levado alento” à população
amazônica. Ele disse ainda
que não irá intervir na An-
visa para agilizar a liberação
das vacinas.
“TemdepassarpelaAnvisa.

Ela fazumtrabalhodequali-
dadee eu tenhozero interfe-
rêncianaAnvisa.Asagências
sãoautônomas, independen-
teseninguémteminterferên-
cia lá”, afirmou.
Bolsonaro também reba-

teucríticafeitapelogoverna-
dor de São Paulo, JoãoDoria
(PSDB), que o chamou mais
cedode “fascínora”. Segundo
o presidente, o tucano “não
temmoral para falar de nin-
guém” e não deveria atrapa-
lhar o governo federal.
“Ele[Doria]querjogarares-

ponsabilidade pra cima de
mim? Será que ele tem cora-
gem moral, porque homem
ele não é, nós sabemos que
essepilantraaínãoéhomem,
decriticaroSupremo,quefa-
louqueeunãoposso interfe-
rir? “, questionou.
Mais tarde, em entrevista

à Jovem Pan, Bolsonaro dis-
se que não tem por que ter
“esse trauma todo” por cau-
sa da Covid e que a paralisa-
ção da atividade econômica
e o isolamento social geram
maismortesdoqueadoença.
“Esseisolamentocausamui-

tomaismorte,pordepressão,
por suicídio, por faltadeem-
prego 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 to-
da apenas preocupado com
aCovid”, disse.

O presidente Jair Bolsonaro ao sair de um restaurante na Vila Planalto, emBrasília Pedro Ladeira -13.jan.20/Folhapress

Maia quer comissão para discutir colapso noAM
-RenatoMachado
eMarcelo Rocha

brasília OpresidentedaCâ-
maradosDeputados,Rodri-
go Maia (DEM-RJ), afirmou
pormeiode suas redes soci-
ais que vai pedir a convoca-
ção da Comissão Represen-
tativa para discutir o colap-
so do sistema de saúde no
Amazonas, por causa dos
problemas criadospelo alto
nível de contágios do recru-
descimentodapandemiade
Covid-19 no estado.
“Vou encaminhar agora

à tarde ao presidente do
Congresso, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP),umpedidode
convocaçãodaComissãoRe-
presentativaparaquepossa-
mos discutir a tragédia que
está acontecendo em Ma-
naus e também todo o pro-
cesso que envolve a vacina-
ção no país”, escreveuMaia,
nesta sexta-feira (15).
A Comissão Representati-

va éumacomissão temporá-
riaprevistaparaatuarempe-
ríodos de recesso parlamen-
tar. Éintegradaporsetesena-
dorese17deputadosfederais.
Dentre suas atribuições,

pode convocarministros de
Estado para prestarem in-
formações, fiscalizar e con-
trolar atos doExecutivo, au-
torizar o presidente e o vi-
ce a se ausentarem do país
e executar ações de caráter
urgente, que não podemes-
perar pelo fim do recesso.
O senador EduardoBraga

(MDB-AM), líder da banca-
da do MDB, também pediu
oficialmente intervenção
federal no Amazonas.
O ofício foi encaminhado

na tarde desta sexta ao pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem
partido).
Braga diz no documento

que a situação exige atuação
imediatadogovernofederal,
comoaconteceunoRiodeJa-
neiro,porcontadaviolência.

“Todaanaçãobrasileira to-
mouconhecimentodequeo
atendimento aos pacientes
acometidos de Covid-19 pe-
lasautoridadessanitáriasdo
estadodoAmazonasnãoes-
tá sendo possível de ser rea-
lizado, inclusivepela faltade
insumos básicos, como oxi-
gênio, tornando forçosa a
transferência de doentes da
rede hospitalar de Manaus
para outras capitais do país,
inclusive Brasília”, afirma o
parlamentarnodocumento.
O presidente do STF (Su-

premo Tribunal Federal),
ministro Luiz Fux, também
se manifestou nesta sexta,
dizendo que “o Amazonas
pede socorro e que o Bra-
sil precisa ouvir esse grito”.
Em nota à imprensa, Fux

disse que falou por telefone
como governador do Ama-
zonas, Wilson Lima (PSC),
para prestar solidariedade
diante da crise sanitária en-
frentada pelo estado.

Ao classificar no comuni-
cado a situação de “dramáti-
ca”, Fux disse ao governador
que o STF está atento aos fa-
tos e se colocou à disposi-
ção 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 po-
deres constituídos devem
se unir para juntos enfren-
tarem essa emergência.”
Mais cedo, o ministro Gil-

mar Mendes se manifestou
em uma rede social e pres-
tou solidariedade a “todos
que se encontram em meio
aessaverdadeiracatástrofe”.
“AsituaçãodeManauséestar-
recedorae,deformacruel,es-
cancaraasfalhasnocombate
àCovid-19”,disse.“Maisdoque
nunca,énecessáriaaatuação
de todasasesferasdepoder.”

Doria pede reação
contra Bolsonaro
e fala em genocídio

-AlineMazzo

são paulo O governador Jo-
ãoDoria (PSDB)pediunesta
sexta (15) reaçãodoCongres-
so Nacional e da sociedade
civil contraopresidente Jair
Bolsonaro (sempartido) na
condução da pandemia de
Covid-19 e falou em genocí-
dio ao se referir à morte de
mais de 205 mil brasileiros
vítimas da doença.
Disse ainda que a crise da

faltadeoxigênioemManaus
éderesponsabilidadeda“op-
çãopelonegacionismo”eda
“política caótica” do gover-
no federal ante apandemia.
Asdeclarações foramdadas
noPaláciodosBandeirantes,
em entrevista coletiva para

tratar da reclassificação do
Plano São Paulo.
“Li uma manifestação do

presidente JairBolsonarodi-
zendo ‘fiz tudo o que estava
aomeu alcance, o problema
agora é do estado do Ama-
zonas edaPrefeituradeMa-
naus’. Inacreditável. Inacre-
ditável. Em outro país isso
talvez fosse classificado co-
mo genocídio. É um aban-
dono aos brasileiros”, disse,
aludindo declaração de Bol-
sonaronamanhãdestasexta.
“Onegacionismodominan-

doopaísnogoverno federal.
Um mar de fracasso, colo-
cando como vítimas milha-
res de brasileiros que perde-
ramasuavidaeoutrosmilha-
resquepodemperder.Estána
horadetermosumareaçãoa
isso. Da sociedade civil, dos
brasileiros, da população do
Brasil, da imprensa, do Con-
gressoNacionaldequempu-
derajudar.Ouvamosassistira
isso?Ouvamosassistira isso
pormeses e achar que é isso
normal,que fazparteequea
ideologia donegacionismoé
aceitável?”, completou.
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Oxigêniohospitalar requerproduçãodelicada
Cilindros menores, como os vistos emManaus, não são suficientes para resolver a escassez do produto na cidade

-PhillippeWatanabe

são paulo Para que e para
quemservemostubosdeoxi-
gênioemumhospital?Quão
diferente ele é do oxigênio
querespiramosnormalmen-
te? Por que seu transporte é
tão difícil? Com a situação
escandalosa emhospitais de
Manauseamorteporasfixia
de pacientes, o oxigênio vi-
rouprotagonistanessacrise.
SegundoGustavoJanot,mé-

dico intensivista doHospital
IsraelitaAlbertEinstein,ooxi-
gênio é usado em qualquer
situação em que a oxigena-
ção do paciente está abaixo
de90%.Suautilizaçãocostu-
masermaiscomumemUTIs,
unidadessemi-intensivas,sa-
las de emergência edeparta-
mentos cirúrgicos.
Com a pandemia de Co-

vid-19,atéáreasdeenfermaria
têmusadooxigênio,porcau-
sadademandadepacientes.
No ar que respiramos, o

usualéhavercercade21%de
oxigênioemsuacomposição.
A Covid-19, ao atacar os pul-
mões,dificultaastrocasgaso-
sasnosalvéolospulmonares.
Comisso,torna-senecessário
enriqueceroarque apessoa
está respirando, seja a par-
tir de cateteres,máscaras ou
mesmopor intubação.
Segundo Janot, é comum

que oxigenação do paciente
alcance níveis de 40% ou até
60%deoxigênionoar forne-
cido. “Em casos extremos,
oxigênio em 100%. Tem que
inalaroxigêniopuro”,afirma.
A intubação, diz omédico,

ocorrequandoopacientegas-
taenergiademaispararespi-
rar.Comoprocedimento,di-
minui-se o esforço, a ativida-
de metabólica e o consumo
deoxigênio.
O intensivista afirma que,

emmédia,empacientescom
quadros leves de Covid são
usados de 2 a 3 litros de oxi-
gênio por minuto. Pacientes
moderados podem chegar a
até60 litros porminuto.Nos
casosmaisgraves,oconsumo
tende a sermaior.
A produçãonormal de oxi-

gênio medicinal usado em
hospitaisehojeemseverafal-
ta em Manaus, necessita de
processos complexos, como
filtragem do ar atmosférico,
liquefação dooxigênio e bai-

xíssimas temperaturas. Sem
oxigênio nos hospitais da ci-
dade, parentes de pacientes
têm tentado ajudar com ci-
lindrostrazidosàspressasàs
unidades de saúde. Mas são
insuficientes e paliativos an-
te a necessidade dos pacien-
tesebaixacapacidadedesses
recipientes.
Para obter o oxigênio me-

dicinal em uma fábrica, o ar
atmosféricoésugadoepassa
por filtragem de impurezas.
Depois, o ar passa por um

processo de compressão e
resfriamento.Aseguir,segun-
doLuisSantos,diretorindus-
trial da IBG (Indústria Brasi-
leiradeGases), éumsecador
queretiraaumidadeeoCO2.
Começa,então,umproces-

so criogênico —ou seja, em
baixíssimas temperaturas—
emqueoaréliquefeitoepas-
saporumatorredefraciona-
mento, que separaemoxigê-
nio e nitrogênio líquidos (e
uma pequena porcentagem
de argônio). A partir daí, es-
se oxigênio comalto grau de
purezaseráarmazenado,ain-
dalíquido,emtanquescriogê-
nicos e poderá ser transpor-
tadopara os hospitais.
Já nas unidades de saúde,

costuma haver outros gran-

des cilindros para guardar o
gás liquefeito.
Segundo o diretor da IBG,

a opção pelo oxigênio lique-
feitoé importantepela logís-
tica eeficiênciadaoperação,
já que ocupa menos espaço
que sua versão gasosa.
Nohospital,ooxigênioéva-

porizado e entra na rede de
distribuição da unidade. An-
tes de chegar ao sistema res-
piratório das pessoas, ainda
passa por umumidificador.
Há também um processo

mais simplificado, sem ne-
cessidade do processo crio-
gênico, de obtenção de oxi-
gênio medicinal a partir de
um equipamento conhecido
comoPSA.Avantageméque
amáquinapodeserinstalada
naprópriaunidadedesaúde.
A desvantageméque háme-
nor pureza.
Santos, da IBG, afirma que

aempresa também jáestá se
movimentando para enviar
cercade800cilindrosdeoxi-
gênio para Manaus. “Tudo o
queestáaonossoalcancees-
tamos tentando fazer para
ajudarasalvaressasvidasem
Manaus”, diz o diretor.
Jáotransporteaéreodooxi-

gênio líquido exige um exer-
cício complexo de logística,

segundo Santos, e aviões de
grandeporte.Talaçãofoivis-
ta nesta sexta (15), quando
aviões da FAB (Força Aérea
Brasileira) levaram paraMa-
naus grandes contêineresde
oxigênio.
Santosafirmaqueasituação

écomplicadaexatamentepe-
lotamanhodoscontêinerese
pelanecessidadedecuidados
comapressãoeoscilações—
lembradoquesetratadeuma
recipiente criogênico.

Oferta da Venezuela a
Manaus gera críticas
de rivais deMaduro

-Thiago Amâncio

são paulo A oferta de oxigê-
nio hospitalar da Venezuela
paraabastecera redede saú-
de do Amazonas, colapsada
pelo aumento da Covid-19,
virou novo ponto de tensão
política no país comandado
peloditadorNicolásMaduro.
Na quinta-feira (14), ominis-
trodasRelaçõesExterioresda
Venezuela, JorgeArreaza,es-
creveuemredesocialqueMa-

duroautorizouoenvioimedi-
atodesuprimentosaoBrasil.
“Por instruções do presi-

dente, Nicolás Maduro, con-
versamos comogovernador
doestadodoAmazonas,Wil-
son Lima, para colocar ime-
diatamente à sua disposição
o oxigênio necessário para
atender a contingência sani-
táriaemManaus.Solidarieda-
delatino-americanaacimade
tudo!”, afirmou.
JulioBorges,deputadoopo-

sitoraogovernoMaduroeres-
ponsável pelas Relações Ex-
teriores do autoproclamado
presidente Juan Guaidó, rea-
giu. Afirmou que há venezu-
elanosmorrendo semoxigê-
nio, usado agora por Madu-
roparabuscarapoiopolítico
eseportarcomoumlíderge-
neroso,nãocomooditadore
violadordedireitoshumanos
que é, emsuas palavras.
À Folha, Borges diz que “a

situaçãosanitáriaéverdadei-
ramente trágica. As pessoas
fogem para o Brasil, Colôm-
bia, Panamá, porque não há
nada, os hospitais estão em
caos. Sem eletricidade, sem
água,remédiosmínimos.Por
isso as pessoas fogempara o
Amazonas”,dizele, citandoa
crisehumanitáriaquelevou6

milhõesdevenezuelanosase
refugiaramemoutrospaíses.
Borges lembra que Madu-

ro enviou recentemente aju-
dahumanitáriaparaaBolívia
e o faz constantemente com
Cuba. “É como uma pessoa
que, enquanto um familiar
morredefome,dácomidade
presente ao vizinho para pa-
recerqueéumhomembom.”
Enviar oxigênio a um país

comgoverno hostil a ele, co-
moodopresidenteJairBolso-
naro,significatentarreverter
a imagemquetemporaquie
nomundo todo, diz Borges.
“Quersemostrarcomoolí-

derdospobres,dosnecessita-
dos,dosinfectadoscomcoro-
navírus,quandonaverdadeé
umditador,violadordedirei-
toshumanos,corrupto,eque
conseguiudestroçaraVenezu-
ela,umdospaísesmaisprós-
perosdaAmérica,otransfor-
mou no país mais pobre da
Américapelacorrupçãoepe-
lo crimeorganizado.”
No Twitter, pela manhã,

Borges publicou trecho de
uma reportagem do portal
argentino Infobae que trata
da morte de um coronel ve-
nezuelanoemagostoporfal-
ta de oxigênio.
O político escreveu: “Mui-

tos venezuelanos, entre eles
oficiaisdaFanb(ForçaArma-
da Nacional Bolivariana) co-
moocoronelPedroEzequiel
Romero,morrerampor falta
de oxigênio nos hospitais do
país. Entretanto, a ditadura
dáoxigêniodepresenteaum
estado no Brasil para buscar
apoiopolítico.Nãoimportaa
eles a vida dopovo”.
AssimcomoBolsonaro,Ma-

durodefendeuousodacloro-
quina, medicamento contra
malária, no tratamento con-
tra a Covid-19, mesmo sem
qualquerevidênciacientífica.
Segundodadosdauniversi-

dade americana Johns Hop-
kins, quemonitora o avanço
da doença em todo o mun-
do, 1.090 pessoas morreram
na Venezuela vítimas da Co-
vid-19,ehouve118,4milcasos
confirmados.
AcapitaldoAmazonas,Ma-

naus, foi a primeira cidade
neste ano onde o sistema de
saúdenãoaguentouademan-
da provocada pela doença e
colapsou,comoaconteceuno
início do anopassado.

Parentes de pacientes internados fazemfila para recarregar cilindros na empresa Nitron da Amazônia Sandro Pereira/Folhapress

Naquinta(14),enquantoMa-
nausviviacrisecomafaltade
oxigênionoshospitais,opre-
sidente Jair Bolsonaro reali-
zou uma transmissão ao vi-
vo comoministro da Saúde,
EduardoPazuello.
ALupaanalisoualgumasde-

clarações de Bolsonaro e do
ministro,queforamprocura-
dos para comentar as checa-
gens, mas não responderam
atéaconclusãodestaedição.

*
“Qual outro país do mundo
disponibilizouoauxílioemer-
gencial?AlguémlembraaíAr-
gentina, Paraguai, Uruguai,
Venezuela, México, Angola,
Itália?” - Bolsonaro
falso Pelomenoscinco—Ar-
gentina,Paraguai,Uruguai,Ve-
nezuelaeItália—dossetepaí-
sescitadospelopresidenteJa-
irBolsonarodisponibilizaram
um auxílio emergencial para
suapopulaçãoduranteapan-
demiasimilaresaobrasileiro.
AArgentinacriouo“Ingreso

familiardeemergencia”,com
valor de 10mil pesos, pouco
maisdeR$600.NoParaguai,
o programa Pytyvõ ofereceu

G.548.210 (R$419).AVenezu-
elacriouo#QuedateEnCasa,
masogovernonãoinformao
valormensal.
Na Itália, o “Bonus Co-

vid” era de € 600 (cerca de
R$ 3.800) nos dois primeiros
meses eno, terceiro eúltimo
mês,passoupara€1.000(cer-
ca deR$ 6.000).
O Uruguai criou o Fundo

Coronavírus. Segundo o go-
verno,o fundousoucercade
US$625milhõesem2020em
medidasdecombateaovírus.
Dessemontante,US$ 120mi-
lhõesforamparaabonosdefa-
mílias e cestas básicas.

“OPSOLentroucomumaação
naJustiçadePortoAlegrepa-
raqueomunicípionãoentre-
gueokitdetratamentopreco-
ce para os portadores de Co-
vid-19” - Bolsonaro
verdadeiro Nodia12dejanei-
ro,abancadadevereadoresdo
PSOL de Porto Alegre ingres-
soucomumaação,endereça-
daàVaradaFazendaPública,
pedindoqueaprefeituradaci-
dade“seabstenhadedistribu-
ir,utilizare/ouadquirirmedi-
camentosdeeficácianãocom-

provada,especialmenteaiver-
mectinaeahidroxicloroquina,
parautilizaçãona redepúbli-
ca de saúde do Município de
PortoAlegre”.

“O uso damáscara, o afasta-
mento social, asmedidas de
isolamento(...), issotudonós
temos muita dificuldade de
encontrar o que deu certo e
oquedeuerrado.” - Pazuello
falso Pesquisapublicadaem
junhonarevistaTheLancetin-
dicou que o uso demáscaras
reduz o risco de infecção por
Covid-19 em 85%. O estudo
mostrouqueasproteçõeshos-
pitalares têmumgraumaior
deefetividade(96%),enquan-
toasmáscarascaseiraseram
consideradas67%efetivas.

“Otratamentoprecoceépre-
conizadopelosconselhos fe-
derais[...],semostroueficaz
emtodasascidadeseestados
doBrasil” - Pazuello
falso Deacordocominstitu-
ições internacionais, como a
OrganizaçãoMundialdaSaú-
de (OMS) eo InstitutoNacio-
naldeSaúdedosEstadosUni-
dos (NHI, na sigla em inglês),

não há, até o momento, me-
dicamentos que comprova-
damente reduzem o risco de
infecçãopelaCovid-19.

“[Onúmerode]Jovensentre5
e19anos(...)semcomorbida-
de, que perderama vida ano
passado: 36. (...) É uma pro-
vadequeosjovenspoderiam
estarestudando[presencial-
mente] - Bolsonaro
insustentável O Ministério
daSaúdenãotornoupúblicas
asinformaçõesdemortespor
Covid-19comorecortedefaixa
etáriaeexistênciadecomorbi-
dades.Levantamentofeitope-
loG1apontouquedas 141víti-
mascomaté19anosquemor-
reramdeCovid-19atéodia26
demaiodoanopassado,pelo
menos 18não tinhamcomor-
bidades.Deacordocomdados
doPoder360, até27de junho
de2020,380pessoascomme-
nosde19anosjáhaviammorri-
donopaísemfunçãodadoen-
ça—noentanto,nãoháinfor-
maçõessobrecomorbidades.
Mesmo que os números

apresentados por Bolsonaro
estivessem corretos, o que a
Organização Mundial de Sa-
úde (OMS) alerta équeos jo-
vens,aindaquenãodesenvol-
vam a doença, podem trans-
miti-la parapessoasmais ve-
lhas emais vulneráveis.Odi-
retor daOMSpara o Pacífico

Ocidental, Takeshi Kasai, ex-
plicouque,justamenteporse-
remmuitasvezesassintomá-
ticosouapresentaremsinto-
mas leves, os jovens acabam
transmitindoadoença.
Noentanto,aOMSafirmou

emsetembroqueavoltaàsau-
lasdeveserprioridadenopro-
cesso de reabertura das eco-
nomias. O argumento é que
escolas fechadas deixamcri-
ançasmaisexpostasàviolên-
cia física e emocional.

“Tenho uns 40 processos de
impeachment.Algumaacusa-
çãodecorrupção?Deimpro-
bidade?Deabusodeautorida-
de?Não,nãotem”-Bolsonaro
falso Informações obtidas
pela Lupa via Lei de Acesso à
Informação (LAI) junto à Se-
cretariaGeraldaMesaDireto-
radaCâmaramostramqueaté
estasexta-feira(15)havia55pe-
didosdeimpeachmentemtra-
mitação contra o presidente.
Váriosdessespedidosreferem
aoInquérito4831,sobresupos-
ta interferênciadeBolsonaro
naPolíciaFederal.Opresiden-
te é investigadopor tentativa
de influenciar investigações.
Um dos pedidos de impe-

achment, por exemplo, foi
apresentado pelo deputado
federal Alessandro Molon
(PSB-RJ) e outros congres-
sistas em 29deabril de 2020.

O texto fala em “tentativa de
interferência ilegalnaPolícia
Federal,obstruçãodejustiça,
advocaciaadministrativa,co-
açãono cursodoprocesso”.
Outropedido,apresentado

peloex-prefeitodeSãoPaulo
Fernando Haddad (PT), em
21 de maio, acusa Bolsonaro
de utilizar “poderes ineren-
tesaocargocomopropósito
reconhecidodeconcretizara
espúria obtenção de interes-
ses de natureza pessoal, ob-
jetivando o resguardo de in-
tegrantesde sua família ante
investigações policiais”, em
referência ao Inquérito4831.
O inquérito foi aberto no

STFparaapurarasacusações
doex-ministrodaJustiçaSer-
gio Moro de que o presiden-
te da República tentou inter-
ferir na autonomiadaPFpa-
ra proteger familiares e alia-
dos.Emnovembro,oministro
AlexandredeMoraesprorro-
gouoinquéritopor60dias, lo-
godepoisdeopresidente ter
informado que não iria de-
por no caso. Agora, o Supre-
mo vai decidir se Bolsonaro
podedeporpor escritoou se
precisa comparecer pessoal-
mente para ser ouvido pelos
investigadores.Adecisãoestá
marcadapara24defevereiro.
Chico Marés, Ítalo Rômany,
Marcela Duarte, Natália Leal
e Nathália Afonso

Em live no pior dia deManaus,
Bolsonaromente sobre Covid noBrasil

AGÊNCIA LUPA lupa@lupa.news

verdadeiro A informação está comprovadamente correta. falso A informação está comprovadamente incorreta insustentável Não há dados públicos que comprovem a informação
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são paulo Diante da alta de
casos, internações e mortes
porCovid-19noestado,oCen-
trodeContingênciadoCoro-
navírus colocou a região de
Marílianafasevermelhaere-
grediuoutras seteáreaspara
a laranja (segunda mais res-
tritiva) doPlano SãoPaulo.
As regiões Araçatacuba,

Bauru, Franca, Piracicaba,
RibeirãoPreto,SãoJosédoRio
Preto e Taubaté terão a qua-
rentena intensificada, limi-
tando o funcionamento dos
setorespordezhorasdiárias,
com fechamento às 22h. Em
Marília, somente atividades
essenciaispoderãofuncionar.
Anovaclassificaçãopassaa

valer apartir dapróximase-
gunda-feira (18). O anúncio
foi feito em entrevista a jor-
nalistas na tarde desta sex-
ta-feira (15), no Palácio dos
Bandeirantes, no Morum-
bi, na zona sul de SãoPaulo.
As regiões de Presidente

Prudente, Sorocaba eRegis-
tro seguem na fase laranja,
em que estão desde o últi-
mo dia 7, quando houve al-
teração nos parâmetros do
Plano São Paulo.
Assim,oestadoficará com

2%dapopulaçãona fase ver-
melha, 31%na laranja e 67%
na amarela. A reclassifica-
ção das fases estava progra-
ma para 5 de fevereiro, mas
foi antecipadaemtrês sema-
nas em razão da aceleração
dacontaminaçãodapopula-
ção e da ocupaçãode leitos.
O estadoalcançouamaior

média diária denovos casos
desde o início da pandemia
nesta semana, com 10.889
registros. Antes disso, o pi-
co havia sidona segunda se-
manade agosto, commédia
de 10.828 casos.
O secretário estadual da

Saúde, Jean Gorinchteyn,

aindadestacouqueaúltima
semanateve 10%noaumento
de internaçõeshospitalares
em São Paulo. Atualmente,
o estado tem 67,5% de ocu-
paçãodos leitosdeUTIpara
Covid-19. Na Grande SP, es-
sa taxa chega a 69%—a um
ponto percentual do limite
para regressãoà fase laranja.
De olho na alta de casos, o

governo do estado colocou
emalerta 43 cidades que, in-
dependentementedaclassifi-
caçãode suas regiõesnoPla-
noSãoPaulo,estãocomocu-
pação de leitos de UTI para
Covid-19 acima de 80%—oi-
toestãonaGrandeSãoPaulo.
A recomendação, segun-

doosecretáriodeDesenvol-
vimentoRegional,MarcoVi-
nholi, é que essesmunicípi

os adotemrestriçãode ati-
vidadesnãoessenciais,como
previstona fase vermelhado
plano, para tentar reduzir a
ocupaçãodaredehospitalar.
Vinholiaindaanunciouque

serão criadosmais 186 leitos
deUTIemhospitaispúblicos
e filantrópicos nas regiões
de fases vermelha e laranja
—sendo25naáreadeMarília.
O centro de contingência

tambémfezarecomendação
paraquehajaolimitemáximo
de25pessoasemreuniõesem
locais fechados, com distan-
ciamentode 1,5mentreelas.
Ogovernodoestadoanun-

ciouque começaa entregar,
na segunda, aoMinistérioda
Saúde doses da Coronavac,
desenvolvidas pela farma-
cêutica Sinovacemparceria
com o Instituto Butantan.
Cerca de 4,5 milhões de

doses prontas para aplica-
ção serão encaminhadas pa-
raumcentrodedistribuição
e logística doMinistério da
Saúde,no terminaldecargas
doAeroporto Internacional
de Guarulhos.
Outras 1,5milhão de doses

ficarãonoestadodeSãoPau-
lo,parautilizaçãojánoinício
davacinação,previstopelogo-
vernofederalparacomeçarno
próximodia20.Segundoodi-
retor do Instituto Butantan,
Dimas Covas, as cotas desti-
nadas pelo governo federal
para cada estado devem ser
definidasatardedestasexta.
“Se tivermosapossibilida-

de de um início precoce [da
vacinação],nãoperderemos
tempo, não perderemos vi-
das. Começamos a proteger
aosqueestãono front, aten-
dendo mais e mais pesso-
as doentes. Precisamos pro-
tegê-los para que não adoe-
çam. Não posso perder mé-
dico,motoristadeambulân-
cia. Não podemos perder
ninguém”,disseGorinchteyn.
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-FabianoMaisonnave

são paulo Em meados dos
anos 1980, o jovem Paulo
ApóstoloAssunçãoachouque
já tinha achado um rumona
vida.Depoisdetrabalhardu-
rogarimpandoouroemSerra
Pelada, juntouaseconomiase
pegouumbarcoatéManaus.
Ali, comprariamercadoria

na Zona Franca para abrir
uma loja de eletrônicos em

Marabá (PA), sua cidade na-
tal, porém, ladrões levaram
todoo seudinheiro.
Onegóciofoirecomeçar.Por

meiodeconhecidos,descobriu
queoProjetoPDBFF(Dinâmi-
ca Biológica de Fragmentos
Florestais) estava contratan-
domateiros.Eraoanode1986.
Aolongodemaisdetrêsdé-

cadas,Paulinho,comopassou
a ser chamado pelos pesqui-
sadores, participou da iden-

tificação, nomeação e classi-
ficação de centenas de espé-
cies novas de plantas.
Foraminúmeras incursões

pela floresta amazônica, em
quecontribuíacomasdesco-
bertas científicas semdeixar
queseugruposeperdessena
selva oupisasse emcobras.
Paulinho se destacou logo

na primeira missão, quando
foiumdosmateirosdesigna-
dos para um subprojeto do
PDBFFsobreLecythidaceae,
famíliabotânicaàqualperten-
ce a castanhadoBrasil.
O trabalho, liderado pelo

pesquisador Scott Mori, do
JardimBotânicodeNovaYork,
resultou na identificação de

39 espécies em uma área de
apenas 100hectares.
Em 1993, Paulinho foi con-

tratadoparaoprojetodoFlo-
radaReservaDucke, emMa-
naus, quando trabalhou por
seisanoscomobotânicogalês
Mike Hopkins, do Inpa (Ins-
tituto Nacional de Pesquisas
da Amazônia). Só neste pro-
jeto,contribuiupara identifi-
carcercade70novasespécies.
Apesardotrabalhobrilhan-

te, Paulinho tinha dificulda-
des em manter um empre-
go estável. Incentivado pe-
los pesquisadores, concluiu
oensinomédio,masnãopas-
sounosconcursosparatécni-
co do Inpa.

“Paulo não tinha emprego
fixo ou possibilidade de ‘ho-
me office’, ele vivia de con-
sultorias, muitas informais.
QuandocontraiuaCovid,no
final de novembro, me falou
de sua suspeita assustado e
arrependidode ter realizado
um trabalho de campo onde
acreditava tercontraídooví-
rus,maseraanecessidade,o
dinheiroestavacurto”,escre-
veuopesquisadordoInpaAl-

bertoVicentini.
Paulinho foi internado em

Manaus em 16 de dezembro
emorreunaúltima terça-fei-
ra (12), por complicações da
Covid-19, a duas semanas de
completar 65 anos. Deixa a
mulher e três filhos.

EMMEMÓRIA
BAPTISTANALINI Neste sábado
(16/1) às 8h, Igreja Nossa Senhora
do Brasil, Pinheiros (SP)

Contribuiu para descobrir
espécies amazônicas
PAULOAPÓSTOLO COSTA LIMAASSUNÇÃO (1956-2021)

coluna.obituario@grupofolha.com.brMORTES

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.

Nova classificação do Plano São Paulo

BarretosS. José do Rio Preto Franca

Ribeirão Preto

Taubaté

Baixada Santista

Registro

Marília

Bauru

Presidente
Prudente

Araçatuba

Araraquara/São Carlos

S. João da Boa Vista

Piracicaba

Campinas

Sub-região Leste RMSP*

Município de São Paulo
Sorocaba

Sub-região Sudoeste RMSP

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

Sub-região Sudeste RMSP*

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

Como ficou

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

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

Fase 1 - Vermelha

Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid entre 70% e 80% e entre
3 e 5 por 100mil habitantes. Nos últimos 14 dias, o número de novos
casos/100mil hab. deve ficar acima de 360; o de novas internações/100mil
hab., acima de 60; e o de novos óbitos/100mil 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 2 - Laranja

Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid entre 70% e 80% e entre
3 e 5 por 100mil habitantes. Nos últimos 14 dias, o número de novos
casos/100mil hab. deve ficar entre 180 e 360; o de novas internações/100mil
hab., entre 30 e 60; e o de novos óbitos/100mil 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 3 - Amarela

Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid abaixo de 70% e acima de 5 por
100mil habitantes. Nos últimos 14 dias, o número de novos casos/100mil
hab. deve ficar abaixo de 180; o de novas internações/100mil hab., abaixo de
30; e o de novos óbitos/100mil 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

Fase 4 - Verde

$
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

-Artur Rodrigues
são paulo Profissionais da
área da saúde relatammor-
tes por sufocamento e fal-
ta de oxigênio em São Se-
bastião, cidade do litoral
norte de São Paulo.
AreportagemdaFolhacon-

versou compessoas que tra-
balhamnoHospital deClíni-
cas da cidade, que narraram
situaçãosimilaràdosistema
desaúdedeManaus(AM),on-
dehá escassez deoxigênio.
De acordo com os relatos

ouvidos pela reportagem, a
falta de estrutura no hospi-
tal levouàmortedeaomenos
duas pessoas com Covid-19
emdezembro,naUTI.Osno-

mesobtidospelareportagem
e as datas de suasmortes fo-
ramenviadosàPrefeiturade
São Sebastião, que afirmou
quenãoexpõe “publicamen-
te casos de óbitos na mídia
semautorizaçãoda família”.
Hárelatosaindadequenão

há médicos suficientes para
fechar a escala do hospital e
de que estão sendo usados
ventiladores pulmonares só
com torpedo (tubode oxigê-
nio) porque a rede de oxigê-
nionãoatenderiaademanda.
Essestorpedosdeixaramde

sercompradosecomeçaram
aserenchidosemumausina
doprópriohospital,segundo
os relatos, com um nível de
aproveitamentopior.

São Sebastião foi um dos
municípios litorâneos que
não respeitaramoPlanoSão
Paulo nos dias em que vigo-
rou a fase vermelha, com fe-
chamento de bares e restau-
rantes.Acidadetempraiasba-
daladasdeSP,comoMaresias,
Camburi e Barra do Sahy.
Um funcionário dohospi-

tal disse que emnovembro,
quando havia quatro paci-
entes intubados e precisan-
do de ventilação mecâni-
ca, a rede já não dava con-
ta. Com falha no torpedo,
doispacientesmorrerampor
falta de oxigênio, afirmou.
Após o episódio, os tubos

de oxigênio voltaram a ser
comprados, emboracomra-

cionamento, e se esgotam
comfrequência,dizemosen-
trevistados pela Folha. Mas,
devido à falta de estrutura
na rede de oxigênio do hos-
pital, os pacientes têmde fi-
car constantemente ligados
nos torpedos, o que envolve
riscos,dizemosprofissionais.
Segundo eles, o risco ocor-

re quando é preciso trocar o
oxigênio da rede pelo do tu-
bo.Umfuncionárioexplicou
queotorpedonormalmenteé
usadoparatransportedepa-
cienteouemumpostoadap-
tado, comohospital de cam-
panha,masnãoemumaUTI.
Pelas informaçõesrepassa-

dasàreportagem,emboraofi-
cialmente haja 20 respirado-

res,sódezficamlá.Osoutros
sãolevadosaoutrasunidades
após fiscalizações, afirmam.
Os funcionários relatam

ainda problemas de estru-
tura e condições do servi-
ço e enviaramà reportagem
fotos quemostramumrato
e larvas na unidade.
A situação tambémé ruim

noHospital daCosta Sul, em
Boiçucanga, dizem.Aunida-
de atendemuitos turistas e,
devido à demora, há relatos
de agressividade por parte
de pacientes, gerando me-
do entre os funcionários.
Os funcionários disseram

que estão elaborando uma
nota aberta para tratar de
todos esses assuntos.

FaltadeO2 tambémmatouno litoral
deSP, dizemfuncionáriosdehospital
Profissionais afirmam que rede não dá conta da demanda e denunciam presença de ratos e larvas

Segundo a Prefeitura,
ninguém ficou sem
oxigênio na cidade
OUTRO LADO
Emnota, aPrefeituradeSão
Sebastião, de Felipe Augus-
to (PSDB), disse não ter re-
gistro de pacientes prejudi-
cados por falta de oxigena-
ção no hospital do municí-
pio e que tem estrutura pa-
ra atenderpacientesmesmo
em caso de panes.
Segundo a nota, há 20 res-

piradores na UTI. “Além dis-
so,oHCSSpossuiduasusinas
deoxigêniopróprias,alémde
umaterceiraemBoiçucanga.
Aindahádoissistemasdebac-
kup, para que nenhum paci-
entepossaterseutratamento
prejudicado por falta de oxi-
genação”, diz o comunicado.
A nota diz que o sistema

deoxigenação “assegura até
cinco dias de oxigênio em
caso de pane absoluta em
todos os sistemas”.
Sobre a presença de lar-

vas e ratos, a prefeitura dis-
se que o hospital passa por
dedetizações periódicas.

Governo de SP colocaMarília na fase
vermelha e sete regiões na laranja
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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

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.

ABERTURADE 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

Secretaria Municipal de Saúde

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

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).

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

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.

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

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 me-
nor 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 geren-
ciamento de ponto eletrônico para controle da jornada
de trabalho dos funcionários municipais com arma-
zenamento 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 Pitan-
gueiras/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

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 Com-
pra – 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 Lici-
tações 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 Pi-
tangueiras/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).

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

De 19 a 21 de janeiro
Inscrições do Sisu
foram abertas dia 21
e encerram em 26

De 22 a 26 de janeiro 151

De 27 de janeiro a 6 de março 4

5.959

Por estado

AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RS
SC
SE
SP
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

Fonte: Inep

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

Total: 6.114

1
1
6
1

1.582
18
6
7

18
20

4.328
3
6

29
3
6

34
3
8
1
3
4
3
5

17
1

-Paulo Saldaña

brasília Aocontráriodoque
o governo Jair Bolsonaro di-
vulgou no ano passado, nem
todas asnotas doEnem 2019
com erros haviam sido cor-
rigidas até a abertura do Si-
su (SistemadeSeleçãoUnifi-
cada). O total de candidatos
afetados também foi maior
doqueo anunciado.
A edição 2019 do Enem foi

marcada pela divulgação de
notas com erros a milhares
de participantes. Na versão
oficial, todososequívocosha-
viamsidoidentificadosecor-
rigidosatéodia20de janeiro
de 2020, vésperada abertura
doSisu.Masissonãoocorreu.
Dadosdoprópriogoverno,

obtidospelaFolha,mostram
que 16participantes tiveram
asnotasrevisadasnodia21e,
em155casos,osresultadosfo-
ram alterados após o dia 22.
Emquatrocasos,ascorreções
ocorreram após o sistema já
ter fechado, em 26 de janei-
ro de 2020.
O Sisu agrega as vagas em

instituições públicas de en-
sinosuperiorqueusamano-
ta do exame para selecionar
seus alunos.
O total de candidatos atin-

gidos não foi de 5.974 candi-
datos, comodivulgado,mas,
sim, de 6.114. Os dados estão
emplanilhadoInep(Instituto
NacionaldeEstudosePesqui-
sasEducacionais)obtidapor
meiodaLeideAcessoàInfor-
mação após longoprocesso.
Oórgãoinsistiaemmanter

osdadossobsigilo,argumen-
torefutadopelaCGU(Contro-
ladoria-Geral daUnião).
Procurado, o Inep não res-

pondeu aos questionamen-
tos da reportagem.
Candidatosquehaviamfei-

toaprovadeumacortiveram
suas provas corrigidas como
se tivessem feito outra ver-
são. Isso ocorreu por causa
de um erro na gráfica, iden-
tificado somente após quei-

NotasdoEnem2019 foram
alteradasmesmoapósSisu
Total de notas erradas corrigidas pelo MEC foi 6.114, maior do que informado

uma amostra de participan-
tes que tinham divergências
de notas parecidas —casos
comgrandediferençasentre
os resultados das provas do
primeiro e segundodia.
O Inep então cruzouos ga-

baritoscorretosetambémas
outrasopçõesdecorparaen-
contrarinconsistências.Após
esseprocessoéquesechegou
aonúmerode afetados.
Oinstitutoinformouaolon-

godoanoque refezos cálcu-
losdasnotasdetodosospar-
ticipantesparaencontrarto-
dososerros.Umanotatécni-
cadeuocasocomoencerrado,
comcorreção de todas os er-
ros,às17hdodia20dejaneiro.
Sóem27de janeiroháa in-

formação,emdoisofíciosdas
entidadesparceriasnaaplica-
ção,CesgranrioeFGV,deque
todososcartõesderespostas
haviam sido analisados e os
problemas,corrigidos.Notas
técnicas pertinentes ao pro-
cessotambémforamobtidas
pelaFolhapormeiodaLAI.
Documento do Inep dia 25

dejaneiroregistraqueoinsti-
tutoenviouaoconsórcioapli-
cador as reclamações de no-
tas de 100.249 participantes,
encaminhadasporemail cri-
adopara esse fim.
Segundoessanota,consta-

tou-sequenenhumdessesfoi
acrescentadoaogrupodepro-
vas afetadas pela associação
incorreta do gabarito.

Enem será reaplicado
no AM em fevereiro,
decide Justiça
Decisãoda Justiça federal do
Amazonas desta sexta-feira
(15)autorizouoInepareapli-
caroEnemnoestadonosdi-
as 23 e 24de fevereiro.
Apósrecursodogovernofe-

deral,oTribunalRegionalda
1ª Região manteve a suspen-
sãodasprovasnoestadonas
datas oficiais, dias 17 e 24 de
janeiro,mas autorizou a rea-

plicaçãonopróximomês.Na
primeiradecisão,oexamesó
poderiaocorrerapósofimdo
estadodecalamidadepública.
OInepargumentouàJustiça

que, sem a definição de uma
data,nãopoderiaorganizara
reaplicação emtempohábil.
Umdecretodogovernodo

estado já havia suspendido
a prova por causa do avanço
napandemiadecoronavírus.
A prefeitura de Manaus já

havia informadoquenão ce-
deria as escolas para a apli-
cação do exame. A situação
na capital amazonense é de
colapso e falta oxigênio para
atenderpacientesinternados.
A cidade amazonense de

Parintins também havia pu-
blicado decreto suspenden-
do a prova, o que foi reforça-
do pelo ato do governo esta-
dual. Em Rondônia, as cida-
des de Cerejeiras e Rolim de
Mouratambémdecidirampor
barrar a provano local.
SegundooInep,nãoháou-

tras cidades que tenham to-
madodecisões similares.
Todososanosogovernoor-

ganiza uma pequena reapli-
cação nomesmodia emque
a prova é ofertada a pessoas
privadas de liberdade. Neste
ano, por causadapandemia,
quem estiver com Covid-19
tambémpoderequererfazer
a provas em fevereiro.
O Inep garante a reaplica-

çãoparaumpequenogrupo,
disseàFolhaopresidentedo
Inep, AlexandreLopes.
“Oqueagentetemprocura-

doconversarcomosestados
e municípios é que tenham
muito cuidadoe responsabi-
lidade a tomar uma decisão
[desuspensão]porqueháum
limitedecapacidadedereali-
zarasprovasdereaplicação”,
diz. “Não épossível fazer um
Enem inteiro.”
OEnem2020estáagendado

paraospróximosdoisdomin-
gos, dias 17 e 24. A aplicação
dasprovasocorre emmeioa
disputasnaJustiçaporumno-
voadiamentodevidoaoavan-
çodos casos de coronavírus.

xas de participantes nas re-
des sociais.
Osregistrosdeerrosnasno-

tasseconcentraramnaBahia
eemMinasGerais.Noentan-
to, as alterações de notas de
participantesperpassam 154
municípios de todos os esta-
dos,comexceçãodeRoraima
—houveumerrotambémno
Amapá, estado onde o Inep
afirmaranãoterhavidoerro.
Noanopassado,oMinisté-

rioPúblicoFederalrecomen-
dou e depois ingressou com
açãoparainterromperasins-
crições no Sisu até que hou-
vesse segurança nos resulta-
dos.Aaçãonãovingou,eogo-
vernomanteveocronograma.
OEnem2019 foi aprimeira

ediçãodoexamesobBolsona-
ro.Oex-ministrodaEducação
AbrahamWeintraubhaviaco-
memorado,nodiaanteriorao
anúnciodoserros,queaquele
teria sido omelhor Enemde
todos os tempos.
Apósafalhaviràtona,MEC

e Inep correram para encer-
rar o assunto com rapidez e
reduzirosdesgastes.AFolha
revelou, no fimde janeiro de
2020,queadecisãodoInepde
pularumaetapanorecálculo
das notas para apressar a re-
solução abriu margem para
dúvidas sobre os resultados.
O Inep nunca divulgou a

lista de municípios onde os
candidatos afetados fizeram
a prova. Os próprios partici-
pantesnãoforaminformados
de alterações denotas.
Para chegar ao número de

afetados,oInepinicialmente
identificouquatrocasoscom
erros e fez cruzamentos em
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-Marcos Guedes

são paulo Depois de ser um
exemplo de sucesso no que
diz respeito à prática espor-
tiva de alto nível durante a
pandemiadonovocoronaví-
rus, aNBAagora sofre coma
Covid-19.Realizaratempora-
da 2020/21 tem se mostrado
umatarefamaisdifícildoque
foiconcluiraedição2019/20.
O campeonato passado foi

finalizado no que se conven-
cionou chamar de “bolha”,
ambiente protegido contra
oSars-CoV-2nocomplexoda
Disney,naFlórida.Emmaisde
cemdiasdeduelosentre22ti-
mes, nãohouvenenhumpo-
sitivonos testes diários.
Repetir a fórmula em uma

temporada completa era in-
viável, e a liga americana de
basquetepassouaadotarou-
tromodelo.Quasetodasas30
equipes, incluídas as oito ex-

cluídasda “bolha”pela chan-
ce inexistente ou irrisória de
classificação,vêmatuandoem
seuspróprios ginásios.
AexceçãoéoTorontoRap-

tors,doCanadá,quetemman-
dadoseuscompromissosem
Tampa,naFlórida,porcausa
de limitações impostas pe-
lo governo canadense. Os jo-
gadores viajampelosEUA, e,
semumambientefechadoco-
mo o da Disney, os casos de
infecçãotêmsemultiplicado.
Iniciado em 22 de dezem-

bro,otorneioteveatéestasex-
ta(15)dezpartidasadiadas.Is-
soocorreusemprequeumti-
me, comelencosdeaté 17 jo-
gadores, não tinha à disposi-
çãoomínimodeoitoatletas.
Ocenárioeraesperado,po-

rémasituaçãoestámaisgrave
doqueseantecipou.Porisso,
aNBAanunciounestasemana
umprotocolobemmaisduro
aser seguidopelosprofissio-

nais, com limitações que ge-
raram incômodo.
Asnovasdiretrizesdetermi-

namqueosjogadoresperma-
neçam em casa —ou no ho-
tel, seaequipeestiverforade
sua cidade—esó saiampara
exercícioseatividadesessen-
ciais.As interaçõescomcole-
gaserivaisantesedepoisdos
jogos agora devemse limitar
atoquesdepunhoecotovelo.
Foiestabelecidoaindalimi-

te de dezminutos nas prele-
ções,comusoobrigatóriode
máscara,masfoiocontrolena
movimentaçãoqueprovocou
maiordesconforto.Atletasco-
moGeorgeHill,doOklahoma
CityThunder,demonstraram
abertamentesuainsatisfação.
“Souumhomemcrescidoe

vou fazer o que quiser. Se eu
quiserverminhafamília,vou
ver minha família. Eles não
podemmedizerparaeuficar
24horaspordianoquarto.Se

isso é sério, nós não devería-
mosestar jogando.Ninguém
vaicancelarsuavidaporcausa
desse jogo”, disse o armador.
Há,éclaro,aquestãofinan-

ceira. Manter o campeonato
omais perto possível da nor-
malidademinimizaráprejuí-
zos emuma liga que já vinha
sofrendoperdassignificativas
antesmesmodapandemia.
Comoatemporadaanterior

foifinalizadaapenasemoutu-
bro—enãoemjunho,comoé
aregra—,tornou-senecessá-
rioencurtarasfériaseatabe-
la. Jogadoresedirigentescon-
cordaramcomumcampeona-
to de 72 partidas por equipe
nafasedeclassificação,deza
menosdoqueonormal.
Issosignificamenosdinhei-

rodoscontratosdatransmis-
sãopelaTV. Eobolo a ser di-
vidido entre os donos dos ti-
mes e os atletas ficará ainda
menor se for preciso fazer

novos ajustes no calendário.
A NBA previu que partidas

seriamadiadasedivulgouini-
cialmenteapenasmetadeda
tabela. A ideia é desenhar a
segundametade demaneira
aencaixarosconfrontosnão
realizadosnaprimeira.
Antes de pensar na porção

derradeira da agenda, a liga
seconcentraemfazera inici-
al transcorrer sem tantas in-
tempéries.Ogrande temoré
quesejanecessáriaumapara-
lisaçãogeral,oquetornariaa
metade72partidaspor time
praticamente inalcançável.
Por isso, uma corrente en-

treosdirigentesjásugeremu-
danças no protocolo no sen-
tido de afastar apenas joga-
dores com teste positivo. No
modelo atual, basta umcon-
tato estendido e semmásca-
ra comalguém infectadopa-
ra que o atleta seja isolado e
por aomenosuma semana.

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

Foi o que aconteceu como
armadorAlexCaruso,doLos
Angeles Lakers, que recebeu
noNatalumamigocomdiag-
nóstico, dias depois, de Co-
vid-19. O ala Kevin Durant,
do Brooklyn Nets, mesmo já
tendocontraídoovírusecom
anticorpos detectados, pas-
souporsituaçãosemelhante.
Nomomentoemquealgum

jogador temo teste positivo,
ocorre uma espécie de efei-
to cascata.O jogodebasque-
te, emsi, nãoé tratadocomo
um contato próximo, mas,
por exemplo, se o atleta in-
fectado jogou videogame no
hotelcomocompanheiro,es-
te deve tambémser isolado.
Quando o ala Jayson Ta-

tum, do Boston Celtics, teve
umexamequeapontouinfec-
çãopelocoronavírus, foiafas-
tado com ele o ala-armador
BradleyBeal,doWashington
Wizards.Nãoportê-lomarca-
donanoiteanterior,maspelo
papoeabraçoapósapartida.
No caso do Houston Roc-

kets, o problema teve raízes
estéticas.OSars-CoV-2 foide-
tectado no corpo de Kenyon
Martin Jr. e Ben McLemore,
que haviam se reunido com
JohnWall,DeMarcusCousins
eJae’SeanTateparacortaros
cabelos. Todos tiveramde se
isolar,eo jogodeaberturada
temporada foi adiado.
Foramregistradasaindace-

nas constrangedoras para a
NBA.Oala-armadorSethCur-
ry,doPhiladelphia76ers,pre-
cisoudeixarobancodurante
umapartida,quandochegou
o resultadode seu teste.
Já o armador Kyrie Irving,

umdos astros dosNets, apa-
receusemmáscara, emvíde-
osquecirculampelainternet,
comemorandooaniversário
da irmã. Por isso, desfalcou
seu time com a justificativa
oficial de “razões pessoais”.
A última atualizaçãodivul-

gadapela liga,nestasemana,
apontou 16 novos atletas in-
fectados, com um total acu-
mulado de aomenos 133. De
acordocomaESPNamerica-
na,há“múltiploscasos”dejo-
gadores reinfectados, mais
ummotivoparapreocupação.
Jáse falaemumanova“bo-

lha” para a fase final, mas o
custo altíssimo não anima a
maioria dos cartolas. A ver-
sãoanterior foi estimadaem
US$180milhões(cercadeR$1
bilhão,nacotaçãodaépoca).
Há,doladootimista,aespe-

rança de que o programa de
vacinação avance e torne tu-
domaisnormal.Porenquan-
to, o plano é limitar a disper-
são do vírus e cumprir a ta-
belasemmuitosadiamentos.

Cleveland Browns

Kansas City Chiefs

Baltimore Ravens

Buffalo Bills

Los Angeles Rams

Green Bay Packers

Tampa Bay Buccaneers

New Orleans Saints

Domingo (17), 17h05

Sábado (16), 22h15

Sábado (16), 18h35

Domingo (17), 20h40

Playoffs da NFL
Semifinais de conferência

24.jan 24.jan

Super Bowl, 7.fev

Transmissão: ESPN

AFC NFC

Buffalo temnova chance de dar fimà famade sofredor
-Alex Sabino
sãopaulo ArevistaForbesele-
geuem2016acidadeesporti-
vamaissofridadosEUA.Deu
Buffalo. A fórmula de julga-
mento levou emconta jejum
detítulos,grandescampanhas
queterminaramemfracasso
e a decepçãodos fãs.
Seomunicípiodoestadode

NovaYorkficoucomoprimei-
ro lugar, grandeparteda cul-
paédoBuffaloBills.Aequipe
daNFL(NationalFootballLe-
ague,a ligaprofissionaldefu-
tebol americano) tem agora
uma nova chance de acabar
com isso. No último sábado,
diantedoIndianapolisColts,
voltou a venceu nos playoffs
pelaprimeira vezdesde 1995
eestáadois jogosdedisputar
otítulodaliganoSuperBowl.
“Ano que vem vamos vol-

tar ao Super Bowl. E sere-
mos campeões”, disse o kic-
ker ScottNorwoodem 1991.
Amitologia perdedora dos

Bills temmuito a ver comes-
sa frase. O time havia acaba-
doserderrotadoemumadas
finaismaisdramáticasdahis-
tória.OpróprioNorwooder-
rouumchutenaúltimajogada
e o New York Giants ganhou
por20a19.Aúnicavezemque
o Super Bowl terminou com
apenasumpontodediferen-
ça entre vencedor e vencido.
MetadedaprofeciadeNor-

woodseconcretizou.OsBills
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 ve-
zes), o que levou a impren-
sa americana a criar a frase
“anyone but Buffalo” (qual-
quer um,menosBuffalo).
Nenhum outro time che-

gouaquatroSuperBowls se-
guidos, e Buffalo perdeu de
todos os jeitos. Apertado, de
lavada, comquarterbacks ti-
tularereserva,respeitandoo
adversárioouoprovocando.
“Oquefazumtorcedordos

BillsdepoisdevenceroSuper
Bowl? Desliga o videogame”,
era a piada nos anos 1990,
muito antes dosmemes.
Neste sábado (16), às 22h15

(de Brasília), a franquia en-
frentará o Baltimore Ravens
pelo divisional playoffs, a se-
mifinaldaAFC(AmericanFo-
otball Conference, uma das
duas conferências da NFL).
Seganhar, faráafinaldaAFC
e,então,oSuperBowlcontra
ocampeãodaNFC(National
Football Conference).
OsBills terminarama tem-

porada regular coma segun-
damelhorcampanhadaAFC.
Foram13vitóriase3derrotas.
Ficaramatrásapenasdoatu-
al campeãodoSuperBowl,o

KansasCityChiefs (14-2).
O time teve a segundame-

lhor produção ofensiva da
NFL,commédiade396,4 jar-
das por jogo. Um dos desta-
ques da temporada, o quar-
terback Josh Allen, 24, foi o
quinto melhor (passes para
4.544 jardas),eowidereceiver
SteffonDiggsficouemprimei-
ronas jardasrecebidas: 1.535.
Aboacampanhaetervolta-

doavencernosplayoffs gera
otimismonatorcida,apelida-
dadeBillsMafia,apesardoso-
frimentonasúltimasdécadas.
Osdramasnãoficaramres-

tritosaoSuperBowl.Em1999,
aequipetinhaumjogoganho
contraoTennesseeTitans,fo-

ra de casa, depois de conver-
terumfieldgoal(quevaletrês
pontos)a16segundosdofim.
Era apenas reiniciar o jogo e
comemorar a classificação.
Quando os Bills devolve-

ram a bola ao adversário pa-
raaúltimajogada,Tennessee
conseguiu protagonizar lan-
ce inusitado, compasse late-
ral que enganou os defenso-
resdeBuffalo.Marcoutouch-
down, venceu e avançounos
playoffs. A jogada foi batiza-
dacomo“musiccitymiracle”
(omilagredacidadedamúsi-
ca), jáqueosTitansjogamem
Nashville, capitaldocountry
dosEstadosUnidos.
Buffalo foi eleita a cidade

Anthony Davis e LeBron James, do Los Angeles Lakers, usammáscara em jogo da pré-temporada da NBA contra o Phoenix Sun Mark J. Rebilas - 18.dez.20/USA Today Sports

Coronavírus tira
Auckland City do
Mundial de Clubes
são paulo O Auckland Ci-
ty,daNovaZelândia, infor-
mou àFifa que desistiu da
disputadoMundialdeClu-
bes, marcado para come-
çar no dia 1º de fevereiro,
no Qatar, devido às regras
de isolamentoequarente-
na exigidos pelo seupaís.
Osrequisitosneozelande-

sessãomaisrígidosqueos
exigidospelaFifa,segundo
a própria entidade, o que
tornou impossível encon-
trar uma solução. Apesar
disso,afederaçãoreforçou
a mensagem de que seus
protocolos são seguros.
OQatarnãoviveumase-

gundaondadapandemia.
O recorde de novos casos
no país (2.355) é de 30 de
maio de 2020. Atualmen-
te, o número é de cerca de
200novasinfecçõespordia.
OAucklandvenceuaCo-

pa dos Campeões da Oce-
ania e nenhum clube será
convidado para o seu lu-
gar. Assim, o Al Duhail, ti-
me da casa que disputaria
aprimeirarodadacontraa
equipe da Nova Zelândia,
avança automaticamente.
TambémjogarãooMun-

dialdeClubes:AlAhly(Egi-
to), Bayern (Alemanha),
UlsanHyundai (Coreia do
Sul), Tigres (México) e o
campeãodaLibertadores.

maissofridatambémporque
nenhumclubeoufranquialo-
cal jamais ganhou um título
nacional entre as principais
ligasprofissionais.Omunicí-
pio tem o Buffalo Sabres, da
NHL(hóquei),e játeveoBuf-
faloBraves naNBA.
Porproblemasfinanceiros,

afranquiadebasquetesemu-
douparaaCalifórniaem1978.
Transformou-senoSanDiego
Clippers,hojeemdiaLosAn-
geles Clippers, que continua
sem títulos da NBA. Os Bills
foram campeões em 1964 e
1965daAFL(AmericanFoot-
ballLeague), ligarivaldaNFL
equesefundiuaelaem 1970.
“Aindaincomodaquandoas

pessoas perguntamsobre is-
so. Éramos uma equipe per-
sistenteequenuncadesistia.
Mas seráqueéramosumfra-
cassoporqueperdemosqua-
troSuperBowls?Quantos ti-
mes chegam ao Super Bowl
a cadaano?Dois. Estávamos
sempre lá”, relembra o quar-
terback JimKelly, integrante
da equipe de 1990 a 1993.
A presença dos Bills nos

playoffs não é a única novi-
dade da pós-temporada. O
ClevelandBrownschegouao
mata-matapelaprimeiravez
desde 2002, derrotouoPitts-
burghSteelerseagoraencara
os Chiefs. Os Browns chega-
ramaterrecordenegativode
0vitóriae16derrotasem2017.



a eee

esporte
SÁBADO, 16 DE JANEIRO DE 2021 B9

Gente,avacinaestáquaseche-
gando! Dizem que depois dis-
so tudovoltaráaonormal.Tu-
do faz crer que aglomerar é
mais desejado do que ganhar
na loto.
Mas,porém, contudo, toda-

via, entretanto, não obstan-
te, é preciso muita calma pa-
ra que a coisa não fique pior
do que já está.
Estudo feito pela Universi-

dadedeYork junto comaUni-
camp, e publicado pela Fa-
pesp, apontaque,mesmocom
a vacina, os EUA levarão ao
menos 300 dias para vencer

a Covid-19. Como chegaram
a isso? Com ciência. Desen-
volveram um modelo mate-
mático que avaliou o impac-
to da imunizaçãoa curtopra-
zo. Apontamquedenadaadi-
antaráa vacina se asmedidas
de proteção e distanciamen-
to foremabandonadas como
se tudo já estivesse resolvido.
Ou seja, o pesadelo ainda

nãoacabou.Éprecisoexercitar
paciência comamesmadeter-
minaçãoqueumatleta tempa-
rachegaraos JogosOlímpicos.
Significa ainda abrir mão

de pequenos prazeres, como

viajar com os amigos para a
praia neste verãomaravilho-
so oumesmoaglomerar num
boteco qualquer embusca de
algumas horas prazerosas...
Ai que saudade que dá de to-
mar uma cerveja gelada co-
mendo um bolinho de baca-
lhau no SãoCristóvão. Ainda
chegará essa hora,mas omo-
mento não é agora.
Nãoadianta fazer de conta

que está tudo bemporque es-
tamos em fase amarela, por-
que isso se tornou tão irreal
quanto opresente deixadona
beira da cama dia 24 de de-

zembro, peloPapaiNoel. Acre-
dita quemquiser,mas existem
provasmais doque concretas
de que ele não existe.
Nessa onda de negacionis-

mo, vemos o que está aconte-
cendo com os campeonatos
esportivos mundo afora. Cri-
adasasbolhaspara “proteger
osatletas”, oquesevê sãocam-
peonatosmundiais, comoode
handebol, comseleçõesdesfal-
cadasdejogadoresecomissões
técnicas —contaminados ao
longo da preparação. Ainda
assim “the showmust go on”!
Eoscampeonatosqueestão

acontecendomostramoresul-
tado de meses de treinamen-
tos precários: óbvia redução
do nível técnico; mesmo con-
centrados,osatletasmostram
as sequelas do temor da con-
taminaçãooudaperdade en-
tespróximos;desfiguraçãoda-
quilo que se poderia chamar
de espetáculo esportivo.
Entretanto, o show temque

continuar. E se a torcida não
pode se aglomerar dentro do
estádio, o faz pelas ruas,mes-
mo sem vacina.
Isso aponta para os rumos

dos JogosOlímpicosdeTóquio.
Autoridades locais eolímpicas
afirmamcategoricamenteque
tudoestápronto, comvídeos e
informaçõesdas instalações e
dospreparativos.Enquanto is-
so,80%dapopulação japonesa
refuta essa realização, temen-
do o aumento da contamina-
ção dos cidadãos que recebe-
rão, no melhor estilo nipôni-
co, amantes do esporte de to-

do omundo.
Enquanto isso,Cronoscum-

preasuaparte, fazendootem-
po correr independentemen-
te da vontade humana. A no-
va data para os Jogos já está
marcadae,no faz-de-conta, se-
guemospreparativosda festa.
Pensandonovamentenoes-

tudo sobre os efeitos da vaci-
na sem os demais cuidados, é
difícil acreditar que osmilha-
resdeatletas, comissões técni-
cas eárbitrosdomundo intei-
ropossampassarporprotoco-
los que garantam a seguran-
ça de quemestá no ambiente.
Resta lamentar pela saúde

dequemestá exposto, seguin-
do ordens expressas para que
tudo transcorra conforme o
plano original. Não se pode
voltaraondenãose foi.Nãose
pode exigir resultados diante
decondições tãoadversas. Pi-
oraindaédizerquemesmoas-
simos resultadosobtidosnão
foram satisfatórios.

‘Bolhas’ não protegem, e campeonatos expõemmeses de treinamentos precários

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

A volta dos que não foram

|dom. JucaKfouri, Tostão |seg. JucaKfouri, PauloViniciusCoelho |ter. RenataMendonça |qua. Tostão |qui. JucaKfouri |sex. PauloViniciusCoelho |sáb. KatiaRubio

TÓQUIO 2020
-Matthew Futterman

thenewyorktimes Osplanos
para a realização dos Jogos
OlímpicosdeTóquio,adiados
doanopassadoparaeste,es-
tãomais incertos a cadadia.
Com a alta no número de

infecções pelo novo corona-
vírus no Japão e emdiversos
paísesdaEuropaedaAméri-
ca,asautoridadesdeTóquioe
doCOI (ComitêOlímpico In-
ternacional) começam a re-
conhecer que realizar os Jo-
gos em segurança pode não
serpossível, oquecolocaem
risco o sonho de que aOlim-
píada sirva como celebração
mundialdofimdapandemia.
Em lugar disso, o COI po-

de se ver forçado a cancelar
uma Olimpíada pela primei-
ravezdesdeaSegundaGuer-
ra Mundial. Isso representa-
riaumpesadogolpefinancei-
ro tanto para a organização
olímpicaquantoparaoJapão,
quegastoumaisdeUS$ 12bi-
lhões (R$ 63,3 bilhões) cons-
truindoestádiosemelhoran-
dosuainfraestruturaafimde

Japãodá sinais contraditórios
sobre realizaçãodaOlimpíada
Governo e COI dizem que evento ocorrerá em 2021, mas pandemia preocupa

shiroMori,presidentedoco-
mitê organizador deTóquio,
tentou reassegurar os mem-
bros da organização em um
discursonaquarta-feira.
“A primavera com certeza

chegará”,eledisse.“Depoisde
umalonganoite,certamente
haveráumamanhã.Poracre-
ditarnisso,eugostariadetra-
balhar comafincoparaofim
depropiciaralegriaeesperan-
ça a umnúmeromuito gran-
dedepessoas.”
Isso ecoa a visão que Bach

descreveu em um discurso
no Ano-Novo, quando disse
queencaravaaOlimpíadade
Tóquiocomo“a luznofimdo
túnel”dapandemia.Eleelogi-
ouorápidodesenvolvimento
devacinasparaadoençapor
criar uma esperança de que
os Jogos pudessem ser reali-
zados emsegurança.
“Serão uma celebração da

solidariedade,daunidadeda
espécie humana em toda a
nossa diversidade, e da resi-
liência”, disseBach.
Adistribuiçãodavacinaestá

acontecendo em ritmomais
lento que o esperado, no en-
tanto,eboapartedahumani-
dade ainda não terá sido va-
cinada na metade do ano. O
Japãonãoplaneja começar a
vacinar seus cidadãos antes
dofinalde fevereiro,umpro-
cesso quedemorarámeses.
Deacordocompessoasque

foraminformadassobreaes-
tratégia, oCOIeosorganiza-
doresdosJogosdeTóquionão
estãoincorporandoavacina-
çãoaosseusplanosquantoao
evento, e em lugar disso pre-

sumemqueoscercade 11mil
atletas—easdezenasdemi-
lharesdemembrosdecomis-
sões técnicas e dirigentes es-
portivos que o acompanha-
rão aos Jogos—não terão si-
do vacinados. As autorida-
des afirmam que exigir que
os atletas sejam vacinados
não é realista.
Nãoestáclaroseosorgani-

zadorespermitirãoqueespec-
tadoresassistamàscompeti-
çõesoucheguemdoexterior
paraoevento.OJapãoadotou
umarestriçãodeentradapara
todososvisitantes internaci-
onaisqueseestendeatéodia
7defevereiro,masoprazode
restrição pode ser prorroga-
do.Eatletasdeelite jánãoes-
tão isentos damedida.
EmboraoJapão,umpaísde

125milhõesdehabitantes,te-
nharegistradoapenaspouco
mais de 300mil casos de co-
ronavírus e 4.200 mortes —
númeromuito inferior aode
diversospaísesocidentais—,
nos últimos dias número re-
cordede contágios edemor-
tesvemsendoobservado.Na
quinta (14), o país registrou
mais de 6.000novos casos.
Seiko Hashimoto, o minis-

tro da Olimpíada no Japão,
declarou a repórteres que os
organizadoresestavam“exa-
minandomedidasabrangen-
tesparacombaterocontágio,
incluindoarealizaçãodeexa-
meseaadministraçãodoras-
treio de contatos, para que
possamos realizar Jogos se-
guroseprotegidossemquea
vacinação seja precondição”.
Tradução de Paulo Migliacci

seprepararparaosJogos,ebi-
lhõesdedólaresadicionaispa-
ra postergar o evento.
Hásemanasasautoridades

japonesaseolímpicasvêmin-
sistindoemqueosJogosacon-
tecerão e que um novo adia-
mento não é possível. Os or-
ganizadoresvêmtentandode-
senvolverplanospararealizar
osJogosdeumamaneiraacei-
tável para opúblico japonês,
anunciandotodoumconjun-
to demedidas de segurança.
Mas pesquisas de opinião

pública demonstraram cres-
cente cautela. Em uma pes-
quisa conduzida este mês, a
rede de televisão japonesa
NHKconstatou que cerca de
80% dos entrevistados acre-
ditavamqueos Jogos deveri-
amseradiadosoucancelados.
Emoutubro,menosdemeta-
dedosentrevistadostinhaes-
saopinião.Aproporçãosubiu
a 71%emdezembro.
Nesta sexta-feira (15), Taro

Kono,membrodogabineteja-
ponês,abandonoualinhaofi-
cialdogovernosobreaOlim-
píadaedeclarouque “a reali-
zaçãodosJogosestáemaber-
to”,deacordocomumarepor-

tagemdaReuters.
Asdeclaraçõesdelesesegui-

ramacomentáriossemelhan-
tesdocanadenseDickPound,
o mais antigo membro do
COI,quedisseàBBCque“não
havia garantia” de que os Jo-
gos aconteceriam.
OsorganizadoresdosJogos

deTóquioeoCOIchegarama
umacordoemmarçoquanto
a adiar o eventopor umano.
Ograndefestivalesportivo,o
maiordoplaneta,deveriater
acontecidoemjulhoeagosto
doanopassado.Acerimônia
de aberturadaOlimpíadade
Tóquio agora está marcada
para odia 23de julho.
Thomas Bach, o presiden-

tedoCOI,dissequeumnovo
adiamentodos Jogosnãoera
uma opção, e que, se o even-
to não puder acontecer nes-
teano,nãoacontecerádevez.
Toshiro Muto, presidente-

executivodoComitêOrgani-
zadordosJogosOlímpicosde
Tóquio, reafirmou a posição
nesta semana. O COI já con-
feriu o direito de organizar a
Olimpíadade2024aParis,ea
de 2028, a LosAngeles.
Asesperançasquantoaque

osJogossejamrealizadosau-
mentaram depois que diver-
soseventosesportivosforam
realizados em todo o mun-
do sem grandes problemas,
se bem que em escalamuito
menorecompoucostorcedo-
respresentes,ousemtorcida.
Porenquanto,o Japãocon-

tinua comprometido a levar
adiante os preparativos. Yo-

BRASIL ESTREIA NOMUNDIAL 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

ESPORTE AO VIVO

11hBologna xHellas Verona
Italiano, EI PLUS

12h LeedsUnited xBrighton
Inglês, DAZN

13hBauru xFortaleza
NBB, DAZN

14hTorino x Spezia
Italiano, EI PLUS

14h30FulhamxChelsea
Inglês, ESPN BRASIL

16hFlamengo xFranca
NBB, DAZN

16h30CSAxAvaí
Série B, SPORTV

16h45Sampdoria xUdinese
Italiano, EI PLUS

17hRemoxLondrina
Série C, DAZN
Ypiranga xPaysandu
Série C, DAZN

18h30LosAngelesRams
xGreenBayPackers
NFL (playoffs), ESPN

19h Juventude xCruzeiro
Série B, SPORTV

21h30Cruzeiro xMinas
Superligamasculina
de vôlei, SPORTV 2

22hBaltimoreRavens
xBuffaloBills
NFL (playoffs), ESPN

“
Depois de uma longa
noite, certamente
haverá umamanhã.
Por acreditar
nisso, eu gostaria
de trabalhar com
afinco para o fim
de propiciar alegria
e esperança a um
númeromuito
grande de pessoas
YoshiroMori
presidente do comitê organizador

Onze pessoas são denunciadas
por incêndio no Ninho do Urubu
riodejaneiroesãopaulo |uol
OMinistérioPúblicodoRio
de Janeiro denunciou à Jus-
tiça 11 pessoas apontadas
como responsáveis pelo in-
cêndioquematoudezgaro-
tos no Ninho do Urubu pe-
lo crimede incêndio culpo-
soqualificadopelosresulta-
dos demorte e lesão grave.
Entre elas, está o ex-presi-
dente do Flamengo Eduar-
doBandeira deMello.
Alémdele,foramdenunci-

adosAntonioMarcioGarotti,
CarlosRenatoMamedeNo-
val,MarceloMaiadeSá,Luiz
FelipeAlmeidaPondé,Clau-
diaPereiraRodrigues,Wesl-
leyGimenes,DanilodaSilva
Duarte,FabioHiláriodaSil-
va,EdsonColmandaSilvae
MarcusViniciusMedeiros.
Na ação, os procuradores

descrevem irregularidades,
apontam desobediência a
sanções impostas pelas au-
toridadesedescumprimen-
to denormas técnicas.
Oórgãoverificouirregula-

ridadescomo“ocultaçãodas
reaiscondiçõesanteafisca-
lizaçãodoCorpodeBombei-
ros, contratação e instala-
çãodecontêineremdiscor-

dância com regras técnicas
de engenharia e arquitetu-
ra para servirem de dormi-
tóriodeadolescentes, inob-
servânciadodeverdemanu-
tençãoadequadadasestru-
turas elétricas que forneci-
am energia ao aludido con-
têiner, inexistência de pla-
no de socorro e evacuação
emcasode incêndioe,den-
tre outras, falta de atenção
em atender manifestações
feitas pelo MPRJ [Ministé-
rio Público do Rio de Janei-
ro] e oMPT [Ministério Pú-
blico do Trabalho] a fim de
preservara integridadefísi-
ca dos adolescentes”.
O Ministério Público re-

chaçoufatoresexternosco-
mo as causas da tragédia,
culpandoexclusivamenteos
responsáveispeloclube.Na
noitedoincêndio,umatem-
pestadecaiusobreacidade,
oquefoiapontadopormui-
tos como a causa para um
eventual curto-circuito nos
aparelhosdearcondiciona-
dodoalojamentoprovisório.
Os denunciados estão su-

jeitos a penas de detenção
de 1 ano e 4meses a 4 anos.
LeoBurláePedroIvoAlmeida
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Dizemqueaasfixiaéapior
dasmortes. Incapaz de asse-
verar, pois não sou somme-
lier de morte. Nunca morri
nemouvirelatosfidedignosde
quemtenhamorridoalguma
vez.Masmepareceplausível.
A sensação de asfixia traz

memórias da morte para
quem,porexemplo, lutacon-
traumfragmentodeossode
frango que vai de gaiato pa-
ra a traqueia. Ou para quem,
como eu, sofre de apneia do
sono. Se nuncamorri, consi-
go imaginar.
Aasfixiavemdoafogamen-

to na água. Vemdo bloqueio
físicodasviasaéreas.Vemde
todas as panes possíveis nos
sistemasencarregadosdecap-
taredistribuirooxigêniopelo
corpo.Vemda faltadeoxigê-
nio,poróbvioquepossasoar.
O Brasil estámorrendo as-

fixiado.No sentidomais lite-
ralmente literal.
Pensemos de forma figu-

rada, porém.Manaus é o co-
ração da Amazônia, que é o
pulmãodoplaneta. Imagens
equivocadasebregas,quead-
quirem tons trágicos na cir-
cunstância presente. A pró-
prianoçãodetragédia,gênero
narrativo, é branda perto do
horroremcursoemManaus.
Nadoutrinaçãodojornalis-

mo gastronômico, me disse-
ramqueBeléméacornucópia
daculturaalimentargenuína
doBrasil.Nadacontra,massei
lá. Algo sempremearrastou,
contra a corrente do grande
rioAmazonas, paraManaus.
Naprimeiravezemquees-

tivelá,chegueidomingoàtar-
de.Ruasdesertas,quasedava
paraouvirosovosfritandono
asfalto.Aoanoitecer,aspesso-

assaíramdascasasparaarua.
Estratégiasdesobrevivência.
Mitos podemser desastro-

sos. A propalada fartura da
Amazôniaéumdessesdesas-
tresmíticos.
Manaus resiste como en-

clave humano num ambien-
te demasiado hostil. É quen-
te e úmida a ponto de emba-
çar os óculos. É insalubre.
Sempre foi pestilenta. Ironi-
camente, agora amalária ga-
nhaadimensãocomparativa
de umagripezinha.
TudoberraegritanaAma-

zônia central, nada é sutil. A
teimosiadequemseassentou
alicrioupaisagemexuberan-
te tambémnagastronomia.
Manaus tem o mercado

AdolphoLisboa, rival doVer-
O-Pesoemarquiteturaevari-
edadedecomidasassombro-
sas,menosmuvucado.

TemoBanzeiro,restaurante
espetacularcomconveniente
sucursalemSãoPaulo.Temo
Bar do Armando, ao lado do
TeatroAmazonas.TemoShin
Suzuran, comtatakide tucu-
naré e outros exemplares de
fusionfoodparaosjaponeses
da Zona Franca. Tem até um
restaurantequeresgataformi-
gas epimentas das tradições
indígenas do alto rio Negro.
Eu falei quenãohá sutileza?
Tem tambaqui, tem sardi-

nhaderio,temmatrinxã.Tem
opirarucu: lerdo, gordo, cas-
cudo,sedentário,enorme,na-
da voraz e melancólico pei-
xedeáguasparadas.Tipoeu.
O pirarucu é um raro pei-

xederespiraçãoaérea,preci-
sa subir à superfície para to-
maroxigênio.Seimpedidode
respirarforad’água,opiraru-
cuéumpeixequemorreafo-
gado. Patético, tanto quanto
morrerporasfixianopulmão
doplaneta.

COZINHABRUTA Marcos Nogueira
folha.com/cozinhabruta

Manauseopirarucuquemorreafogado

Ford deixa o país agora,mas no passado
já havia abandonado cidade naAmazônia
-Clara Balbi
sãopaulo A Ford anunciou,
no iníciodesta semana, que
vai fechar todas as suas fá-
bricas no Brasil neste ano.
Muito antes disso, porém,
ela abandonou uma cidade
inteiranomeiodaselvaama-
zônica—Fordlândia.
O povoado às margens do

rioTapajós foierguidodoze-
ropelamontadoranofimdos
anos 1920, parte de um pro-
jeto do seu fundador, Henry
Ford, para suprir a demanda
de borracha da indústria au-
tomobilística americana.
Seguia à risca a filosofia da

Ford na época, oferecendo
aos operários acesso gratui-
to a água, luz, saúde emora-
dia e se baseando numa in-
fraestrutura avançada com
hospitais e usina elétrica, in-
comunsna região.
Mesmo com investimen-

tosestimadosemUS$20mi-
lhões, a cidade sucumbiu ao
isolamento,aosaltos impos-
toseàspragasnasseringuei-
ras.Em 1946,HenryFordven-
deu a empreitada para o go-
vernobrasileiro.Deixoupara
trásumacidade 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
partirdeSantarém,depoisde
três horas de carro numa es-
trada propensa à inundação
oudezhoras de barco.
A artista estava envolvida

na produção de uma série
fotográfica sobre a rodovia
Transamazônica, outro pro-
jeto faraônico que acabou
sendo abandonado. EmFor-
dlândia, relata,ficoufascina-
dacomosvestígiosdeixados
pelaocupaçãoamericananas
fábricaseresidências,símbo-
los de uma utopia na selva.
“Eraumamemóriaquees-

tava inseridana vidadaque-
las pessoasdeumamaneira
que nem elas mesmas per-
cebiam”, afirma Pocztaruk.
Eraocasodoscobogósedos
móveis originais dos anos
1920 vistosnas antigas casas
dos executivos da Ford em
Vila Americana, hoje ocu-
padas por membros da co-
munidade ribeirinha local.
Ou das pinturas e fotogra-

fiaspenduradasnasparedes,
exibindo imagensdamonta-
doraedoseu fundador.Mes-
mo a louça de um banheiro
exibe os traços da presença
estrangeira, segundo Pocz-
taruk. “Não é algo que exis-
tiria nomeio da Amazônia.”
Esse impulsodedocumen-

taçãopermeiatodaapesquisa

daartistagaúcha.Comobras
emcoleções comoaPinaco-
teca e o Museu de Arte Mo-
dernadeSãoPaulo, oMAM,
ela busca emseus trabalhos
resgatarumahistória recen-
te doBrasil, emgeral desco-
nhecida da população.
Fordlândia, por exemplo,

não está na maioria dos li-
vros didáticos, assim como
asdemais cidades àbeirada
Transamazônica que ela fo-
tografouna série, povoados
com nomes ora ufanistas,
ora tecnocráticos que hoje
são pouco mais do que ru-
ínas —Brasil Novo, Bandei-
ra, Rurópolis, Jatões.
Todas elas guardam me-

mórias que estão aos pou-
cos sendo apagadas, afirma
Pocztaruk.Arquivoshistóri-
cosdeFordlândia,porexem-
plo, foram todos agrupados
numcômododentrodafábri-
ca, “comoumacadeiademe-
mórias”,naspalavrasdaartis-
ta. Ali estão de documentos
sobreohospitaldacidade,o
mais avançado no Brasil na
época de sua construção, a
mapasefotografiasamarela-
das,objetosqueela também
fotografou para o projeto.
“Acho que esses resíduos

ficampara contar ahistória”,
dizaartista. “Enosalertarde
quepensaro futuro também
éolhar para opassado.”

H LEIAMAIS EM
acervo.folha.com.br

Filhode ‘PapaDoc’ Duvalier deverá
ganhar dopai a presidência doHaiti
OpresidentedoHaiti,Fran-
çois Duvalier, o “Papa Doc”,
vai passar o seu cargo para
ofilhoJean-ClaudeDuvalier.
Ocomandantedopaísha-

viaseproclamadopresiden-
te vitalício no início do go-
verno,em1957.Agora,aos63
anos,estácomasaúdeabala-
da.Alémdediabético, sofre
comproblemas cardíacos.

EmmensagemdeAno-No-
vo,opresidentedissequece-
derá“aosjovensquandoche-
gar o momento”. Imediata-
mente depois, Jean-Claude
Duvalier, 19, teve a candida-
tura lançada por um órgão
governamental.

ACERVO FOLHA Há 50 anos 16.jan.1971

Fordlândia foi erguida pelamontadora no fimdos anos 1920 àsmargens do rio Tapajós; empreitada que custou US$ 20milhões não avançou e foi vendida ao governo em 1946 Fotos: Romy Pocztaruk
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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 emManaus em razão do aumento de casos da Covid-19

TIROTEIO

comMariana Carneiro e Guilherme Seto

Emmeioà faltade leitosedeoxigênioparapacientes
com Covid-19 emManaus, o Ministério da Saúde do
governo Jair Bolsonaromontou e financiou força-ta-
refa demédicos defensores do que chamam de “tra-
tamento precoce” para visitarem Unidades Básicas
deSaúdena capital amazônica. Essa abordagempre-
ga o uso de remédios incensados pelo governo fede-
ral,masqueestudoscientíficosdizemnãotereficácia
contraocoronavírus,comocloroquinaeivermectina.

Cloroquinatrip

milhas Segundo alguns dos
envolvidos, eles não rece-
beram pela participação no
evento, mas tiveram diárias
dehotelealimentaçãopagas
pelogovernofederal.OPainel
envioutrêsemailssobreote-
maparaoMinistério da Saú-
de ao longode três dias,mas
nãoobteve resposta.

resposta Aforça-tarefaagiu
na segunda-feira (11), umdia
apósogovernadorWilsonLi-
ma (PSC-AM) pedir socorro
ao país devido à falta de oxi-
gênio no estado.

carga Osintegrantesdacha-
mada“MissãoManaus”defen-
deram o uso de ivermectina
e hidroxicloroquina ao falar
comosprofissionaisdesaúde
do Amazonas. Eles também
doaram quase 100 caixas do
antiparasitário e do antima-
lárico, segundoamédicaHe-
lenBrandão, deGoiás.

perguntas Ela,queéderma-
tologista, compartilhou em
suasredesqueemvezdeques-
tionarema falta de oxigênio,
as pessoas deveriam se per-
guntarsobrequantospacien-
testiveramotratamentopre-
cocenegado.Procuradapelo
Painel, dissequeprocessaria
o jornal se fosse citada.

soy yo “Acredito no poder
preventivo dessas medica-
ções. Não sou nenhuma ca-
micase, prezo pelaminha vi-
da,pelaminhaprofissão,sou
muito ética. Tomei as medi-
cações e fui confiando nisso.
Tantoaivermectinaquantoa
hidroxocloroquina”,dizLuci-
anaCruz,anestesiologistade
SPquefezpartedacaravana.

poder... GonzaloVecinaNe-
to, médico sanitarista e pro-
fessor da USP, diz ao Painel
queaaçãoterádeserlembra-
da no futuro “para demons-
trarcabalmentequeoMinis-
tériodaSaúdeabandonousua
tarefadesalvarvidasepassou
a espalhar crenças”.

...dafé “Ousodessasmedica-
ções só se justifica pela cren-
ça. Podiam levar também os
feijõezinhosdopastorValde-
miro[Santiago].Devemfazer
omesmoefeito”, completa.

exceção AAnac(AgênciaNa-
cional de Aviação Civil) sol-
tou,nanoitedestasexta (15),
umaportariapermitindoque
pilotosetripulaçãoexcedam
ashorasdevooregulamenta-
rescasoestejamtransportan-
do pacientes ou equipamen-
tosdeManaus.Aregrafoifle-
xibilizadapordezdiasedura
até opróximodia 25.

novidade Aagênciatambém
atualizou as regras de trans-
porte de oxigênio. Latam e
Azulsolicitaramautorização
parafazeroserviço,conside-
radoderiscopelainstabilida-
de do gás engarrafado.

regras SegundoaAnac,ope-
radores certificados para o
transportedeartigosperigo-
sospodemtransportaroxigê-
nio comprimido até o limite
de 75 quilos em aeronave de
passageiros e 150 quilos em
aeronave de carga. Oxigênio
líquidonãopode,masaAnac
diz que está empenhada em
viabilizar o transporte por
empresas comerciais.

delivery Em reunião nes-
ta sexta (15), o Ministério da
Justiça informou secretários
deSegurançaqueotranspor-
tedevacinascontraCovid-19
pode ter que ser feito via ter-
restre e não por aviões, para
pelomenos sete estados.

retorno As bancadas do
PSOL e do PT querem a in-
terrupção de recesso na Câ-
mara de SP para debater o
agravamento da pandemia.
As duas bancadas de oposi-
ção solicitaram nesta sexta
(15) reunião com a vice-pre-
sidentedaCâmara,RuteCos-
ta(PSDB), jáqueopresidente
MiltonLeite(DEM)estáafas-
tadoparatratarcoronavírus.

nadadisso OdiretóriodeSP
do PSDB repudiou a decisão
dabancadadasiglanoSenado
emnão apoiar nenhum can-
didatoàpresidêncianaCasa,
deixandoquecadaparlamen-
tar vote conforme sua prefe-
rência. “O Brasil passa por
tempossombriosdeataques
àdemocracia,deomissãode
nossaslideranças”,afirmaLuiz
FernandoAlfredo,presidente
municipal dopartido.

Camila Mattoso
painel@grupofolha.com.brPAINEL
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Venda avulsa
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Assinatura semestral à vista com entrega domiciliar diária Carga tributária 3,65%
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AL, BA, PE, SE, TO
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Outros estados
R$ 1.581,90
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-JoséMarques

são paulo Quando os depu-
tadosestaduaisdeSãoPaulo
voltarem às atividades neste
ano,emfevereiro,poderãoes-
tacionarseuscarrosemumlu-
garmais agradável. O jardim
de inverno que fica na gara-
geminternadaAssembleiaLe-
gislativatevesuasinstalações
reformadas porR$ 821.925.
Localizado no subsolo da

Assembleia, o local passou
nosúltimosmeses por refor-
maqueprevia lixamentoere-
juntedasparedes, transplan-
tes de árvores, instalação de
floreiraserenovaçãodetodo
o espaço.
Como toque final, há a ins-

talação de um brasão do es-
tado de São Paulo em latão,
ao custo deR$ 5.000.
A mudança na garagem é

umadasreformasqueforam
feitasouestãoprevistasnoPa-
lácio 9 de Julho, sede do Le-
gislativo paulista, entre 2020
e 2021, anos emqueapande-
miadaCovid-19reduziuacir-
culaçãodepessoas no local.
Entre as mudanças que já

foramconcluídaseasquees-
tãosendoplanejadas,ovalor
dasobrasdeveultrapassaros
R$ 30milhões.
Asreformasacontecemdu-

rante a presidência de Cauê
Macris (PSDB), deputado es-
tadual que é cotado para as-
sumir a Casa Civil do gover-
nodotucanoJoãoDorianes-
te ano. O favorito para subs-
tituí-lo como presidente da
Assembleia, na eleição pre-
vista paramarço, é o atual lí-
derdogoverno,CarlãoPigna-
tari (PSDB).
AlémdeCauê, tambémde-

ramavalparaasmodificações
oprimeiroeosegundosecre-
táriosdamesadiretora,osde-
putadosÊnioTatto(PT)eMil-
tonLeite Filho (DEM).
Umjátradicionalacordoen-

treessespartidosparaadistri-
buiçãodessespostosdeve se
repetirnadisputaaocoman-
dodaAssembleia neste ano.
Emrelaçãoàsobras,omaior

gastoaindaestáemfasedees-
tudosinternosantesdolança-
mento da licitação. É a refor-
madetrêsauditórios—Fran-
co Montoro, Teotônio Vilela
ePauloKobayashi—que, se-
gundodocumentos internos
aosquaisaFolhateveacesso,
tem custo estimado de R$ 17
milhões e prazo de no míni-
mo 90dias para conclusão.
Não é incomum que haja

aditivos à contratação desse
tipodeobra.Oprojetoexecu-
tivodearquitetura,encomen-
dadopelaAssembleianoano
passado, custouR$ 26mil.
O setor de informática do

palácio também deve ser re-
formado.Oprojetoexecutivo
paraasmodificaçõesfoicon-
cluído emnovembro.
Em outra obra, cuja exe-

cução se iniciou em agosto
doanopassado, trêsplenári-
os foramreformadosemum
serviçoquefoicontratadopor
aproximadamente R$ 3 mi-
lhões. O prazo inicial era de
doismeses,masforamacres-
centados 45dias.
No edital que lançou as

obrasdereformasdessesple-
nários,haviaadeterminação
dequetodoomaterialusado
fosse“deprimeiraqualidade”.
“A expressão ‘de primeira

qualidade’ tem nas presen-
tes especificações o sentido
que lhe é dado no comércio;
indica, quando existem dife-
rentesgeraçõesdequalidade
deummesmoproduto,agra-
daçãodequalidadesuperior”,
diz o texto do edital.
A justificativa para a obra

Napandemia,Assembleia
deSPviracanteirodeobras
eprevêgastosdeR$30mi
Jardim próximo à garagem dos deputados foi reformado; também
estão previstos reparos em auditórios e construção de bicicletário

erammelhorias “em relação
àhigiene,confortoeseguran-
ça dos usuários”.
Até março deverá estar

construído na área externa
da Assembleia um bicicletá-
rio,quejáfoi licitadopelocus-
to de R$ 404mil. A estrutura
deverácontarcomcobertura,
assentos e banheiros. O piso
será trocado.
Também foram construí-

dos um novo estúdio e uma
novaredaçãoparaaTVAlesp,
inaugurados em dezembro,
com uma entrevista do pró-
prioCauêMacris, emqueele
afirmavaqueasuagestãopre-
zoupela austeridade.
“Temos de fazer mais com

menos. O dinheiro público
deve ser empregado da me-
lhor maneira possível e isso
é realidade na Assembleia”,
disseCauê.
Na mesma entrevista, dis-

se que houve “investimento
na área da comunicação, de
tecnologia da informação e
deinfraestruturaparamelho-
rarotrabalhodesenvolvido”.
Nototal,comcustooriginal

somadoaumaditivodeR$245
mil, estúdio e redação custa-
ramcerca deR$ 2,7milhões.
O estúdio foi para o tercei-

ro andar, onde funcionava o
antigorestaurantedaAssem-
bleiaLegislativa.Ajustificati-
vaapresentadapelamesadi-
retora é que foi necessário o
remanejamento “para área
mais ampla e adequada”, de
formaa“modernizareotimi-
zar os espaços ocupados pe-
lo setor, atendendoàs condi-
çõesnecessárias de seguran-
ça, higiene e funcionalidade
para os usuários”.
Procurada, a assessoria de

imprensa da Assembleia Le-
gislativadeSãoPaulo afirma
querealizaperiodicamentea
manutençãoemodernização
dopalácioeque“pelaprimei-
ravez,porexemplo,oprédio
do Parlamento paulista terá
auto de vistoria do Corpo de
Bombeiros”.
Essesequipamentosesiste-

masdecombateaincêndioti-
veramcustode aproximada-
menteR$ 3,8milhões.
“Obrassãocontratadasere-

alizadascombaseemestudo
técnico e licitação pública. O
que significa que foram pla-
nejadas e previstas no Orça-
mentoaindaem2019”,afirma
a assessoria, emnota.
“No exercício de 2020 a Ca-

sa fará a maior devolução de
orçamentode suahistória ao
GovernodoEstado—cercade
R$300milhões—paraajudar
no combate a pandemia da
Covid-19.”
“Em abril, a Alesp foi a pri-

meiracasalegislativadopaísa
cortarossaláriosdeseusparla-
mentares (30%),verbasdega-
binete(40%),terdoado80%de
seuFundoEspecial deDespe-
sas, além de rever contratos.
Tudo destinado a luta contra
aCovid-19”,disseaassessoria.
A gestão de Cauê Macris,

que se iniciouem 2017, ainda
nogovernoGeraldoAlckmin
(PSDB),tevealgumaspolêmi-
cas emrelação a despesas.
Umadelas foi ter contrata-

doporumano,porR$2,6mi-
lhões, uma empresa que au-
tomatizaria a triagem diária
denotícias daCasa.Mas, no-
vemeses depois do início do
contrato,oserviçocontinuava
a ser feitomanualmente por
quatro funcionários.

“
A expressão
‘de primeira
qualidade’
temnas
presentes
especifi-
cações o
sentido que
lhe é dado
no comércio;
indica,
quando
existem
diferentes
gerações de
qualidade de
ummesmo
produto, a
gradação de
qualidade
superior

texto do edital
para reforma
de três
plenários da
Alesp; o serviço
foi contratado
por cerca de
R$ 3milhões

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

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

Fotos Adriano Vizoni/Folhapress
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Avolta às aulas emSão Paulo deve ser presencial
mesmo como agravamento da pandemia?

TENDÊNCIAS/DEBATES
folha.com/tendencias debates@grupofolha.com.br
Os artigos publicados com assinatura não traduzem a opinião do jornal. Sua publicação obedece ao propósito de estimular
o debate dos problemas brasileiros emundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo

A pandemia de Covid-19 impactou
todas as dimensões da vida huma-
na,noBrasilenomundo.Aodesen-
corajaras interaçõessociaisemvir-
tude do elevado risco de contágio,
comprometeuasatividadesquetêm
noencontrosuarazãodeser.Nema
demonstraçãodeafetocontidanum
abraçopassou incólume.
Aeducação foimuitoafetadapor

essa situação, que ensejou o fecha-
mentodeescolas.Afinal,comopon-
tua Paulo Freire, ela se realiza, en-
quanto prática da liberdade, num
processointersubjetivodeestudan-
teseprofessores.Reabri-las,todavia,
contraria as evidências que deveri-
ampautarasdecisõespolíticas.Não
hácondiçõesparaumretornosegu-
roàsaulasemSãoPauloenoBrasil.
Sósepode falaremretornosegu-

rose forgarantidoodireitoàvidae
à saúde à comunidade escolar, por
meiodemelhoriasnainfraestrutura
dasescolaseumacampanhapúbli-
ca de vacinação contra a Covid-19.
E,simultaneamente,sehouversóli-
da relaçãode confiança entreEsta-
doesociedadecivil, comoemqual-
quer democracia séria. A realidade
da educação pública no estado de
São Paulo, todavia, não contempla
esses elementos.
Professoresnãotêmprioridadena

vacinação,eocenárionasescolasé
estarrecedor.DiagnósticodoInstitu-
todeArquitetosdoBrasil (IAB)edo
DepartamentoIntersindicaldeEsta-
tísticaseEstudosSocioeconômicos
(Dieese), feitoemagostoapedidoda
Apeoesp,concluiuque82%dasesco-
las não têmmais de dois sanitários

parausodosestudantes, e48%não
têmsanitárioacessívelparapessoas
com deficiência; 13% não têm qua-
dra ou ginásio; e 11%não têmpátio
para atividades ao ar livre.
Omesmoestudorecomendouin-

tervençõesnasescolas,emespecial
sinalizaçãoeventilaçãodosambien-
tes e reduçãodonúmerode alunos
por sala. Entregue ao Poder Públi-
co, foi ignoradoemtomnegacionis-
ta pelo secretário estadual de Edu-
cação, Rossieli Soares.
Até omomento, a secretaria não

divulgou quantos profissionais da
educaçãoestãono“grupoderisco”,
insuscetíveis de “retorno seguro”.

Levantamento feito pela Apeoesp
entre seusmais de 180mil associa-
dos indica que cerca de 15mil pro-
fessores são idosos. Quantos mais
têmcomorbidades, comoobesida-
de, diabetes e hipertensão?
Pesquisarealizadapelosistemapú-

blicodesaúdedoReinoUnidocon-
cluiu que os colégios provocaram
três vezes mais surtos de Covid-19
do que hospitais naquele país. Se-
gundooestudo,26%dosgruposde
infecçãoanalisadosestavamligados
às escolas, enquanto 8% das infec-
çõesforamrelacionadasahospitais.
Poroutrolado,osargumentosfa-

voráveis à abertura das escolas os-
cilamentre adesinformação eo ci-
nismo. Inconcebível, por exemplo,
compararescolas(fechadas)abares
(abertoselotados).Umerronãojus-
tificaoutro. Seopoderpúbliconão
foi capaz de fazer quarentenas pa-
ra valer, nãopodeagoraflexibilizar
oretornoàsaulascomoseapande-
mia tivesse acabado.
Tampouco se sustenta a tese de

que sem aulas presenciais os estu-
dantessãoacometidosporquadros
depressivos.Alémdenãoestarbase-
adaemestudosconsistentes, aafir-
mação contémumprofundo corte
declasse.Nãoéa faltadeaulaspre-
senciaisquecausaproblemasdesa-
údemental,mas sima indignidade
deumavidamarcadapelaprivação
dedireitosfundamentais,taiscomo
moradiaadequadaesaneamentobá-
sico, situação cotidianademilhões
de estudantes brasileiros. Onde es-
tavamosarautosdobem-estardes-
sesjovensdurantetodoessetempo?

Não Semcondições para umretorno seguro

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

Professores não têm prioridade na vacinação, e infraestrutura é estarrecedora

[
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 15mil professores
são idosos. Quantos
mais têm comorbidades,
como obesidade,
diabetes e hipertensão?

Aperguntaemquestãonosparece,
por princípio, equivocada. À luz de
novemesesdeconhecimentocien-
tífico acumulado e da experiência
demuitospaíses, aquestãocorreta
seria: “quandoasescolasdevemfe-
char?”. Evidências confiáveis já de-
monstramclaramenteomenorpa-
peldacriançanatransmissãodoví-
ruseasegurança—aalunos,profes-
sores e funcionários— das escolas
quepraticammedidasdemitigação.
Como o foco das notícias na mí-

dia serefereàdoençaemadultos, a
sociedade desconhece o que acon-
teceu comas crianças e adolescen-
tes em 2020. Sabemos que, em sua
imensamaioria, adoecerampouco
esemgravidadepelaCovid-19.Mas
adoeceramfísicaeemocionalmen-
tepeloconvíviocomfamíliassobre-
carregadaseangustiadas,peloexílio
da natureza, excesso de telas e per-
da da socialização. E também pela
faltadaescola,cuja importânciavai
muito alémdoensino formal. Ela é
fundamentalparaaproteçãodacri-
ança,seudesenvolvimentointegral
e a garantia de seus direitos.
Somosumdospoucospaísesque

mantiveramescolaspúblicasfecha-
dasdurantequasetodooano—que
atendem justamente aos mais vul-
neráveis. Os prejuízos para a infân-
cia,as famílias, aeconomiaeasoci-
edadecomoumtodosãoincalculá-
veis.Haveráuma importante redu-
ção na proficiência, nas capacida-
desehabilidadesdosalunos.Aeva-
são escolar aumentará brutalmen-
te. Compoucoacessoaoensino re-
moto e sem a supervisão dos pais,
obrigadosatrabalhar,adesigualda-

de de oportunidades para essa ge-
ração será tragicamente ampliada,
atingindo emcheio sua saúde, em-
pregabilidadeeexpectativadevida.
Na experiência internacional, es-

colas que praticaram as medidas
sabidamente eficientes de conten-
ção da transmissãonão tiveramal-
ta circulação do novo coronavírus.
Casos individuais, nos quais a con-
taminação ocorreu fora da escola,
são amaioria. Surtos significativos
forammuito raros. A escola aberta
não impulsionou apandemia.
A transmissão comunitária alta,

poroutro lado, vai gerarocorrênci-
asdentrodaescola.Portanto,ativi-
dades não essenciais e que provo-
camaglomeraçõeséquedevemser

o focodeatençãodosgovernantes.
Essa éamais importantemedida

deproteçãoescolar:areduçãodacir-
culaçãoviralnacomunidade.Além
disso, é preciso que as autoridades
públicas—e também a comunida-
de— iniciem intervenções integra-
das e enérgicas agora para garan-
tir que as escolas estejam em boas
condições estruturais e com equi-
pamentoetreinamentoadequados
para a implementação de protoco-
los demitigação. Isso é fundamen-
talàsegurançadetodos:alunos, fa-
mílias,professoresefuncionários—
quedevem ter voznesse processo.
Escolas abertas aumentam a cir-

culaçãodepessoasedovírus, écla-
ro, mas em menor proporção que
outras atividades. Além de seu ca-
ráter social essencial, são locais su-
pervisionados,ondeasmedidasde
proteção sãomais efetivas.Manter
escolasfechadaseorestantedosse-
toreseconômicosabertoséumaes-
tratégia gravemente equivocada. E
quetemconsequênciasdesastrosas
paracrianças, famíliasesociedade.
Seoritmodevacinaçãofor lento;

seogovernofederalseguirsabotan-
doasmedidasdecontrole; e seboa
parte da população continuar nos
mesmos níveis de descaso, com o
agravante potencial de umamuta-
ção mais transmissível, talvez não
consigamosabrirescolas.Masoseu
fechamentodeveriaseroúltimore-
cursoaserusadoparaocontroleda
pandemiadeCovid-19.
Éhoradeasociedadebrasileirapa-

rar denegligenciar as suasmilhões
decrianças,prioridadeabsolutanos
termosdanossaConstituição.

Sim Inversão de prioridades

-
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

Manter as escolas fechadas e o comércio aberto é negligência com a infância

[
Somos um dos poucos
países quemantiveram
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

Bolsonaro e a Covid
Em seus escritos, o camaronês
AchilleMbembeindicaainexistên-
cia ou a falência dos recursos bá-
sicos de infraestrutura como ele-
mento clássico da necropolítica.
A falta de oxigênio nos hospitais
de Manaus era previsível, e a ino-
perância do governo federal não
é um mero caso de incompetên-
cia. Trata-se, sim, de ação delibe-
rada demorticínio de umaparce-
la dapopulação. Bolsonaro e seus
comparsas genocidas têm de res-
ponder por isso criminalmente.
Marcus Flávio Medeiros Mussi,
advogado (São Paulo, SP)

*
Há poucos anos, o Conselho Fe-
deral de Medicina se insurgiu ra-
dicalmente contra o programa
Mais Médicos, que beneficiava a
população mais pobre do Brasil.
Mas este mesmo conselho se ca-
la agora vergonhosamente em re-
laçãoàomissãoeàdemoradogo-
vernoBolsonaronotocanteàvaci-
nação. E não soltou nemumano-
ta sequeratéomomentosobreos
mais de 200mil mortos no Brasil
porcausadaCovid-19.Seráquees-
seconselhose tornounegacionis-
ta também e é simpático à cloro-
quina? Lamentável!
Pedro Valentim (Bauru, SP)

*
As informações que chegam do
Amazonas, com a morte de paci-
entespela falta absolutadeoxigê-
nio nas UTIs, nos levam a só uma
conclusão. Basta de cumplicida-
de!Bastade indiferença!Bastade
covardia! Éprecisoremover já,de
ummodooudeoutro,ogenocida
eseudesqualificadoservo.Efazer
isso antes de que contabilizemos
asmortesdiáriasnãoàscentenas,
mas às dezenas demilhares.
Eduardo Passos, médico cirurgião
(São Paulo, SP)

*
Eagora, coma tragédia atingindo
níveisindescritíveis,oquemaisfal-
taparaquesejaabertoumpedido
deimpeachment?Opresidenteda
Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia, também é responsável, de-
vido à sua omissão e conivência,
ao recusar-se a dar início ao pro-
cesso para retirar dopoder o des-
truidor-mordoBrasil, opresiden-
te Jair Bolsonaro.
Domingos Sávio de Campos Rosa
(Ibiúna, SP)

*
OBrasilpareceviverumadistopia,
enquantomilhões ainda negam a
gravidade da Covid-19 e a eficácia
das vacinas à disposição. Os mai-
oresresponsáveissãoaquelesque
ocupamposições de prestígio pa-
rapatrocinarmentirasepromover
aglomerações.Seráquenãosedão
contadequeaeconomiacaminha
junto coma saúdedopovo?
Tiago Landi Simões, (Londrina, PR)

*
JairBolsonaroeoministroEduar-
doPazuello sãodois incompeten-
tes. O tal do especialista em logís-
tica é um embuste, um verdadei-
ro enganador.Osdois têmque sa-
ir já. E omais incrível é que o “mi-
to”temapoiadorestãooumaisali-
enados do que ele. E o Congresso
Nacional? Está em recesso numa
época dessas?
Carlos Alberto Siciliano
(São Paulo, SP)

Bolsonaro culpou a Prefeitura de
ManauseogovernodoAmazonas
por“deixaracabar”ooxigêniodes-
tinadoaospacientesdeCovid-19.O
quedizerde suaprópria culpa, ao
reduzir a “uma gripezinha” o cau-
sador de tamanho caos?Aodesa-
creditar a ciência e as vacinas?Ao
estimularaglomeraçõesedesme-
recerasmedidasdeprevenção?Ao
estimularumtratamentoineficaz?
Aonomearum ineptoaoMinisté-
rio da Saúde?
Éder Garrido (São Paulo, SP)

*
ArenúnciadeJairBolsonaroé,ca-
da vezmais, uma questão de vida
oumorte para os brasileiros.
Luiz Oliveira (São Paulo, SP)

*
Pelo amor de Deus! Esse governo
precisaserimpedido.Nãodámais!
Cristina Reggiani
(Santana de Parnaíba, SP)

*
Nomeucondomínio, 1/3dos con-
dôminospodeconvocarumareu-
niãogeraleapresentarresoluções.
Deputados, autoconvoquem-se.
Decidam os 60 pedidos de impe-
achment. Um homem não pode
barrar a decência e determinar a
vida demilhões.
Ivan Bastos (Nova Friburgo, RJ)

Enem
O editorial“Enem no domingo”
(Opinião, 14/1) defende a realiza-
çãodoEnemnosdias 17e24de ja-
neiro. Embora identifique os ris-
cos de contágio, os editores com-
paramosprejuízosqueserãocau-
sadoscomoadiamentocomosde-
mais serviços já liberados. Os ar-
gumentos são toscos—ouseriam
imorais?Arealizaçãodaprovajoga
milhõesde jovensnavala comum
da desigualdade de oportunida-
des.Amobilidadesocialpassape-
laeducação.Comafaltadecondi-
ções dosmais pobres para se pre-
pararem em 2020, a manutenção
daprova é uma imoralidade.
Antônio Carlos Mattar
(Rio de Janeiro, RJ)

Soja
Oestudocitadonoeditorial “Mio-
piaàfrancesa”(Opinião, 15/1)ana-
lisou se as propriedades que des-
mataramapós2008cumpriramas
determinações do Código Flores-
tal.Senãocumpriram,odesmata-
mentofoiconsideradoilegal.Esta
análiseécorreta.AAbiovenãocon-
corda,porém,comaresponsabili-
zaçãodasojapelodesmatamento
daquelas fazendasquesãoprodu-
torasdaoleaginosaemque foram
identificados desmates ilegais, já
que não há evidência de que a so-
ja ocupa a área desmatada.
André Nassar, presidente-executivo da
Associação Brasileira das Indústrias de
Óleos Vegetais - Abiove (São Paulo, SP)

mundo (15.jan., pág. a12) A repor-
tagem “Impeachment de Trump
na Câmara amplia racha no Par-
tido Republicano” identificou in-
corretamente Dick Cheney como
ex-presidente dos EUA. Ele foi vi-
ce-presidente.

PAINELDO LEITOR
folha.com/paineldoleitor leitor@grupofolha.com.br
Cartas para al. Barão de Limeira, 425, São Paulo, CEP 01202-900. A Folha se reserva o
direito de publicar trechos das mensagens. Informe seu nome completo e endereço

Priscila Carvalho, 31, em frente ao hospital 28 de Agosto, emManaus,
onde seu pai, atingido pela Covid-19, está internado Bruno Kelly/Reuters
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“Nãome diga que ele foi bani-
doporviolarasregrasdoTwit-
ter”, tuitouoopositorrussoAle-
xey Navalny sobre Trump, “eu
receboaquiameaçasdemorte
todososdias,háanos,eoTwit-
ternãobaneninguém(nãoque
eupeça isso)”. Twitter, Facebo-
okecongêneressãoveículosde
crimes contra a humanidade.
EmMianmar, serviramàcam-
panha de limpeza étnica dos
militares contra aminoria ro-
hingyae, na Índia, àoperação
oficial deanulaçãodacidada-
niadosmuçulmanosdeAssam
(bit.ly/3i4J35m).Osprogressis-
tasquecelebramocancelamen-

to da contadeTrumpbuscam
umaaliança faustianacomos
plutocratas da internet.
Navalny erra apenas ao de-

finir como censura o gesto do
Twitter.Censuraé, sempre,um
ato estatal contraa liberdade
deexpressão.Oprincípioda li-
berdade de expressão abran-
ge tambémodireitodeempre-
sasprivadasde sedissociarde
discursos que consideram in-
toleráveis. Mas que ninguém
se engane: no caso das plata-
formas globais de mídias so-
ciais, os banimentos seletivos
nãoderivamdepadrõeséticos
mas de cálculos de negócio.

O ato extremo do Twitter,
bem como a suspensão tem-
porária imposta a Trump pe-
lo Facebook, inscrevem-se
numa estratégia defensiva.
NosEUA, por razões distin-

tas, as gigantes dasmídias so-
ciais entraramnamira de de-
mocratas e republicanos. No
horizonte, encontra-se a hi-
pótese de fragmentação legal
dos oligopólios da internet. O
“cancelamento” do presiden-
te que termina seu mandato
à sombra da invasão do Ca-
pitólio destina-se a lustrar a
imagem das big techs peran-
te o novo governodemocrata

e sua maioria parlamentar.
Umjorrocelebratórioacom-

panhouobanimentodeTrump
—e não só nos EUA. Os pro-
gressistasbrasileirosnãoocul-
taramsuasesperançasdeque
o cancelamento virtual siga
seu curso até Bolsonaro. No
fundo,acalenta-seaperspecti-
vadegrandebarganha: vocês
excluem as vozes odientas da
direitanacionalista;nósevita-
mosaderrubadadamuralha
que protege o vosso castelo.
Onomedamuralhaéimpuni-

dade,oprivilégioqueseparaas
bigtechsdosveículos tradicio-
naisde imprensa.Asempresas

jornalísticas estão sujeitas à
responsabilização judicial pe-
losdiscursosquepublicam.Se,
nesta coluna, calunio ou difa-
mo alguém, a Folha compar-
tilha a responsabilidade pelo
discursocriminoso—e,por is-
so,umeditorsupervisionameu
texto. Twitter, Facebook et ca-
terva, pelo contrário, não de-
vem explicação alguma sobre
as mensagens difundidas por
seususuários.São,portanto, li-
vresparaauferir lucrosdecam-
panhas de ódio movidas por
governantes, partidos, igrejas
ou organizações extremistas.
Para eles, o crime compensa.
O privilégio da impunidade

ancora-se naalegaçãodeque
as empresasdemídias sociais
não exercem funções editori-
ais: suas páginas eletrônicas
seriam folhas em branco pre-
enchidasporusuários sobera-
nos. Desde sempre, as regras
de uso sinalizaram a falsida-
de. Há um “editor oculto”, um
software, que demarca os li-
mites da palavra permitida.
Mas o banimento de Trump

escancarouapaisagem.Asbig
techs fazemcuradoriade con-
teúdo, de acordo com critéri-
os políticos de conveniência.
No impériodePutin, ninguém
bloqueiaasameaçasàvidade
Navalny; nos EUA do triunfo
democrata, cancela-se a con-
tadopresidente emdesgraça.
Jack Dorsey, do Twitter, e

Mark Zuckerberg, do Face-
book, os Editores Supremos,
deixaram impressões digitais
na escrivaninha, na tela, nas
paredes e no teto.
É hora de derrubar a mu-

ralha do privilégio, subme-
tendo-os ao mesmo universo
de regrasde responsabilidade
que regula a imprensa. Ah, is-
so implodiria omodelo dene-
góciodosgigolôsdaxenofobia
e do extremismo?Que pena...
Desconfio, porém, que os

progressistas preferem a ali-
ança faustiana.Quem ligapa-
ra Navalny, os rohingya ou
os muçulmanos de Assam?
Eles são, afinal, um preço
baixo a pagar pela exclusão
de Trump e Bolsonaro.

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

Aliança faustiana

|dom. ElioGaspari, JaniodeFreitas |seg. CelsoR.deBarros |ter. JoelP.daFonseca |qua. ElioGaspari, ConradoH.Mendes |qui. FernandoSchüler |sex. ReinaldoAzevedo,SilvioAlmeida,AngelaAlonso |sáb. DemétrioMagnoli
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-Carolina Linhares
sãopaulo OpresidentedaCâ-
maradosDeputados,Rodrigo
Maia (DEM-RJ), afirmounes-
ta sexta-feira (15) que a dis-
cussãosobreoimpeachment
dopresidente Jair Bolsonaro
(sem partido) será “inevitá-
vel” no futuro.
“Achoqueessetemaéumte-

ma que, de forma inevitável,
certamenteserádebatidono
futuro”,afirmouementrevis-
ta à imprensanoPalácio dos
Bandeirantes, ao lado do go-
vernador João Doria (PSDB)
edo candidato àpresidência
daCâmaraBaleiaRossi(MDB-
SP), que temo seu apoio.
A entrevista foi concedida

após almoço em apoio a Ba-
leia que também reuniu cer-
ca de 20 deputados de dife-
rentes partidos.
Diantedocolapsodasaúde

emManaus(AM)edapressão
peloimpeachment,Maiavol-
tou a justificar o fato de não
ter dado andamento a ne-
nhumpedido.Atéofimdase-

ParaMaia, discutir impeachmentde
Bolsonaro será inevitável ‘no futuro’
Oposição entra com novo pedido de deposição do presidente após o colapso da saúde emManaus

tar de proselitismopolítico.
O argumento de líderes

das siglas que apoiam o de-
putado federal Arthur Lira
(PP-AL), candidato de Bol-
sonaro ao comando da Câ-
mara, é que no momento
não há projetos a seremvo-
tados quepossamamenizar
a crise sanitária emManaus.
Argumentamque o gover-

nofederalnãoenviounenhu-
mamatériaparaanáliseeque
ogovernoestadual também
nãosolicitounenhumaapre-
sentação de pedido. Dizem
tambémquenãohárecursos
disponíveis, já que o Orça-
mentoaindanão foi votado.
“Está na hora de todas as

forças se unirem para salvar
vidas.Éfundamental—como
defendi em dezembro com
outros parlamentares—que
oCongressoretomesuasati-
vidadesnasemanaquevem”,
escreveuMaianasredessoci-
ais namanhãdesta sexta.
Oslíderesdocentrãodizem

queumretornoseriajustificá-
velapenasseMaiaapresentas-
seumasoluçãoorçamentária.
Eles afirmamque não há co-
moaprovaroOrçamentopara
esteanosemqueaCMO(Co-
missãoMistadoOrçamento)
seja instalada—nãohá acor-
dopara que isso ocorra.
E ressaltamque votar uma

matéria emplenário exigiria
consenso entre deputados e
senadores,oque, acreditam,
dificilmenteseriaviabilizado.
Leiamais em Saúde

emdois anos.
“Será que o Brasil que já se

mobilizou nas ruas pelamu-
dança, pelas Diretas Já, por
movimentos cívicos impor-
tantes de ordempopular, vai
continuar quieto e não vai
reagir? Reaja, Brasil. Reaja o
CongressoNacional.Cumpra
seu papel, sim, a Câmara e o
Senado, aqueleque lhecabe.
Ecadaparlamentar sabeseu
papel e a sua representativi-
dade”, afirmou.
“Tenhocertezadequemui-

tas vozes vão se levantar em
defesa do Brasil. Se não fi-
zermos isso, em dois anos,
o Brasil estará destruído pe-
la incompetência, pela inép-
cia, pela incapacidade, pela
mortalidade epela insanida-
de”, completou.
Mais cedo, ao anunciar a

nova fase do Plano São Pau-
lo contra a pandemia, Doria
afirmara:“Estánahoradeter-
mosumareaçãoaisso.Daso-
ciedade civil, dosbrasileiros,
dapopulaçãodoBrasil,daim-
prensa, doCongressoNacio-

nal,dequempuderajudar.Ou
vamos assistir a isso? Ou va-
mosassistir a issopormeses
eacharqueéissonormal,que
fazparteequea ideologiado
negacionismoé aceitável?”.
O governador, porém, afir-

mouquemanifestaçõescon-
traBolsonaronãopodemen-
volver aglomeração.
“Por mais amor que eu te-

nha pelomeu país, eu tenho
amor pela vida. Não é omo-
mento para aglomerações.
(…)Aspessoaspodemsema-
nifestar das janelas, com pa-
nelaço”, disse.
Panelaços foram convoca-

dos para a noite desta sexta
emtodoopaísapósosistema
de saúde da capital do Ama-
zonas entrar emcolapsopor
falta de oxigênio.
Questionadosobre suapo-

sição em relação a impeach-
ment, caso seja eleito presi-
dente da Câmara, Baleia evi-
tou se comprometer.
“Uma candidatura não po-

de ter como bandeira o im-
pedimento de um presiden-

te. (...) Todos os pedidos co-
locados vão ser analisados
pormimdentrodoquediz a
Constituição”, disse.

Crise eleva pressão
por convocação
do Congresso

-Julia Chaib e
Gustavo Uribe

brasília Acrisede saúdeem
Manausdeflagrounovaque-
dadebraçoentreopresiden-
teJairBolsonaroeopresiden-
tedaCâmaradosDeputados,
RodrigoMaia.
Coma faltadeoxigêniopa-

ra pacientes em tratamento
contra o coronavírus, Maia
pressionou nesta sexta pe-
la convocação do Legislati-
vo durante o recesso.
O entrão, alinhado ao Pla-

nalto, no entanto, é contra a
iniciativa e considera se tra-

manapassada, jáhaviamsido
protocolados cercade60de-
les. Nesta sexta, Rede, PSB,
PT, PCdoB ePDTdecidiram
apresentarmais um.
“Não foi avaliar ou deixar

de avaliar o impeachment.
Foi compreender que o en-
frentamentoàpandemiaéa
prioridadede todosnós. (…)
Qualquer decisão sobre im-
pedimento hoje, com per-
das de vidas, é nós tirarmos
o foco daquilo que é funda-
mental, que é tentar salvar
o maior número de vidas”,
disse Maia.
JáDoriavoltouacobrarnes-

tasextaumareaçãodopaísa
Bolsonaro,comofezementre-
vista anterior à imprensa so-
breocombateaocoronavírus
—pedindotambémumarea-
çãodoCongresso.
Questionadosobretersere-

ferido ao impeachment, po-
rém, o governador não usou
essa palavra e falou em ma-
nifestações. O tucano afir-
mou que, se não houver re-
ação, o país estará destruído

Panelaços e gritos de ‘assassino’ criticam falta de vacina eoxigênio
-Thaiza Pauluze
são paulo Em dia de derro-
tas do governo Jair Bolsona-
ro (sem partido) na tentati-
va de receber vacinas contra
a Covid-19 e relatos de paci-
entes morrendo sem oxigê-
nio emManaus (AM), o pre-
sidente foi alvodepanelaços
em várias cidades das cinco
regiões do país na noite des-
ta sexta-feira (15).
Comgritosde “fora, Bolso-

naro” e “assassino”, brasilei-
ros criticaram a demora pa-
ra o início da imunização e o
envio de mais insumos para
evitar o colapso do sistema
desaúdeamazonense.Mani-
festantes também pediam o
impeachmentdopresidente.
Aomenos19estadoseoDis-

tritoFederalregistrarampro-
testos.Entreas cidadesestão
RibeirãoPreto,nointeriorpau-
lista,RiodeJaneiro,Recife,Sal-
vador, Florianópolis,Brasília,
BeloHorizonte,Fortaleza,Ara-
caju,Florianópolis,PortoAle-
gre, Vitória, Curitiba, Cuiabá,
Maceióe JoãoPessoa.
Nacapitalpaulista,aspane-

las foramouvidasembairros
detodasasregiões.Docentro,

como Consolação, Repúbli-
ca, Santa Cecília, Barra Fun-
da e Bela Vista; da zona oes-
te, comoPinheiros e Jardins,
danorte,comoSantana,Piri-
tubaeCasaVerde,edasul,na
SaúdeeVilaMariana,alémde
Anália Franco, na zona leste.
O panelaço começou por

volta das 20h, meia hora an-
tes do horário divulgado pa-
ra o início da manifestação
nas redes sociais. Postagens
anunciavam: “Sem oxigênio,
semvacina,semgoverno.Pa-
nelaço sexta, 20h30. #Brasil-
Sufocado”.
Ocoronavírusjámatoumais

de 208mil pessoas no país, e
oscasosaumentamoapósas
festasdefimdeano.Sónasúl-
timas24h,foram 1.131mortes
e 68.138 casos dadoença.
Enquanto os sistemas de

saúde são pressionados pe-
la explosão de infectados, o
governoBolsonaro vemacu-
mulandoderrotasnatentati-
va de começar a imunização
—aomenos42países já inici-
aramavacinaçãonomundo.
Nenhuma das duas vaci-

nas esperadas para o início
da campanha nacional bra-
sileira, no entanto, foi entre-

gue aoMinistério da Saúde.
Umadelas,adaAstraZene-

ca/Oxford, viriada Índia e ti-
nhaprevisãodechegarneste
sábado(16).Nasexta,porém,
ogovernoindianonegouaen-
tregaimediatadolotede2mi-
lhõesdedoses,oquefrustrou
operaçãomontadaparabus-
caromaterialnopaísasiático.
OaviãoestáparadonoRecife.
Comoveto indiano,Bolso-

naro corre o risco de assistir

ao início da vacinação coma
Coronavac, trunfo do gover-
nador JoãoDoria (PSDB).
ApastadaSaúdedeuumul-

timatoaoInstitutoButantan
nesta sexta pedindo a entre-
gados6milhõesdedosesda
Coronavac,masa instituição
respondeu que não vai envi-
ar o imunizante ao governo
federal porque não há plano
paradistribuí-lasaosestados.
Alémdisso,aAnvisa(Agên-

disse,contudo,quenãopode
“fazer nada”, já que, segundo
ele,oSTF(SupremoTribunal
federal)definiuqueas inicia-
tivas cabem a estados e mu-
nicípios.
Diferentemente do que ele

disse, a corte apenas decidiu
que os estados e municípios
tinham autononia para de-
terminarisolamentoeadotar
providências a fim de prote-
ger a saúde da população—
mas não impediu o governo
federal de cumprir sua fun-
ção para frear os efeitos da
pandemia.
Nesta sexta,novamenteao

contráriodoquedisseBolso-
naro,oministrodoSTFRicar-
doLewandowskideterminou
que o governo federal pro-
mova imediatamente todas
as ações ao seu alcance para
debelar a “seríssimacrise sa-
nitária”instaladaemManaus,
emespecialsuprindoosesta-
belecimentosdesaúdelocais
de oxigêniomedicinal.
Ogovernotambémteráque

apresentaraoSupremo,em48
horas,detalhamentodaestra-
tégia que está colocando ou
pretende colocar em prática
paraenfrentaraemergência.

Panelaço nesta sexta (15) no bairro de Perdizes, em São Paulo,
contra Jair Bolsonaro Danilo Verpa/Folhapress

ciaNacionaldeVigilânciaSa-
nitária) ainda não autorizou
aaplicaçãodenenhumavaci-
nanopaís.Adecisãodeveser
tomadaneste domingo (17).
ÉManausque,novamente,

registraoprimeiromaiorco-
lapso com o recrudescimen-
to dadoençanopaís.
AcapitaldoAmazonasvive

recordedehospitalizaçõespe-
lo coronavírus e falta de oxi-
gênio nos hospitais. O insu-
motemfaltadoemunidades
desaúdedesdequinta(14),re-
sultandonamortedepacien-
tes por falta de oxigenação.
Aindaassim,Bolsonaroafir-

mou que o ministro da Saú-
de,EduardoPazuello,temfei-
to um “excelente trabalho” e
queninguémadministrariaa
atual crise sanitária melhor
doque a atual gestão.
O presidente também mi-

nimizou os pedidos de im-
peachmentcontraelenaCâ-
mara. Afirmou que não exis-
te “nada de concreto contra
ele” e que não vão tirá-lo do
cargona “mãogrande”.
Em entrevista à TV Ban-

deirantes, o presidente re-
conheceu queManaus passa
por uma situação crítica. Ele


